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Ibarat dashboard pada mobil yang terdiri dari 
berbagai item seperti kecepatan, RPM, indikator 
bahan bakar, maupun temperatur kendaraan. 
Agile project juga memiliki hal yang serupa loh.

Fungsinya, yaitu untuk mengukur 
keberlangsungan proyek yang ada tanpa harus 
menunggu keseluruhan agile project berakhir.

Terdapat 5 cara untuk mengukur agile 
dashboard untuk memonitor agile project berada 
di jalur yang semestinya.



1. Risiko Proyek
Pertama, seberapa besar indikasi proyek 
menunjukkan mampu menurunkan risiko? 

Kita tidak perlu menunggu progres suatu proyek 
hingga akhir untuk mengetahui hasilnya. 
Melainkan melalui siklus pendek, kita bisa 
mengukur apakah squad dapat menghasilkan 
manfaat dan dampak pada bisnis atau 
sebaliknya.

Jika sebuah proyek memiliki risiko-risiko yang 
besar, maka ini menandakan bahwa agile project 
tersebut tidak layak.



2. Time to Market
Kedua, kecepatan time to market. Squad harus 
mampu menghasilkan sebuah value dalam 
durasi jangka pendek. 

Value yang ada menjadi keunggulan agile squad 
sehingga memberikan manfaat kepada 
pelanggan.

Jika manfaatnya tidak terasa, maka ini menjadi 
indikasi tidak layaknya agile project yang 
dijalankan.



3. Kondisi Tim
Ketiga yaitu kondisi tim, tepatnya moral dan 
motivasi dari tim. 

Sebuah agile project yang efektif secara konkrit 
bisa membuat moral dan motivasi tim tetap 
terjaga bahkan meningkat.

Jika tim telah berhasil mengakumulasi tugas 
sederhana, outcome pendek (backlog) yang 
terwujud dapat membuat squad menjadi 
semangat dan termotivasi untuk terus bisa 
menghasilkan sesuatu.



4. Produktivitas Tim
Keempat, produktivitas tim. Jika backlog yang 
dikeluarkan tidak selesai maka akan berdampak 
pada pekerjaan yang lain dan berujung kepada 
ketidakproduktifan.

Oleh karena itu, penting untuk menaruh 
perhatian pada hal-hal konkrit yang dihasilkan 
tim.



5. Mengelola prioritas
Dan terakhir adalah kemampuan squad 
mengelola perubahan prioritas. 

Salah satu keuntungan agile squad, yakni 
adanya fleksibilitas. Sehingga ketika squad 
menemui hal-hal yang tidak terduga, squad akan 
tetap bisa berprogres dan menyepakati nilai-nilai 
yang perlu diselaraskan.

Dengan begitu, proyek akan tetap berjalan dan 
menghasilkan value walaupun terjadi perubahan 
yang tidak terduga.



Nah, itulah lima 
variabel dashboard 
yang dapat dijadikan 
alat ukur untuk menilai 
agile project masih 
dalam jalur atau tidak.
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