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Kini semakin banyak tim inovasi bermigrasi ke metodologi 
tangkas, bagaimana mereka bekerja?

Disini kita menggunakan bentuk scrum untuk 
mengilustrasikan proses. Lebih banyak kebebasan daripada 
model tradisional, tetapi ini bukan anarki. Ini adalah proses 
yang terstruktur yang menggunakan tim yang mengatur diri 
sendiri untuk mempercepat pembuatan produk dan proses 
baru.

CEO dapat membuat tim kepemimpinan yang gesit untuk 
menetapkan prioritas, menetapkan tim inovasi, menugaskan 
inisiatif pemilik untuk memimpin setiap tim, dan 
menghilangkan hambatan bahwa pertemuan tim setiap pemilik 
inisiatif memfokuskan 100% waktunya pada proyek yang ada.



Apa itu fasilitator?

Fasilitator adalah anggota tim yang melatih teknik gesit dan 
melatih anggota individu. Dia juga memfasilitasi pertemuan 
tim, membuat pekerjaan terlihat, dan memeriksa dengan 
anggota tim secara teratur untuk memastikan mereka merasa 
dihargai dan terlibat. Tim inovasi itu sendiri biasanya memiliki 
antara tiga hingga sembilan orang anggota termasuk pemilik 
inisiatif. 

Fasilitator juga disebut sebagai kelompok multidisiplin yang 
memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah bersama-sama.



Tujuan setiap sprint 

Untuk mengembangkan peningkatan kerja, sesuatu harus 
memenuhi definisi tim, selesai disetujui oleh pemilik inisiatif, 
dan siap untuk menguji manfaat dari keluaran nyata. Dengan 
Anda menyelesaikan setiap sprint dengan prototipe atau model 
yang benar-benar dapat diuji dalam putaran umpan balik cepat 
dengan pelanggan potensial sebelum berinvestasi lebih jauh 
dalam proyek. Pada akhir setiap anggota tim sprint meninjau 
bagaimana itu berjalan, mengidentifikasi apa yang berjalan 
dengan baik, dan bagaimana meningkatkan sprint di masa 
depan. Kemudian mereka maju ke item berikutnya pada 
backlog portofolio dan siklus berlanjut.



● A Quick Introduction to Agile Management 
(Endang Golis L Tobing)

● https://hbr.org/video/4846148015001/a-quick-intr
oduction-to-agile-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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