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ABSTRAK 

Penelitian ini diciptakan dengan tujuan untuk memperkenalkan tato handpoke dan mencari peluang di 
kalangan tattoo enthusiast di Indonesia, sebagai salah satu variasi tehnik pembuatan tato tanpa mesin. 

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, dan metode 
kuantitatif yaitu pembagian kuesioner. Kesimpulan hasil penelitian yang didapat yaitu masyarakat  tertarik 

untuk mencoba tato handpoke. Selain itu menjamin kebersihan dan alat alat yang steril menjadi faktor 
penting untuk pengembangan bisnis tato handpoke ini. 

Kata kunci : Handpoke, Tato, Tattoo Enthusiast, Kebersihan dan Sterilisasi. 

ABSTRACT 

This research was created with the aim of introducing handpoke tattoos and looking for opportunities 
among tattoo enthusiasts in Indonesia, as one of the variations in the technique of making tattoos without 
machines. The research method used is using qualitative methods, namely interviews, and quantitative 
methods, namely the distribution of questionnaires. The conclusion of the research results is that people 
are interested in trying handpoke tattoos. In addition, ensuring cleanliness and sterile tools are important 

factors for the development of this handpoke tattoo business. 

Keywords : Handpoke, Tato, Tattoo Enthusiast, Cleanliness and Sterilization. 

PENDAHULUAN 

Sering kali kita melihat orang - orang yang memiliki hiasan seperti gambar atau tulisan yang               

menempel pada tubuhnya. Hiasan tersebut disebut dengan tato atau juga disebut dengan rajah. Konon,              

tato berasal dari bahasa Tahiti yakni “tatau” yang berarti memasukkan zat berwarna ke dalam tubuh               

secara sengaja dengan menggunakan alat untuk berburu yang memiliki ujung runcing. Anne Nicholas,             

dalam bukunya “The Art of the New Zealand Tattoo” menjelaskan bahwa kata tato yang berasal dari kata                 

tattau tersebut dibawa oleh Joseph Banks yang pertama kali bersandar di Tahiti pada tahun 1969, ia                



 

mencatat berbagai fenomena tato yang menghiasi seluruh tubuh manusia Tahiti. Amy krakov, penulis             

buku “The Total Tattoo Book” mengungkapkan secara teknis bahwa tato adalah menusukkan benda tajam              

ke dalam kulit dengan tujuan meresapkan pewarnaan permanen kedalam tubuh. Sementara tato atau             

rajah dalam bahasa Indonesia adalah gambar atau simbol yang dibuat dengan cara menusukkan jarum              

kedalam kulit dan memasukkan pigmen warna kedalam bekas tusukan tersebut secara sengaja. 

Tato atau rajah dapat dibuat terhadap kulit tubuh manusia atau kulit tubuh hewan. Rajah atau tato pada                 

kulit manusia dapat diartikan sebagai suatu bentuk modifikasi pada tubuh, sementara pada kulit tubuh              

hewan dapat diartikan sebagai suatu identifikasi, seperti pada saat hari raya kurban umat islam, para               

hewan ditandai (ditato) angka dengan tujuan untuk memudahkan proses penyembelihan hewan kurban            

tersebut. Budaya seni tato sendiri sudah dikenal oleh banyak suku di seluruh dunia, seperti masyarakat               

pada bangsa Jepang, masyarakat pada bangsa Cina, masyarakat pada bangsa Tahiti, masyarakat pada             

bangsa Rusia, masyarakat pada bangsa Polinesia, dan Masyarakat pada bangsa Mesir. Budaya tato             

sendiri sudah ada di Indonesia sejak jaman dahulu, seperti pada suku Dayak dan Mentawai. Bahkan dari                

sebuah sumber dikatakan bahwa tato tertua di Indonesia merupakan tato yang berasal dari Mentawai.              

Pada zaman dahulu, rajah atau tato digunakan sebagai salah satu bentuk tanda untuk menggambarkan              

wilayah, pangkat, derajat, pekerjaan, bahkan juga kesehatan seseorang. 

Terdapat berbagai macam cara atau tehnik dalam proses pembuatan tato, pada suku Eskimo pembuatan              

tato menggunakan tulang binatang sebagai ganti jarum. Sementara pada masyarakat Siberia Timur,            

beberapa orang menggunakan sekumparan jarum yang sebelumnya dilapisi suatu pigmen atau jelaga            

yang dilukiskan pada kulit manusia untuk membuat tato. Namun dewasa ini, pembuatan tato sudah              

beralih menggunakan jarum dari besi untuk membuat tato, dimana terkadang digerakkan oleh mesin             

untuk membuatnya. Pada dasarnya, tato dibuat dan diaplikasikan pada bagian - bagian tubuh yang              

diinginkan sesuai dengan kehendak sendiri, seperti pada kaki, tangan , punggung, paha, betis, dada,              

payudara terutama kaum perempuan. 

