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Kami membutuhkan rencana besar tentang apa 
yang akan Anda lakukan dalam 3 atau 5 tahun, 

bagaimana Anda beralih dari siswa menjadi ahli?

Emily mengatakan bahwa kita hidup di 
lingkungan yang berubah dengan cepat. Dia 
belajar bahwa menjadi pemimpin yang gesit 

adalah sebuah konsep di mana kita 
mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak 

terduga. Kita tidak selalu tahu apa yang 
menghalangi kita dan kita tidak selalu bisa 

memiliki jawabannya.
Jadi bagaimana Anda melakukannya, 

bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk 
mengatasi ini? geser ke kiri!

Emily Philip
Milwaukee Community Activist Investor



Agile Leadership Adalah gaya kepemimpinan yang
kewirausahaan yang diandalkan oleh rencana prediksi untuk 
dapat mendikte dan memimpin dengan benar. Jika Anda 
dapat memprediksi apa yang akan terjadi, Anda tahu 
bagaimana mengatur orang di sekitar. Tapi di lingkungan 
baru ini Anda harus bisa bertindak gesit dengan kelincahan 
mental.



1. Proses berulang (dalam industri apa pun menciptakan 
masalah pernyataan kemudian membangun hipotesis 
ditetapkan untuk membuktikan hipotesis Anda untuk solusi.

2. Bangun Sumber daya (sekelompok orang yang Anda temui 
untuk saling memberi dampak)

3. Dapatkan ketidaknyamanan setiap hari mendorong diri Anda 
keluar dari zona nyaman
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Kita harus menghadapi lingkungan yang terus 
berubah. Pendekatan agile belajar bagaimana 

bereaksi dengan cepat.

“Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang, 
jadi fleksibel dan bisa berubah jika diperlukan. 
Agile tidak hanya untuk mengelola beberapa 

proyek,
tapi itu juga cara berpikir"
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