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Catatan Editor

Jadi produktif emang bisa dari berbagai cara. Termasuk, dengan 

menulis to-do list untuk aktivitas sehari-hari. Keliatannya enteng, 

tapi seringkali orang-orang kesulitan untuk bisa konsisten menulis 

to-do list. 

To-do list sendiri punya banyak manfaat untuk kehidupan kamu. 

Salah satunya; mengatur aktivitas kamu yang numpuk jadi lebih 

teratur. 

Nah, di DoZine Vol.3 ini akan membahas to-do list serta cara 

mengatur aktivitas dengan metode pomodoro. Ada juga informasi 

mengenai keseruan Soft Launching DoCheck yang digelar pada 24 

Februari 2020. 

Selain itu, ada juga berbagai to-do list yang kami bahas untuk 

pengembangan diri kamu. Dari mulai to-do list Farhan Jijima, Indra 

Sugiarto, serta Esther Natalia. 

Kami harap, kamu makin produktif dengan menulis to-do list. Baik 

itu untuk aktivitas, cita-cita, ataupun untuk segala keperluan hidup 

kamu. Semoga bermanfaat!

Dari kami,

DoCheck
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DoZine Tim
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Director Editor, 
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Writer
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Kalau kamu pernah menulis tentang daftar kegiatan apa saja 
yang akan dilakukan di hari tertentu, itu artinya kamu sedang 
menulis to-do list. Tapi, pernah tidak kamu terpikirkan apa 
manfaatnya kalau membuat to-do list?

Selain daftar pekerjaan yang akan dilakukan diwaktu tertentu, tidak lengkap 
rasanya kalau pada to-do list belum mencantumkan hal-hal ini:

Dikutip dari CNN Health, to-do list bisa jadi tool untuk 
mengurangi kecemasan. Alasannya, karena daftar tugas dan 
catatan pekerjaan tentang semua yang akan dan sudah dicapai 
setiap harinya sudah tercatat. Sehingga, kamu tidak khawatir 
tentang tugas tersebut  dan bisa menyelesaikannya sesuai 
prioritas. Adanya to-do list juga akan membuat kamu semakin 
produktif dan kegiatan sehari-hari jadi lebih teratur.

To-do List:
Bukan Sekadar
Daftar Pekerjaan

Apa Itu To-do List?

Manfaat Membuat
To-do List

Apa yang Perlu Ditulis pada To-do List

Deskripsi
Pekerjaan

Waktu Mulai
dan Selesai

Prioritas
Pekerjaan

Deskripsi
Pekerjaan
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Raditya Dika
(Penulis Naskah, Sutradara, Komika)

“To-do list membuat kamu jadi punya tanggung jawab lebih, 
meminimalisir pekerjaan yang sering ditunda-tunda, hingga 
akhirnya lupa. Jangan ragu untuk mencatat hal-hal kecil, 
karena dari hal kecil itu jika dikembangkan bisa saja jadi cerita 
panjang yang menarik bahkan bisa jadi ide untuk script film.”

(Sumber: Raditya Dika Official Youtube Channel)
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DoCheck Hadir Menjawab Tantangan
Produktivitas di Masa Pandemi

Kamis, 24 Februari 2022, DoCheck menggelar Be A POP Star Webinar yang bertepanan dengan soft 
launching aplikasi lewat zoom yang dihadiri oleh kurang lebih 260 audiens. Acara tersebut juga 
dimeriahkan oleh CEO sekaligus founder dari Produktifkuy, Esther Natalia Dominiq Lubis. Di gelaran 
tersebut, ia banyak berbicara mengenai bagaimana to-do list bisa membantu kita di kondisi pandemi 
seperti sekarang.

Sets goals
correctly

Prioritize
wisely

Set a
time limit

Take breaks
between

tasks

Organize
yourself

Plan ahead

Remove
non- essential

tasks

Tips
Mengatur Waktu

ala
Esther Natalia
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Mengapa To-do List Itu Penting
Di awal acara, mahasiswa jurusan hukum Universitas Gadjah Mada tersebut menjabarkan mengenai 
kesibukannya, yaitu kuliah, ngonten, endorsement, webinar, hingga mengikuti beberapa organisasi 
sekaligus. Menurutnya, tanpa to-do list, ia akan bingung apa yang harus dilakukan. Pensil yang tumpul, 
lebih tajam daripada ingatan orang. Jadi, membuat to-do list itu penting karena seberapa pun pintarnya 
kamu, pasti akan lupa juga.



