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Catatan Editor

Hi, DoCheckers! How’s your day?

Semoga selalu menyenangkan ya. Kali ini DoZine kembali 
menyapa kamu dengan topik-topik menyegarkan 
seputar hobi dan gaya hidup anak muda.

Di DoZine Vol. 5 ini, aku mau mengajak kamu buat 
m e n y i m a k  h o b i  a p a  s i h  y a n g  c o c o k  d e n g a n 
kepribadianmu. Lalu penasaran gak sih, tipe kronotipe 
manakah kamu?

Tambah juga pengetahuanmu dengan menyimak Be A 
POP Star Webinar untuk membangun personal branding 
yang kuat. Terus, hindari sedentary lifestyle kalau kamu 
gak mau mati muda. 

Oh iya,  beberapa influencer juga membagikan 
#ToDoCheck mereka, seperti Indah Kus, Iestri Kusumah, 
dan Eva Alicia dalam bentuk goals di aplikasi DoCheck. 
Jangan sampai ketinggalan, download sekarang yuk!

Jangan lupa juga buat cek rekomendasi goals yang 
disusun sama tim DoCheck, siapa tahu kamu tertarik dan 
terinspirasi buat jadi lebih produktif. Ya gak sih?

Pokoknya masih banyak lagi topik-topik menarik yang 
dibahas di DoZine Vol. 5 ini. Akhir kata, selamat membaca!

Salam hangat,

Tim DoZine
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HOBI DAN
KEPRIBADIAN

Kamu yang Mana?

Kepribadian bisa 
menunjukkan hobi 
seseorang, loh! 
Penasaran? Yuk, coba 
cek di sini!
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Penulis: Nurul Faadhilah Elman A.



Punya rasa ingin

tahu yang tinggi?

Hobi travelling

cocok untukmu!

Hobi memasak

pas banget untukmu

yang cinta hal detail!

Si mudah bergaul

bagus ikut

public speaking.

Kamu selalu optimis?

Coba ikut kompetisi

olahraga!
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SAY NO TO INSECURE
DENGAN TO-DO LIST
Iestri Kusumah

Insecure adalah perasaan 
cemas atau kurang percaya 
diri yang bisa muncul 
ketika melihat posting-an 

orang lain di media 
sosial. Apakah kamu 
pernah merasakannya? 
Kalau iya, yuk cek to-
do list dari Iestri 
Kusumah berikut ini 
agar terbebas dari 
rasa insecure karena 
media sosial!
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Penulis: Nurul Faadhilah Elman A.



Cukup mudah, bukan? 
Kalau kamu ingin simpan 
to-do list ini, kamu bisa 
dapatkan di aplikasi 
DoCheck.
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BE A POP STAR WEBINAR

Level Up Your Personal Branding
Through Hobby

INDAHKUS
Singer, Songwriter & Content Creator

DoCheck
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Level Up Your Personal
Branding Through Hobby
with Indah Kus

IndahKus, seorang singer, songwriter, sekaligus dokter 
membagikan tips membangun personal branding melalui hobi pada 
Be A POP Star Webinar tanggal 21 Juli 2022.

IndahKus berbagi insight mengenai pengertian personal branding 
itu sendiri, fungsi, hingga step by step untuk membangun personal 
branding.

Antusias peserta Be A POP Star Webinar bareng IndahKus sangat 
luar biasa, terlihat dari banyaknya peserta yang pro-aktif bertanya 
dan webinarnya yang super seru!