Proses pembuatan tato yang dapat dibuat oleh berbagai macam tehnik, dewasa ini semakin berkembang.              

Salah satunya yang sedang booming adalah pembuatan tato dengan tehnik handpoke. Tehnik manual             

yang dimiliki oleh handpoke menjadi salah satu daya tarik yang menarik untuk diketahui masyarakat. Oleh               

karena itu Obelia Tato hadir untuk mengenalkan kepada masyarakat, khususnya tattoo enthusiast            

mengenai tehnik pembuatan tato handpoke. 

 

TARGET MARKET 
Target Primer : 

Generasi Z 

Demografis 

Umur : 16 -24 Tahun 

Geografis : Surabaya, Indonesia 

 



 

Edukasi : Mahasiswa 

Pendapatan : Rp. 3.000.000,- 

Behavior : Art enthusiast, Tattoo enthusiast, Fashionable, Experiencer  

 

Target Sekunder : 

Generasi Y 

Demografis 

Umur : 25 - 40 Tahun 

Geografis : Indonesia 

Edukasi : Pegawai, Pekerja kantoran, Ibu rumah tangga, dll 

Pendapatan : < Rp. 3.000.000,- 

Behavior : Art enthusiast, Tattoo enthusiast, Fashionable, Traveller, Up to Date 

 

Early Adaptor :  

Orang yang memang menyukai tato dan ingin mencoba handpoke tato. 

 

KOMPETITOR 
1. @LITTLEFORTRESS 

Dimiliki oleh Tatyana Akman, memiliki style gambar tersendiri (bermain dengan one line/ single             

line) telah menjadikan tato dari Tatya unik. Tatya juga hanya memberikan setiap design yang dia               

buat untuk satu orang saja. Little Fortress memasarkan jasa pembuatan tatonya melalui            

instagram, memiliki pengikut sebanyak 2,459. Selain itu Tatya sebagai tattoo artist juga sering             

menjadi guest tattoo artist pada beberapa studio di berbagai kota. 

Strengh : Brand nama yang cukup kuat, dimiliki oleh seorang aktris sekaligus penyanyi menjadi              

salah satu kekuatan besar yang Tatya miliki. 

Weakness : Kurang adanya promosi dan postingan yang slalu update di media socialnya, Tatya              

hanya memposting ketika ada client. 

Opportunity : Jika Little Fortress lebih sering memposting media sosialnya, maka brand Little             

Fortress akan lebih mendapatkan awareness dari masyarakat, terutama calon klien. 

Threat : Little Fortress mengusung konsep “flash tattoo” dimana hanya mentato berdasarkan flash             

yang ada dan belum terjual kepada orang lain. Beberapa orang sering kali lebih memilih untuk               

membuat tato berdasarkan keinginan mereka sendiri, tanpa memilih flash tattoo yang ada. 

 



 

 

 
2. @DERIANERLANGGA_ 

Derian sebagai tattoo artist di Altar Studio telah memulai karirnya sejak 2 tahun lalu,              

mengutamakan nilai estetika dan minimalis dalam membuat sebuah tato, menurut saya           

menjadikan Derian cukup berbeda dari tattoo artist lainnya. Derian memasarkan jasa pembuatan            

tatonya dengan cara membuat flash tattoo dan diletakkan di studio, selain itu juga Derian              

memasarkan jasa tatonya melalui instagram dan instagram ads dengan pengikut sebanyak 1,403.            

Derian juga turut sering menjadi guest tattoo artist, baik di Jakarta, Bandung, maupun di Bali. 

Strengh : Derian memiliki banyak koneksi studio tato maupun tattoo artist. Faktor ini tentunya              

sangat berpengaruh terhadap jasa tattoo yang dimiliki. 

Weakness : Durasi pembuatan handpoke tattoo yang dibutuhkan cukup lama, sehingga jike            

kebetulan klien yang sedang dalam proses pembuatan tato ingin segera selesai, maka hasil             

pembuatan tato tidak akan bisa maximal. 

Opportunity : Sering menjadi guest tattoo artist menjadi salah satu peluang tersebsar untuk             

mendapat awareness  dari target market yang dituju. 

Threat : Masih banyaknya orang yang kurang mengetahui apa itu handpoke, sehingga seni tato              

secara tehnik handpoke masih kurang diminati hanya karena tidak tahu menahu mengenai            

adanya tehnik tersebut. 

