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“Agile”,sebuah kata abstrak multitafsir yang bisa  
menimbulkan pertentangan di sebuah organisasi.

Jika untuk definisinya saja orang-orang masih
belum sepakat,  maka bagaimana bisa memulainya?



Syarat pertama adalah memahami dulu, bahwa 
hanya ada dua jenis  mode pekerjaan di bawah 
kolong langit ini.

Pengantar Penumpang Pencari Harta Karun

Operasional Eksploras
i



Penjelasan Kapal Ferry
● Jalur dan jadwal jelas, serta diperintah pemilik
● Tujuan tidak mungkin berubah
● Peluang gagal rendah
● Kru hanya dapat gaji
● Sebagian praktik agile dapat membantu



Pekerjaan
Kapal Pencari Harta Karun

Menentukan jalur dan jadwal secara mandiri  
Tujuan bisa terus berubah di tengah  peluang 
Gagal tinggi
Kru juga dapat saham
Wajib pakai praktik Agile 100%

https://drive.google.com/file/d/1n-m
DTIADvkzUGiZkqDIn3YVYJhJskrY
_/view



Apa Ciri-Ciri Kapten dan Kru Kapal yang 
Bagus?

Untuk Kapal Ferry:  
● Hafal dan taat SOP
● Hati-hati
● Fokus

Untuk Kapal Pencari Harta Karun:
● Cepat
● Kreatif
● Terbuka dengan informasi-informasi 

baru

Baik Kapal Ferry maupun Kapal Pencari Harta Karun:
● Sigap
● Tahan banting
● Tenang di saat krisis



Lalu, ‘Agile’ Itu Apa?
Agile adalah istilah yang merujuk ke segala praktik-  
praktik kerja, yang cocok untuk pekerjaan Kapal  
Pencari Harta Karun.

Agile adalah praktik-praktik kerja yang cocok 
untuk  pekerjaan eksplorasi (R&D, eksperimen, 
rintisan,  kreatif) — meski sebagian 
praktik-praktiknya bisa  juga membantu kelancaran 
pekerjaan operasional.



Contoh praktik-praktik Agile di 
pengembangan software:
● Rilis versi pertama dengan cepat agar belajar cepat — alias 

MVP (minimum viable product)
● Setiap minggu rilis fitur baru
● Wawancara langsung dengan pengguna
● Pindah haluan dengan mudah — alias pivot  
● Mendengar keluhan pengguna dengan seksama  
● Estimasi developer dihargai & tidak diintervensi
● Tim yang orangnya bisa dihitung jari namun memiliki semua  

kemampuan
● Segala praktik-praktik teknis yang membuat developer  

mengembangkan produk dengan lebih cepat & tepat



Jika terbantu, silahkan teman-teman pakai  
analoginya untuk menjelaskan apa itu agile  ke 
orang lain. Jika tidak, silahkan tulis  sanggahan 
atau kebingungannya di kolom  komentar, ya!



● ANALOGI KAPAL: CARA TERMUDAH 
MENJELASKAN “APA ITU AGILE?” (rizkysyaiful)

● https://www.agilecampus.org/agile-development/an
alogi-kapal-cara-termudah-menjelaskan-apa-itu-agil
e

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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