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Kenalan dengan Syahril Ramadan, Graphic Designer Muda Berbakat yang 
Tekuni Skill Secara Otodidak Sejak Sekolah Dasar 

 
Jakarta, Februari 2019 – Syahril Ramadan (21), Content Creator muda berbakat yang terkenal lewat              
akun Instagram @srdesignart sekaligus berprofesi sebagai Graphic Designer termuda di Tokopedia,           
ternyata mulai menekuni kemampuannya di bidang desain grafis sejak duduk di bangku Sekolah             
Dasar (SD).  

Karya-karyanya yang sangat unik dan tidak biasa dihasilkan dari kemampuan desain grafis yang             
Syahril pelajari secara otodidak, baik melalui tutorial di YouTube ataupun situs pencari Google.             
Dilansir dari akun Instagram dan Youtube miliknya, hingga artikel ini ditulis, @srdesignart sudah             
memiliki 303 ribu followers dan 70 ribu subscribers.  

Dari kemampuan hebat Syahril itulah, William Tanuwijaya, CEO Tokopedia tertarik untuk mengajak            
Syahril bergabung sebagai Graphic Designer di Tokopedia. Melihat pribadi Syahril yang kreatif dan             
selalu berinovasi dalam beragam project di Tokopedia, Tokopedia menjadi tempat yang tepat bagi             
Syahril untuk berkarya, salah satunya melalui akun Instagram @InsideTokopedia yang bercerita           
tentang keseharian para Nakama (karyawan Tokopedia) di kantor yang menyenangkan.  

“Di Tokopedia, saya banyak belajar dari para senior dan bisa mengembangkan skill lewat beragam              
creative project. Saya senang bisa bergabung bersama Tokopedia,” ungkap Syahril.  

Memilih Desain Grafis 

Dari semua karya Syahril di berbagai platform media sosial, sebagian besar diantaranya merupakan             
hasil editing ataupun tutorial desain grafis.  

“Karena iseng,” kata Syahril saat ditanya tentang awal ketertarikannya di bidang desain grafis. “Saya              
iseng-iseng edit foto teman untuk bercanda. Fotonya saya jadikan sosok yang menyeramkan dengan             
bola mata merah menyala,” lanjutnya sambil tertawa. 

Menurut Syahril, desain grafis merupakan bidang yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Banyak            
aspek yang bermain dalam proses pembuatan karyanya, mulai dari fotografi hingga mencoba            
beragam tools untuk editing desain dan motion video.  

Apa Itu SR Design Art? 

SR Design Art, kependekan dari Syahril Ramadan Design Art, merupakan karya-karya manipulasi            
foto antara Syahril dengan banyak selebriti maupun public figure di berbagai kesempatan. Syahril             
mengunggah karya-karyanya di Instagram @srdesignart dan berbagi tutorial desain di channel           
Youtube Syahril Ramadan. Pernah dalam satu bulan, Syahril mendapatkan hingga 60 pesanan untuk             
editing foto. 

Setiap minggu, Syahril lebih banyak menghabiskan waktunya di weekend untuk hunting foto bersama             
teman-temannya hingga ke luar kota. “Biasanya saya sama teman-teman hunting foto ke            
tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sering juga sampai ke luar kota, seperti Malang,              
Bandung dan sebagainya. Sekalian refreshing juga,” ujarnya.  

Merantau untuk Mengasah Pengalaman 
 
Keputusan Syahril merantau ke Jakarta dan bergabung dengan Tokopedia merupakan sebuah batu            
loncatan untuk pengembangan karirnya ke depan. “Tadinya saya tidak ada niat untuk bekerja di              
Jakarta, karena saya sudah bisa menghasilkan uang tanpa terikat kontrak. Namun setelah mendapat             
tawaran dari perusahaan teknologi Tokopedia, saya berpikir bahwa ini kesempatan yang sangat baik             
untuk saya agar bisa belajar dan mengembangkan sayap di bidang desain.” 
 
Syahril juga mendapatkan beasiswa dari Tokopedia untuk melanjutkan pendidikannya di bidang           
desain. Harapannya, Syahril bisa semakin kreatif dengan memperluas ranah bidang yang ia tekuni ke              
depannya. “Untuk teman-teman yang lain, kejarlah apapun yang kamu suka selagi itu baik dan              
bermanfaat. Mulai aja dulu,” tutup Syahril. 
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Tentang Tokopedia 
Tokopedia, perusahaan teknologi Indonesia, memiliki misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Visi                       
Tokopedia adalah membangun sebuah Super Ecosystem dimana siapa pun bisa memulai dan menemukan apa                           
pun. Saat ini, Tokopedia memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui marketplace dan produk digital,                           
fintech dan pembayaran, logistik dan fulfillment, serta Mitra Tokopedia. 

 