 

 



 

 

 

3. @TATOTATOAN.ID 

Studio tato di Jakarta yang dimiliki oleh Thomas Natawigena. Berasal dari Jakarta, dan memulai              

bisnisnya sejak tahun 2018. Mengusung style minimalis pada setiap desain nya, juga memainkan             

berbagai macam warna dalam setiap desain yang dibuat. Meniti karir yang berawal dari house              

service hingga akhirnya memiliki Private Studio. @tatotatoan.id juga memberikan handpoke tattoo           

private class kepada para pengikutnya yang ingin mendalami handpoke tatto lebih dalam.            

Memasarkan jasa tatonya melalui instagram yang diikuti oleh 4,104 orang di akun tersebut. Selain              

itu juga melalui workshop yang biasanya di selenggarakan di salah satu cafe di Jakarta. 

Strengh : Memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak dan memiliki gaya desain yang unik dapat               

menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh @tatotatoan.id . 

Weakness : Konten instagram yang sudah jarang di update membuat orang mengira bahwa akun              

instagramnya sudah tidak aktif. 

Opportunity : Seringnya mengadakan workshop menjadi peluang untuk mendapat awareness dari           

calon customer. Karena dengan begitu, maka pengguna jasa tatotatoan.id akan lebih bisa            

memahami bagaimana cara bekerja tato handpoke. 

Threat : Mulai banyaknya kompetitor tato handpoke di Indonesia yang juga mengusung gaya             

desain unik dapat menjadi ancaman untuk tatotoan.id, selain itu akun tatotatoan.id yang beberapa             

waktu ini tidak lagi update mengenai jasanya. 

 



 

 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengenalkan dan mengetahui bagaimana peluang pasar handpoke tato di             

kalangan tattoo enthusiast. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, berlangsung dari tanggal 15 Oktober hingga 17 Oktober 2019.               

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu angket/ kuisioner dan wawancara            

expert  dan extreme user serta studi literatur.  

METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

 

Data Primer: 

Data primer yang didapat dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif            

dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada calon target market, dan metode kualitatif dilakukan            

dengan cara wawancara langsung dengan expert user (ahli produk) dan extreme user (pengguna              

produk). 

 

Profil Narasumber/Responden Kuesioner: 

Responden dari kuesioner yang dipilih berdasarkan pekerjaan yang meliputi mahasiswa/pelajar. Dan usia            

Responden dispesifikasikan antara usia 21-30 tahun, antara anak muda hingga orang yang bekerja (usia              

produktif). 

 



 

1. Johan Lasut, 22 Tahun, Mahasiswa. 

2. Ruth, 20 Tahun, Mahasiswa. 

3. Putu Kawi, 23 Tahun, Musisi. 

4. Rauwyang, 22 Tahun, Mahasiswa. 

5. Regina Widya, 22 Tahun, Mahasiswa. 

6. Beatrice, 21 Tahun, Pegawai swasta. 

 

Profil Narasumber Wawancara 

Narasumber wawancara yang dipilih adalah orang-orang yang termasuk dalam expert user dan extreme             

user . 

 

Expert User 

1. Ezrin Kartika Yudha, Owner Altar Tattoo Studio, Tattoo Artist, 33 Tahun 

- Pendiri Altar Tattoo Studio sekaligus artist, berasal dari Bandung. Ezy sudah menjadi seorang             

tattoo artist sejak 2009, dan telah dengan sempurna mengerti mengenai dotwork tattoo, mandala,             

geometrical patterns, dan weird creatures.  

 

2. Chrysantia Lyra, Tattoo Artist, 22 Tahun 

- Berasal dari Jakarta, berumur 19 tahun ketika pertama kali masuk ke dalam dunia seni tato. Lyra                

memilih untuk memulai karirnya sebagai tattoo artist di Bali. Lyra fokus pada pekerjaan tato yang               

bertemakan dotwork sejak 2016, pada 2019 Lyra memenangkan The best small black and grey              

tattoo pada acara Bali Tattoo Expo.  

 

3. Derian Erlangga, Tattoo Artist, 22 Tahun 

- Berasal dari Bandung, Memulai karirnya sejak 2017 ketika berumur 20 tahun. Mengutamakan nilai             

estetika dan minimalis dalam membuat sebuah tato, menjadikan Derian memiliki ciri kahs sendiri             

di Altar Tattoo Gallery. 

