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Banyak Perusahaan 
Berlomba Untuk 

Menerapkan 
Enterprise Agility

Penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa 

transformasi yang cepat dan 
tangkas dapat memiliki 

dampak yang kuat pada laba 
perusahaan, dan juga 

manfaat-manfaat lain yang 
diakui secara luas.



Kelincahan Perusahaan
Hal ini menggambarkan 
kemampuan perusahaan 
untuk cepat beradaptasi 
dengan lingkungan 
bisnisnya berdasarkan 
umpan balik dari 
pemangku kepentingan 
langsung dan perubahan 
permintaan pasar.

Kelincahan perusahaan 
sangatlah penting.
Kelincahan diseluruh 
perusahaan 
menggabungkan 
kecepatan dan stabilitas. 
Membantu kejelasan 
peran, inovasi, dan disiplin 
operasional, sehingga 
dapat menghasilkan hasil 
yang positif bagi 
kesehatan dan kinerja 
perusahaan.



Gesit
Perusahaan yang gesit 
dapat dengan cepat 
mengarahkan orang 
dan prioritas mereka ke 
arah peluang 
penciptaan produk. 
Kesalahpahaman yang 
umum adalah bahwa 
stabilitas dan skala 
harus dikorbankan 
untuk kecepatan dan 
fleksibilitas.

Perusahaan yang 
benar-benar gesit 
menggabungkan 
keduanya: tulang 
punggung atau pusat 
yang kuat memberikan 
stabilitas untuk 
mengembangkan dan 
meningkatkan 
kemampuan dinamis.



Agility Berpotensi Meningkatkan 
Pengalaman Pelanggan hingga 

30%
 Transformasi tangkas ini menghasilkan 

peningkatan kepuasan pelanggan dan keterlibatan 
antara 10 sampai 30 poin.

Penggerak yang jelas dari dampak ini pada 
pengalaman pelanggan adalah pergeseran ke arah 

obsesi dengan pelanggan. 
Hal ini merupakan kunci untuk semua kelincahan. 

Selama transformasi, pelanggan berpindah ke 
jantung organisasi, visi dan misi perusahaan selalu 

berpusat pada kebutuhan pelanggan.



Kelincahan Mengarah pada 
Potensi Peningkatan Keterlibatan 

Karyawan hingga 30%

Dampak kelincahan terlihat jelas pada keterlibatan 
karyawan. Perusahaan mengalami peningkatan 20 hingga 

30 poin dalam keterlibatan di lingkungan yang gesit 
dibandingkan dengan lingkungan yang tidak gesit

Beberapa faktor dapat menjelaskan dampak kelincahan 
pada keterlibatan karyawan. seperti memiliki kesempatan 
untuk mengembangkan rasa otonomi, penguasaan, dan 

tujuan yang kuat



Membuka Kunci Peningkatan 
Kinerja Hingga 50%

Perusahaan dapat meningkatkan kecepatan 
keputusan dan pengembangan produk, serta 

mempersingkat waktu antara konsepsi dan rilis 
produk. Mereka memimpikan pengaturan yang 

memungkinkan mereka berhenti mengikuti pesaing 
mereka dan bergerak ke garis depan 

pengembangan produk. 
Kecepatan juga dapat mendorong peningkatan 

yang signifikan dalam produktivitas dan kepuasan 
pelanggan.



● Enterprise agility: Buzz or business impact? 
(Wouter Aghina, Christopher Handscomb, 
Jesper Ludolph, Daniel Rona, Dave West)

● https://www.mckinsey.com/business-functions/o
rganization/our-insights/enterprise-agility-buzz-o
r-business-impact

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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