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Salam Creative!
Damai sejahtera bagimu,

 

Jagalah kesehatanmu, teman! Seperti yang telah diketahui, masa 
sekarang ini telah terjadi pandemi dunia yang mengkhawatirkan 
dikarenakan penyebaran penyakit serupa pneumonia (radang 
paru2). Hal tersebut disebabkan oleh virus corona (sekarang disebut 
COVID-19). 

Kami dari tim Seniiku, berharap keadaan menjadi lebih baik terutama 
bagi yang harus terbaring di rumah sakit maupun yang dikarantina 
karena terjangkit oleh penyakit karena virus tersebut. Kami juga 
menyampaikan rasa kagum termasuk terima kasih sebesar-besarnya 
bagi pihak medis yang membagikan waktu, tenaga dan pikiran 
mereka untuk membantu meringankan, memeriksa, dan merawat 
para pasien COVID-19.

Kami di Seniiku tetap percaya bahwa seni, desain dan karya kreatif 
adalah penting bagi dunia untuk kebaikan. Dan sebagai penyedia 
platform e-commerce untuk karya kreasi, kami tetap ingin 
mewadahi ilustrator, seniman, pengusaha, ahli busana, pengrajin, 
dan aktivis seni di Asia Tenggara untuk dapat membuat karya seni 
mereka sebagai mata pencaharian utama mereka – walau harus 
berkarya dari rumah (Work From Home).

Kami berharap bahwa, para pembaca bisa siaga, waspada dan tetap 
tenang pikiran, tanpa harus merasa panik. Kami menyediakan 
beberapa informasi di ecatalog ini untuk membantu pencipta seni 
lokal bekerja optimal di masa sulit ini, juga dapat tetap memasarkan 
produk kreatif, jasa,maupun online workshop/classroom melalui 
Seniiku Marketplace.

Selamat bekerja, dan menjaga kesehatan selalu

Martin, art lover, dreamer and co�ee addict

Catalogue Edisi 02
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Visi Seniiku: 
Sebarkan kebaikan.
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"Kami 
percaya 
pada konsep 
kolaborasi dengan 
pencipta seni 
dan menyebarkan 
kebaikan 
melalui seni, 
karena seni
yang baik 
harus dibagi 
dengan banyak 
orang." 
- Martin, Art Lover, Dreamer & Coffee Addict

MENJADI LEBIH ADALAH MUNGKIN WARNA-WARNI SENI KERAJINAN KARYA KREATIF SAYA 
DIRIKU SENDIRI ANTIK BERSEJARAH BARANG BERNILAI TINGGI

Untuk SENIIKU (yang terdiri dari kata “SENI” dan 

“AKU”) , seni berarti mempercayai proses, percaya 

konsep di balik perkembangan yang jujur dari 

sebuah karya seni, dan penghormatan kepada 

kemanusiaan.

Saat ini Seniiku Market menyediakan sebuah 

platform e-commerce untuk mewadahi ilustrator, 

seniman, pengusaha, ahli busana, pengrajin, dan 

aktivis merek kreatif lokal di Asia Tenggara untuk 

dapat membuat karya seni mereka sebagai mata 

pencaharian utama mereka. Oleh karena itu, kami 

selalu mencari merek lokal yang menjanjikan dan 

punya nilai estetik lokal.

Kami berharap bahwa Seniiku dapat menjadi pasar 

seni online di Asia Tenggara pilihan utama bagi 

pencipta seni lokal untuk memasarkan produk 

kreatif, jasa dan bahkan mengadakan workshop 

(loka karya) maupun kelas belajar.



Anti mainstream.
marketing partner 
needed.
Being quirky 
is daebak.

Berkolaborasi 
yuk!

seniiku.com
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Seniiku percaya untuk memajukan komunitas tidak 

bisa dijalankan sendiri. Dengan adanya kolaborasi 

dan kemitraan, Seniiku bisa lebih memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bertransaksi dan 

berkreasi.

Kami terbuka untuk ide-ide yang khas dan 

non-mainstream juga. 

Lain dari pada yang lain.

Untuk pasang iklan, bermitra dan berkolaborasi, 

email business@seniiku.com

"Bangun kolaborasi dan kemitraan"
"Gotong royong itu tanda persatuan”
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Kiat Sehat dan Pencegahan 
Penyakit Masa Corona.

seniiku.com
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Sudahkah kamu melakukan hal2 ini dengan benar?

