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CATATAN EDITOR

 Mungkin, kamu bertanya-tanya apakah diri ini bisa 
untuk berkembang? Jawaban yang paling tepat adalah; kamu 
bisa kok! Baik secara mental maupun skill, ada banyak hal yang 
dapat dilakukan demi meningkatkan nilai dan produktivitas 
biar gak gitu-gitu aja. 

 Untuk itu, DoCheck Zine hadir perdana sebagai media 
untuk memberikan berbagai jawaban atas kegusaran kamu 
untuk dapat terus berkembang. Dari mulai pengembangan diri, 
kesehatan mental, hingga peluang usaha, semua dikupas tuntas 
secara kekinian.

 Pada volume pertama ini, DoCheck Zine menyuguhkan 
bermacam kiat dan solusi untuk berbagai aspek kehidupan 
k a m u .  D i b a l u r  d e n g a n  h a l - h a l  y a n g  l a g i  b a n y a k 
diperbincangkan, kami berikan apa yang kamu butuhkan untuk 
aktualisasi diri. 

 Dimulai dari inspirasi Konten Ruang yang bisa kamu 
petik untuk belajar menjadi ‘tukang kayu’, lalu dilanjutkan 
dengan pembahasan seni mural yang akhir-akhir ini sedang 
diperbincangkan. Selain itu, kami juga memberikan asupan 
untuk kesehatan mental kamu dengan membahas persoalan 
insecure. 

 Untuk kamu yang lagi bikin usaha, ada juga rubrik untuk 
kasih kamu strategi jitu biar gampang cari cuan. Di edisi ini, 
kami bahas tentang cara PDKT digital ke konsumen untuk usaha 
minuman. Lalu, ada ulasan mengenai bisnis model cloud 
kitchen untuk peluang usaha kamu.

 S e b a g a i t a m b a h a n , k a m i b e r i k a n j u g a i n f o r m a s i 
mengenai gerakan komunitas 1 Day 1 Visual untuk kamu para 
desainer grafis.
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 Dari lubuk hati kami, semoga kamu bisa menjadi versi 
terbaik dari diri kamu dengan apa yang kami sajikan. Jadi, meski 
hanya setahap demi setahap, sudah siap sambut hidup yang lebih 
produktif dengan DoCheck?

Dari kami,

DoCheck

Redaksi
Kreatif

Editor

Desainer Grafis 

Penulis
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 Baru-baru ini, seni mural sedang ramai diperbincangkan akibat 

munculnya beberapa gambar “kontroversial” yang diburu aparat. 

Misalnya saja mural bertuliskan “404: Not Found” dengan wajah mirip 

Presiden Jokowi yang ada di Tangerang, “Dipaksa Sehat di Negara yang 

Sakit” di Pasuruan, dan gambar mirip Presiden Jokowi dengan masker 

menutupi mata di Pasupati,  Kota Bandung. 

 Kok bisa ya menggambar di dinding jadi kontroversial? Jadi begini, 

menurut keterangan aparat yang menghapus sih kritik melalui mural 

dikhawatirkan dapat memunculkan multitafsir. Selain itu, tiadanya izin 

dari pemerintah untuk menggambar pada fasilitas di ruang publik dinilai 

masuk ke dalam aksi vandalisme.

Seni� Mural,� Hobi� yang� Sering�

Disalahtafsirkan
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 Jika ditarik ke belakang, mural sendiri merupakan salah satu 

produk budaya massa yang kerap digunakan untuk menyampaikan 

aspirasi. Bukan hanya goresan cat pada dinding, ia memiliki makna yang 

berusaha disampaikan oleh Sang pembuat melalui karyanya. Jadi, jangan 

heran jika kamu sering menjumpai mural yang ketika dilihat rasanya 

relate dan deep banget!

Mencitrakan  Kondisi  Sosial  &  Budaya  Melalui  Hobi

 Mural di Bandung pasti memiliki perbedaan dengan yang ada di 

Yogyakarta. Begitu pula dengan mural di Bali, tentunya akan berbeda 

dengan di Kalimantan. Simbol yang tergambar pada coretan cat tersebut 

dipengaruhi oleh budaya dan keyakinan pelukisnya. Pada sudut pandang 

ini, mural sangat berperan dalam memunculkan identitas sebuah wilayah.

