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Abstract: This paper is a review of conditions that currently can be categorized as disruptive 

conditions characterized by volatile, uncertain, complex, and ambiguous conditions. Of 

course, this condition must be addressed by ASN very wisely so as not to be eroded by 

uncertain conditions and increasingly digitalized job demands. The solution is to fight 

volatility with vision, deal with uncertainty with understanding, control complexity with 

clarity and deal with ambiguity with agility. The competencies mentioned earlier must be 

owned by ASN in the millennial era so they can compete in this disruptive era. So VUCA is 

not a threat, it will be a challenge to continue to survive in this disruptive era. *** 
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Pendahuluan 
 

Dunia berubah dengan sangat cepat. Semua sector berubah. Tidak ada yang tidak berubah, 

tanpa kecuali termasuk perubahan itu sendiri. Status quo tidak berlaku di era VUCA, mereka akan 

terseret arus perubahan jika tidak mau berubah. Coba kita telaah berapa kali kebijakan pemerintah 

berubah. Bahkan belum sempat dilaksanakan, ternyata telah berganti dengan kebijakan yang baru. 

Tuntutan era industri 4.0 memang volatilitasnya tinggi. Keadaan seperti hanya bisa disikapi dengan 

agilitas kita sebagai aparatur. Aparatur yang agile (lincah) adalah aparatur yang responsive terhadap 

perubahan yang terjadi di instansinya. Dia akan selalu siap mengantisipasi setiap perubahan yang 

terjadi. VUCA mewakili serangkaian tantangan yang harus dihadapi oleh individu, tim, manajer, dan 

organisasi di industri yang terkena dampak. Secara individual, tantangan-tantangan ini bisa menjadi 

signifikan, tetapi bisa menjadi luar biasa ketika digabungkan (MindTools, 2022).Ketidakmenentuan 

(uncertainty) adalah ciri lain dari era disruptif. Serba tidak menentu, tidak ada yang pasti. Sebagai para 
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pedagang Forex (mata uang asing), kondisi pasar uang pastilah sangat volatile, acak dan tidak 

menentu. Untuk mengatasi kondisi seperti ini diperlkukan informasi yang cukup untuk dapat mengambil 

keputusan, apakah beli atau jual. Kondisi seperti ini terjadi juga dalam pemerintahan saat ini, sebagai 

dampak geopolitik dan isu global dan tentunya proxy war. Informasi yang akurat dan memdai akan 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Informasi yang kurang akan berdampak terhadap 

kualitas kebijakan yang dibuat. Bisa jadi, hari ini kebijakan dibuat, karena informasi yang tidak cukup, 

maka kebijakan direvisi atau bahkan dibatalkan. Dan itu bisa terjad saat ini di organisasi mana pun. 

Keruwetan (Complexity) menjadi bagian integral di era disruptif. Menurut Webster complexity 

means something complex (sesuatu yang rumit). Kompleksitas ini dapat menimbulkan chaos suatu 

keadaaan. Kita harus mengadapi keruwetan dengan kejelasan informasi yang mengemuka. Jangan 

sampai informasi yang tidak jelas, dijadikan dasar pengambilan keputusan. Komunikasi dengan jelas 

dengan orang-orang di sekitar dapat mengurangi keruwetan yang terjadi. Dalam situasi yang kompleks, 

komunikasi yang diungkapkan dengan jelas membantu mereka memahami arah tim atau organisasi 

dimana kita bekerja. Mengembangkan tim yang ada dan mengedepankan kolaborasi tima kan 

berdampak positif terhadap kondisi organisasi. Situasi VUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani 

oleh satu orang. Jadi, bangunlah tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang 

bergerak cepat dan tidak dapat diprediksi. 

 

Analisa 

Jika dianalisa, kondisi disruptif ini tidak bisa dihindarkan. Diperlukan strategi jitu untuk dapat 

menghadapai isu VUCA ini. Salah satu cara mengantisipasi volatilitas adalah dengan memiliki visi yang 

jelas dan terarah agar strategi yang dibangun dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi.  Ada 

beberapa tips yang ditawarkan untuk mengatasinya, yaitu: 

a. Sikapi volatilitas degan cara menerima dan mengakui perubahan sebagai bagian integral dari 

organisasi kita yang terus ada dan tidak dapat diprediksi. Volatilitas ini jangan ditolak, buat 

pernyataan tujuan visi dan nilai visi yang kuat dan meyakinkan dan kembangkan visi Bersama 

(shared vision) yang jelas tentang masa depan organisasi kita. 

b. Ketika ketidakpastian (uncertainty) menggejolak sikapi dengan pemahaman yang 

komprehensif.  

c. Respon kompleksitas dengan kejelasan. Kejelasan dalam berkomunikasi. Dalam situasi yang 

kompleks, komunikasi yang diungkapkan dengan jelas membantu anggota tim memahami arah 

tim atau organisasi. Situasi VUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani oleh satu orang. Jadi, 

bangunlah tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cepat dan 

tidak dapat diprediksi 
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d. Lawan ambiguitas dengan agility (kelincahan). Yaitu melalui fleksibilitas, kemampuan 

beradaptasi dan kelincahan. Kemampuan merencanakan masa depan, tetapi waspda dalam 

kondisi darurat dan selalu siap mengubah rencana saat perubahan terjadi. 

