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Bagaimana Cara Menerapkan Agile 
Ways of Working di Perusahaan?

Ada dua jalur yang bisa digunakan. Yang pertama 
adalah jalur massal atau Agile Way of Working (cara 
kerja agile) yang mampu menjangkau lebih banyak 
orang. Dan jalur kedua adalah jalur khusus atau 
Agile Project yang dapat membantu memberikan 
hasil yang lebih konkret dengan jangkauan yang 
lebih kecil.



Sebelum membahas Agile Ways of Working, kita 
perlu memahami bahwa pembahasan ini akan lebih 
banyak bicara mengenai mindset. Bukan hanya 
mindset yang dimiliki perusahaan, tapi juga mindset 
yang dimiliki oleh setiap orang yang berada di 
dalam perusahaan.

Apa saja mindset itu ?
Ada tiga mindset utama yang menjadi ciri bahwa 

suatu perusahaan sudah mengimplementasikan 
agile. 

Let’s Go



Customer Centricity

Dalam penerapannya, Agile Way of Working 
tidak hanya menempatkan fokus pada hasil 
kerja dan pencapaian pribadi saja. Tapi juga 
bagaimana hasil kerja dan inisiatif yang 
dilakukan dapat memberikan manfaat pada 
pihak lain, khususnya kepada customer. 
Karena itulah mindset ini disebut sebagai 
Customer Centricity.



Cadance/Ritme
Jika Agile Way of Working telah diimplementasikan 
dengan baik, maka akan ada  inisiatif untuk membuat 
atau menentukan siklus-siklus pendek dalam 
kerjanya.

Proses inspect dilakukan untuk mengukur sejauh 
mana pekerjaan yang dilakukan mampu memberikan 

value kepada customer. Setelah hasil sudah sesuai 
harapan, maka orang tersebut akan melakukan 
peningkatan kecepatan atau kualitas kerjanya.

Siklus ini akan terus berulang sepanjang project 
berjalan. Sehingga, tujuan perusahaan untuk 
memberikan value kepada customer bisa 
berlangsung dengan maksimal. 



Collaborative
Orang yang telah mengimplementasikan cara 
kerja Agile akan lebih terbuka, baik dari segi 
pandangan, ide, cara kerja baru, bahkan 
bentuk kerja sama yang berbeda dan belum 
pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan 
tujuan untuk menemukan cara yang lebih 
efektif sehingga mampu memberikan value 
yang lebih konkrit kepada customer. 

Sikap terbuka ini tentu saja bertujuan untuk 
mendapatkan cara-cara yang lebih efektif.



Ayo kita sama-sama belajar 
agar bisa 

#JadiPemimpin 
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