
Lean Management
or

Agile Management?
Disusun oleh: Fajar Richardo

Disunting oleh: Arifa Kartikasari



?

Sering kali pemimpin dan organisasi harus 
memilih antara lean management (manajeman 
ramping) atau agile management (manajemen 
gesit). Faktanya, kedua metodologi tersebut 
saling melengkapi dengan cara meningkatkan 
dampak yang mereka hasilkan, dengan 
menerapkan teknologi Industri 4.0 untuk 
mempercepat transformasi. 

pa itu Lean Management
 dan Agile ManagementA



Lean Management telah membantu 
organisasi menciptakan nilai selama 
lebih dari 70 tahun mulai tahun 1940-an. 
Lean management berusaha 
mengidentifikasi dan menghilangkan 
aktivitas yang tidak dihargai oleh 
pelanggan atau pengguna akhir dengan 
mengurangi pemborosan, variabilitas, 
dan ketidakfleksibelan sehingga 
meningkatkan kinerja dalam 
pengendalian biaya, kualitas produk, 
kepuasan pelanggan, dan keterlibatan 
karyawan secara bersamaan dengan 
memfokuskan karyawan pada apa 
yang penting bagi pelanggan.
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Daripada proses tradisional untuk 
mengembangkan produk atau layanan baru 
yang dulunya sangat berurutan dan memakan 
waktu. Agile management membutuhkan 
pengembangan berulang yang bertujuan 
untuk mendapatkan prototipe awal dari produk 
atau layanan baru ke tangan pelanggan 
secepat mungkin kemudian Tim menangkap 
feedback, mengulangi melalui siklus cepat, dan 
menyempurnakan produk atau layanan dari 
waktu ke waktu

AGILE’S MOMENTUM



Sebagai contoh, perusahaan menggunakan 
kombinasi manajemen lean dan alat tangkas 
untuk berkembang. Dari perangkat manajemen 
ramping (lean management), ia menggunakan 
pemetaan aliran nilai dan pemikiran desain untuk 
sepenuhnya memikirkan kembali dan 
merestrukturisasi pengalaman pelanggan untuk 
transaksi atau proses tertentu. Dari manajemen 
gesit (agile management), perusahaan 
menciptakan tim lintas fungsi yang dapat 
mengelola sendiri untuk meningkatkan kolaborasi 
dan mendorong akuntabilitas.
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Dalam contoh kedua, sebuah perusahaan 
pertambangan global telah menerapkan 
alat manajemen lean di antara unit-unit 
garis depan selama lebih dari satu dekade 
dengan keberhasilan yang signifikan. 
Untuk memulai keuntungan, perusahaan 
mulai menerapkan beberapa alat yang 
gesit, cara kerja, dan model tim.

A mining company creates
a new operating system



Seperti yang ditunjukkan oleh dua contoh ini, 
manajemen ramping dan gesit adalah sistem 
yang kuat, dan perusahaan tidak perlu memilih 
di antara keduanya sebagai salah satu atau 
opsi. Sebaliknya, perusahaan dapat 
menerapkan semua pendekatan di atas, 
memilih alat dan aplikasi yang paling relevan 
untuk mereka.



“Management is doing 
things rights; leadership is 
doing the right thing.”
-Peter F. Drucker



• Lean management or agile? The right answer may 
be both (Stefan de Raedemaecker, Christopher 
Handscomb, Sören Jautelat, Miguel Rodriguez, 
Lucas Wienke)

• https://www.mckinsey.com/business-functions/opera
tions/our-insights/lean-management-or-agile-the-righ
t-answer-may-be-both

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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