Download aplikasi DoCheck untuk mengikuti
Be A POP Star Webinar selanjutnya
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Buat Checkbox

Fokus

Tentukan Arah Tujuan

Berhenti Menunda

Buat Jadwal Spesifik

Prioritas

Hindari Distraksi

Jadi Pemuda Produktif
dengan To-do List ala
Farhan Jijima

Memanfaatkan waktu dengan bijak adalah salah satu cara untuk mendorong 
diri agar dapat terus berkembang. Bagi Farhan Jijima, bijak adalah ketika sudah 
melakukan segala sesuatu dengan efektif. Dengan begitu, seseorang bisa 
menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa kehilangan kesempatan untuk 
menikmati hidup.

Menetapkan tujuan bisa membantu untuk berkembang. Nah, Farhan Jijima 
punya checklist apa saja yang harus kamu penuhi untuk berkembang menjadi 
pemuda yang produktif.



Download aplikasinya di:
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Fitur-fitur DoCheck
untuk To-do List Kamu

Tidak lengkap rasanya kalau menulis to-do list yang 
biasa-biasa aja. Solusinya, kamu butuh upgrade to-do 
list, nih. Mau buat yang simpel, cepat, dan efektif? Pakai 
Aplikasi DoCheck jawabannya!

DoCheck punya 4 fitur unggulan yang pastinya bisa 
bikin jadwal kegiatan kamu makin rapi, teratur, dan bisa 
juga melihat progres kerja kamu. Ini dia fitur-fiturnya:

Fitur goal ini bisa diisi sesuai apa yang mau kamu 
capai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, goal 
untuk membuat artikel selama seminggu dengan 
tema kesehatan. Kamu bisa tulis judul goalnya “Artikel 
Tema Kesehatan”. 

Untuk buat goal baru, kamu cukup klik tombol 
lingkaran hitam dengan simbol “+”, di menu Beranda.

1. Goals

Setelah selesai membuat 1 goal, kamu juga bisa 
menambahkan task atau tugas yang akan dikerjakan 
selama seminggu. Misalnya, pada goal artikel tema 
kesehatan, kamu bisa mengisi berbagai tasks dengan 
judul artikel yang akan dibuat setiap harinya. 

Setiap task juga bisa diisi beserta tenggat waktu, 
menambah peserta lain untuk ikut dalam task kamu, 
link rekomendasi (jika perlu), dan catatan.

2. Task
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Itu dia 4 fitur unggulan DoCheck yang bisa jadi 
pelengkap to-do list kamu. Jadi, jangan lupa untuk 
pakai terus Aplikasi DoCheck setiap hari, ya!

Nah, di setiap goal dan task yang sudah dibuat, kamu 
juga bisa menambahkan teman untuk ikut dalam 
goal dan task kamu, loh. Jadi kamu bisa kerja bareng 
teman kamu, deh.

3. Tambah Anggota

Kalau mau lihat goals apa saja yang ada di aplikasi 
DoCheck dan menambahkannya ke goal baru kamu, 
bisa banget pakai fitur DoCheck yang satu ini, 
namanya rekomendasi goals. 

Fitur rekomendasi ini sudah berisi tasks yang perlu 
dilakukan, jadi kamu tidak perlu menulis task lagi, 
kecuali ada yang ingin ditambah atau dikurangi. 
Kamu juga bisa buat goal ini menjadi publik/privat. 
Artinya jika diubah ke publik, siapapun yang ada di 
Aplikasi DoCheck, bisa melihat goal yang kamu buat.

4. Rekomendasi Goals

Fitur-fitur DoCheck
untuk To-do List Kamu
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Pomodoro:
Sebuah Cara untuk
Lebih Fokus

 Pertama kali diciptakan oleh orang Italia bernama 
Francesco Cirillo. Pada akhir tahun 1980, ia sangat berjuang untuk 
memfokuskan dirinya dalam belajar dan mengerjakan tugas.Ia 
kemudian berkomitmen untuk fokus hanya selama 10 menit. 
Dengan penghitung waktu (timer) dapur berbentuk tomat yang ia 
temukan pada saat itu, ia menghitung waktu fokusnya. Terlahirlah 
teknik pomodoro yang dinamakan sesuai dengan bentuk timer 
tersebut (pomodoro dalam Bahasa Italia berarti tomat).

