
Praktikum 1 Membuat sebuah product 
software
• Buatlah sebuah product software dan buatlah deskripsinya





Scrum

• Scrum adalah suatu kerangka kerja atau framework pengembangan atau
rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip pendekatan agile.

• Kerangka kerja ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland. 

• Kunci dari kerangka kerja scrum adalah kolaborasi tim. Kekuatan tim
memegang peran penting pada berjalannya scrum. 

• Biasanya tim yang menjalankan kerangka kerja scrum berisi beberapa
orang yang jumlahnya tidak terlalu besar. 

• Biasanya anggota tim berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang 
berbeda. 

• Orang-orang ini tergabung menjadi satu untuk menjalankan role atau
perannya masing-masing.











Rules

• Product owner

• Scrum master

• Development/scrum team



Product owner

• Secara singkat, tugas product owner adalah menjalin komunikasi
dengan stakeholder. 

• Semua urusan yang berkaitan langsung dengan stakeholder akan
dijalankan oleh product owner. 

• Peran ini memegang kendali di bidang bisnis. Product owner adalah
orang yang seharusnya paling memahami pekerjaan tim scrum dan 
pengaruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada keberlangsungan
bisnis perusahaan. 

• Product owner juga berperan sebagai perantara antara stakeholder 
dan tim scrum.



Scrum master, bukan manajer atau pemberi
tugas
• Jika peran product owner memegang kendali hubungan ke luar dengan klien, maka

scrum master memegang kendali dalam tim.

• Namun, scrum master bukan manajer proyek atau ketua tim scrum. 

• Scrum master juga bukan seorang supervisor yang akan memberi dan mengawasi
pelaksanaan kerangka kerja scrum. 

• Scrum master lebih tepat didefinisikan sebagai fasilitator dalam tim.

• Scrum master tidak berperan sebagai pembagi tugas kepada anggota tim yang lain. 

• Namun, scrum master akan berperan sebagai pihak yang memastikan keberlangsungan
kerangka kerja scrum. 

• Scrum master akan membantu tim memahami teori dan implementasi dari kerangka
kerja scrum. 

• Peran ini juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung
dalam tim sudah sesuai dengan kerja scrum yang seharusnya.



Development team, eksekusi rencana scrum

• Implementasi kerangka kerja scrum yang lebih detail menjadi tugas
para development atau scrum team. 

• Biasanya ada berbagai pekerjaan dalam development team, mulai
UI.UX Designer hingga Software Tester. 

• Development team inilah yang akan melakukan eksekusi.





Praktikum 2 Pembentukan Tim Developer

• Bentuklah tim developer yang terdiri dari
• 1 orang product owner

• 1 orang scrum master

• 2-3 orang developer

• Definisikan tugas dari setiap role diatas, pastikan semuanya mengerti















Praktikum 3 Product Goal



Contoh













Praktikum 4 Narasi Cerita dan Product 
Backlog
• Buatlah narasi cerita yang menggambarkan skenario dari produk yang 

akan dihasilkan. Buatlah narasi untuk setiap user yang mengakses
aplikasi

• Buatlah product backlog  yang terdiri dari product backlog item (PBI) 
inisial untuk setiap increment dari sprint



Contoh Narasi



Contoh Product Blocking 
Item (PBI)



Definition of Done (DOD)















Select the 
developer for the 
product



Praktikum 5 Definition of Done dan 
Pembentukan Tim
• Buatlah definision of done (DOD) untuk aplikasi yang dibuat

• Buatlah Tim developer untuk setiap sprint



























Praktikum 6 Sprint Goal 

• Buatlah sprint goal sesuai jumlah sprint yang direncanakan





















Praktikum 7-16

• Buatlah Kanban untuk setiap TODO pada PBI sampai semua tercapai
“Done”