Meningkatkan  Kualitas  Estetika Kota

 Meskipun erat kaitannya dengan media kritik, pada kenyataannya 

mural tetaplah sebuah seni yang bisa digunakan untuk memenuhi hasrat 

dan nilai estetis. Gambar yang diciptakan tidak harus mengandung makna 

sosial. Beberapa diantaranya digambar tanpa pesan khusus dan dibuat 

hanya untuk memperindah kawasan tersebut.
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Bukan  Aksi  Vandalisme,  Justru  Melawan Vandalisme?

 Vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak dan 

menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya. Tidak jarang loh 

karya seni seperti mural justru dinilai merusak karena penempatannya 

saja yang salah. Meski demikian, mural juga sering dimanfaatkan untuk 

menutupi aksi tersebut. Salah satunya Pemerintah Kota Bandung, mereka 

seringkali menggunakan mural untuk melawan vandalisme sekaligus 

mempercantik kota.

 Bagaimana, masih bingung dengan aksi vandalisme yang lekat 

dengan aktivitas melukis jalanan? Perlu diingat bahwa seni mural 

merupakan salah satu wadah untuk berekspresi. Apakah hal itu menjadi 

sebuah pelanggaran, tergantung pada tujuannya sendiri. Mempercantik 

atau mengotori ruang publik, menghina atau menyampaikan aspirasi?
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Kiat� Mujur� Berjualan� Furniture

 Tidak cukup hanya dengan nyaman, ruangan aesthetic belakangan ini 

sedang diidamkan oleh banyak orang. Tren tersebut datang bersamaan 

dengan booming-nya Drama Korea yang seringkali menyajikan konsep 

ruangan yang memanjakan mata. Dimulai dari cat, alat rumah tangga, 

furniture, semua terlihat apik dan selaras.

 Konsep ruangan estetis juga didukung dengan ide-ide yang ada di 

internet. Kamu bisa berselancar, mencari inspirasi melalui akun-akun room 

decor di Instagram, Twitter, dan Pinterest. Masukan saja keyword ‘Room 

Decor’, maka sejumlah inspirasi akan segera muncul.

 Sayangnya, beberapa orang merasa konsep di Pinterest adalah angan-

angan belaka. Kok bisa barang-barangnya ngepas? Lemari selebar dinding, 

dipan berlaci, dan tidak ada furnitur belang seperti meja jati yang 

dipasangkan dengan kursi plastik khas hajatan.

Pesankan saja Model Furniturnya
 
 Seolah menjawab keresahan tersebut, sejumlah pengusaha mebel 

menawarkan jasa membuat furniture sesuai pesanan. Salah satu pengrajin 

kayu asal Yogyakarta, Konten Ruang, sempat menjadi perbincangan karena 

ulasan baik dari pelanggannya dalam sebuah utas twitter. Berdasarkan 

testimoninya, Konten Ruang membuat furniture dengan kualitas yang baik, 

model sesuai pesanan, dan pelayanan yang memuaskan.

 Melalui utas itu pula, pengrajin mebel asal kota lain dengan konsep 

serupa banyak direkomendasikan. Beberapa nama disebutkan seperti 

Kayuworks asal Jakarta atau Kanginterior dari Surabaya. Tentunya semakin 

banyak alternatif, maka akan semakin baik ya.
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Tips Menjadi Unggulan ala Konten Ruang
 
 Sesungguhnya pelanggan sangat senang ketika mampu 

dimengerti dan diutamakan. Berikut ini tips memenangkan hati 

pelanggan berdasarkan pelayanan Konten Ruang:

1. Pemilihan Material yang Berkualitas
 
 Material adalah aspek yang krusial dari sebuah barang secara fisik. 