Nah, buat kamu yang ketinggalan webinar bareng 
IndahKus bisa lihat rekamannya di Youtube 
DoCheck. GRATIS!
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Penulis: Yuli Agustina



TO-DO LIST
BANGUN PERSONAL BRANDING
ALA INDAHKUS

 Kira-kira, bagaimana ya 
c a r a  m e m b a n g u n 
personal  branding 
melalui  hobi?  Yuk 
s i m a k  t o - d o  l i s t 
bangun personal 
b r a n d i n g  a l a 
IndahKus!
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Penulis: Yuli Agustina



By the way, kamu bisa lihat 
dan copy goals bangun 
personal branding ala 
I n d a h K u s  d i  a p l i k a s i 
DoCheck, lho! Cus down-
load aplikasinya sekarang.
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SEDENTARY LIFESTYLE,
GAYA HIDUP MALAS YANG MENGANCAM NYAWA

Kamu suka rebahan sambil scrolling sosial media sampai lupa waktu? Atau bekerja 
sambil duduk seharian? Jangan-jangan kamu penganut sedentary lifestyle.

Sedentary Lifestyle

adalah gaya hidup malas gerak atau 
jarang beraktivitas fisik yang bisa 
mengancam kesehatan hingga 
nyawamu, lho!

Hindari  KalauSedentary Lifestyle
Kamu Gak Mau Terkena…
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Penulis: Jessica Aprillia



SEDENTARY LIFESTYLE,
GAYA HIDUP MALAS YANG MENGANCAM NYAWA

Kamu suka rebahan sambil scrolling sosial media sampai lupa waktu? Atau bekerja 
sambil duduk seharian? Jangan-jangan kamu penganut sedentary lifestyle.

Ubah Kebiasaanmu dengan Cara…
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Penulis: Jessica Aprillia



DAPAT CUAN DARI HOBI?
BISA BANGET, LHO!

Kamu punya hobi dan ingin mengubahnya 
menjadi bisnis? Tentu bisa dong! Yuk, 
simak contohnya di bawah ini!

P u n y a  h o b i 
menulis? Kamu 
bisa jadi content 
wr i ter,  copy-
writer, atau pe-
nulis novel.
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Penulis: Nurul Faadhilah Elman A.



Kamu jago desain? Coba 
deh buka jasa desain 
grafis!

Buat kamu yang 
pintar masak, ayo 
buka usaha 
kuliner!

Yuk, jual hasil hobi 
kerajinan tanganmu di 
online marketplace!
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TIPS JITU UBAH HOBI
JADI BISNIS ALA EVA ALICIA

Pernahkah kamu kepikiran bahwa 
hobimu bisa menjadi peker-
jaanmu? Ternyata hal itu bisa 
banget terwujud! Ingin tahu 
seperti apa caranya? Yuk, 
terapkan to-do list dari Eva 
Alicia yang satu ini!
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Penulis: Nurul Faadhilah Elman A.



Ayo, siapa nih yang ingin 
mulai usaha dari hobinya? 
Supaya lancar, jangan lupa 
download aplikasi DoCheck 
untuk dapatkan to-do list 
Eva Alicia!
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INI LHO REKOMENDASI HOBI
SESUAI ZODIAKMU!

Game yang kompetitif cocok 
banget untuk kamu yang 
berzodiak aries. Pasalnya, 
zodiak ini dikenal sebagai 
orang ambisius.

Taurus gak terlalu suka 
aktivitas yang berat. Hobi 
ringan untuk leyeh-leyeh yang 
cocok banget untuk taurus 
adalah nonton film.

Gemini tuh katanya gampang 
banget untuk beradaptasi, 
maka gak heran kalau hobi 
yang gemini banget adalah 
hangout  bareng  teman-
teman.

Cancer termasuk zodiak yang 
senang menuangkan pera-
saannya, menulis bisa jadi 
hobi yang patut dicoba!

Leo terkenal dengan jiwa 
petualangnya. Untuk kamu 
para leo, cobain deh jalan-
jalan ke tempat baru atau 
hiking!

Virgo dikenal sebagai pribadi 
yang peka dan nyeni banget. 
Melukis bisa jadi hobi yang 
cocok untuk zodiak yang satu 
ini.

Libra adalah zodiak yang 
dikenal artistik. Nah, hobi 
seperti bermain musik dan 
menyanyi adalah hobi yang 
oke banget untuk seorang 
libra.