 

Extreme User 

1. Canjetano Saktyo, Manager Altar Tattoo Studio, 31 Tahun 

- Berasal dari Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai manager di Altar Tattoo Gallery. Mengerti             

mengenai tato sejak tahun 2000 - 2001. Memiliki banyak tato yang menghiasi tubuhnya mulai dari               

lengan sampai kaki. Tentu saja Tano memiliki banyak pengalaman ketika membuat tato. Selain itu              

kini Tano juga mulai mempelajari seni tato untuk menjadi seorang tattoo artist. 

 

2. Ronaldo Lambelu Kurswell, Mahasiswa, Owner Teman Kecil, 22 Tahun 

 



 

- Berasal dari Surabaya, berumur 22 tahun. Selain menyukai binatang, Kurswell juga menyukai            

seni tato. Memutuskan untuk membuat tato pertama kalinya ketika berumur 22 tahun. 

 

3. William Tarumanegara – Mahasiswa, 22  Tahun 

- Berasal dari Surabaya, berumur 22 tahun. Mengerti mengenai seni tato dari youtube.            

Memutuskan untuk mau membuat tato di usianya yang menginjak 20 tahun, dan masih terus              

berencana untuk menambah tato di tubuhnya. 

 

Data Sekunder: 

Data diambil dari beberapa literatur dan sumber bacaan yang terdapat teori-teori pendukung dalam             

proses penelitian studi kasus, e-jurnal , hingga sumber internet. Berikut beberapa literatur dan sumber             

bacaan yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

1. STIGMATISASI DAN PERILAKU DISKRIMINATIF PADA PEREMPUAN BERTATO, Fatmawati,        

Jamaluddin Arifin, dan Suardi, Menjelaskan bagaimana dampak stigmatisasi dan perilaku          

diskriminatif pada perempuan bertato. 

 

2. MEMAHAMI POWER DAN KOMUNIKASI IDENTITAS DIRI PEREMPUAN MELALUI TATO, Wanda          

Amalia Santoso, Membahas mengenai bagaimana power dan identitas diri perempuan memiliki           

kaitan dengan tato. Secara esensi keduanya merupakan bagian yang berkaitan ketika perempuan            

memutuskan untuk membuat tato. 

 

3. PERANCANGAN BUKU ESTETIKA TATO DENGAN TEHNIK FOTOGRAFI GUNA MENINGKATKAN         

CITRA TATO KEPADA MASYARAKAT, Gede Bintang Kresnanda, Hardman Budiarjo, Darwin          

Yuwono Riyanto, Membahas mengenai perancangan buku estetika tato dengan tehnik fotogra (            

dilengkapi dengan tehnik pengambilan data wawancara, observasi, literatur, dsb) guna meningkatkan           

citra tato di mata masyarakat, dimana tato sudah dipandang kurang baik atau jahat oleh masyarakat. 

 

4. MASYARAKAT KONSUMSI (STUDI DESKRIPTIF GEJALA KONSUMERISME JASA TATO PADA         

MASYARAKAT KOTA SURABAYA), Anggriawan Dwi Saputra, Refti Handini Listyani S.Sos., M.Si.,           

Membahas mengenai gejala konsumerisme jasa tato di kota surabaya menunjukkan bahwa seni tato             

telah berkembang menjadi sebuah indutri baru yang dapat menghasilkan.  

 

5. KAMPANYE PENCEGAHAN DAMPAK TATO YANG TIDAK STERIL PADA KESEHATAN DI KOTA           

BANDUNG, Hisyam Nurul Hadi, Ivan Kurniawan, Irwan Tarmawan, Menjelaskan bagaimana mereka           

 



 

mengadakan sebuah kampanye (melalui event tato) yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi            

kepada pengguna tato bahayanya pembuatan tato yang tidak steril. 

 

6. PENTINGNYA PERAN LOGO DALAM MEMBANGUN BRAND , Angela Oscario, Menjelaskan bahwa           

brand adalah aset tak berwujud yang paling bernilai dari sebuah entitas. Logo harus mencerminkan              

jiwa/kepribadian brand yang diwakilinya. Logo juga harus memiliki keunikan yang dapat           

membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya.  

 

7. KONSTRUKSI SOSIAL TATTOO ARTIST : STUDI KASUS PADA STUDIO TATO DI LEGIAN, KUTA,             

I Wayan Willy Saputra, Ikma Citra Ranteallo , Imron Hadi Tamim. Menjelaskan bahwa sebenarnya              

tattoo artist mempunyai konstruksi sosial melalui tiga proses yakni eksternalisasi, objektivasi, dan            

internalisasi 

 

8. MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN MINAT         

BELI KONSUMEN, Deru R. Indika, Cindy Jovita, Menjelaskan bagaimana aplikasi media sosial            

instagram yang menonjolkan sharing foto atau gambar terbukti punya korelasi yang kuat dalam             

mempengaruhi minat beli konsumen 

 

9. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI PEMASARAN MUSEUM HOUSE OF SAMPOERNA DALAM        

MEMBANGUN BRAND IMAGE, Rio Gahari. Menjelaskan tentang bagaimana House of Sampoerna,           

membangun imagenya di masyarakat. Melalui event, Surabaya Heritage Track, dll. 