Bahan yang digunakan akan sangat memengaruhi bentuk serta 

keawetannya.  Transparansi dalam pemilihan bahan juga dilakukan oleh 

tukang kayu dari Konten Ruang ini. Dengan demikian, kelebihan dan 

kekurangan dapat dipahami langsung oleh para pelanggan.

2. Pengerjaan Rapi dan Sesuai Desain
 
 Aesthetic atau tidaknya produk tak lebih penting dari sebuah 

kerapian. Bayangkan saja apabila lemari ala drakor pesananmu sudah 

sungguh aesthetic, tapi nyatanya ada cat yang terkelupas atau sudut yang 

tidak rapi. Oh, big no! Sudah semestinya juga kerapian menjadi salah satu 

bentuk dedikasi pengrajin terhadap karya yang diciptakannya.

3. Pelayanan yang Fast Response
 
 Kamu pasti akan setuju apabila disebutkan bahwa respon yang 

cepat saat berjualan adalah sebuah nilai plus. Umumnya, sebelum 

memesan, pelanggan akan bertanya terlebih dahulu. Itu adalah 

kesempatan penjual untuk menunjukan keseriusan dan keramahan 

dalam melayani pelanggan.
 
 Demikian hal-hal yang bisa dipelajari dari bisnis furniture Konten 

Ruang. Berbisnis adalah perihal menjawab kebutuhan yang sedang 

diresahkan oleh banyak orang. Semoga tips di atas mampu menjawab 

kebutuhanmu juga. Selamat mengaplikasikan!
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PDKT Digital dibalik �
Bisnis� Minuman� Viral

V
IR
A
L
.......

 Di tengah pandemi covid-19 ini, potensi pasar pada industri makanan 

dan minuman masih sangat besar. Bahkan Gabungan Pengusaha Makanan 

dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan bahwa industri ini masih 

akan tumbuh 7% hingga akhir tahun 2021. Maka tak heran apabila kita 

seringkali menemukan bisnis makanan dan minuman yang meroket dan 

berkembang sesuai tren.
 Selain sebagai kebutuhan, bisnis yang dikenal dengan istilah F&B (Food 

and Beverage) ini juga menjadi penunjang gaya hidup. Kamu sering ‘kan 

menemui jajanan viral yang di-mukbang-kan oleh para Youtuber. Tren 

mukbang itu kemudian mampu mengangkat jenis-jenis makanan tertentu 

mendadak menjadi booming karena hampir semua orang ingin mencobanya. 

Belum coba, belum gaul!
 Fenomena itu menyadarkan kita betapa powerful-nya pengaruh 

seorang influencer. Tidak salah sih, wong namanya juga ‘influencer’. 

Kesuksesannya juga tidak luput dari perkembangan teknologi. Kini, Indonesia 

berada di urutan ke-15 di Asia dengan penetrasi internet tertinggi. Nah loh, itu 

artinya pendekatan  pada orang Indonesia sudah sangat bisa dilakukan 

melalui  internet.

Bisnis Minuman yang Naik  Daun

 Berbicara mengenai bisnis di tengah pandemi, sistem waralaba atau 

franchise menjadi sebuah peluang usaha yang banyak dilirik para pemula. 

Bagi mereka, sistem waralaba adalah sebuah pilihan yang cukup aman untuk 

mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Pasalnya, sistem bisnis waralaba 

hanya bisa memasarkan produk yang udah terbukti berhasil diperjual-belikan 

di pasaran.
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 Di Indonesia, terdapat beberapa bisnis waralaba sukses yang 

berangkat dari industri F&B. Sebut saja salah satu jenisnya adalah produk 

minuman manis yang digemari oleh berbagai kalangan di negara tropis 

ini. Beberapa minuman yang sedang booming diantaranya seperti boba, 

thai tea, ice coffee, dan milk tea.