Sejarah
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Singkatnya, pomodoro adalah sebuah metode 
untuk meningkatkan produktivitas. Dalam 
metode ini, kamu diharuskan untuk membagi 
waktu kerja menjadi blok atau potongan 
selama 25 menit yang disebut sebagai 
pomodoro. Setiap pomodoro dipisahkan 
dengan waktu istirahat 5 menit. Setelah 4 
pomodoro, waktu istirahat menjadi lebih lama, 
yaitu 15 hingga 20 menit.

Apa Itu Pomodoro?

Teknik Pomodoro

Pilih Task
yang mau

kamu kerjakan

Set Waktu
25 Menit
dengan

reminder

Kerjakan Task
kamu selama

25 menit

Break selama
5 menit lalu

kembali kerjakan
task

Setelah 4 Kali
pomodoro

break selama
15-30 menit
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Do’s Don’ts

Detail dan well-prepared

Jadikan project sebagai 
portofolio 

Jadikan tantangan baru 
sebagai cara untuk 
berkembang

Jadikan atasan sebagai mentor

Mempunyai critical thinking 
dan bersikap proaktif

Jangan takut salah. Learn from 
mistake

Apa adanya dan 
menyepelekan hal kecil

Menganggap pekerjaan hanya 
rutinitas semata dan terjebak 
di dalam rutinitas tersebut

Menghindari tantangan baru

Menghindari atasan

Cuek, pasif, dan apatis dengan 
lingkungan

Melakukan kesalahan yang 
sama secara berulang

Meremehkan kepercayaan 
yang diberikan

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Memulai Karir
di Masa Depan
dengan Percaya Diri

Kita semua pasti pernah berpikir akan menjadi apa di masa depan nanti dan 
sebenarnya karir seperti apa yang cocok dengan diri kita. Nah, untuk menjawab 
pertanyaan ini, biasanya kita akan mencari orang atau video yang bisa 
memberikan motivasi. Tujuannya agar memberikan gambaran di masa depan 
dan lebih serius menekuni bidang yang disukai untuk karir selanjutnya.

Beberapa bulan yang lalu, seorang  motivator, penulis buku, sekaligus CEO dari 
masuk kampus, Indra Sugiarto, pernah mengisi webinar DoCheck. Pada webinar 
ini, Indra membahas hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat 
membangun karir. Menurut Indra, membangun citra dan konsisten untuk karir 
diri sendiri sangat penting. Alasannya agar orang tersebut bisa dikatakan 
kredibel dengan karirnya.

Do’s and Don’ts Membangung Karir ala
Indra Sugiarto
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Download aplikasinya di:
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Yuk, Pakai Aplikasi DoCheck!

Login atau Sign in
Login menggunakan email dan 
password atau dengan akun Google 
atau Facebook. Jika kamu belum 
mempunyai akun DoCheck 
sebelumnya, kamu harus mendaftar 
terlebih dahulu dengan akun 
Facebook, Google, atau langsung 
mendaftarkan akun pada DoCheck.

Mengisi kuesioner
mengenai minat
Login menggunakan email dan 
password atau dengan akun Google 
atau Facebook. Jika kamu belum 
mempunyai akun DoCheck 
sebelumnya, kamu harus mendaftar 
terlebih dahulu dengan akun 
Facebook, Google, atau langsung 
mendaftarkan akun pada DoCheck.

1

2

Kamu banyak kegiatan atau pekerjan hingga sulit untuk mengatur waktu? Tenang, 
masalah tersebut bisa diatasi dengan menggunakan DoCheck, kok. Terus, gimana 

sih cara pakai aplikasi DoCheck? Ini dia langkah-langkahnya:
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Yuk, Pakai Aplikasi DoCheck!

Mengisi kuesioner
mengenai minat
Login menggunakan email dan 
password atau dengan akun Google 
atau Facebook. Jika kamu belum 
mempunyai akun DoCheck 
sebelumnya, kamu harus mendaftar 
terlebih dahulu dengan akun 
Facebook, Google, atau langsung 
mendaftarkan akun pada DoCheck.

Setelah mengisi kuesioner minat, kamu akan masuk ke 
dalam halaman beranda aplikasi DoCheck. Terdapat 4 
menu yang berada pada bagian bawah layar, yaitu 
beranda, cari teman, notifikasi, dan akun. Berikut masing-
masing penjelasannya:

Tombol “+” berwarna hitam untuk membuat goals baru.