 

10. IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING DALAM MEMBANGUN BRAND AWARENESS, Femi        

Oktaviani, dan Diki Rustandi. Menjelaskan bagaimana digital marketing memudahkan promosi          

penjualan sehingga banyak perusahaan kini lebih canggih untuk memasarakan produknya. Satu           

diantaranya penggunaan media sosial. 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian data kuantitatif melalui Kuesioner: 

 

Dari data-data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner banyak permasalahan yang sama           

terhadap beberapa Responden yaitu pernah berpikir untuk memiliki tato. Berdasarkan data yang digali             

Sebanyak 54,1 responden merupakan perempuan, dan 45,9% merupakan laki laki. Dengan target market             

paling banyak umur 26-30 tahun dan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 10.000.000 hingga Rp.             

20.000.000 juta.  

 



 

 

Pengetahuan akan adanya tehnik pembuatan tato handpoke sudah mulai diketahui masyarakat,           

didukung oleh hasil survey sebanyak 43,1% menyatakan familiar dengan “handpoke tato”. Namun di             

Surabaya masih jarang ditemui karena memang tehnik pembuatan tato menggunakan mesin masih            

mendominasi hingga saat ini. Hasil data sebesar 72,5% menyatakan bahwa pernah berpikir untuk             

memiliki tato, sementara hanya sebesar 23,5% responden yang sudah memiliki tato. Sementara itu, untuk              

responden yang sudah memiliki tato, 100% berencana ingin memiliki tato lebih dari satu, dan              

menggunakan tehnik handpoke. Sementara untuk yang belum memiliki tato, Sebesar 15,4% menyatakan            

susah untuk menemukan tattoo artist seorang perempuan. dan sebesar 28,2% menyatakan tidak            

mengetahui harga untuk membuat sebuah tato. Di dalam survei Responden, para konsumen lebih             

mempertimbangkan soal kualitas tattoo dan kebersihan alat alat untuk proses tato. 

 

Hasil test kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan, selain tato handpoke ini sudah cukup              

dikenal oleh masyarakat, juga dapat disimpulkan bahwa di market khusunya Surabaya sebenarnya ada             

peluang untuk dapat menjalankan bisnis tato handpoke. Dengan keadaan market seperti ini, maka dapat              

menjadikan terobosan baru di kota Surabaya adanya tato handpoke yang memiliki tattoo artist seorang              

perempuan. 

 

Hasil penelitian data kualitatif melalui Wawancara: 

 
Expert User : 

- Ezrin Kartika Yudha 

1. Bagamana cara Altar Studio membangun awareness di kalangan masyarakat? 

Target Altar sebetulnya lebih mengarah pada pembentukan pasar yang kita bentuk sejak awal, kalau              

membangun awareness masyarakat sepertinya terlalu luas dan kita juga sepertinya tidak terlalu tertarik             

soal itu. Pasar yang ingin kita dapat lebih ke pasar yang sebenarnya tidak melulu menggambarkan tato                

secara konvensional atau statis, misalnya media tato sendiri tidak mesti harus di kulit saja, bisa jadi di                 

kayu, di kaca, di kertas dsb, pun kegunaan dari final product yang kita hasilkan, bisa menjadi salah                 

satunya, interior design ataupun fashion, ya kesemuanya dari tato. Dari itu semua, kesadaran yang Altar               

bangun akan tetap pada padanannya sendiri, dan tentu tetap pada platform blackwork, modern dan              

experimental tattooing yang sedari awal Altar bangun, sehingga pada akhirnya Altar dapat membentuk             

pasar dan tema sendiri kepada pasar yang dituju, walaupun hal ini tidak mudah sama sekali.  

 

2. Bagaimana cara pemasaran Altar yg ditujukan pada calon klien dan apa saja media yang               

digunakan? 

 



 

Pemasaran yang lebih sering kita gunakan adalah metode terjun ke lapangan, komunikasi verbal dengan              

cleint langsung dengan mapping kondisi sekitar adalah metode yang kita sering pakai, sembari             

memanfaatkan layanan media sosial pada umumnya. Pada calon client, kita selalu mengadakan sesi             

konsultasi, ini berguna untuk memberikan edukasi tambahan, memberikan saran yang terbaik untuk            

ilustrasi awal tato mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa kita orang kompeten dan pro di               

bidangnya dengan International S.O.P . 

