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Kalian tau nggak sih ?
Di seluruh dunia, semakin banyak 
organisasi yang merangkul kelincahan 
untuk meningkatkan pengiriman, 
meningkatkan kecepatan, dan 
meningkatkan pengalaman pelanggan 
dan karyawan loh.

Intinya, kelincahan di tingkat perusahaan berarti 
memindahkan strategi, struktur, proses, orang, dan teknologi 
ke arah model operasi baru dengan membangun kembali 
organisasi di sekitar ratusan tim mandiri dan berkinerja 
tinggi yang didukung oleh tulang punggung yang stabil.



A clear, purposeful culture aspiration is the 
foundation of a successful transformation 

program.



.Perubahan 
budaya di dunia 
yang lincah apa 
aja, sih?



Setiap organisasi adalah unik. Oleh 
karena itu, masing-masing 
membutuhkan budaya uniknya untuk 
menggerakkan model operasi baru 
yang gesit. Organisasi yang 
membangun budaya gesit harus 
mendasarkan pendekatan mereka 
pada tujuan aspirasional.

Di perusahaan layanan digital dan 
telekomunikasi yang berbasis di Selandia 
Baru. Spark, salah satu langkah pertama yang 
diambil tim kepemimpinan dalam transformasi 
tangkasnya adalah meluncurkan upaya untuk 
mengartikulasikan budaya from-tos.

Define The From–tos



Make It Personal
Pelajaran ini adalah tentang 
membuat perubahan secara 
pribadi bermakna bagi 
karyawan. Untuk mengambil 
perubahan dari organisasi ke 
batas pribadi, para pemimpin 
perlu memberi ruang dan 
dukungan kepada orang-orang 
mereka untuk menentukan apa 
arti pola pikir tangkas bagi 
mereka.

.

Ini adalah pendekatan yang 
diadopsi oleh Roche, sebuah 

perusahaan bioteknologi berusia 
122 tahun dengan 94.000 karyawan 

di lebih dari 100 negara. Untuk 
membangun budaya yang gesit, 

Roche memfasilitasi proses 
perubahan pribadi yang mendalam 

di antara para pemimpin senior



Culturally Engineer The Architecture
Magyar Telekom dari Hongaria (anak 

perusahaan Deutsche Telekom), 
berinvestasi untuk menanamkan dan 
menanamkan pola pikir dan perilaku 

tangkas selama transformasi tangkas yang 
dimulai pada tahun 2018.

Slogan untuk komunikasi yang lebih efektif:
• FOCUS

• OWNERSHIP

• RETROSPECTION

Cara ampuh lainnya untuk menanamkan budaya adalah 
dengan mengubah lingkungan fisik dan digital. 

Lantai dan dinding dapat, secara harfiah, 
menciptakan kolaborasi atau penghalang antara tim.



Monitor and Learn
Pembelajaran dan peningkatan 
berkelanjutan adalah prinsip 
inti kerja tangkas. mengukur 
perubahan perilaku secara 
tradisional menjadi tantangan.

ING menggunakan data dari 
inisiatif pelacakannya untuk 
menghasilkan pembelajaran 
praktis. Hasil survei dan 
wawancara digunakan dalam 
QBR, dialog kepemimpinan, dan 
siklus perbaikan. Hasil dibagikan 
dengan suku, dewan kerja pusat, 
kelompok penasihat, dan 
lainnya, dan digunakan dalam 
dialog pertunjukan.

ING, pemimpin transformasi 
tangkas yang terkenal di 
bidang perbankan, berinovasi 
di sini dan menggunakan 
berbagai pendekatan untuk 
melacak dampak transformasi 
tangkasnya terhadap 
produktivitas dan beberapa 
dimensi kinerja



- Melissa Anastasiou

“Like many 
organizations, the 
company’s 
experience has 
been that culture 
change is hard and 
does not happen 
overnight. It takes 
collective and 
consistent effort, 
as well as a genuine 
belief in and 
understanding of 
the ‘why’ at all 
levels of the 
organization."



• Doing vs being: Practical lessons on building 
an agile culture
(Nikola Jurisic, Michael Lurie, Philippine 
Risch, Olli Salo)

• https://www.mckinsey.com/business-functions
/organization/our-insights/doing-vs-being-pract
ical-lessons-on-building-an-agile-culture#

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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