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Get to know 
Self Development!
Pada dasarnya, self development 
merupakan komponen terpenting dari 
Leadership. 

Self Development sendiri dapat 
diartikan sebagai 'Pengembangan diri' 
dari tiap individu, sama halnya dengan 
Improvisasi yang kita lakukan untuk 
memperdalam Skill yang kita miliki.



Learn from Krishna Malik
Senior Product Manager Bukalapak

Di tahun 2015 beliau 
menjabat sebagai Product 
Manager pertama di 
Bukalapak. 

Memiliki tanggung jawab 
yang besar membuatnya 
berani untuk mengambil 
risiko dalam menentukan 
suatu keputusan.

Saat itu Malik menyadari 
bahwa ia membutuhkan 
cara lain untuk improve 
dalam hal pengiriman 
barang. 
Tentu saja untuk jauh 
lebih Independent, 
Autonomous, dan ingin 
tahu seperti apa Scrum 
Challenge yang akan 
dihadapi.



“We need a new 
way to deliver          
things” 

- Krishna Malik, 2018



How to Improve?Tribe Lead, Agile 
Coach, Engineering 
Manager, dan Program 
Manager dibentuk 
untuk ikut andil dalam 
Skills Improvement 
setiap individu di 
Bukalapak. 
Krishna Malik juga 
mengevaluasi dan 
mendiskusikan suatu 
Different Complexity 
melalui Planning 
Poker. 

Selain itu, 
membagikan NPS 
Scrum (Simple 
Spreadsheet) untuk 
mengetahui apa yang 
bisa dikembangkan 
lagi kedepannya.
Dan itu sangat 
berpengaruh, karena 
adanya keterbukaan 
atau transparency.



How to Improve?
Agar lebih terbuka, 
Malik mengadakan 
sesi Deep ChitChat 
atau biasa disebut 
Talk With yang 
bertujuan untuk 
mensinkronkan 
pemikiran satu sama 
lain to make the work 
better.  

Selain itu, lingkup 
kerja yang positive 
dan supportive akan 
menjadi faktor 
pendukung bagi Skill 
Improvement kita.
At the end, Malik 
sekaligus teamnya 
berhasil mendapatkan 
Scrum Pillar mereka 
sendiri lho!
Guess the next 
challenge? Yes, Guard 
their own Value!



Berani melangkahkan kaki keluar dari 
Comfort Zone kita  dan mengambil suatu 
risiko bukanlah hal buruk.

Come develop yourself, to find your own 
value!

Kindly share this Microblog, and let others know how 
Self Development is mean to be <3



● Evolving and Scaling your Agile process 
(Krishna Malik)

● https://youtu.be/LUAqgeGSXzA

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:


