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Sebagai leader, penting 
untuk menciptakan tim 
yang tanggap dengan 
segala perubahan 
menggunakan Agile Project 
Management terutama saat 
keadaan tidak menentu 
dan lingkungan mau 
menerima perubahan. 

Nah, sebenarnya Agile 
Project Management itu 
apa sih?



Agile adalah metode 
manajemen proyek yang 

menggunakan siklus 
pengembangan pendek yang 

disebut “sprint” untuk fokus 
pada peningkatan 

berkelanjutan dalam 
pengembangan produk atau 

layanan.

Swipe



Agile Project Management dibangun 
dengan pendekatan yang fleksibel di 

mana setiap anggota tim akan 
bekerja menyesuaikan kebutuhan 
konsumen dan menguji setiap hasil 

rilisnya. Prinsip ini tentu berbeda 
dengan Traditional Project 

Management. 

Yuk, simak perbedaannya!

Swipe



Agile Project 
Management 

Traditional Project
Management 

IN

✔ Anggota bebas melaksanakan 
tugas dengan berbagai cara dan 
tetap sesuai dengan kesepakatan 
sebelumnya. 

✔ Terdapat komunikasi dua arah 
selama kegiatan manajemen 
proyek.

✔ Proyek dikembangkan selama 
proses pengerjaan.  

✔ Anggota harus mengikuti aturan 
ketat dan selalu dikontrol sesuai 
jadwal. 

✔ Proses uji coba hanya dilakukan di 
akhir sehingga masalah akan sulit 
untuk diperbaiki. 

✔ Rencana proyek secara detail 
sudah dilakukan di awal dan sulit 
menerima perubahan. 



Bagaimana Cara Kerja
Agile Project Management?

AGILE

Plan
Design

Feedback

Release

Agile Project Management terdiri dari satu 
kesatuan atas beberapa langkah yang 
berulang mulai dari plan, design, develop, 
test, realease, dan feedback di mana konsep 
Agile mengadopsi praktik penerapan dan 
integrasi berkelanjutan menggunakan 
teknologi yang mengotomatiskan berbagai 
langkah untuk mempercepat rilis dan 
penggunaan produk. 



Kelebihan

AGILE

Design

Test

Develop

Produktivitas tim meningkat
Kemampuan beradaptasi meningkat
Controlling proyek dilaksanakan 
lebih optimal
Waktu penyelesaian lebih cepat

Tidak cocok diterapkan pada 
organisasi yang tujuannya belum 
jelas
Memerlukan anggota yang 
berpengalaman
Kurang berfungsi di bawah tekanan

Kekurangan



Let Our Advance Worrying 
Become Advance Thinking 

and Planning
Biarkan Kekhawatiran Kami Menjadi Pemikiran dan 

Perencanaan Lanjut

WINSTON CHURCHILL 



● Ciptakan Tim yang Tanggap dengan Segala 
Perubahan Menggunakan Agile Project 
Management

● https://pemimpin.id/ciptakan-tim-yang-tang
gap-dengan-segala-perubahan-menggunaka
n-agile-project-management/

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.
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