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SEMUA DIAWALI DARI…
“ THE SWAMP ”
Anda melihat daftar tugas 
yang tampaknya tidak ada 
habisnya dan merasa 
seperti akan menangis. Jadi 
bagaimana cara Anda bisa 
beralih dari situasi saat ini 
terlalu banyak WIP (Work 
in Progress) ke jumlah WIP 
yang tepat?



Langkah pertama adalah : Freeze.

Prioritaskan semua pekerjaan kemudian apa pun 
yang sedang dalam proses tetapi di atas batas WIP 
masuk ke freezer – area sementara baru di mana 
pekerjaan dibekukan sampai ada ruang untuk itu.

Mengapa membeku? Efek langsungnya adalah 
kualitas komitmen dan upaya yang kita lakukan. 
Karena ketika kita fokus pada pekerjaan dengan 
prioritas lebih tinggi, kita menginvestasikan lebih 
banyak waktu ke dalamnya.



     Katakan tidak untuk pekerjaan baru

• Ini adalah versi yang lebih evolusioner dari 
metode pembekuan. Tolak pekerjaan sampai kita 
mencapai pekerjaan yang diinginkan dalam tingkat 
proses.

• Ketika seseorang menyelesaikan pekerjaan pada 
sesuatu akan melihat bagaimana dia dapat 
membantu orang lain, daripada memulai sesuatu 
yang baru.

• Harga yang kami bayar di sini adalah akan 
membutuhkan lebih banyak waktu untuk 
mencapai level WIP baru lebih mudah untuk 
dinegosiasikan, tetapi hasilnya akan terlihat lebih 
lambat..



Visualisasi sekarang, Batasi nanti…

#1 Mulailah dengan memvisualisasikan pekerjaan 
Anda (tetapi jangan beri batasan WIP).

#2 Sekarang Anda telah melihat seperti apa 
pekerjaan itu, Anda mencoba mengelola WIP.

#3 Pertimbangkan periode pembersihan antrian dan 
implikasi dari penurunan WIP, dan setelah itu Anda 
masuk ke periode Freeze/No New Work.



Anda bisa bekerja 
keras Tapi jika Anda 
tidak bekerja cerdas,

Anda akan
bekerja seumur
hidup Anda.



Apa pendapat Anda tentang pendekatan 
ini?

Manakah dari di atas yang menurut Anda 
berguna dalam kehidupan nyata?

Apakah Anda memiliki strategi lain untuk 
memulai di dunia nyata?
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● Lowering Work in Process (WIP) in the 
Real-World (Yuval Yeret)

● https://www.scrum.org/resources/blog/lo
wering-work-process-wip-real-world 

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.
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