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Perubahan (Change).
Apa yang terlintas saat mendengar kata 
perubahan?
Hal apa yang hisa dilakukan untuk mengatasi 
perubahan?
Bagaimana cara mengelola perubahan?

Check this out!
  

====>>>>



Perubahan adalah hal yang wajar. 
Persis seperti kondisi yang sedang kita alami saat 
ini di tengah Pandemi Covid-19. 
Perubahan tidak bisa dihindari. 
Tidak ada yang lestari di dunia ini kecuali 
perubahan itu sendiri.

Sangat perlu memahami perubahan karena 
tuntutan peran kita sebagai Pemimpin yang

 "Super Agile" di tengah situasi VUCA saat ini.  



Apa itu "Agile"?
Menurut definisi Kamus Merriam-Webster, 
"agile" adalah mempunyai karakter yang cepat 
beradaptasi dan bersumber daya.

Sosok pemimpin yang Super Agile diperlukan 
dalam sebuah organisasi supaya tetap 
bertumbuh dan kompetitif di tengah situasi 
VUCA.



Apa itu VUCA?
VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, 
Complexity, dan Ambiguity.

• Volatility artinya perubahan yang sangat cepat terjadi.
• Uncertainty artinya ketidakpastian, yaitu kurangnya 

kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa 
yang akan terjadi.

• Complexity artinya sangat kompleks, yakni situasi 
adanya gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi.

• Ambiguity artinya semua serba tidak jelas alias bias.

• Istilah Istilah ini pertama kali digunakan oleh Militer 
USA pada tahun 1990-an.  



"Super Agile"
Berdasarkan Riset Korn Ferry, sosok pemimpin 
yang disebut "Super Agile"  memiliki lima ciri berikut:

1. People Agility (mampu bekerja sama dengan 
siapapun).

2. Change Ability (mampu beradaptasi dengan 
perubahan se-ekstrim apapun).

3. Result Ability (mampu tetap berprestasi dan 
menghasilkan dalam kondisi apapun).

4. Mental Ability (mampu bertahan dalam tekanan 
mental apapun).

5. Learning Ability (mampu memahami dan 
mempelajari hal baru dengan cepat).  



Kesimpulan
Di era VUCA ini dibutuhkan Pemimpin yang Super Agile yaitu 
mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 
perubahan lingkungannya.

Apakah Anda Siap Menjadi Seorang Agile Leader ?

Hal yang perlu Anda punya adalah kemampuan 
mengidentifikasi masalah menjadi peluang, 

menindaklanjutinya dengan tangkas, mempunyai Growth 
Mindset  (pola pikir terbuka), OKR (Objective and Key 

Results) untuk fokus pada prioritas terpenting, dan dilakukan 
terus-menerus dengan adaptif hingga mencapai tujuan 

SUKSES yang diinginkan. 



"Akselerasi 
perubahan itu 
semakin cepat dari 
waktu ke waktu."- Jimmy Sudirgo



● Pemimpin yang Super Agile di Tengah Situasi 
VUCA (Jimmy Sudirgo).

● https://www.jimmysudirgo.com/post/pemim
pin-yang-super-agile-di-tengah-vuca

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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