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Seiring meningkatnya ketidakpastian menciptakan 

lingkungan bisnis yang semakin tidak stabil, 

kolaborasi yang gesit menjadi lebih penting dari 

sebelumnya.  Tetapi, sementara praktik ini 

mungkin terdengar hebat secara teori, banyak 

perusahaan berjuang untuk secara efektif 

memasukkannya ke dalam operasi mereka.  



Bagian penting masalah ini adalah bahwa 

pekerjaan terjadi melalui kolaborasi jaringan 

hubungan yang sering kali tidak mencerminkan

struktur pelaporan formal atau proses kerja 

standar. Sebagian besar organisasi tidak 

mengelola kolaborasi internal secara produktif

dan menganggap teknologi dapat

menghasilkan kelincahan.

Sehingga butuh strategi yang tepat.



Mengidentifikasi dan Mengelola 
Pusat Jaringan

Kehabisan tenaga dan meninggalkan 
perusahaan menciptakan kesenjangan 

jaringan, yang kemudian menjadi 
penghalang lain untuk kelincahan.

Perlu mempertimbangkan di mana kelebihan 
beban di pusat jaringan. Petakan saling 

ketergantungan antara team yang berbeda 
dimana pemain pusat Anda berkontribusi 

untuk memahami dan merencanakan 
potensi risiko.



Terlibat dengan Pemain di  
Jaringan

Membuat orang lain mempercayai karyawan 
pinggiran, karena sangat penting untuk 

menarik mereka ke dalam kolaborasi yang 
gesit. Misalnya menugaskan karyawan baru 

untuk memimpin  inisiatif status tinggi. 
Bantu mereka mendorong keahlian di 
seluruh jaringan untuk ditarik ke dalam 

peluang sebagai sumber daya strategis.



Menjembatani Pilih Silo 

Memotivasi para ahli untuk terlibat dalam 
kolaborasi yang gesit mengharuskan 

mereka tidak hanya untuk 
mengidentifikasi dan menghargai 

pengetahuan dari silo lain, tetapi juga 
bersedia menyerahkan kendali dan 

otonomi atas arah proyek.
Misalnya, perusahaan jasa bisnis mendorong 

para profesional melayani pelanggan di 
industri serupa  untuk bertemu secara 

informal dan berbagi wawasan dan arahan 
sektor sebagai jembatan dari silo.
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