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Mengenal Nilai Scrum
Pada tahun 2016, lima Nilai Scrum ditambahkan ke Panduan 
Scrum: keberanian, fokus, keterbukaan, rasa hormat, dan 
komitmen.Dari ide Gunther Verheyen dan dengan 
Mohamed Gargouri, kami baru-baru ini menerjemahkan 
Nilai Scrum ke dalam bahasa Prancis. Ini adalah kesempatan 
bagi kami untuk menjelajahinya lebih dalam dan memberi 
mereka lebih banyak presisi. Sangat penting untuk 
menciptakan kepercayaan, Nilai Scrum adalah sumber 
kehidupan Scrum dan dasar untuk transparansi yang sangat 
dibutuhkan jika Anda ingin memeriksa dan beradaptasi 
secara efisien dalam proses empiris.



1. Fasilitator - Mengatur konteks (5 menit)

• Perkenalkan Nilai Scrum. Persiapkan diri kamu dengan 
membaca Panduan Scrum dan artikel Gunther Verheyen.
• Jangan memberikan terlalu banyak detail atau contoh 
tentang Nilai Scrum. Beri peserta kamu waktu untuk 
mengasimilasi mereka dan terinspirasi. Orang selalu bisa 
mengejutkan kamu!

Langkah-langkah untuk memfasilitasi 
Lokakarya Nilai Scrum (1 jam): 

Lokakarya Scrum



2. Grup Kecil - Jelajahi Nilai Scrum (5 menit)

• Dalam kelompok Anda: pikirkan situasi masa lalu 
atau saat ini ketika seseorang menunjukkan perilaku 
berani atau tidak.

• Apa konsekuensi bagi tim dan/atau pemangku 
kepentingan terkait masalah kepercayaan?



3. Semua - Bagikan temuan Anda (3 menit 
per grup)

•Setiap kelompok berbagi temuan dengan audiensi 
penuh. Fasilitator dapat menggunakan flipchart 
untuk merangkum umpan balik (lihat gambar).
• Berikan ruang untuk diskusi, biasanya diskusi 
yang baik dimulai setelah putaran pertama. Jangan 
takut jika putaran pertama belum begitu bagus.



4. Ulangi Langkah 2 dan 3 untuk fokus, 
keterbukaan, rasa hormat, dan keterlibatan 
(total 32 menit)

5. Workshop Take Away (10 menit)

• Luangkan waktu untuk mengakhiri lokakarya 
dengan mengumpulkan kesan umum peserta dan 
biarkan mereka berinteraksi; mungkin berbagi 
pengalaman Anda sendiri sebagai fasilitator.
• Sekarang saatnya berbagi contoh terkait 
Scrum. Bersiaplah dan beri mereka perhatian.



Bahan yang dibutuhkan :
• Satu flipchart dengan setidaknya enam kertas
• Post-it (fakultatif)
• Penanda

Pengaturan Ruangan :
• Idealnya tidak ada meja, atau meja bundar kecil
• Kelompok kecil dari 4/5 kursi berkumpul dalam lingkaran



Kesimpulan :

Nilai Scrum adalah cara yang 
bagus untuk menciptakan iklim 
kepercayaan antara orang-orang 
dan, sebagai hasilnya, lingkungan 
kerja di mana pola pikir dan 
perilaku orang disesuaikan untuk 
memecahkan masalah yang 
kompleks dengan bereksperimen 
dengan solusi yang berani dan 
inovatif!



Exploring the Scrum Values Workshop 
(Fabio Panzavolta )
https://www.scrum.org/resources/blog/exploring-scrum-values-workshop

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.scrum.org/resources/blog/exploring-scrum-values-workshop

