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DoZine Team

Catatan Editor

Bikin Resolusi Tahun Baru Penting Gak Sih?

Welcome 2023! Ini Sederet Inspirasi buat
Resolusi Tahun Barumu!

POP Talk Show O�line Pertama DoCheck
Bareng Calvin Hadi

Tiru To-do List Calvin Hadi buat Ubah Hobi
jadi Bisnis

DoCheck 1st Anniversary, Celebrate
Creative Generation

DoCheck, Sosial To-do List buat Semua
Aktivitasmu

#KaryamuAdadiDoZine (Desain)

Libur Akhir Tahun Telah Tiba! Tapi,
Mau Ke Mana?

Rencana Liburan Anti Wacana Pakai dengan
Fitur Group Goals dari DoCheck

5 Jenis Bahasa Cinta, Kamu Termasuk
yang Mana?

Belajar Bahasa Asing Biar Makin Amazing!

Lagi Down? 4 Potongan Lirik Lagi Ini Bisa
Memotivasi Kamu

Kata Mereka, DoCheck Itu…

DAFTAR ISI



Hai, DoCheckers!

DoZine is back! Yap, kali ini DoZine siap menyapa kamu dengan
topik seputar produktivitas anak muda yang super seru, lho!

Mulai dari DoCheck 1st Anniversary yang dimeriahkan dengan 
rilisnya berbagai fitur social to-do list DoCheck.

Selain itu, simak juga serunya POP Talk Show O�line Pertama
DoCheck bareng Calvin Hadi. Jangan lupa buat copy
goals-nya ya!

Terus, tambah juga pengetahuan tentang pentingnya resolusi
tahun baru. Kamu bisa intip inspirasi resolusi tahun baru dari
DoCheckers.

Spesial di DoZine kali ini, DoCheck berkolaborasi dengan Cakap
buat bantu kamu belajar bahasa asing. Pst, ada voucher
gratisnya, lho!

Jangan lewatkan juga karya DoCheckers yang super keren di
bagian #KaryamuAdadiDoZine.

Dan masih banyak lagi topik-topik menarik yang dibahas di
DoZine Vol. 6 ini. So, selamat membaca! 

Salam hangat,
Tim DoZine

CATATAN
EDITOR



Penting dong! Dengan membuat

resolusi, kamu jadi punya target yang

mau dicapai. Gak cuma itu, masih

ada banyak manfaat lainnya.

Memasuki akhir tahun, pasti kata resolusi tahun baru udah gak asing

lagi di telingamu dong. Yap, resolusi adalah target-target yang ingin

kamu capai dalam setahun ke depan.

Tapi sebelum membuat resolusi, pernah gak sih kamu berta

nya-tanya; bikin resolusi tuh penting gak sih? Yuk, cari tau

jawabannya di sini.

Resolusi Tahun Baru,
Penting Gak Sih?

Apa Aja Sih Manfaatnya?

Jadi punya motivasi

Punya tanggung jawab

Punya pencapaian

Menginspirasi

1

2

3

4

Bikin Resolusi
Tahun Baru 

Penting Gak Sih?



Download DoCheck di

Nah, biar kamu bisa menginspirasi orang lain pake resolusi tahun

barumu, yuk bikin goals resolusi tahun baru di DoCheck dan

share goals-nya ke teman-temanmu. Kayak mereka ini





#ToDoCheck 1
Gina Sasqiari Amru

#ToDoCheck 2
Brenda Lorentz

#ToDoCheck 3
Nazwa



Ngomongin soal hobi jadi

bisnis, Calvin Hadi berbagi

ceritanya dalam mengubah

hobi yang ia punya menjadi

sebuah bisnis.

Sharing session ini diselenggarakan oleh DoCheck

pada POP Talk Show Offline tanggal 2 Oktober 2022

yang bertempat di Kintsugi Coffee, Bandung.

Siapa Calvin Hadi?

POP Talk Show
Offline Pertama DoCheck

Bareng Calvin Hadi

Calvin Hadi adalah seorang

creativepreneur yang gemar pada

dunia otomotif. Kecintaannya pada

bidang yang satu ini membawa dia

pada bisnis Riders and Rules yang

masih berdiri hingga saat ini.



Gimana Acaranya?

Sharing session ini diselenggarakan

oleh DoCheck pada POP Talk Show

Offline tanggal 2 Oktober 2022

yang bertempat di Kintsugi Coffee,

Bandung.

Hujan rintik gak mengurangi semangat

dan antusias peserta yang ikutan

POP Talk Show Offline ini. Banyak

banget pertanyaan dari peserta dan

pemateri yang super insightful.

Nantikan POP Talk Show

selanjutnya ya, DoCheckers!



Menjadikan hobi sebagai sebuah

bisnis merupakan sebuah hal

yang patut kamu coba di tengah

huru hara susahnya mencari

pekerjaan.