VUCA tidak bisa dihindari, demikian dikatakan  (Tamara, 2021): 

“VUCA cannot be avoided as a present-day phenomenon and is sometimes 

understood in various conceptions, including the concept of the industrial 

revolution 4.0.” 

 

VUCA dipahami di berbagai konsep, termasuk konsep revoluasi industry 4.0. 

Lebih jauh (Tamara, 2021) menjelaskan : 

 

“Meanwhile, to overcome this condition, it is necessary to apply design 

thinking as an alternative and effective solution in every business activity. 

Various forms of activity from using  design thinking are separating facts from 

opinions.” 

 

Menurutnya, langkah strategis untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan “design thinking” 

sebagai sebuah pilihan dan solusi efektif dalam setiap kegiatan, termasuk dalam menyikapi 

perubahan dalam organisasi pemerintahan. 

Menurut (Ernst & ChrobotMason, 2011) dalam Nguyen (2020:56) Keanekaragaman telah 

diangkat sebagai keuntungan dalam menangani VUCA karena menyediakan  perspektif yang berbeda 

ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks. Menerapkan keragaman dengan menambahkan  

kelompok individu yang terpisah dalam perusahaan, atau terutama dari tim yang ada, bisa terkadang 

menimbulkan masalah karena perbedaan norma kelompok.  

Lain dengan Nguyen (2020:56), Diah dalam (PANRB, 2020) mengatakan bahwa untuk mengatasi 

VUCA dapat dilakukan dengan vision, understanding, clarity, dan agility. 

Dari pendapat para ahli dan praktisi dapat disintesis bahwa VUCA buka untuk dihindari, buka 

ancaman tapi merupakan tantangan yang harus ditundukkan. Inilah saatnya organisasi menguatkan 

kembali visi, memahami perubahan yang sedang berlangsung, ada kejelasan dalam memaparkan visi, 

tujuan, strategi organisasi. Kelincahan tim dalam menyikapi perubahan (VUCA) harus menjadi fokus 

organisasi. Hal ini dilakukan agar perubahan ini tidak merusak tatanan yang sudah ada. Perubahan 

yang terjadi langsung dikendalikan saat itu juga. 

Kesimpulan 

Dari hasil Analisa yang penulis ulas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, VUCA adalah 

suatu kondisi di era revolusi industry 4.0 yang tidak dapat dihindari. Di situasi disruptif ini, diperlukan 
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strategi untuk mengendalikan VUCA agar organisasi tidak tergeruh perubahan itu sendiri. Kedua, 

strategi untuk mengatasinya adalah melalui penerapan strategi design thinking. Lima langkah yang 

membentuk proses design thinking: Empati, Definisikan, Gagasan, Prototipe, dan Uji. Ketiga, langkah 

selanjutnya adalah melalui vision, understanding, clarity, dan agility. Inilah saatnya organisasi 

menguatkan kembali visi, memahami perubahan yang sedang berlangsung, ada kejelasan dalam 

memaparkan visi, tujuan, strategi organisasi. Kelincahan tim dalam menyikapi perubahan (VUCA) 

harus menjadi fokus organisasi. Hal ini dilakukan agar perubahan ini tidak merusak tatanan yang sudah 

ada. Perubahan yang terjadi langsung dikendalikan saat itu juga. 
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Abstrak: Tulisan ini merupakan ulasan tentang kondisi yang saat ini dapat dikategorikan 

sebagai keadaan disruptif yang dicirikan oleh kondisi volatile, uncertain, complex, dan 

ambigue. Tentu kondisi ini oleh ASN harus disikapi dengan sangat bijak agar tidak tergerus 

keadaan yang serba tidak menentu dan tuntutan pekerjaan yang semakin digitalized. 

Solusinya lawan volatilitas dengan visi, sikapi ketidakmenentuan dengan pemahaman, 

kendalikan kompleksitas dengan kejelasan dan hadapi ambiguitas dengan kelincahan 

(Agility). Kompetensi yang disebutkan tadi wajib dimiliki oleh ASN di era milenial agar dapat 

bersaing di era disruptif ini. Jadi VUCA bukanlah ancaman, dia akan menjadi tantangan 

untuk terus bertahan di era disruptif ini.*** 

Kata kunci: disruptive era,Agility, digitalized,  VUCA 
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