Tips Mengoptimalkan Media Digital untuk 

Berbisnis

 Kesuksesan tersebut tentunya tak luput dari sentuhan ajaib 

teknologi dan kekuatan media sosial. Berikut ini adalah promosi yang 

bisa dilakukan dengan mengoptimalkan keduanya berdasarkan 

inspirasi franchise minuman sukses di Indonesia:

1. Website yang Sesuai dengan Konsep Bisnis
 
 Nampaknya website membantu pendistribusian informasi 

melalui tampilan yang lebih rapi. Seperti yang dilakukan oleh The 

Bobatime, bukan hanya produknya saja yang menyegarkan, mereka juga 

mengelola website yang tampilannya tidak kalah fresh! Isinya sangat 

lengkap dimulai dari pilihan rasa apa saja yang ditawarkan, komposisi, 

hingga harga. Mereka juga melengkapinya dengan artikel menarik 

seputar boba, informasi event dan kemitraan.
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2. Menggaet Selebgram untuk Endorsement

 Banyaknya followers media sosial adalah kekuatan besar seorang 

influencer. Dalam hal ini, selebgram bisa menjadi salah satu pilihan 

untuk membuat produkmu dilihat oleh banyak orang. Pilihlah 

selebgram yang sesuai dengan konsep bisnismu agar targetnya bisa tepat 

sasaran. Misalnya Haus!, mereka menyertakan review youtuber dan 

blogger sebagai testimoni pada websitenya.

3. Channel Youtube yang Seru dan Up to Date

 Youtube bisa menjadi medium yang menarik untuk melakukan 

promosi. Lagi-lagi The Bobatime menumpahkan kreativitasnya dengan 

membuat konten youtube yang cukup beragam. Video yang 

dipublikasikan diantaranya seputar keseruan staf saat bermain, 

melakukan challenge, opening outlet, hingga perayaan hari besar.

12



4. Promo! Promo! Promo!

 Siapa sih yang tidak mendambakan promo? Seperti Chatime, produk 

ini sering mengeluarkan potongan harga yang menarik para pelanggan. Untuk 

sebuah minuman, Chatime merupakan salah satu merk ternama yang harganya 

terbilang mahal. Jadi wajar saja jika pelanggan sangat menunggu momen ini. 

Demi tidak ketinggalan, bahkan ada website yang khusus menyajikan informasi 

promo Chatime loh.

5. Masuk ke Platform Online

 Kamu sudah tidak asing dong dengan platform pesan antar online 

seperti Grabfood, Gofood atau Shopee Food. Adanya aplikasi tidak hanya 

memudahkan pengantaran pesanan, tapi pelanggan juga jadi lebih bisa 

menghemat waktu dan memilih menu dengan leluasa. Kali ini kita contohkan 

dengan Janji Jiwa, produk kopi yang punya aplikasi sendiri. Pada awalnya, Janji 

Jiwa mengusung konsep grab and go dan terbantu oleh Grab dan Gofood. 

Namun kini, mereka sudah memiliki aplikasinya sendiri. Janji Jiwa mengakui 

bahwa salah satu strategi kreatifnya adalah dengan bergerak menyesuaikan 

tren.

 Itulah beberapa strategi promosi yang melibatkan pengoptimalan 

media digital dan bisa kamu jadikan inspirasi untuk memasarkan produkmu. 

Meski demikian, masih banyak yang harus kamu ketahui untuk bisa 

membangun bisnis khususnya dengan sistem franchise agar bisa berkembang 

dengan baik. Semoga cara tersebut bisa memberi tambahan pemasukan bagi 

kamu ya. Semoga berhasil!
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 Pandemi yang melanda menjadikan orang ogah-ogahan untuk 

keluar rumah. Apalagi buat makan di restoran atau sekadar hangout di 

cafe. Jika bisa, buka aplikasi lalu klik pesan makan. Lalu, voila, hidangan 

sudah di depan mata.

 Perubahan kebiasaan itu membuat banyak usaha kuliner dan 

makanan lebih banyak diminati via delivery. Melihat potensi itu, kini 

banyak cloud kitchen yang dibuka untuk para pengusaha makanan dalam 

membuka brand kuliner tanpa outlet. 

Masih awam dengan nama cloud kitchen? Mari kita telisik. 

 Cloud kitchen merupakan dapur satelit bagi brand makanan 

untuk menyiapkan, memasak, dan mengirimkan produk mereka ke 

konsumen. Dapur yang tersedia biasanya sudah dilengkapi fasilitas 

standar bagi usaha kuliner. 