Kamu bisa tiru

to-do list dari

Calvin Hadi

dalam mengubah

hobinya jadi

sebuah bisnis

laris manis.



Gimana DoCheckers? Udah siap untuk ubah hobi yang

kamu punya jadi bisnis? Yuk buat goals kamu di

aplikasi DoCheck dan share ke teman-teman.



DoCheck 1st Anniversary,
Celebrate Creative Generation

Pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, DoCheck berulang

tahun yang pertama, lho. Yuk, flashback dulu apa aja sih yang

udah dicapai DoCheck dalam satu tahun ke belakang.

Dalam satu tahun ini, DoCheck berhasil mencapai…

Users 21.000+

(20.940+)

Goals 22.000+

(22.291+)

Tasks 450.000+

(450.887+)

DoCheck juga

berhasil mengadakan

25+ event

Selain itu, DoCheck

berhasil mengadakan

berbagai macam challenge.



DoCheck

Key Opinion Leader

DoCheck juga bekerja sama dengan 11 Brand

Semua ini berkat DoCheckers

yang sudah menemani perjalanan

DoCheck hingga saat ini.

Terima kasih ya!

Oh iya, untuk merayakan ulang tahunnya yang pertama,

DoCheck merilis berbagai fitur menarik, lho. Penasara

 ada fitur apa aja? Simak artikel setelah ini ya.



DoCheck, Social To-do List
buat Semua Aktivitasmu

DoCheck, Social To-do List
buat Semua Aktivitasmu

Bikin group goals-mu bareng

teman-teman dan terus

kolaborasi biar lebih produktif.

Group Goals

Bagikan aktivitas produktifmu ke

teman-teman dan jadi inspirasi

buat mereka.

Share Goals

Salin goals yang kamu suka dan

edit suka-suka.

Copy Goals

Yuk, ikuti temanmu dan intip

aktivitas produktifnya!

Follow

Kamu bisa berinteraksi dan

mulai diskusi bareng teman-

teman, lho!

Comment

Tinggalkan jejak dan beri

apresiasi buat goals yang

menarik.

Vote Gimana? Mantap kan?

Cobain fiturnya sekarang!



#KaryamuAdadiDoZine
Desain

Nurul Aisyah Dien Syuhada Luna Caren

Gen Z adalah generasi yang memanfaatkan internet dan teknologi

untuk menjalani kehidupannya. Menurut berbagai artikel, saya

menyimpulkan ada dua hal yang melekat pada gen Z yakni tech

savvy dan gemar berkomunikasi dunia maya. Sehingga, di sini saya

menggambarkan seorang perempuan memakai baju tidur dan bisa

melakukan beragam hal hanya dengan sebuah benda tergenggam di

tangan. Bagaimana teknologi memberikan kita ruang untuk

berekspresi, mulai dari urusan ketuhanan, kehidupan, hingga

percintaan). Background yang dibuat adalah bukti nyata dari manfaat

teknologi yang hadir di kehidupan sehari-hari gen Z. Bagaimana kita

bisa membaca kitab suci, berkomunikasi dengan teman jauh,

membaca berita terkini, mencari pekerjaan, memesan barang,

berinvestasi, hingga bertemu jodoh.

Kurasi Karya



Libur Akhir Tahun Telah Tiba!
Tapi, Mau Ke Mana?
Udah mau akhir tahun, tapi masih belum

tau mau ke mana? Daripada momen

pergantian tahun nanti cuma bengong,

yuk cek rekomendasi liburan akhir

tahun berikut ini!

Naik-naik
ke Puncak Gunung

Kamu yang suka aktivitas outdoor

dan anti mager, bakal cocok dengan

aktivitas mendaki gunung untuk

mengisi liburan akhir tahun nanti.

VITAMIN Sea
Menghabiskan waktu untuk bersantai

di tepi pantai bersama teman dan

keluarga dapat mengurangi stres

yang sudah menumpuk karena

beban pekerjaan.



Indonesia terkenal dengan kekayaan

budayanya. Kamu bisa mengunjungi

beragam destinasi wisata dengan

budaya yang masih kental, seperti

Bali, Yogyakarta, dan Tana Toraja.

Mager Main ke Alam?
Coba Wisata Budaya

Menapaktilasi
Sejarah

Jika kamu tertarik dengan sejarah,

mungkin kunjungan ke situs-situs

kuno di Indonesia bisa jadi opsi yang

menarik.



Rencana Liburan Anti Wacana
Pakai dengan Fitur Group Goals

dari DoCheck

Rencana liburan yang telah 

dirancang matang-matang 

kerap gagal karena tidak 

dieksekusi dengan baik. 

Namun, kamu nggak 

perlu khawatir lagi. 

