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Mengapa kelincahan sangat penting bagi 
bisnis untuk tetap bertahan di dunia yang 

tidak pasti ?

Karena Kunci mencapai ini adalah kesadaran 
bahwa untuk menjadi sukses, kamu 

membutuhkan kepemimpinan yang gesit loh ..



Apa sih pendapat CEO Bosch mengenai 
pemimpin yang gesit ?

Kelincahan sangat penting karena memungkinkan kita 
untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan 

kecepatan dunia di sekitar kita. Agility memungkinkan 
kami untuk tetap berada pada posisi sebagai pemimpin 

inovasi. 
- Volkmar Denner, CEO Bosch, Mei 2017 -



Poin kunci yang menjamin penegakan kembali yaitu 
bukan “Metode Tangkas”.

Menjadi gesit mengacu untuk 1 set atribut dan 
perilaku, melakukan Agile mengacu pada metode.

Apa yang kamu eksekusi itu tergantung pada hasil 
dan system yang kamu inginkan. Hal ini merupakan 
pola pikir untuk mengubah organisasi dan metode 

hanya menjadi pendukungnya.
 



7 Atribut 
Kepemimpinan 

Tangkas apa aja, ya ?

Yuk cari tahu !



1. Kerendahan Hati. “Humility is not 
thinking less of yourself it is 

thinking of yourself”

2. Mereka memberikan 
hasil dan bukan tindakan. 



3. Fleksibilitas. 
Pemimpin yang berkomitmen pada 

hasil daripada tindakan.

4. Melatih bukan memerintah
Teknik percakapan coaching paling 

banyak digunakan adalah model 
TUMBUH. 



5. Kolaborasi sebagai default. 
Pemimpin gesit mengakui bahwa lebih baik 
memiliki banyak SDM daripada hanya satu. 
Mencari bantuan untuk pemecah masalah 
menjadi default.

6. Pahami orang-orangnya.
Para pemimpin perlu menjadi mentor bagi tim 

kerjanya. Dan mentor terbaik benar benar 
memahami per individual. 

7. On the system, not in the system.
Peran utama pemimpin adalah 
menciptakan lingkungan yang tepat 
bagi tim untuk berkembang



Pasti sudah paham dong ?

Yuk praktekin 7 Atribut 
penting dari kepemimpinan 

yang gesit ☺



https://medium.com/sparks-publication/the-7-esse
ntial-attributes-of-agile-leadership-225aec336622 

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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