CARA MENCUCI TANGAN YANG BENAR

Basahkan 
tanganmu

Gunakan sabun Gosokkan tangan 
dari telapak ke 

telapak

Sabuni 
punggung 

tangan

Gosok antar 
jari-jari

Gosok punggung 
jari telapak 

tangan yang 
berseberangan

Bersihkan 
jempol

Bersihkan 
kuku dan 
ujung jari

1 2 3 4 5 6

7 8

Bilas tangan Keringkan 
dengan handuk 

sekali pakai

Gunakan 
handuk untuk 
matikan keran

Tangan sudah 
bersih!

9 10 11 12

MENJAGA KESEHATAN DI KALA JAGA JARAK

Olah raga 

Memakai masker bila anda sedang sakit

Hindari tempat ramai

Jaga kondisi badan, tanpa peralatan khusus seperti yoga, 
memakai kursi dan lainnya.

Hindari ke gym waktu ramai dan bersihkan peralatan 
sebelum memakai.

Cara berkomunikasi saat jaga jarak

Jangan ke supermarket waktu ramai seperti akhir pekan.

Jangan ke tempat kerumunan seperti kantor, sekolah, 
transportasi umum, bioskop.

Elbow bumps, air five, foot-shake, kedip mata (jangan 
bersalaman tangan).

Jarak 1 meter antara sesama sedikitnya.

Pakai video atau instant messaging.

SOCIAL
DISTANCING
MIND THE GAP

Sumber: freepik

Sumber: freepik

Udah coba DIRECT MESSAGING Seniiku khusus 
komunikasi buyer & creator (tanpa perantara)? 



Peranan Penting 
Creator di Masa Pandemi.

seniiku.com
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Apa itu bisa dilakukan 
creative people di masa pandemi? 

TIDAK PERLU PANIK KOMUNIKASI TETAP PENTING

Memberikan online tutorial dan seminar edukasi 
melalui creative platform seperti YouTube, Google 
Meet, dan Seniiku

Lewat Seniiku, creator bisa juga menjual karya video 
yang didownload pembeli / peminatnya

1

Berinteraksi dengan follower lewat Instagram 
story, IG Live, Facebook Live. 

Bisa lakukan poll, live Q&A dengan topik yang 
membawa hal positif dan mengangkat harapan.

2

Berbagi kepedulian terhadap masalah social, 
pandemi maupun memberi edukasi atas stigma / 
hoax – lewat karya maupun online sharing.

Contoh nyata yang kamu bisa ikuti:

Online video berbicara, mengangkat dan menjunjung 
tinggi petugas kesehatan masa COVID-19, bukannya 
dijauhi atau dilecehkan.

Membuka dompet online ataupun kampanye untuk 
membantu pihak yang kehilangan pekerjaan, anak 
sekolah yang tidak punya laptop, pengirim makanan 
yang gigih dan berkurang penghasilannya.

3

Menjual karya ilustrasi maupun karya fisik yang 
bergambarkan perihal kebaikan, keberanian, dan 
perjuangan kemanusiaan. 

Bisa bekerja sama dengan Seniiku untuk menjual 
karya khusus, misal dengan menyisihkan 
keuntungan untuk yang membutuhkan.

4

Partnership Call Printing Support
Seniiku membuka pintu kolaborasi dan 
kemitraan untuk individu maupun  
Bisnis untuk menjual atau memberikan 
Karya dengan desain maupun tujuan 
Sosial

Punya 
ide ilustrasi 
untuk 
kepentingan 
social?
Hubungi 
Seniiku, 
kami siap 
bekerja sama.



Tips Produktif Masa 
Lock Down / Work From Home.

seniiku.com
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Bagaimana menjadi digital savvy dan tetap produktif

WORK DESK / WORK STATION 
Sediakan tempat kerja yang bersih 
dan tenang. Pasang suasana 
nyaman seperti scented candles, 
mendengarkan music dari radio 
atau dari Spotify.

LISTING GOALS 
Tuliskan apa saja yang mau kamu 
kerjakan pada hari itu atau selama 
seminggu (baik hal personal 
maupun professional). Kamu bisa 
coba Google Keep.

MATERIALS / GADGET 
Kumpulkan materi yang 
dibutuhkan, seperti catatan, 
alat tulis, tablet elektronik, 
bisa juga digital notepad 
seperti Evernote

TRACKING
Perkirakan berapa lama kamu 
mengerjakan hal2 yang 
diperlukan. Untuk lebih tepat, 
bisa memakai Toggl untuk tahu 
tepatnya berapa lama, ini juga 
bagus untuk menunjukkan ke 
client kamu.

