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HELLO
THERE I’M HERE

THAN K YOU

Setiap manusia memi l iki  karakter dan s ifat masing-masing yang 
men jadikannya beragam. Perbedaan bukan ha langan,  mela inkan 

keunikan.  Ha l  yang sama juga ber laku dengan sebuah kar ya desain .  
Menyatukan berbagai  ide dar i  beberapa karakter manusia men jadi  
sebuah karya nyata merupakan sebuah tantangan.  Perkembangan 

teknologi  dan informasi  men jadikan kreatif itas sangat dibutuhkan.  
Terus berkarya dan ber inovasi  men jadi  sebuah kehar usan baik 

untuk pr ibadi  maupun perusahaan.   
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adimart arminadi

personalresume

19 Maret 1986 - moslem - Bekasi /Jakar ta

freelance designer  at S imple Studio

freelance designer  at  AVD Dreaml ight

senior graphic designer  at Lensa Creat ive

senior graphic designer  at Front ier Consu l t ing Group

graphic designer  at Papr ika Mu l t i  Media

bachelor of v isua l  communicat ion design STIKOM Interstudi  Jakar ta

exper iences:

ABOUT
Seorang perancang grafis  yang terus bela jar karena sadar ka lau 
i lmu itu tak ada akhir.  Telah malang mel intang da lam dunia desain 

baik sebagai  freelancer maupun karyawan sejak tahun 2010.  
Perkembangan teknologi  dan budaya men jadikan karyanya terus 
berkembang sesuai  dengan tren yang ada.  Men jadi  kreatif  bukan 

sebuah tu juan melainkan obsesi ,  berkarya bukan untuk dipu ja 
tetapi  agar bisa berguna.
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personalresume

ski l ls :

layout typography

photo edit ing branding

copywrit ing photography

socia l  mediai l lustrat ion

things:

interests :

concept creativ ity

idea trend

marketing strategy communicat ion

new

new

ar ts ,  music ,  movie,  books,  food

more info:

Jl .  Randu 1  b lok C610 Bekasi  Timur adimar t86@gmai l .com

behance.net /adimar t

@rajabasa0812 9133 3649
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graphicdesign

projectsportfolio

Mengawa l i  kar ier sebagai  pekerja lepas 
bukan berar t i  t idak profesiona l .  
Beberapa proyek keci l  yang sempat 
d itangani  seper t i  logo,  brosur,  poster 
yang kebanyakan untuk kl ien UKM.

Beberapa layout yang pernah diker ja-
kan seper t i  buku tahunan,  annua l  
repor t ,  company prof i le,  brosur,  f l yer 
d l l  pada beberapa kantor d i  Jakar ta .  
Mengena l  dunia percetakan men jadi  
penga laman yang berharga.

Memasuki  era d ig ita l ,  media baru 
seper t i  sos ia l  media men jadi  ha l  yang 
tak b isa d ibantah .  Beberapa desain 
seper t i  emai l  b last ing ,  banner web,  
Facebook ads sampai  instagram 
pernah saya ker jakan.

Desain graf is  merupakan bidang yang 
penuh dengan ide dan kreat iv itas .  
Sebagai  seorang desainer tentu per lu 
menya lurkan beberapa kreat iv itas yang 
t idak bisa d igunakan pada pekerjaan .  
Untuk itu lah per lu adanya persona l  
project .
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illustration

projectsportfolio

I lustras i  merupakan bagian dar i  desain 
graf is .  Terbukt i  dengan adanya beber-
apa mata ku l iah yang berhubungan 
dengan menggambar.  Wa laupun bukan 
sebuah kehar usan ,  b isa menggambar 
merupakan suatu n i la i  p lus dar i  seo-
rang desainer.

Saya memi l iki  hobi  menggambar sedar i  
keci l  yang men jadikannya sebagai  
pe lepas penat dan pengis i  waktu luang.  
Dengan media cat a ir,  d ipadupadankan 
dengan detai l ing dar i  drawing pen 
membentuk karya dengan c ir i  khas 
saya .

Terus bela jar dan ber lat ih  menggu-
nakan media d ig ita l  ba ik i tu d ig ita l  
pa int ing maupun vector ing.  Karena 
saya sadar ka lau teknologi  i tu terus 
berkembang dan kita tak b isa mem-
bantahnya.
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photography

projectsportfolio

Saya mu la i  mengena l  dunia fotograf i  
saat ku l iah d imana kamera per tama 
yang saya pegang ada lah SLR Olympus 
yang sudah berumur 30 tahun bekas 
punya ayah saya .  Justru dar i  kamera 
itu saya bela jar teknik dasar pencaha-
yaan dan inst ing.

Bekerja pada sebuah kantor kreat if  
mengharuskan saya untuk bisa memo-
tret khususnya fotograf i  model .  D i  
sana saya bela jar teknik pencahayaan 
studio dan penggunaan a lat-a lat  pen-
dukung.

Seorang fotografer profesiona l  ten-
tunya juga harus b isa mengarahkan 
model .  Saya pun bela jar teknik menga-
rahkan model  yang kebanyakan orang 
biasa untuk dapat bergaya di  depan 
kamera.

Sebuah foto yang bagus umumnya 
harus melewat i  proses edit ing .  
B iasanya edit ing lebih banyak ke warna 
dan pencahayaan supaya lebih bagus .  
Tidak sedikit  juga foto yang mela lu i  
proses d ig ita l  imaging.  Semua tergan-
tung konsep dar i  k l ien .
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others

projectsportfolio

Saya memi l iki  hobi  membaca untuk 
memper luas wawasan dan pengetahuan 
karena saya sadar dunia i tu luas .  I lmu 
desain sendir i  merupakan i lmu dimana 
di  da lamnya terdir i  dar i  berbagai  
macam bidang pengetahuan.

Beberapa pekerjaan saya menghar us-
kan saya untuk membuat tu l isan baik d i  
b log maupun di  sos ia l  media .  Tentu sa ja 
in i  men jadi  sebuah pembela jaran bagi  
saya untuk men jadi  penu l is  kreat if.

Sebagai  seorang yang bergerak di  
dunia kreat if,  tentu sebuah ide merupa-
kan ha l  yang waj ib.  Sebuah proyek 
desain berawa l  dar i  sebuah ide yang 
berkembang men jadi  sebuah karya 
nyata .  

Terus bela jar ter hadap ha l  yang baru 
mampu memicu kreat iv itas saya .  Apa 
yang sudah saya bisa sekarang in i  
merupakan proses pembela jaran yang 
akan ter us ber lan jut  sampai  saya mat i .
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THAN K YOU
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0812 9133 3649

adimar t86@gmai l .com