 

3. Apa saja, dan bagaimana standarisasi sebuah studio yang seharusnya? 

•Bahwa idealnya pemilik dan pengelola mesti dari tato artis/setidaknya berkecimpung dalam dunia tato. 

•International S.O.P dengan mengedepankan attitude yang bagus, world class hygiene, health, juga lebih             

mengedukasi pasar tato/client tentang pemahaman tato yang lebih dalam dan benar. 

•Perihal kebijakan standard operational management system, biasanya setiap studio berbeda.  

 

4. Apa aja tips untu kita anak anak muda yang sekarang ini mulai banyak yang tertarik untuk                 

belajar tato? 

Digging lebih banyak tentang tato, dari sana kita bisa merunut secara benar silabus tato seperti apa,                

perbanyak referensi, bisa dari apa saja, musik, membaca, nonton, ngobrol dengan orang yang menggeluti              

dunia tato, ngobrol dengan teman terdekat, musisi, siapapun, karena inspirasi dan informasi tidak cuma              

datang hanya dari estetika visual saja. Jangan berhenti belajar. 

 

- Chrysantia Lyra 

1. Menapa  memilih untuk belajar tato mesin pada awalnya? Kenapa tidak memilih tato handpoke? 

Karena lebih cocoknya di mesin. Pernah nyoba tradisional (handpoke) tapi ngga sabar karena prosesnya              

jauh lebih lama. 

 

2. Menurut pandanganmu, bagaimana perkembangan pasar tato di indonesia? 

Pesat sekali karena untungnya makin kesini makin banyak pikiran orang yang terbuka soal tato. 

 

3. Apakah ada tips untuk anak anak muda yang saat ini mulai tertarik untuk masuk kedalam dunia                 

seni tato? 

Pelajari benar - benar dari dasarnya, nikmati saja proses belajarnya. 

 

4. Kira kira berapa besar ratio perbandingan antara tato menggunakan mesin dan tato             

menggunakan tehnik handpoke yang sudah dilayani? 

Perbandingan yang ada kurang lebih sebesar 40:60, sampai saat ini masih di dominasi oleh tato               

menggunakan mesin. 

 



 

 

- Derian Erlangga 

1.Mengapa tertarik untuk mempelajari tato handpoke? 

Karna handpoke memiliki nilai lebih sendiri terutama untuk saya sendiri. 

 

2.Menurut kamu pribadi,  bagaimana pasar handpoke di Indonesia? 

Pasar handpoke masih cukup minim dibandingan mesin, karna handpoke masih belum cukup dikenal oleh              

masyarakat 

 

3.Secara teknis, tato handpoke butuh apa aja? Dan bagaimana standarisasinya? 

Untuk persoalan teknis dan standarisasinya standar sama dengan tato mesin hanya berbeda dengan             

teknik dan kebutuhan mesin yang tidak diperlukan oleh handpoke 

 

4.Media promosi paling efektif untuk mendapatkan client apa saja? 

Instagram adalah media sosial yang paling efektif untuk mendapatkan clients. 

 

5.Apa tips untuk anak anak muda yang skrg ini mulai banyak yg tertarik dengan tato ? 

Tidak ada tips khusus, hanya saja jika ingin membuat tato persiapkan diri kalian dan percayakan pada                

artis tato yang telah kalian pilih atau percaya dan jika ingkin berkecimbung di bidang atau industri tato                 

cukup mempelajari industri tato tersebut. 

 

6.Kira kira berapa besar ratio perbandingan antara tato yang bertemakan tradisional dan tattoo             

yang modern pada pada semua client yang sudah di layani ? 

Berdasarkan client perbandingan tradisional tato dengan modern tato ialah 2:8 

 

Extreme User : 

- Canjetano Saktyo 

1.  Darimana dan bagaimana kamu tau mengenai seni tato? 

Sekitar tahun 2000-2001 saya beranjak remaja dan berada di jenjang SMP. Saat itu saya mempunyai               

seorang teman yg memiliki tattoo fullsleeve di kedua lengannya. Disaat yg bersamaan pula di salah satu                

channel televisi kabel (Discovery Travel and Living) ada sebuah program bernama Miami Ink yang mana               

acara tersebut menceritakan seluk beluk sebuah tato studio yg berada di Miami dengan segala intrik dan                

cerita dibalik sebuah tato.  