CREATION
Mulai brainstorm (kumpulan 
inspirasi) dan buat karya digital 
maupun pekerjaan seni kamu. Bisa 
pakai digital editor seperti 
PhotoShop, Adobe Premiere, 
inDesign dan lainnya.

ONLINE SHOP 
Berjualan online, komunikasi dengan buyer, promosikan karyamu, dapatkan tambahan 
pendapatan secara online. Caranya simple:

Masuk ke seniiku.com atau tinyurl.com/joinseniiku untuk register free account

LISTING PROJECTS 
Tuliskan secara terstruktur 
dengan waktu pekerjaan, hal-hal 
detail tentang projek yang kamu 
mau kerjakan atau dari client. 
Pakai Trello untuk project 
management.

PRIORITY
Buat prioritas kepentingan 
untuk hal mana yang diperlukan 
terlebih dahulu hari itu, hari 
Senin, Selasa, dan seterusnya. 
Pakai Google Calendar untuk 
mengingatkan dengan fungsi 
alarmnya.

01 02

08

06

07

05 04

03

Pilih produk apa yang mau kamu jual (digital, fisik, repro, online tutorial, etc.)

Hubungi     +62 822-1624-0652 / help@seniiku.com (Martin/Septi) untuk mulai 
memasarkan produk online.



Sumber: ventureharbour, seniiku, digitalnomadsoul

Temukan tips dan aplikasi khusus untuk online freelancer 

COMMUNICATION

FILE MANAGEMENT

SEKARANG 
ADALAH MASA KUNCI 
UNTUK MERAIH 
CUSTOMER 
SECARA DIGITAL / 
ONLINE.

MORE PEOPLE ARE 
SEARCHING ONLINE 
FOR THEIR NEEDS 
AND LOOKING TO 
UPGRADE THEIR 
SKILLS.

SENIIKU 
MENGUNDANG 
CREATOR INDIVIDUALS 
AND BUSINESS 
TO JOIN SENIIKU 
MARKETPLACE

Tips Produktif Masa 
Lock Down / Work From Home.

seniiku.com
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Seniiku: 
Simple direct communication between 
potential customer and creator (seller)

CREATIVE MARKETPLACE

Seniiku: 
Creative marketplace, sell digital items / normal products, 
services, special collaborations.

Slack:
Team communication, the way it 
should be for remote workers.

Zoom:
Video and voice calls for 
groups and one-to-one.

Dropbox:
Is a very popular cloud storage that is 
free to use with limited space.

Google Drive:
The classic. No need for much explanation. Store and collaborate 
on spreadsheets, documents and much more

PRODUCTIVITY TRACKING

Google Calendar:
Manage all of your calendars and events in one place, arrange 
meetings without dozens of emails.

Toggl:
Keep track of how long it’s really 
taking you to complete tasks.

PROJECT MANAGEMENT

Trello: 
A visual tool for organizing your work and life, organizes 
projects into board.

Basecamp:
easily share your projects with guests 
or clients.



Temukan tips dan aplikasi khusus untuk online freelancer 

Tips Produktif Masa 
Lock Down / Work From Home.

seniiku.com
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www.seniiku.com

Punya 
karya kreatif
yang ingin
dipasarkan
di seluruh
Asia
Tenggara?
Coba Seniiku
yuk!



IKLAN / KEMITRAAN

https://issuu.com/seniikumarket

Seniiku publication 
sekarang online!

seniiku.com
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Seniiku terus berevolusi untuk menyedikan informasi yang menarik dan berguna. Sekarang kamu bisa 
membaca materi kami secara online. 

Tinggal masuk ke URL yang kami berikan, pilih materi yang diinginkan dan pilih mode full-screen untuk 
kenyamanan membaca.

Dimanapun kamu.
Disaat apapun.
Gunakan waktumu membaca.

Beberapa format yang bisa kami berikan:

eCatalog

eMagazine (Majalah online)

User Manual (Panduan Seniiku)

Dan dokumen online lainnya.

