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Keberhasilan suatu organisasi adalah ke-
tika mampu bertumbuh, bertahan dan 
mengimplementasikan strategi mereka 

dengan baik. Banyak organisasi di dunia, seper-
ti IBM, Johnson & Johnson, dan di Indonesia 
seperti Astra Internasional, dapat bertumbuh 
dengan pesat dan memberi nilai tambah secara 
berkesinambungan. Baik kepada pelanggan mau-
pun pemegang saham melalui kemampuan eksekusi 
yang unggul. Dalam pelbagai riset yang dilakukan, 
faktor yang membedakan berhasil tidaknya keber-
hasilan implementasi strategi adalah tersedianya 
sistem manajemen yang baku dalam formulasi, 
implementasi, dan pemantauan atas strategi yang 
telah dibuat. Kemudian yang 
dapat membedakan lincah 
atau lambannya suatu organ-
isasi dalam persaingan dan 
pertumbuhan adalah sistem 
yang baku untuk mendorong 
terimplementasikannya 
strategi yang lebih cepat dari 
kompetitor.

Salah satu perangkat 
manajemen organisasi yang 
familiar digunakan di Indo-
nesia adalah Balanced Score-
card. Meskipun hingga saat 
ini tidak sedikit organisasi 
yang belum optimal dalam 
implementasi dan peman-
faatannya. Hal ini karena 
kekurangpahaman mengenai Balanced Scorecard, 
yang hanya merupakan salah satu bagian dari 
sistem perencanaan strategi dan manajemen kin-
erja dalam mencapai Strategy and Performance Exe-
cution Excellence (SPEx2) Organization. SPEx2 ada-
lah sistem sekaligus kemampuan inti manajemen 
secara komprehensif yang terdiri dari 5 tahapan: 

Membesarkan perusahaan bukan perkara 
mudah. Mempertahankan perusahaan 
yang besar juga tak kalah sulitnya. Or-

ganisasi yang besar cenderung seperti gajah tam-
bun yang bergerak lamban. Padahal, dalam dunia 
bisnis yang semakin lincah dan dinamis, kelamba-
nan bisa menjadi awal dari kepunahan. Sejarah tel-
ah mencatat begitu banyak organisasi besar kelas 
dunia yang telah berbisnis selama puluhan tahun 
tiba-tiba jatuh bangkrut karena gagal melakukan 
transformasi. 

Strategy and Performance Execution Excellence 
(SPEx2) membantu perusahaan memformulasikan 
strategi yang efektif dan mengeksekusi strate-
gi tersebut menjadi kinerja yang unggul. Sistem 
SPEx2 telah berhasil mendorong pelbagai organ-
isasi untuk bertransformasi dari gajah yang lam-
ban menjadi gajah yang dinamis menari mengikuti 
irama perubahan. Sistem pengelolaan strategi ini 
berbasis riset dan pengalaman GML Performance 
Consulting sebagai mitra implementasi strategi dan 
manajemen kinerja
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EVEN ELEPHANTS CAN DANCE

 “SOUND STRATEGY 
STARTS WITH HAVING THE 
RIGHT GOAL.” 
– MICHAEL PORTER
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formulasi strategi, pemetaan strategi, penyelarasan 
organisasi, eksekusi operasional, serta pemantauan 
dan penyelarasan kembali.

Even Elephant can Dance merupakan karya dari 
tiga penulis: Suwardi Luis (Chief Executive Officer 
PT GML Performance Consulting), Prima A. Bi-
romo (Direktur PT AG Indonesia), dan Raymond 
Hadisubrata (Direktur PT GML Performance 
Consulting). Mereka bertiga menyajikan antara 
lain: langkah-langkah sistematis menuju SPEx2, 
studi kasus penerapan SPEx2 di 20 organisasi 
swasta, BUMN, pemerintahan, serta beberapa 
riset mengenaiSPEx2 di Indonesia pada tahun 
2010-2011. Penulis juga merangkum pelbagai studi 

kasus yang pernah dilakukan 
di dalam maupun luar negeri 
dengan bahasa lugas dan ilus-
trasi pendukung yang memu-
dahkan untuk dipahami seka-
ligus menarik bagi pembaca.

Selain itu buku ini juga 
memberikan konsep preskrip-
si berdasarkan fakta-fakta 
empiris dari pengalaman 
konsultan GML Perfor-
mance Consulting yang tel-
ah melayani 300 perusahaan 
berbeda untuk membantu 
meningkatkan kemampuan 
organisasi dalam bertumbuh 
besar dan lincah menghadapi 
kompetisi yang makin ketat.

Ibarat seekor Gajah, hewan yang identik den-
gan ukuran besar dan lamban. Dalam sebuah or-
ganisasi, nyatanya kita dapat membangun “Gajah” 
itu selain menjadi besar dan kuat, juga jadi sosok 
yang lincah. Bahkan, kita bisa membuatnya 
menari.

Yuk, kita baca selengkapnya dalam buku ini!



Reformasi Kedua: Melanjut-
kan Estafet Reformasi

Menawarkan solusi perubahan 
yang menghadirkan kerangka 
berpikir sistematik, sekaligus 
menyentuh level praktis.

Trust Factor

Menyajikan cara-cara untuk 
menstimulus perusahaan se-
cara sadar dalam berinvestasi.
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First, Break All The Rules

Berisi formula ukur untuk mem-
buktikan hubungan pendapa-
tan-produktivitas, laba-kepua-
san, dan tingkat pergantian 
karyawan.

Government by the Market?

Berisi teori pilihan publik ten-
tang politik dan cara meng-
kombinasikannya dengan teori 
pasar dalam menciptakan ide-
ologi baru.

Strategy Beyond The Hockey 
Stick

Berisi tentang kunci pergera-
kan untuk memenangkan per-
saingan dalam bisnis. 

Governing The Market 

Menyajikan tentang cara men-
gatur pasar dengan cepat sa-
bagai standar dalam ekonomi 
politik kontemporer.

Government Failure versus 
Market Failure 

Menggabungkan jawaban 
dan analisis tentang kebijakan 
pemerintah dalam menginter-
vensi pasar.

Leadership, Institutions and 
Enforcement

Berisi analisis 5 agen antikorup-
si dari Serbia, Makedonia dan 
Kroasia yang mengeksplorasi 
dampak faktor organisasi dan 
kepimpinan terhadap pola 
penegakan hukum.

Talent Management 

Menyajikan cara memperbai-
ki kekeliruan ke-SDM-an dari 
sudut pandang pemimpin dan 
karyawan pada suatu organ-
isasi. 


