Scrum Inti
Ini adalah inti dari Scrum. Tanpa inti ini anda
tidak dapat menyebutnya Scrum.

Menghasilkan perangkat lunak yang bekerja dan
teruji dengan baik setiap 4 minggu sekali atau
lebih cepat

Memenuhi kebutuhan bisnis yang
paling dibutuhkan
Proses terus berkembang

Melakukan Retrospektif di setiap
akhir iterasi

Sejumlah proposal dapat
diimplementasikan

PP memiliki Daftar Tunggakan
Produk (DTP)

PP mampu melakukan
prioritas

Memprioritaskan butir-butir utama
berdasarkan nilai bisnis

PP tahu membuat prioritas

Mengestimasi butir-butir
utama

PP berhubungan langsung
dengan tim

Estimasi ditentukan oleh
tim

PP berhubungan langsung
dengan pemilik kepentingan

Butir-butir utama di DTP cukup
kecil untuk muat dalam iterasi

PP berbicara dengan satu suara
(bila PP adalah satu tim)

PP memahami tujuan dari
semua butir tunggakan

Tim memiliki daftar tunggakan

Melakukan pertemuan
perencanaan iterasi

Sangat jelas terlihat

PP berpartisipasi

Diperbaharui setiap hari

PP menghadirkan DTP yang
terbaru

Dimiliki sepenuhnya oleh tim

Seluruh tim berpartisipasi

Melakukan Scrum harian
Seluruh tim berpartisipasi
Masalah dan hambatan
dipaparkan
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Hasil dalam proposal
peningkatan yang konkret

Seluruh tim + PP
berpartisipasi
Pemilik Produk (PP) terdefinisi
jelas

Daftar Cek Scrum
Takresmi

Hasil dalam perencanaan
iterasi
Seluruh tim percaya rencana
dapat dicapai
PP puas dengan prioritas

Direkomendasikan tapi tidak harus
Butir-butir berikut biasanya dibutuhkan, tapi tidak semuanya. Bereksperimenlah!
Tim memiliki semua kemampuan yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan daftar tunggakan

Anggota tim tidak terkunci pada
satu peran khusus

Mengestimasi tugas-tugas
iterasi

Iterasi yang dianggap gagal dapat
dihentikan segera

Estimasi untuk tugas yang sedang
berlangsung diperbaharui setiap hari

PP memiliki visi produk yang
sejalan dengan DTP

Semua rencana iterasi
memiliki estimasi

Setiap anggota tim berpartisipasi dalam
melakukan estimasi

PP menggunakan velositas
dalam perencanaan rilis

PP hadir saat tim melakukan
estimasi

Velositas hanya mengikutsertakan
butir-butir yang sudah selesai

Estimasi menggunakan ukuran relatif
(poin cerita) daripada waktu

Seluruh tim mengetahui 1-3
hambatan utama
SM memiliki strategi untuk
memperbaiki hambatan utama
SM fokus untuk
menghilangkan hambatan
Memberitahu manajemen bila tim
tak mampu menyelesaikannya

Tim memiliki seorang Scrum
Master (SM)
SM duduk bersama dengan
tim

Menampilkan perangkat lunak
yang bekerja dan teruji dengan
baik

Menerima masukan dari
pemilik kepentingan dan PP

Memiliki Definisi Selesai (DS)
DS dapat diraih dalam setiap
iterasi
Tim menghormati DS

Lama iterasi 4 minggu atau
lebih cepat
Selalu berakhir tepat waktu
Tim tidak diganggu atau
dikontrol oleh pihak luar
Tim biasanya memenuhi apa
yang sudah mereka janjikan
Semua anggota tim duduk
bersama
Maks 9 orang per tim

Mengukur Velositas

DTP dan visi produk terlihat jelas

Iterasi yang terjadwal
Melakukan demo di setiap akhir
iterasi

Butir-butir DTP dipecah menjadi
tugas-tugas dalam satu iterasi

Tim memiliki bagan sprint
burndown
Terlihat jelas
Diperbaharui setiap hari
Melakukan Scrum harian setiap hari
pada waktu dan tempat yang sama

PP berpartisipasi setidaknya
beberapa kali dalam seminggu
Maks 15 menit
Setiap anggota tim saling mengetahui
apa yang sedang dikerjakan oleh
anggota lainnya

Penskalaan

Indikator Positif

Butir berikut cukup penting untuk setiap
usaha penskalaan Scrum

Indikator utama pada implementasi Scrum
yang baik/sukses

Anda memiliki Kepala Pemilik
Produk (jika ada banyak PP)

Bersenang-senang! Tingkat energi
yang tinggi.

Tim yang terkait melakukan Scrum
of Scrums

Kerja lembur jarang terjadi dan
biasanya dilakukan sukarela

Tim yang terkait saling bersinergi dan
terintegrasi dalam setiap iterasi

Membahas, mengkritik, dan
bereksperimen dengan proses

PP = Pemilik Produk SM = Scrum Master DTP = Daftar Tunggakan Produk DS = Definisi Selesai
http://www.crisp.se/scrum/checklist
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Intisari
Jika anda telah meraih butir berikut, anda dapat
mengabaikan butir –butir lainnya di daftar cek ini.
Proses anda sudah berjalan baik.

