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Di era milenial ini, para leaders 
banyak dihadapkan dengan situasi 

yang kompleks, 
maka untuk sukses memimpin di 

era milenial ini, kamu harus menjadi 
pemimpin yang agile. 

Apa itu agile ?
Yukk swipe slide berikutnya



AGILE
/ˈædʒaɪl/

Mampu bergerak dengan cepat dan mudah atau 
kelincahan berfikir.

Agile leadership adalah gaya kepemimpinan 
gesit dengan ciri paling menonjol yaitu cepat dan 
fleksibel.

Illustration by pch.vector from freepik



LALU, APA SAJA SYARAT 
UNTUK MENJADI 

PEMIMPIN YANG AGILE?



Syarat untuk menjadi pemimpin 
yang agile…

1. Mendekatkan diri dengan tim.

Karena yang dipimpin adalah tim kamu, maka 
kamu harus bisa dekat dengan mereka terlebih 
dahulu agar mereka bisa mengenal bahwa kamu 
itu pemimpinnya.

2. Menggunakan judgment yang kuat untuk 
menentukan kapan harus berpindah antara peran 
majemen dan peran kepemimpinan.

Geserrr terusss biar tau…



Kapan sih harus menggunakan peran manajemen?

Yaitu, ketika sedang…

✔ mengimplementasikan strategi

✔ mengukur kinerja

✔ menjalankan sistem 

Dalam menjalankan peran manajemen, gak boleh baper 
yaa.. Harus ingat kamu dan tim sedang berorientasi 
dengan tugas-tugas yang wajib dikerjakan, sehingga 
harus tegas !!

Contohnya, jika ada anggota tim yang tidak menjalankan 
sistem maka kamu sebagai pemimpin boleh marah 
kepadanya. Harus tegas. 



Kapan sih harus menggunakan peran 
kepemimpinan?

Yaitu, ketika sedang…

✔  membuat keputusan-keputusan

✔  mengkomunikasikan pesan-pesan yang kuat

 

Dalam menjalankan peran ini, kamu harus menyertakan 
faktor manusia. Kamu harus berfikir secara matang, 
'apakah akan merugikan si A?', ' apakah akan 
mengganggu sistem organisasi?' dll.

Juga harus menyesuaikan diri dengan anggota saat 
berkomunikasi dengan anggota.



Untuk memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai 
pemimpin, kamu juga harus bisa mempelajari masa lalu, 
masa kini, juga fokus ke masa depan secara bersamaan.

 

 

Jangan lupa dipraktikan di kehidupan profesi kamu yaa  
^^

Semoga Bermanfaat ~



• Millennial Trainer Indonesia (Tedi Irawan) 
https://youtu.be/Rjl1p9rGOdQ 

Pengertian Agile Leadership (Anggita Dwinda) 
https://employers.glints.id/resources/pengertian-agile
-leadership/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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