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BAB III. PERANCANGAN 

3.1. Design Brief 

Background Summary 

Seni lukis tangan kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Lukisan tangan masih dianggap 

sebagai pajangan atau dekorasi rumah padahal seni dapat digunakan sebagai media 

mengekspresikan diri. Salah satu media yang digunakan masyarakat Indonesia untuk 

mengekspresikan diri mereka adalah melalui gaya berpakaian mereka. Oleh karena itu, brand 

ini menggunakan tas, salah satu produk mode sebagai media untuk menunjukkan seni lukis 

tangan. Produk ini dapat digunakan sebagai pelengkap gaya dan sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri. 

Overview 

Produk ini adalah produk yang alternatif dari brand – brand yang telah ada di dunia. Brand 

seperti Dolce and Gabbana yang pernah mengeluarkan tas lukisan tangan namun dengan 

harga yang tinggi. Namun, produk ini memiliki harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat 

Indonesia. Selain itu, produk ini adalah juga produk alternatif dari brand Indonesia yang 

masih berupa custom made. 

Purpose 

Tujuan pembuatan produk ini adalah agar masyarakat Indonesia dapat lebih mengapresiasi 

seni lukisan tangan dan lebih menghargai produk buatan tangan. Selain itu, tas ini bertujuan 

untuk membuat barang wearable art yang fungsional. 

Target Market 

Target primer produk ini adalah wanita 20-27 tahun yang memiliki kegiatan aktif seperti ke 

sekolah atau bekerja. Target sekunder produk ini adalah wanita 26-50 tahun yang masih 

berjiwa muda. Target konsumen produk ini adalah wanita yang tinggal di perkotaan 

khususnya Surabaya, memperhatikan penampilannya, membutuhkan tas untuk membawa 

barang-barang mereka dalam beraktifitas dan sebagai aksesoris pelengkap dari pakaian 

mereka, menyukai hal-hal unik dan menyenangkan. 

Competitors 

- Nevertoolavish

Custom painting di barang-barang fashion seperti jaket, tas, sepatu. Kisaran 3-5 juta untuk

pesanan hand painting. Konsumennya adalah pria dan wanita. Hasil karyanya yang
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terkenal adalah jaket untuk Jokowi. Karena sistemnya yang custom made, konsumen dapat 

menentukan gambar yang diinginkan, tetapi tidak dapat melihat produk secara langsung. 

- Byme Collection 

 Memproduksi tas wanita dengan detail hand painting. Kebanyakan bahan yang digunakan 

sebagai bahan tas dan juga sebagai media lukis adalah kanvas. Namun brand ini juga 

menggunakan kulit sintetis untuk beberapa desain tasnya. Harga yang dipatok sangat 

terjangkau, berkisar 200 ribu rupiah, namun brand ini tidak memiliki akun online sehingga 

sulit dijangkau selain mengunjungi secara langsung di District 27. 

- Nara Dsign 

 Brand ini tidak hanya menjual tas handpainting tetapi juga sepatu dan syal. Untuk sepatu, 

ia juga menggunakan teknik handpainting untuk aplikasi motif sedangkan pada syal ia 

menggunakan teknik printing. Tas handpainting yang dibuat oleh Nara Dsign berkisar dari 

38SGD untuk tas seperti tas selempang hingga 68SGD untuk ransel 

 

 

 

 

Design Spesification 

- Feminine but still playful 

- simple bag so more focus on the paint 

- netral color bag base 

- handpainted pattern 

 

Deliverables 

5 tas 

Details 

→ 1 Februari 2019 Produksi  tas → 23 Februari 2019 Pelukisan tas  

→ Revisi → Sidang Akhir 

Gambar  3.1.1. Produk 

Nevertoolavish 

Sumber : instagram.com 

Gambar  3.1.2. Produk 

Byme Collection 

Sumber : dokumen pribadi 

Gambar  3.1.3. Produk 

Nara Dsign 

Sumber : instagram.com 
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3.2. Mood Board 

 

Gambar 3.2.1.  Moodboard “Midnight Petals” 

Sumber : dokumen pribadi 

3.3. Design and Illustration 

 

Gambar 3.3.1. Koleksi Desain 

Sumber : dokumen pribadi 
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3.4. Prototype

 Gambar 3.4.1. Contoh prototype 1 

Sumber : dokumen pribadi 

  

Gambar 3.4.2. Contoh prototype 2 

Sumber : dokumen pribadi