2. Hal apa yang membuatmu tertarik dengan seni tato? 

Karena menurut saya seni tato mengajarkan banyak pelajaran dan penghargaan. Tato yg murah sudah              

pasti tidak bagus, tato yg bagus sudah hampir pasti tidak murah, kecuali kalo kenal sama artisnya. Sekali                 

 



 

tato itu dibuat, maka tato itu akan ada sampai kamu mati (kecuali tato artisnya baru belajar dan tato yg                   

dibuatnya terlalu tipis dan maka bukan tidak mungkin dikemudian hari, lama kelamaan tato tersebut akan               

menghilang.) Sebuah pelajaran yg bisa saya ambil bahwa seni tato memerlukan komitmen yg serius              

sebelum saya membuatnya dan sebuah penghargaan bagi seorang artis karena ada seseorang client             

mereka membawa karya kemanapun mereka pergi.  

 

3.Pada umur berapa akhirnya memutuskan untuk membuat tato pertama kali? 

2007/2008 THR pertama kali, seingat saya saya berumur 20-21thn.  

 

 4.Ketika membuat tato, prioritas utama kamu apa sih? (Design, Kebersihan, Harga, Kualitas, Dll) 

Pada awalnya design, tapi semakin saya mendalami dunia ini, akhirnya pandangan saya bergeser bahwa              

faktor kebersihan mengalahkan segala2nya.  

 

5.Ketika setelah membuat tato, apakah sulit untuk dapat merawatnya hingga full healing? 

Sulit, sangat gatal tidak tahan ingin garuk, padahal tidak boleh. Namun setelah itu biasa saja. 

 

- Ronaldo Lambelu Kurswell 

1.  Darimana dan bagaimana kamu tau mengenai seni tato? 

Saya banyak tahu mengenai tattoo berawal dari menonton Film-film Holywood dimana disana tattoo             

merukapan hal yang biasa tidak seperti di Indonesia dimana hal itu masih memiliki stigma buruk , dan                 

momen mengenal tattoo adalah masa kuliah karena pacar saya yang gemar dan ingin mendalami dunia               

seni tattoo , disitu tanpa sengaja pengetahuan saya tentang tattoo juga bertambah. 

 

2. Hal apa yang membuatmu tertarik dengan seni tato? 

Menurut saya tattoo menarik karna ini adalah satu seni tertua di Dunia dan tiap dekadenya akan ada                 

sesuatu yang baru dan unik bahkan sampai sekarang dan menurut saya ini adalah satu hal yang saya                 

suka dan saya ingin mempunyai seni tersebut. 

 

3.Pada umur berapa akhirnya memutuskan untuk membuat tato pertama kali? 

Umur 20-21 , saya pertama mendapatkan tattoo dari Mentawai dan dari suku mentawai  langsung. 

 

 

 

 

 4.Ketika membuat tato, prioritas utama kamu apa sih? (Design, Kebersihan, Harga, Kualitas, Dll) 

 



 

Menurut saya yang terpenting adalah pengetahuan tattoo artist terhadap proses Menato yang baik, benar              

dan aman, karna tapi 3 hal tersebut , mau sebagus apapun design tattoonya tidak akan worth it bisa                  

nantinya terjadi masalah karena tidak tahu prosedur menato yang baik dan benar. 

 

5.Ketika setelah membuat tato, apakah sulit untuk dapat merawatnya hingga full healing? 

Tidak karna pacar saya adalah tato artisnya , jadi langsung dijelaskan dengan jelas cara merawatnya               

dengan baik. Terutama karna jasa tatonnya juga sudah termasuk dapat paket aftercare. 

 

- William Tarumanegara 

1. Darimana dan bagaimana kamu tau mengenai seni tato? 

saya mengetahui seni tato dari internet, youtube serta sosial dari teman2 saya 

 

2. Hal apa yang membuatmu tertarik dengan seni tato? 

Tato menurut saya seperti karya seni dan tubuh saya menjadi kanvasnya, dimana karya tersebut melekat               

dalam tubuh secara permanen 

 

3.Ketika membuat tato, prioritas utama kamu apa sih? (Design, Kebersihan, Harga, Kualitas, Dll) 

Desain, karena setiap seniman tato memiliki desainnya dengan ciri khas yg berbeda. 

 

4. Dengan adanya trend handpoke tattoo yang sedang booming, apakah kamu tertarik untuk             

mencoba nya? 

Tertarik, karena menurut apa yg saya baca, handpoke tato adalah seni tato tua dan menurut saya sesuatu                 

yg unik. 

 

Business Model Canvas 

Berikut merupakan beberapa poin penting dari BMC terkait dengan bisnis Obelia Handpoke Tattoo  

1. Customer Segments 

- Segmented, bagi orang orang yang Orang orang yang memang menyukai tato dan ingin             

menambah tato. Selain itu juga untuk orang orang yang ingin di tato oleh tattoo artist seorang                

perempuan. 