 Dengan begitu, owner yang kepingin buka usaha kuliner tidak 

perlu ribet cari outlet untuk berjualan. Bahkan, beberapa operator cloud 

kitchen juga menyediakan pegawai, pelayan, dan sistem pemesanan 

tersendiri.

Buka� Usaha�

Tanpa� Outlet�
ala� Cloud� Kitchen
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 Jadi, kamu bisa fokus dalam pengelolaan kegiatan masak-

memasak di dapur saja. Masalah outlet dan maintenance di dalamnya 

sudah dikelola oleh operator. Menarik, bukan?

Low Risk, High Return

 Namanya bikin usaha, pasti ada risiko sana-sini. Tapi, konsep 

‘coworking space’ bagi bisnis kuliner ini bisa dikatakan memiliki risiko 

yang rendah dengan cuan yang maksimal.

Konsep cloud kitchen mampu menekan biaya operasional dari usaha 

kuliner yang kamu buat. Dengan menyewa dapur yang sudah terhubung 

dengan sistem delivery dengan mitra terkait, biaya untuk sewa serta 

inventaris outlet dapat dipangkas.

 Efisiensi juga bisa kamu dapat tanpa harus mempekerjakan 

banyak pegawai. Dengan modal minim, bisnis yang dijalankan bisa 

memperoleh keuntungan yang lumayan. Apalagi di sektor kuliner, kamu 

bisa lebih fleksibel dalam melakukan inovasi serta melakukan ekspansi 

yang lebih luas.
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Taktik Jitu Bisnis Kuliner dengan 

Cloud Kitchen

 Meski diberikan kemudahan, kamu juga harus tetap punya 

strategi sendiri agar usaha kuliner kamu tetap diminati. Setidaknya, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Koki Berkualitas

 Meski beberapa operator cloud kitchen sudah menyediakan 

pegawai, kamu juga tetap harus memperhatikan cita rasa dengan 

mempekerjakan koki berkualitas. Jangan sampai makanan kamu kurang 

asin, kurang bumbu, atau bahkan hambar. Atau jika kamu ingin terjun 

langsung untuk memasak juga sah-sah saja. Asalkan, bisa masak. Hehehe.   

 Namanya bikin usaha, pasti ada risiko sana-sini. Tapi, konsep 

‘coworking space’ bagi bisnis kuliner ini bisa dikatakan memiliki risiko 

yang rendah dengan cuan yang maksimal.

 Konsep cloud kitchen mampu menekan biaya operasional dari 

usaha kuliner yang kamu buat. Dengan menyewa dapur yang sudah 

terhubung dengan sistem delivery dengan mitra terkait, biaya untuk sewa 

serta inventaris outlet dapat dipangkas.

 Efisiensi juga bisa kamu dapat tanpa harus mempekerjakan 

banyak pegawai. Dengan modal minim, bisnis yang dijalankan bisa 

memperoleh keuntungan yang lumayan. Apalagi di sektor kuliner, kamu 

bisa lebih fleksibel dalam melakukan inovasi serta melakukan ekspansi 

yang lebih luas.
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2. Pantau Stok Bahan Baku

 Suplai bahan baku juga sangat penting agar produksi makanan 

tetap berlangsung. Apalagi, dengan sistem pemesanan online, kamu 

dituntut harus cepat dalam penyajian. Mau masak tapi minyak keburu 

abis repot juga, kan.  

3. Melek Teknologi

 Tidak ada salahnya untuk selalu update mengenai perkembangan 

teknologi. Apalagi, banyak mitra jasa antar makanan yang memberikan 

promo baik kepada konsumen maupun kepada brand makanan. Tinggal 

bagaimana kamu menyusun strategi untuk menarik minat dari 

konsumen. 

