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Apa sih sebenernya ‘Agile’ ?

Yup,  Kalau kalian cari di google arti kata ‘agile’ kalian 
akan menemukan mampu bergerak dengan cepat dan 
mudah atau bisa kita artikan juga dengan kata ‘Gesit’



Apa itu Agile Team?
Perusahaan yang ingin terus bersaing membutuhkan Agile 

Team atau Tim gesit, yaitu tim yang dibentuk dari beberapa 
departemen untuk memberikan produk atau layanan yang 

dibutuhkan perusahaan dalam waktu singkat

Karena berasal dari berbagai departemen, tim ini efektif 
menciptakan tim lintas fungsi. Contoh departemen yang 

mungkin termasuk ke dalam tim :

Operasi Teknologi 

Informasi

Pemasaran Penjualan Pelatihan



Apa sih untungnya 
menggunakan Agile Team?

1. Mengurangi jangka waktu untuk 
menyelesaikan proyek,

2. Meningkatkan produktivitas dan 
kepuasan karyawan,

3. Mengurangi waktu yang digunakan 
untuk rapat, perencanaan, dan 
dokumentasi,

4. Produk akan sampai ke   pasar 
lebih cepat.



Peran kunci dalam 
Agile Team

Scrum master/pemimpin tim → membantu tim fokus, mendorong 
lingkungan berkinerja tinggi, dan menjaga proyek selesai tepat 
waktu.

Product owner → memastikan produk atau layanan sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan atau perusahaan

Team members → mengeksekusi proyek dengan berapa peran 
yang mungkin diisi oleh anggota tim, seperti teknik, pemrograman, 
pemasaran, atau hukum.



Cara Membuat Agile 
Team

Menetapkan parameter 
proyek.
Pertimbangkan ruang 
lingkup, tujuan, dan 
departemen yang 
dibutuhkan proyek.

1

Menetapkan komposisi tim.
Biasanya tim berisi 5-11 
anggota. Carilah ahli dari 
berbagai departemen yang 
dibutuhkan.

2

Memberikan arahan 
pada tim. 
Sampaikan informasi 
proyek agar tim dapat 
menciptakan solusi.

3

Memberikan pengawasan 
dan masukan. 
Memeriksa tim secara 
teratur dapat membantu 
tim tetap terarah pada 
tujuan yang benar.

4



Jenis-jenis Agile Team
Stream-aligned teams.
Tim yang berfokus pada komponen spesifik 
pembuatan produk. 

1

Complicated-subsystem teams.
Tim berkeahlian khusus untuk pengembangan produk 
atau solusi yang rumit.

2

Platform teams. 
Tim pemberi layanan internal pada tim lain untuk 
mempercepat pengiriman produk dari tim lain 
tersebut.

3

Enabling teams. 
Tim yang membantu tim lain menjadi familiar 
dengan subsistem tertentu dan memperluas 
keterampilan yang dibutuhkan.
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"Bakat akan memenangkan 
sebuah pertempuran, akan tetapi 
sebuah kerja sama tim dan 
kecerdasan akan memenangkan 
kejuaraan." 

- Michael Jordan



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.

Sumber:

• https://www.indeed.com/career-advice
/career-development/agile-teams

• https://youtu.be/h9PesBOLjDA