Untuk pasang iklan, bermitra dan berkolaborasi,
email business@seniiku.com



Kreator 
Pilihan Seniiku.

seniiku.com
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01
Dyah 
Bengkel 

—Dot Earrings

—Sinta Earrings

—Triangle Earrings

02
Roja 
Creative 

—Abstrak Flower

03
Indonesian 
Exotic Handicraft 

—Magnificent Brown

—Color Palm

—Khot Solawat 1



Kreator 
Pilihan Seniiku.

seniiku.com
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04
Maghian

—Couple Portrait Illustration

—Single Portrait Illustration

05
Voluminous

—Illustration Invocations

06
Lieblich Bag 

—LIEBLICH BAGS (TB 01)

—LIEBLICH BAGS (TB 02)

—LIEBLICH BAGS (TB 04)

—Illustration Settle



Kreator 
Pilihan Seniiku.

seniiku.com
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07
Toko Kita 

—Macrame mini wall hanging

—Mini plant hanger (adjustable)

08
Mufida Craft 

—Ebony Wooden Watch

09
150 CM 

—Fold Bucket Aino

—Gipsy Daisy Bucket

—Pocket Bucket

—Grip Style Wooden Watch

—Yudistira Wooden Watch



Kreator 
Pilihan Seniiku.

seniiku.com
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10
SKASTA

—Hobo Bag Style

—Tas SKASTA

11
Antonia Mega 

—Company Profile

12
Theresia Junieta 

—Lukisan Dinding 5 Roti 2 Ikan

—Lukisan Dinding 9 Ikan Koi

—Lukisan Dinding Dasar laut

—Long Session

—Classic Pack



Daftar dan 
buka online shop-mu.

seniiku.com
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Gratis Biaya Pendaftaran

Toko Anda Sudah Buka!
Lanjutkan dengan mengunggah produk-produk anda, 

promosikan dan kelola transaksi anda.

Login atau sign up/register akun Creator (gratis) sebelum mempersiapkan toko online anda. 

3 cara untuk masuk ke aplikasi website.

- Dari URL pendek tinyurl.com/joinseniiku

- Dari menu ‘Seller login’ di website. 

- Dari tombol 'Become a Creator' di seniiku.com.

Menunggu Persetujuan
Admin Seniiku akan memeriksa formulir pendaftaran. 

Sambil menunggu, anda dapat menambah rincian informasi toko.

Lengkapi Informasi Toko
Admin Seniiku akan memeriksa formulir pendaftaran. 

Sambil menunggu, anda dapat menambah rincian informasi toko.

Tambahkan Informasi Pengiriman
Tambahkan lokasi dan kode pos. 

Informasi pengiriman penting, untuk menghitung ongkos kirim yang diperlukan pembeli

Lengkapi Formulir Registrasi
Isi lengkap semua kotak informasi, termasuk contoh hasil karya. pertanyaan mudah yang tersedia.

Untuk mempercepat verifikasi Seniiku, bagikan links contoh karya (website / sosmed). 

Bila tidak ada, kirimkan contoh gambar ke help@seniiku.com



Daftar dan 
buka online shop-mu.

seniiku.com
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Menu ‘Seller Sign Up’ 
di seniiku.com

Tombol ‘Become a Creator’ 
di seniiku.com

URL pendek 
tinyurl.com/joinseniiku



Persiapan 
foto sederhana.

seniiku.com
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4 Langkah Simpel Foto Produk Memakai Smartphone

01. Bersihkan lensa smartphone

02. Cari lokasi foto dekat jendela dan cahaya matahari

03. Gunakan backdrop dan reflector

04. Foto barangmu dengan sudut2 berbeda

su
m

b
er

: f
o

lk
sy

sumber: amazon

Flatlay style (dari atas) Front angle (dari depan)

sumber: minoar

Front angle (dari depan)

sumber: shiseido

45%/75% style (dari samping)



Dos dan donts 
untuk foto produk.

seniiku.com
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JANGAN PERBESAR GAMBARMU

Jangan perbesar gambar Anda di Photoshop atau program lainnya. Ketika Anda 
perbesar gambar, gambar menjadi lebih buram, pucat, dan tidak bagus untuk dicetak. 
Untuk gambar yang agak kecil, sebaikknya mengambil foto baru dengan resolusi lebih 
tinggi.

JANGAN KOMPRES GAMBARMU

Saat Anda menyimpan foto dalam program seperti Photoshop, Anda diberikan opsi 
untuk mengompres foto. Ini berarti Anda mengurangi kualitas foto. Hal ini juga 
membuat foto buram dan kuning bila dicetak.