Menu cari teman untuk mencari akun lain.

Menu notifikasi menampilkan semua pemberitahuan.

Menu akun berisi informasi mengenai akun kamu dan 
pengaturan.

1

2

3

4

Buat to-do list pada halaman
beranda DoCheck

3

Kamu banyak kegiatan atau pekerjan hingga sulit untuk mengatur waktu? Tenang, 
masalah tersebut bisa diatasi dengan menggunakan DoCheck, kok. Terus, gimana 

sih cara pakai aplikasi DoCheck? Ini dia langkah-langkahnya:
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Aries (Mar 21 - Apr 19)
Kamu harus tahu bahwa multitasking bisa 
menghancurkan produktivitasmu. Fokuslah 
pada satu tugas di satu waktu. Ketika telah 
selesai, barulah beralih ke tugas lain.

Taurus (Apr 20 - May 20)
Kamu bisa sangat termotivasi dan fokus, 
namun juga bisa menikmati waktu santai. 
Ketika kamu ingin santai, kamu akan mencari-
cari alasan konyol untuk ini. Jadi, kamu 
sebenarnya  bisa  fokus  ket ika  kamu 
menginginkannya.

Gemini (May 21 - Jun 20)
Kamu paling gak bisa kalau ada orang lain di 
sekitarmu saat bekerja, karena kamu susah 
untuk menolak kesempatan untuk mengobrol 
dengan mereka. Setiap kali ada yang bertanya 
kepadamu, perhatianmu akan teralihkan dan 
sulit untuk fokus kembali.

Cancer (Jun21 - Jul 22)
Orang-orang yang sangat produktif 
cenderung tidak memikirkan masa lalu. 
Sayangnya kamu kebalikan dari hal itu. 
Ketika kamu memikirkan hal-hal yang 
kamu lakukan atau tidak, hubungan 
dengan si doi yang gagal, atau kesalahan 
yang pernah kamu buat, produktivitasmu 
menjadi rendah.

Leo (Jul 23 - Aug 22)

Kamu terlalu banyak membantu orang, 
bahkan ketika orang tersebut tidak 
memintamu. Bukan hal yang aneh bagi kamu 
menangani masalah orang lain seolah itu 
masalahmu. Coba sekali-kali belajar berkata 
“Tidak”, ya.

Virgo (Aug 23 - Sep 22)

Kamu selalu ingin terlihat perfect dan 
menjadikan sifat perfeksionis melekat pada diri 
kamu. Hilangkan sedikit porsi untuk menjadi 
perfect, karena hal ini akan menghambat 
produktivitas kamu.

Lakukan semampunya dan lupakan untuk 
menjadi yang paling sempurna.

Seringkali saat bekerja, kamu ter-distract hal 
lain yang mengganggu fokus. Kamu juga suka 
membandingkan diri dengan pekerjaan orang 
lain, sehingga muncul mindset negatif. Libra 
bisa melalukan hal produktif, dengan tidak 
m e m i k i r k a n  h a l - h a l  n e g a t i f  d a n 
membandingkan dirinya sendiri.

Scorpio (Oct 23 - Nov 21)

Jika kamu orang yang mandiri dan 
melakukan semua pekerjaan sendiri itu 
hal bagus. Namun, tidak ada orang yang 
sempurna dan bisa melakukannya 
sendiri. Jadi, jangan ragu untuk bertanya 
dan meminta bantuan orang lain.

Libra (Sep 23 - Oct 22)

Zodiac Sign Productivity
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Leo (Jul 23 - Aug 22)

Kamu terlalu banyak membantu orang, 
bahkan ketika orang tersebut tidak 
memintamu. Bukan hal yang aneh bagi kamu 
menangani masalah orang lain seolah itu 
masalahmu. Coba sekali-kali belajar berkata 
“Tidak”, ya.

Virgo (Aug 23 - Sep 22)

Kamu selalu ingin terlihat perfect dan 
menjadikan sifat perfeksionis melekat pada diri 
kamu. Hilangkan sedikit porsi untuk menjadi 
perfect, karena hal ini akan menghambat 
produktivitas kamu.

Lakukan semampunya dan lupakan untuk 
menjadi yang paling sempurna.

