Before Validation

Mahasiswa UI yang sulit
menemukan tempat rapat
yang kondusif, nyaman,
murah, dan private
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Mereka harus melakukan
kewajibannya untuk berkumpul
dan berdiskusi regular, harus
menghemat budget, dan
mengatur
waktu secara efektif

Kebisingan / noise di
tempat umum saat diskusi

Fasilitas yang tidak mendukung

Nasihat supaya jangan
boros
Idenya kenapa enggak
diseriusin aja?

Menyewa tempat ala
coworking space terlalu
mengikat

Tidak ramah budget
Diskusinya yang kondusif
dong

Diskusi online enggak
kondusif nih…

Daftar menu yang lumayan
menguras kantong di coffe shop
tempat ngumpul

Diskusi di tempat makan
harus keluar uang terus
menerus

Tidak ada
meja dan
kursi yang
nyaman

Tempat murah yang tidak
mengikat secara
administrasi dan accesible
Tempat diskusi yang
nyaman dan kondusif

Jangan ngumpul disitu, mahal!
Mau diskusi dimana hari ini?

Hmm musiknya berisik banget
Tempatnya buka jam berapa ya?

Jarang ketemuan bikin
proyeknya lambat
Berusaha menghemat
budget
Bingung cari tempat yang
nyaman untuk
mengeluarkan ide dan
berdiskusi

Yah tempat duduknya
penuh
Pusing cari tempat
Jangan kejauhan
ngumpulnya
Berusaha bekerja seefektif
dan seefisian mungkin

After Validation

Membagi waktu
untuk bekerja sebagai
individu dan anggota
team

Mahasiswa “doer”/”maker”
yang sedang membangun
proyek/organisasi
independen yang belum
mendapatkan pendanaan

Insights
obtained
before
validation

Kebisingan / noise di
tempat umum saat diskusi

Cari tempat yang nyaman

Tempat bekerja
tidak fleksibel
(limitasi untuk
mode self work
maupun komunal

Tempat bekerja
tidak private

Sistem kerja kurang
kondusiif

Jarang ketemuan bikin
proyeknya lambat

Mengerjakan
banyak hal
secara efektif
dan efisien

Mengatur
proyek
independe
n

Cari tempat makan yang
enak

Changes
made
after
validation
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Menyewa tempat ala
coworking space
terlalu mengikat

Browsing material diskusi
dan ide (journal, report,
paper, dlll)
Berusaha menghemat
budget

Mencari tempat yang nyaman
untuk mengeluarkan ide dan
berdiskusi

Kebebasan memilih
suasana tempat
bekerja

Harga
makanan

Orang orang inspiratif
yang menjadi role model
mereka dalam bekerja

Jam dan
waktu

Meja dan kursi
yang tidak
nyaman

Kebebasan dari
keterikatan
administrasi dalam
menyewa tempat
kerja

Jendela dan
open space

Teman setim
tidak
produktif

Mau diskusi dimana hari ini?

Hmm tempatnya berisik banget

Tool untuk menaikan
produktifitas dan
ideasi

Tempatnya buka jam berapa ya?
Jangan mahal mahal ya pilih
tempatnya

Berbagi dan menyebarkan
ide kepada sesama
Menyisihkan uang untuk
operasional
proyek/organisasi

Mencari wadah untuk
berkembang

Kalo bisa lesehan
pasti lebih nyaman