JANGAN POTONG SEMBARANGAN

Ketika menggunakan program pengeditan gambar seperti Photoshop, pastikan gambar 
Anda lurus, jadi bila diperlukan, Anda bisa putar dan potong gambar supaya sempurna.

CEK FOKUS GAMBARMU

Gambar Anda mungkin terlihat sempurna di layar kecil handphone/kamera, tetapi ketika 
Anda melihatnya di komputer Anda dan dalam ukuran penuh, mungkin terlihat tidak 
fokus. Biasakan mengambil beberapa foto gambar dan kemudian memilih yang terbaik.

PASTIKAN CAHAYA SEIMBANG

Pastikan bahwa gambar tidak menyala terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain 
(ini biasa terjadi kalau menggunakan flash kamera/smartphone). Gunakan pencahayaan 
yang seimbang, atau gunakan cahaya alami dengan baik.

PASTIKAN WARNA YANG TEPAT

Tidak usah khawatir bila ada perbedaan antara apa yang Anda lihat pada karya asli, pada 
layar komputer Anda dan pada hasil cetakan. Anda harus melakukan sebisa Anda untuk 
meminimalkan perbedaan. Bawa foto ke dalam editor gambar, tempatkan karya seni asli 
di sebelah layar dan mainkan dengan berbagai pengaturan gambar untuk mendapatkan 
kecocokan warna terbaik.

sumber: FAA

sumber: FAA

DO’S

DON’TS



Tips mempromosikan 
produk dan jasa kreatif 
secara online.

seniiku.com
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01 Masukkan detail lengkap
Masukkan detail produk yang lengkap dan berfaedah untuk pembeli - Detail produk termasuk info 
bahan, deskripsi, ukuran, bahkan cerita dibalik pembuatan. Hal ini untuk meningkatkan 
kesempatan anda untuk ditemukan secara online. 

03 Promosikan ke situs-situs blog
Sediakan ulasan secara mendalam tentang kreasi anda pada situs-situs blog, atau libatkan 
bloggers untuk menulis tentang produk anda secara online.

04 Sediakan promosi
Semua suka promosi, terutama jika bersamaan dengan musim perayaan (contohnya diskon awal 
tahun)

05 Sediakan pengiriman gratis 
Pelanggan akan berbelanja di toko online berbeda untuk mendapatkan penawaran lebih baik. 
Dengan menyediakan gratis pengiriman akan memberikan anda keuntungan untuk penjualan lebih 
baik.

02 Bagikan ke social media
Bagikan profil anda dan link produk di social media anda. Sediakan ulasan, testimonial, dan lebih 
banyak foto untuk meningkatkan keterlibatan dan lebih sering dibagikan oleh orang-orang. Tips 
berbagi di sosmed:

Share consistently – bangun relasi dan kebiasaan untuk pembaca

Start a conversation – bagikan pertanyaan, bagikan sudut pandang, beri komentar.

@Mention – ajak orang untuk berpartisipasi dalam sharingmu dengan @mentioning

#Hashtags – masukkan # untuk informasi tentang apa sharingmu dan untuk mudah dicari

Photo & video – foto atau video yang bagus bisa menarik pengunjung.



Tips mempromosikan 
produk dan jasa kreatif 
secara online.

seniiku.com
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01 RED NIKE AIR MAX 90 ULTRA RUNNING 
SHOES - A REFINED ICON 

Sumber: Nike

Sampel produk detail yang rapi dan lengkap



Photo by: Yuliana Susanti

Seniiku 
Gone Social.

seniiku.com
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Seniiku mengunjungi IndoCraft dan sungguh menikmati kreatifitas pengrajin dan creator Indonesia 
mempertunjukkan indahnya batik dan crafts lainnya. 

Walau sekarang di masa pandemic, kita perlukan social distancing dan kurangi berkumpul, Mari kita 
tetap galakkan kreatifitas di masa kita lockdown / work from home

Crafter - Macrame ProjectsOwner - Peggy's Art & Craft

Owner - JF BagsOwner - Gading Haumara NTT

Owner - Rancak Handmade

Promote
your event!



Kami mencari rekan pemilik 
toko stationery* (juga creator 
stationery) yang terbuka untuk 
bermitra dan berjualan dengan 
kami. 

*stationery = alat tulis sekolah / 
kantor / prakarya seni

Selling 
Stationery?

ONLINE
seniiku.com

IKLAN / KEMITRAAN

Untuk pasang iklan, bermitra dan berkolaborasi,
email business@seniiku.com


