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Di era digital ini, banyak perubahan yang 
terjadi sangat cepat dan tak terduga. Hal 
ini turut membuat para pemimpin 
dihadapkan dengan situasi yang cukup 
rumit. Menangani situasi tersebut, kita 
membutuhkan seorang pemimpin yang 
agile.



Mengenal  Agile mindset
Agile mindset atau tangkas merupakan 
pola pikir yang membuat seseorang 
memiliki kemampuan yang tangkas untuk 
beradaptasi dengan perubahan. 

Dalam konteks kepemimpinan, agile leadership 
adalah gaya kepemimpinan yang  responsif, 
adaptif, dan kolaboratif.

Apa itu Agile Leadership?



Bagaimana menjadi 
pemimpin  yang Agile?
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1 Terus melakukan pemantauan dan 
adaptasi terhadap perubahan



Membangun lingkungan yang penuh 
dengan kepercayaan

• Ciptakan kegiatan untuk berinteraksi sosial dan 
membangun tim, hadirkan suasana yang aman 
dan nyaman bagi anggota untuk saling terbuka 
dan terhubung satu sama lain.

• Setiap kegiatan rapat, pastikan setiap anggota 
ikut dalam memberikan ide dan pendapat.

• Ajukan lebih banyak pertanyaan dan masukan 
dengan sedikit waktu untuk membuat 
pernyataan dan memberi arahan.
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Mendorong perubahan dengan 
mendukung kreatifitas dan inovasi   
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• Terima ide-ide baru secara terbuka untuk menciptakan 

inovasi .

Mendukung self-organization4
• Bantu anggota membangun kerja sama yang baik 

dengan  tujuan bersama dan menciptakan perilaku 
self-organized. Di mana setiap anggota berinteraksi 
secara spontan tanpa ada pihak lain yang 
mengendalikan dalam meraih tujuan tersebut tidak 
menentukan langkah pemain secara detail.



Analoginya, seperti dalam tim sepak bola. 
Setiap pemain paham betul tujuan tim, yaitu 
membobol gawang lawan 
sebanyak-banyaknya dan mencegah gawang 
sendiri kebobolan. Sebelum bermain, tim 
menyusun strategi tetapi ketika permainan 
berlangsung, kapten dan pelatih tidak 
menentukan langkah pemain secara detail.

Self-organization

5 Mengambil keputusan yang tepat 
sebanyak yang kamu bisa

• Mengambil keputusan dengan menyesuaikan 
kondisi tim.

• Menumbuhkan keyakinan anggota bahwa kamu 
mampu mengambil keputusan sebagai sosok 
pemimpin yang agile.



• Menyadari potensi, kebutuhan dan tujuan  setiap 
anggota lalu kembangkan potensi yang ada dan 
bimbing mereka agar terhubung dengan baik  dalam 
organisasi.

Kembangkan dan bimbing anggota6
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• Memberdayakan anggota dengan mengembangkan, 

membimbing dan memotivasi. 
• Mendukung tim untuk self-organized.
• Mendorong perubahan, mendukung kreativitas, dan 

inovasi.
• Lakukan semua hal tersebut dalam lingkungan yang 

penuh dengan kepercayaan. 

 

Ciptakan lingkungan yang suportif  



• Agile Leaders
https://www.scrum.org/resources/blog/import
ance-agile-leaders

• https://riseperformancegroup.com/create-high
-trust-environment/

• https://medium.com/developer-story/self-orga
nization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78
afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah
%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20b
eberapa%20anggotanya%20saja 

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.

Sumber:

https://www.scrum.org/resources/blog/importance-agile-leaders
https://www.scrum.org/resources/blog/importance-agile-leaders
https://riseperformancegroup.com/create-high-trust-environment/
https://riseperformancegroup.com/create-high-trust-environment/
https://medium.com/developer-story/self-organization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20beberapa%20anggotanya%20saja
https://medium.com/developer-story/self-organization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20beberapa%20anggotanya%20saja
https://medium.com/developer-story/self-organization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20beberapa%20anggotanya%20saja
https://medium.com/developer-story/self-organization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20beberapa%20anggotanya%20saja
https://medium.com/developer-story/self-organization-antara-mimpi-kenyataan-e55955c78afd#:~:text=Self%2Dorganization%20adalah%20bentuk%20organisasi,satu%20atau%20beberapa%20anggotanya%20saja