 Tertarik? Cloud kitchen menawarkan berbagai keuntungan untuk 

usaha kuliner kamu. Siapa tahu, seblak atau ayam geprek bikinan kamu 

bisa gabung di dapur satelit dan mampu menghasilkan keuntungan yang 

besar.
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Beratnya jadi Orang Insecure, 

Sebuah Persoalan Hidup 

yang Merepotkan

“Aku gak suka difoto, aku jadi kelihatan gendut.”

“Aku gak mau masuk komunitas itu ah! Disana orangnya pinter-

pinter. Malu, Bahasa Inggris aku aja masih jelek banget.”

“Kok dia ghosting aku sih? Apa karena aku kurang menarik dan 

membosankan?”

 Pernah gak sih kamu mendengar pernyataan-pernyataan serupa 

di atas? Bagaimana, apakah menurutmu hal itu wajar? Disadari atau tidak, 

pola pikir seperti itu bisa membawamu pada batasan tertentu, salah 

satunya batasan pada potensi yang kamu miliki.
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Dari Mana Datangnya 

Insecure?

 Nah, kamu sudah sering dong mendengar istilah insecure? Ya, 

pernyataan di atas adalah contoh dari sikap insecure. Seorang tokoh 

psikologi terkemuka bernama Abraham Maslow mendefinisikan 

insecure sebagai perasaan tidak aman pada diri seseorang, bahkan 

menganggap dunia sebagai lingkungan berbahaya, termasuk 

manusianya.

 Melanie Greenberg, Ph. D., seorang psikolog klinis asal Amerika 

Serikat, menyatakan bahwa terdapat tiga penyebab umum munculnya 

insecure pada diri seseorang:
Kegagalan atau penolakan. Pengalaman tidak nyaman ini bisa membuat 

orang merasa kurang dan tidak berdaya. Ini bukan hal yang sepele ya. Kita 

tidak tahu ada trauma atau pengalaman buruk apa dibalik hidup 

seseorang.

 Adanya kecemasan sosial. Biasanya karena khawatir atas 

pandangan orang lain atas diri sendiri. Akibatnya jadi merasa kurang klop 

dengan circle sosial.

 Sifat perfeksionis. Sadarlah bahwa hidup ini tidak sempurna dan 

tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika tiba saatnya 

menghadapi ketidaksempurnaan, seorang perfeksionis cenderung 

memaksakan diri bekerja lebih keras atau buruknya malah menyalahkan 

diri sendiri dan orang lain.
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Repotnya jadi Orang Insecure

 Lalu, apakah kamu pikir insecure itu identik dengan 

sikap mengurung diri dari lingkungan sosial? Oh, tentu tidak 

hanya itu. Orang insecure bisa saja ditandai dengan terus 

menerus ada dalam kelompok sosial untuk kemudian 

menyenangkan hati semua orang. Kini istilah people pleaser 

sudah tidak asing lagi ‘kan? Self body shaming juga menjadi 

makanannya sehari-hari. Dikit-dikit ngaca atau justru tidak 

mau bercermin sama sekali. Repot juga ya…

 Selain merepotkan diri sendiri, insecurity juga bisa 

jadi  merepotkan orang lain loh.  Kebutuhan untuk 

mendapatkan validasi atas kemampuan diri bisa berimbas 

pada sikap menyebalkan dengan merendahkan orang lain. Di 

samping itu, untuk merasa secure secara emosional, orang 

insecure bisa menjadi posesif karena membutuhkan validasi 

atas kehadiran dirinya dari  orang lain.  Kalau kata 

penelitiannya Brookes (2015) sih ada banget hubungan antara 

insecure dengan narsis, meski narsis tidak harus selalu 

berkaitan dengan insecure ya.

 Dari ciri-cirinya saja, kita sudah melihat bahwa 

insecurity berdampak buruk bagi diri kita. Mengunci potensi, 

membatasi hubungan sosial, dan berisiko mempertaruhkan 

masa depan yang seharusnya lebih baik dan menyenangkan.
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Jangan Insecure Lama-lama

 Insecurity sendiri sangat bisa dihilangkan. 

Misalnya saja dengan lebih menerima keadaan diri dan 

mulai beradaptasi. Keluar dari zona nyaman dalam 

rangka mengenali potensi diri. Tipsnya adalah be brave! 