- Target Market usia 21-30 tahun, laki-laki dan perempuan, mulai dari anak muda hingga ke              

keluarga muda. Dan segmen market ke menengah keatas yang memiliki tempat tinggal menetap             

rumah atau apartemen. 

2. Value Propositions 

- Memastikan semua peralatan yang digunakan steril dan masih baru 

- Handpoke tattoo artist, seorang perempuan khususnya di Surabaya 

 



 

- Tinta tato vegan, juga mendapatkan aftercare setelah tato 

- Brand image menunjukkan bahwa tidak semua tato harus 'besar', menunjukkan sisi lain dari tato              

yang mempunyai nilai keindahan 

3. Channels 

Type Owned Channel 

- Direct, Melalui social media  (instagram, line, whatsapp), website, pop up store dll. 

Channel Phase 

- Awareness, social media activation (instastory, social media ads) dan promosi fisik (poster). 

- Evaluation, melalui via produk display  yang ditampilkan ketika pop up. 

- Purchase, pembayaran secara cash. 

- Aftersales, meminta feedback dari konsumen serta testimoni. 

4. Customer Relationships 

- Tetap menjalin hubungan yang baik dengan customer, menanyakan bagaimana keadaan tato 

- Memberikan pelayanan yang baik agar customer merasa nyaman 

5. Revenue Streams 

- Asset sale, penjualan jasa tato handpoke 

- Fixed pricing , peralatan tato 

- Volume dependant, harga berbeda untuk ukuran desain kecil, sedang, besar. 

6. Key Resources 

- Peralatan tato 

- Financial, modal berupa uang kas/tabungan, biaya pembuatan Handpoke Tattoo 

7. Key Activities 

- Melakukan appointment dengan customer, dan menemukan tanggal untuk pembuatan tato. 

- Pembuatan tato dengan menggunakan peralatan yang steril dan baru. 

8. Key Partnership 

- Distributor peralatan tattoo 

- Distributor perlengkapan untuk ke-sterilan tato (apotek) 

- Distributor packaging 

9. Cost Structure 

- Variable cost, bahan baku, kemasan, transportasi. 

- Cost driven, biaya bervariasi sesuai dengan jumlah produksi. 

- Fixed cost, gaji tenaga kerja. 

 

 

 

 

 



 

SWOT Perusahaan 

Strength Weakness Opportunity Threats 

- Menggunakan tinta 

vegan, dan dipastikan 

menggunakan peralatan 

yang steril. 

 

- Ukuran tiap desain 

dapat di sesuaikan. 

 

-Tattoo artist seorang 

perempuan dimana ini 

merupakan salah satu 

kelebihan yang dimiliki 

 

- User Experience yang 

tematik dan bernilai 

estetika 

-  Keterbatasan 

tenaga kerja, 

karena di handle 

sendiri 

 

-  Kurang memiliki 

jam terbang 

sehingga orang 

masih bisa ragu 

jika ingin 

menggunakan 

jasa Obelia 

(masih baru) 

 

- Tattoo artist 

handpoke, seorang 

perempuan 

 

- Masih sangat 

jarang ditemui 

bisnis hadnpoke di 

Surabaya 

 

-Gaya desain yang 

memiliki ciri khas 

tersendiri 

 

-Memberikan 

aftercare pasca 

tato 

 

- Banyak orang yang 

masih menganggap 

bahwa tato harus 

besar dan 

menggambarkan 

bahwa orang memili 

tato adalah orang 

jahat 

 

- Masyarakat kurang 

mengetahui bahwa 

ada tehnik handpoke 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis dari Obelia Tato dapat             

dijadikan jembatan akan fenomena yang sedang terjadi. Bahwa tato handpoke sudah mulai dikenal oleh              

masyarakat, namun masih susah untuk menemukan tattoo artist handpoke khususnya di Surabaya.            

Keinginan masyarakat untuk memiliki tato ternyata memiliki respon yang cukup besar. Keingintahuan            

masyarakat mengenai bagaimana handpoke tato itu dilakukan mendapat respon yang positif. 

Obelia Tato yang mengutamakan kebersihan dan penggunaan alat alat baru dapat menjadi faktor             

penting untuk pengembangan bisnis tato handpoke ini. Serta gaya desain dari branding juga harga yang               

terjangkau akan membuat calon konsumen menjadi tertarik. Untuk media pemasaran yang akan            

dilakukan adalah melalui pemasaran online di sosial media untuk mendapatkan awareness dari            

masyarakat juga experience secara brand dan tahu akan kelemahan-kelemahan dari kompetitor yang            

lain. 
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