Seringkali saat bekerja, kamu ter-distract hal 
lain yang mengganggu fokus. Kamu juga suka 
membandingkan diri dengan pekerjaan orang 
lain, sehingga muncul mindset negatif. Libra 
bisa melalukan hal produktif, dengan tidak 
m e m i k i r k a n  h a l - h a l  n e g a t i f  d a n 
membandingkan dirinya sendiri.

Scorpio (Oct 23 - Nov 21)

Jika kamu orang yang mandiri dan 
melakukan semua pekerjaan sendiri itu 
hal bagus. Namun, tidak ada orang yang 
sempurna dan bisa melakukannya 
sendiri. Jadi, jangan ragu untuk bertanya 
dan meminta bantuan orang lain.

Libra (Sep 23 - Oct 22)

Sagitarius (Nov 22 - Dec 21)

Terkadang untuk mengatakan tidak atau 
menolak sesuatu, Sagitarius sulit untuk 
melakukannya.  Sagitarius juga akan 
memprioritaskan untuk membuat semua 
orang senang. Namun, dengan begitu 
Sagitarius akan kesulitan mengatur waktu 
produktifnya.

Capricorn (Dec 22 - Jan 19)

(Masukkan logo Capricorn)

Sebutan “workaholic”, sepertinya cocok 
untuk Capricorn. Kamu bukan robot yang 
bisa mengerjakan pekerjaan tanpa henti. 
Tunda semua pekerjaan dan manfaatkan 
waktu weekend kamu untuk berlibur sejenak, 
agar pikiran bisa kembali jernih.

Aquarius biasanya punya ide-ide cemerlang, 
tapi dari idenya ini terkadang tidak realistis. 
Sehingga, akan cenderung merasa kesulitan 
mewujudkannya. Aquarius cukup pandai 
untuk melakukan riset, alangkah lebih baik 
untuk membuat resolusi yang lebih realistis.

Pisces (Feb 19 - Mar 20)

Kamu terlalu kreatif sehingga kamu 
akan kesulitan untuk fokus pada satu 
ide. Ide ini juga bisa menjadi sumber 
prokrastinasi. Ketika kamu sedang 
mengerjakan sesuatu,  kemudian 
memikirkan hal  lain  yang lebih 
menyenangkan, kamu akan melupakan 
pekerjaan yang sebelumnya.

Aquarius (Jan 20 - Feb 18)

Zodiac Sign Productivity
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Tebak Fitur
di Aplikasi DoCheck

Kira-kira, ini fitur apa ya?

Fitur tambah taskA Fitur tambah goalsB Fitur rekomendasi goalsC

Jawaban
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Word Puzzle

Temukan 5 Kata yang
Berhubungan dengan DoCheck

A S W R E W J K P R O D U K T I F Z G F C F

W T A J T W Q D F S I D I F K J R W O W S I

S A E R T O D O L I S T L C I O I W A I M J

B S R V R N W I K I R I T Q L L W R L C W I

V K I K L M K O L A B O R A S I O L Q K C S 

F H K I W I W W I J W L W S K B I I K S C D

J W I K I P A U S E L M J Q M O L L O E I M

1

2

3

4

5
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Wakaf Al-Qur’an
Pelanggan Gramedia

Sukabumi
Donasi 10.000 rupiah untuk 1.000 Al-Qur’an

4 Maret 2022 – 31 Desember 2022

Wakaf Al-qur’an pelanggan 

Gramedia merupakan program 

wakaf donasi yang diberikan oleh 

pelanggan Gramedia untuk 

membantu saudara-saudara kita 

yang memerlukan Al-Qur’an baik di 

Pesantren maupun Rumah Anak 

Yatim & Dhuafa di Sukabumi.

Scan barcode ini
untuk donasi

Gramedia
Sukabumi

DoCheck

DoCheck
x

Gramedia Sukabumi

Be A POP Star
Webinar

Mini Quiz Live Instagram
“Bedah Buku”

To-do List
Gramedia Sukabumi



The 7 Habits Of Highly
Effective People

Stephen R. Covey

Rp 120.000

Smarter Faster Better

Charles Duhigg

Rp 85.000

Atomic Habits

James Clear

Rp 108.000

Deep Work

Cal Newport

Rp 99.000

The Power Of Habits

Charles Duhigg

Rp 99.000

Gramedia
Sukabumi

DoCheck

DoCheck
x

Gramedia Sukabumi

Rekomendasi Buku Self-improvement

Diskon

10%

Scan barcode ini untuk
pemesanan buku
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