Scorpio menyukai aktivitas 
f isik dan bisa menguras 
tenaga.  Kamu bisa coba 
olahraga gim di waktu sen-
ggang.

Hobi mana nih yang sesuai dengan zodiak kamu?
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Penulis: Yuli Agustina



INI LHO REKOMENDASI HOBI
SESUAI ZODIAKMU!

Leo terkenal dengan jiwa 
petualangnya. Untuk kamu 
para leo, cobain deh jalan-
jalan ke tempat baru atau 
hiking!

Virgo dikenal sebagai pribadi 
yang peka dan nyeni banget. 
Melukis bisa jadi hobi yang 
cocok untuk zodiak yang satu 
ini.

Libra adalah zodiak yang 
dikenal artistik. Nah, hobi 
seperti bermain musik dan 
menyanyi adalah hobi yang 
oke banget untuk seorang 
libra.

Scorpio menyukai aktivitas 
f isik dan bisa menguras 
tenaga.  Kamu bisa coba 
olahraga gim di waktu sen-
ggang.

Sagitarius gak suka aktivitas 
yang monoton. Untuk melatih 
kreativitas, yuk cobain mem-
asak!

Capricorn punya kepedulian 
yang besar pada alam. Selain 
bisa menjaga alam, hobi 
berkebun bisa jadi pilihan 
yang cocok untuk kamu!

Aquarius dikenal sebagai 
pribadi yang kreatif. Nah, hobi 
yang cocok buat zodiak ini 
adalah fotografi.

Pisces memiliki lambang ikan, 
gak heran sih kalau zodiak ini 
hobi berenang. Hobi ini tentu 
bisa bikin kepenatan hilang.

Hobi mana nih yang sesuai dengan zodiak kamu?
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Penulis: Yuli Agustina



BAWA PESAN PENTING, INI 5 REKOMENDASI FILM
YANG MENGANGKAT ISU MENTAL HEALTH

Selain kesehatan fisik, kesehatan mental pun harus kamu jaga. Agar kamu semakin aware 
dengan mental health, inilah rekomendasi film mengenai mental health versi DoCheck.

Di film Joker, pemeran utamanya yaitu 
Arthur Fleck tidak bisa mengendalikan 
tawa atau tangisannya atau bisa disebut 
sebagai pseudobulbar affect (PBA).

Joker (2019)

Film ini menceritakan Nash (Russell 
Crowe) mengidap skizofrenia-paranoid 
yang membuat ia kerap mengalami 
delusional.

A Beautiful Mind (2001)

Seorang wanita karier bernama Ji Young 
yang kehilangan jati dirinya setelah 
menjadi ibu rumah tangga. Dalam film ini 
diceritakan kalau ia mengidap depresi.

Kim Ji Young, Born 1982 (2019)
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Penulis: Yuli Agustina



BAWA PESAN PENTING, INI 5 REKOMENDASI FILM
YANG MENGANGKAT ISU MENTAL HEALTH

Selain kesehatan fisik, kesehatan mental pun harus kamu jaga. Agar kamu semakin aware 
dengan mental health, inilah rekomendasi film mengenai mental health versi DoCheck.

Nah, itu dia rekomendasi film mental health versi 
DoCheck. Semoga kita semua semakin aware dengan 
kesehatan mental, ya! Jangan segan untuk mencari 
bantuan profesional kalau kamu merasa gak baik-baik 
saja.

Black Swan menceritakan seorang 
balerina bernama Nina Sayers (Natalie 
Portman) yang memiliki ambisi besar 
untuk mendapat peran penting di 
pementasan Swan Lake Tchaikovsky. 
Namun, ternyata ia mengidap skizofrenia 
dan obsessive-compulsive disorder 
(OCD).

Black Swan (2010)

Film ini menceritakan toxic relationship, 
dimana pemeran utamanya yakni Lala 
mengalami pengekangan dari pacarnya 
yaitu Yudhis, yang diperankan oleh Adipati 
Dolken.

