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Portofolio 

Adalah sebuah data informasi 
rangkuman karya terbaik yang dibuat 
oleh seseorang atau perusahaan 
untuk mengenalan suatu objek untuk 
mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Seperti; Produk, 
Company, layanan Jasa, hingga 
Promosi Diri.  



MEMBUAT 
PORTOFOLIO 
YANG BAIK



1. Portofolio adalah Cerita 
Tentang Anda

Portofolio harus menceritakan 
kisah yang menarik tentang 
Anda. Ini harus ditunjukkan 
melalui proyek-proyek Anda, di 
mana Anda berada dalam 
desain, gairah hidup Anda, 
tujuan Anda, dan kekuatan Anda. 
Bukan sebatas keterampilan 
eksekusi atau berapa banyak 
buah perangkat lunak yang 
dapat Anda gunakan



2.  Memiliki Halaman 
Intro

Banyak desainer hanya memiliki 
halaman judul pada awal. 
Sebenarnya itu tidak cukup baik. 
Perluas titik pertama Anda dan 
sedikit berbagi tentang latar 
belakang Anda untuk 
memberikan cerita portofolio 
Anda lebih mendalam. Ini 
bahkan bisa meringkas karir 
Anda tanpa harus menuliskan 
biografi.



3.  Jaga Sejumlah Proyek 
dalam Portofolio 
Anda di Angka 8-10

memilih 8-10 dari proyek 
terbaik untuk portofolio Anda. 
Karena jika lebih dari 10, 
maka akan terlalu banyak dan 
kebanyakan orang tidak ingat 
apa yang mereka lihat..



4.  Pastikan Proyek 
dalam Portofolio 
Anda tidak Lebih dari 
3 Tahun

Untuk membantu membuat 
proses seleksi Anda lebih 
mudah, pertimbangkan 
menghapus proyek-proyek yang 
lebih dari 3 tahun. Sebuah 
proyek desain besar dan luas, 
bisa duduk dalam portofolio 
Anda hingga 5 tahun karena 
mungkin membutuhkan waktu 
lebih dari 2 tahun untuk 
menyelesaikannya, tetapi 
cobalah untuk menghindari apa 
pun yang sudah terlalu lama



5. Mengetahui Tujuan 
Setiap Proyek 
dalam Portofolio 
Anda

Tujuan itu harus terkait dengan 
menyoroti kekuatan dan 
kemampuan sebagai seorang 
desainer. Apakah proyek ini 
menunjukkan potensi Anda 
yang dapat memberikan desain 
terbaik? Atau apakah proyek ini 
berbagi sedikit tentang proses 
desain Anda? Dalam banyak 
kasus desainer cenderung 
meringkuk proyek, misalnya 
menunjukkan banyak pekerjaan 
3D dan sebagai hasilnya tidak 
sadar membuat portofolio 
mereka dengan 3D yang sangat 
berat



6.  Sesuaikan Portofolio 
Anda

Memilih dan menentukan 
proyek untuk portofolio Anda 
bisa menjadi hal sulit. 
Di sisi lain, memiliki banyak 
proyek memungkinkan Anda 
untuk lebih 
fleksibel menyesuaikan 
portofolio dengan jenis klien 
Anda yang akan 
menampilkan pekerjaan 
untuk Anda. Memiliki 
berbagai proyek dan gaya 
presentasi membantu 
membuat portofolio Anda 
lebih relevan dengan individu 
tersebut



7.  Portofolio adalah 
Dokumen Hidup

Portofolio harus selalu 
berkembang dan hidup. 
Perbarui portofolio Anda 
setiap 6 bulan, atau 
setidaknya, meng-
update secara tahunan. 
Karena jika terlampau 
lama, cenderung 
memungkinkan dokumentasi 
akan hilang. Bersiaplah 
untuk segala sesuatu. Pantau 
lah selalu portofolio Anda 
secara berkala.



9.  Sebuah Portofolio 
Harus Dirancang 
dengan Baik

Sebagai seorang desainer, 
sangat logis jika Anda harus 
memperhatikan langkah 
untuk memastikan bahwa 
portofolio Anda dirancang 
dengan baik, bukan hanya 
sekelompok gambar 
berada di folder. Karena ada 
banyak portofolio di luar 
sana yang dirancang dengan 
buruk, meskipun konten 
mungkin dapat diterima. 
Tidak hanya memiliki tata 
letak portofolio yang 
konsisten.















THANKS
Any Question?