Tidak usah memedulikan pendapat orang lain karena 

sesungguhnya ini adalah hidupmu. Temui apapun yang 

kamu suka dan nikmati.

 Kemudian, bergaul dengan circle yang positif. No 

toxic people ya! Bertahanlah dengan orang-orang yang 

b i s a  m e m b u a t m u  m e r a s a  n y a m a n  d a n  b i s a 

memberikanmu support. Sedikit tips penting, terimalah 

f e e d b a c k  h a n y a  d a r i  o r a n g - o r a n g  y a n g  s u d a h 

mengenalmu dengan baik. Jika kamu masih merasa 

kesulitan menghadapi persoalan ini, maka jangan ragu 

untuk segera berkonsultasi dengan ahli.

 Jika dijembrengkan seperti ini, tergambar sudah 

bahwa insecure bukan perkara yang sederhana ya. 

Jangan sampai kita menyalahkan orang insecure apalagi 

menganggapnya drama. Pasti ada latar belakang yang 

menjadi faktor semua itu terjadi. Jika kamu berusaha 

memahami, maka bantulah dengan memberikan support 

terbaik dan tidak menghakiminya.
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Makin� Nyekil� dengan�

Gerakan� #1Day1Visual

 Jadi desainer grafis memang harus banyakin portofolio. Selain 

untuk mengasah kemampuan dalam mengolah grafis, portofolio dapat 

menjadi bentuk ‘resume’ bagi proyek yang sudah dikerjakan. Apalagi 

dengan banyaknya media sosial, output grafis yang dihasilkan bisa mejeng 

dengan mudah.

 Nah, sadar akan kebutuhan itu, sebuah gerakan bernama 

#1Day1Visual dibikin untuk mewadahi para desainer grafis dalam 

mengembakan skill. Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan, gerakan ini 

oke punya. 

 Setiap harinya, para desainer grafis akan membuat karya visual 

sesuai dengan tema. Mau itu ilustrasi, desain, logo, ui/ux, hingga fotografi, 

semua diperbolehkan. Tentunya semua karya bebas menggunakan style 

sesuai dengan karakter dari masing-masing desainer. 
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 Semua karya yang dikerjakan harus diposting di media sosial 

masing-masing sebelum jam 12 malam. Dengan hashtag #1Day1Visual, 

semua karya yang dihasilkan nantinya akan jadi portofolio bagi masing-

masing desainer. Saat ini sendiri, sudah ada kurang lebih 15 partisipan yang 

tergabung dalam gerakan ini.

 Nah, ada yang paling unik nih. Bagi para partisipan yang telat atau 

tidak bisa setor desain, per harinya akan dikenakan denda sebesar Rp. 

5.000. Denda akan dikumpulkan untuk gerakan sosial seperti 

menyumbang di Kitabisa.com. Such a great gesture.

 Selain ngerjain berbagai desain, gerakan ini juga menjadi 

komunitas untuk saling berbagi informasi. Bahkan, #1Day1Visual memiliki 

kanal discord tersendiri di hari tertentu untuk berbagi atau sekadar chit-

chat masalah per-desaingrafis-an.
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 Bahkan gerakan ini lebih dari sekadar gerakan. Didalamnya, para 

desainer grafis bisa saling share projekan ataupun informasi kebutuhan 

desain lainnya. Jadi, selain skill bertambah, networking makin luas, para 

desainer grafis juga dapat mengembangkan karir mereka dalam dunia 

visual.

Inisiasi ini menjadi salah satu terobosan bagi pengembangan diri dengan 

cara yang gak ribet-ribet amat. Untuk kamu yang ingin bergabung dan 

makin nyekil menjadi seorang desainer grafis, silakan bergabung melalui 

telegram dengan tautan  https://t.me/joinchat/RyFoktaGLZKrW0v9.
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Semua yang kamu butuhkan
untuk berkembang ada disini:

Biar makin dekat,
ajak ngobrol kami di:

@docheckid

@DoCheckID

Office@docheck.id
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