Posesif (2017)
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BIAR GAK GABUT, COBA CARA INI BUAT
NEMUIN HOBI BARU
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Di suatu hari yang cerah…



BIAR GAK GABUT, COBA CARA INI BUAT
NEMUIN HOBI BARU
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INDAHKUS
Singer, Songwriter & Content Creator

Kata Mereka,
DoCheck Itu…

(Di DoCheck) Aku bisa mencatat aktivitasku 
secara detail dalam bentuk to-do list. Gak 
cuma itu, aku juga bisa atur reminder biar 
gak ada jadwal yang terlewat satu pun. Jadi, 
langsung aja download aplikasi DoCheck 
karena ini helpful banget.

Jeany Rahayu
17 Tahun

D oChe ck  me mba nt u  ba nge t  u n t u k 
penyusunan rencana, pengaplikasiannya 
juga mudah, gak ribet, bisa jadi saran buat 
belajar juga, dan gak kalah penting ada to-
do list dari kreator terkenal.

Bagas Nur
16 Tahun

Untuk penggunaan aplikasi sangat-sangat 
baik, fiturnya juga memadai, saya suka sekali. 
Kalau rating 4.7/5. Mungkin yang harus 
ditingkatkan perihal bugging dan iklan saja itu 
sudah cukup. DoCheck sangat mantap!
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Nur Faizah
18 Tahun

Selama pakai DoCheck penggunaannya 
simple, sangat bermanfaat, dan banyak 
pengalaman dari iklan yang ada di DoCheck. 
Sangat membantu dalam menyusun 
keinginan-keinginan yang bisa kita gapai.

Inggrid Hendra
16 Tahun

Kalau untuk aku, aplikasi DoCheck berguna banget 
karena kegiatan-kegiatan yang mau aku lakuin bisa 
tertata rapi. Aku seneng bisa bikin goals aku sendiri, 
tapi ternyata template yang disediakan juga 
menarik-menarik. Pokoknya suka dan puas banget 
sama aplikasi DoCheck.

Salsabila Arifah Suci
17 Tahun

Docheck ngebantu banget untuk buat to-do list 
apa aja yang harus dikerjain, jadi lebih teratur 
dan gak lupa buat ngerjain tugas. Pokoknya 
useful banget deh, recommended!
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PERSONALITY QUIZ
TIPE KRONOTIPE YANG MANAKAH KAMU?

13

Apakah kamu seorang
ekstrovert?

Ya Bukan

Aku suka
olahraga pagi

Gak dulu
deh

Aku sih
orangnya

kreatif

Gak juga ya dong

Ya

Aku suka jadi
pemimpin

Gak juga

Aku lebih suka
nonton film
dokumenter

dibanding film
romance

Gak juga
Aku bisa dapet

ide tiba-tiba

YaYaGak jugaYa

Gak juga Ya

Gak jugaYa

Energiku habis
kalau udah

siang

Aku sering
kebangun

tengah malem



REKOMENDASI
GOALS

Ide Me Time yang Gak
Bikin Boros
Pengen me time tapi tetep hemat?
Yuk, cek ide me time berikut ini!

Skincare Routine (Pagi)
Yuk, mulai rutin pake skincare buat dapet
kulit sehat dan cerah!

Weekend Produktif
Biar weekend kamu gak ngebosenin,
yuk cobain kegiatan produktif ini!

27
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0817 7697 8118 @docheckid @docheckid docheckid www.docheck.id

Ingin karyamu dimuat di DoZine selanjutnya?

Yuk, kirimkan karya terbaikmu melalui dengan tema

Gen Z Berekspresi.

Ingat ya, tidak boleh mengandung SARA dan
pornografi. Good luck!

Temukan rekomendasi goals lainnya
dan buat to-do list-mu dengan

DoCheck.

Download DoCheck di
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