Padukan fitur group 

goals dan to-do list 

berikut untuk 

mewujudkan rencana 

liburan akhir tahun 

impian bareng orang-orang 

tersayang!



Gimana DoCheckers? Udah siap untuk ubah hobi yang

kamu punya jadi bisnis? Yuk buat goals kamu di

aplikasi DoCheck dan share ke teman-teman.



Guys, ternyata di dunia
ini ada banyak cara buat

mengungkapkan rasa sayang
mu ke orang lain, lho. Yuk,

kenalan dulu sama berbagai
tipenya.

5 Jenis Bahasa Cinta,
Kamu Termasuk
yang Mana?

Serviceof Acts 
Kamu suka dibantu atau
membantu seseorang

Kamu suka memberi atau
menerima hadiah.

Receiving Gifts



Physical Touch
Kamu suka memberi atau
menerima sentuhan fisik
untuk mengekspresikan
rasa sayang.

Quality 
Kamu suka menghabiskan
waktu bersama dengan
orang tersayang.

Time

Words 

Affirmation
Kamu suka memberi
atau diberi pujian.

of



BELAJAR

BAHASA ASING

BIAR MAKIN

AMAZING!

DoCheckers, siapa nih yang pengen belajar
bahasa asing tapi bingung harus mulai dari
mana dan belajar sama siapa? Nah biar gak
bingung, belajar sama Cakap aja!

CAKAP



Cakap itu merupakan platform

pembelajaran dan upskilling online

yang siap membantu kamu buat

mempelajari dan meningkatkan

skill tertentu melalui video call

dengan pengajar profesional yang

bisa kamu akses kapan pun dan

di mana pun.

APA ITU CAKAP?

Oh, I See. Terus Ada
Courses Apa Aja?

Cakap Language
Nah, ini merupakan pelatihan online bahasa asing
dengan pengajar profesional yang terdiri dari lima
bahasa, yaitu

Cakap Upskill
Kalau yang satu ini merupakan pelatihan kejuruan
bersertifikat online yang terdiri dari berbagai bidang
dengan ahli terbaik di bidangnya, meliputi:

Self Development

Entrepreneurship
(Business)

Career Development
(Managerial)

Eh, Ada yang Spesial Buat Kamu Nih!
Cakap dan DoCheck bagi-bagi voucher buat kamu, lho. Buruan scan

dan redeem voucher-nya!

UTM
Cakap English
Club 6 Bulan

UTM
Cakap Korean
Club 6 Bulan

UTM
Cakap Job
Interview

UTM Cakap
Tenang Senang
Menang dalam
Karier



Lagi Down?
4 Potongan Lirik Lagu Ini

Bisa Memotivasi Kamu

Saat lagi down, pasti kamu butuh yang namanya support system.

Namun kamu tahu gak sih kalau support system juga bisa berasal

dari potongan lirik lagu?

Setidaknya, inilah sepuluh lirik lagu yang bisa memotivasi kamu

yang lagi berada di titik rendah. Check this out!



Semua yang t'lah diberikan
oleh-Nya Pasti ada rencana

yang indah

“

“
rumahsakit - Apa yang Tak Bisa
Kamu lagi mengalami kegagalan? Potongan
lirik lagu dari rumahsakit ini mungkin bisa jadi 
reminder untuk kamu kalau setiap hal sudah
direncanakan oleh-Nya. Yuk semangat yuk~

Perunggu - 33x
Melalui lirik 33x, kamu diajak untuk
berserah sama keadaan. Gak ada
salahnya lho untuk melamban, toh
kamu gak harus selalu bersemangat
tiap hari. It’s okay to not be okay.

Melamban bukanlah hal
yang tabu Kadang itu yang

kau butuh Bersandar hibahkan
bebanmu

“

“

Yang sebaiknya kau jaga
adalah dirimu sendiri

“
“

Kunto Aji - Sulung
Lirik ini bisa jadi good reminder untuk
kamu yang selalu lupa untuk sayang
sama diri sendiri.

It isn't your fault,
just let it go“

“
Jónsi - Exhale
Berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-
hal yang menimpa kamu, kata Jónsi pun
semuanya bukan salah kamu. So, yang
sudah berlalu biarlah berlalu dan move on
menjadi lebih baik lagi.



HIMSE
UNPAD

Kesulitan dalam mengatur

kegiatan sudah menjadi perma-

salahan setiap orang, dengan adanya

DoCheck kesulitan tersebut dapat teratasi

dengan mudah. DoCheck memiliki fitur

to-do list yang dapat mempermudah kita

dalam mengelola aktivitas kegiatan

sehari-hari. Selain itu, DoCheck

dapat digunakan untuk

kepentingan event organisasi.

TESTIMONI



Bagikan inspirasi
aktivitasmu di
DoCheck sekarang!

Download

DoCheck di

DoCheckId DoCheckID docheckid
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