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Semarang, 2 April 2020 – Menyikapi himbauan pemerintah terhadap adanya penyebaran 

virus corona yang kian meluas, Sooca Design memutuskan untuk #WorkFromHome 

sementara waktu. Bagi kami, bekerja dari rumah bukanlah hal baru yang mengejutkan. 

 

Sooca Design sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan 

desain grafis dan komunikasi visual. Berdiri sejak 18 Oktober 2011, Sooca Design berkantor 

pusat di Kota Semarang, dan kantor representative di beberapa kota besar lain seperti 

Jakarta dan Surabaya. Sooca Design menyediakan beberapa layanan Graphic Design seperti 

jasa Annual Report, Branding Design, Calendar Design, Company Profile, Packaging Design, 

dll. 

 

Kembali pada pembahasan work from home, sebenarnya Sooca Design telah memiliki satu 

campaign mengenai sistem kerja perusahaan yang modern dan unik, yaitu #SoocaSuka dan 

#KerjaDiTempatKamuSuka.  

 

Program #SoocaSuka ini memungkinkan tim Sooca Design untuk bekerja dari mana saja yang 

mereka suka. Misalnya seperti di café, coworking space, kamar sendiri, restoran, teras 

rumah, burjo, rumah teman, dll. Selain itu, absensi masuknya juga mudah, yaitu dengan 

posting foto di media sosial dengan menggunakan tagar #SoocaSuka 

#KerjaDiTempatKamuSuka dan menandai akun @soocadesign . 

https://instagram.com/soocadesign


 

 

“Maksud tagar tersebut bahwa kami ingin menunjukkan tim kami suka dengan sistem kerja 

perusahaan, dengan begitu calon klien yang melihatnya. Selain itu, Sooca ingin memberi 

tahu audiens bahwa cara baca “Sooca” dengan pelafalan “suka” seperti pada tagar 

#Soocasuka yang berarti suka-suka” – Ujar Marketing Director Sooca Design, Noviaji 

Wibisono. 

 

Pada dasarnya, Sooca Design ingin membangun lingkungan kerja yang nyaman, fleksibel dan 

adaptif bagi karyawannya. Beberapa hal juga menjadi pertimbangan pihak manajemen 

Sooca untuk mengadakan program #SoocaSuka, seperti cuaca yang kurang mendukung, 

jarak dan waktu tempuh ke tempat kerja, perlunya me-refresh suasana, atau kondisi yang 

tidak memungkinkan untuk berangkat ke tempat kerja. 



 
 

Meskipun kerja dari rumah, seluruh tim Sooca Design tetap bertanggung jawab dan 

memberikan pelayanan secara profesional. Terlebih, saat ini sudah banyak sarana dan 

prasarana yang mampu menunjang produktivitas dalam kerja secara online.  

 

Akhir kata, Sooca Design berharap agar program #SoocaSuka dan #KerjaDiTempatKamuSuka 

dapat membantu pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona di Indonesia.  

 

Salam Hangat, 

Sooca Design 
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