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1.1 Latar Belakang Masalah 

 Citra seni tato di indonesia sampai saat ini oleh beberapa kalangan masyarakat masih 

dianggap sebagai sesuatu hal yang identik dengan kegiatan premanisme / kejahatan. Banyak 

orang indonesia khususnya para orangtua yang beropini bahwa tato adalah hal yang dianggap 

negatif, karena bertentangan dengan norma agama. Hal ini dikarenakan adanya trauma yang 

sangat mendalam khususnya dengan sejarah perkembangan tattoo di Indonesia (1) . Di 

Indonesia, pada jaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara 

memberikan cap ditubuh, yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Pada jaman 

era perang dunia, tato menjadi tanda pengenal bagi tentara dan pelaut. Pada tahun 1960-an 

dimana tato di simbolkan sebagai kriminalitas sehingga dikenal dengan tato penjara. 

Peristiwa Petrus ( penembak misterius ), dimana pada peristiwa itu banyak orang bertato dan 

dianggap sebagai preman, mati oleh penembak yang tidak dikenal (2). Ciri khusus pelaku 

kejahatan yang salah satunya dijadikan acuan adalah ciri yang bolehlah disebut salah adalah 

tubuh bertato. Seseorang yang mengenakan tato diidentikan sebagai penjahat. Pandangan 

tersebut jelas ditunjukan okeh rezim ORBA (orde baru) dengan melakukaan politisasi tubuh 

bertato dalam suatu gerakan yang dikenal dengan sebutan petrus (penembak misterius). 

Dengan demikian pemerintah orba secara sistematis mengkonstruksi konsepsi masyarakat 

bahwa bahwa tato merupakan simbol kriminalitas dan oleh karena itu seseorang yang 

mengenakan tato cenderung diidentifikasi sebagai pejahat (Olong,2006,239-259) 

Mungkin memang benar bahwa kebanyakan pelaku kejahatan (kecil) adalah orang-

orang yang bertato. Tapi apa semua orang bertato adalah penjahat? Sepertinya dari titik 

peristiwa ini pula semakin kuat citra negatif tentang tato yang beredar di masyarakat luas. 

Sehingga trauma yang ditinggalkan pada orang Indonesia yang hidup dan mengalami masa 

tersebut akan memberikan citra negatif pada seni tattoo dan kemudian mendoktrin serta 

melarang anak – anaknya ( masa kini ) untuk  memiliki tattoo.  

 

 

(1)
http://joprathosaripra.wordpress.com/2012/01/13/sejarah-tato/ 

 (2)
(http://totosociety.com/sejarah-misteri-penembak-misterius-petrus-bag-3/) 

http://joprathosaripra.wordpress.com/2012/01/13/sejarah-tato/
http://totosociety.com/sejarah-misteri-penembak-misterius-petrus-bag-3/


Selain itu beberapa agama juga melarang tato, dalam agama kristen misalnya 

disebutkan dalam Imamat 19:28  yang isinya sebagai berikut “Janganlah kamu menggoresi 

tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu; Akulah 

TUHAN”. Hal ini semakin membuktikan bahwa ada larangan khusus bagi orang kristen 

untuk memiliki tato, dan semakin memberikan citra negatif pada orang yang bertato karena 

dianggap menentang dengan ajaran agama atau norma-norma dalam agama kristen.    

Seiring dengan perkembangan jaman, pandangan negatif terhadap seni tato perlahan 

mulai berubah. Fenomena penggunaan tato oleh masyarakat yang secara historis tidak 

memiliki budaya tato juga dijumpai dalam masyarakat indonesia (Olong,2006,17). Hal ini 

dapat kita lihat dari banyaknya kaum muda ( pelajar / selebriti ) yang mulai menjadi 

konsumen / penggemar tattoo (3). Bahkan banyak mahasiswa yang mulai berani membuat tato 

pada bagian tubuh yang tampak (tangan). Rata-rata dari mereka beranggapan bahwa tato 

adalah sebuah seni, dan bukanlah suatu kejahatan untuk memliki tato. Berbagai upaya 

dilakukan oleh komunitas pencinta seni tato untuk merubah pandangan negatif masyarakat 

terhadap seni tattoo. Dengan citra sosial yang masih dianggap negatif di kalangan 

masyarakat, park. Ink.son. tato studio berusaha merubah dan membangun kembali citra tato 

untuk meyakinkan para konsumennya yang rata-rata dari mereka adalah mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), dengan memberikan konsep citra yang baru 

mengenai seni tato.  

Konsep citra ( Nugroho 263 : 2005) dalam dunia bisnis atau jasa telah berkembang 

dan menjadi perhatian para pemasar. Citra produk ( tato ) merupakan asset, karena citra 

mempunyai dampak pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi dalam 

berbagai hal. Meskipun banyak yang beropini memiliki tattoo adalah salah, karena 

bertentangan dengan norma agama, tetapi dewasa ini semakin banyak masyarakat yang 

membuat tattoo, baik tattoo art permanen maupun temporary. Bahkan, di kalangan selebriti, 

tattoo adalah sebuah trend, karena banyak sekali selebriti ber-tattoo saat ini seperti Tora 

Sudiro dan chef master Juna. Trend yang sedang meningkat ini menjadi menarik karena 

beberapa perusahaan memiliki batasan-batasan atau aturan yang melarang calon pelamar 

kerja yang melamar di perusahaan tersebut untuk memiliki tattoo (Harian suara merdeka 

sabtu 13 agustus 2012 halaman awal / pertama).  

 

 

 (3)
Wawancara Online via chat dengan Peoni Pindongga (pemilik akun facebook park.inks.son tato). 

Tanggal 29 februari 2012, pukul 23.45  



Sehingga mahasiswa yang memiliki tattoo pada bagian tubuh yang nampak (lengan) harus 

melupakan untuk bekerja pada isntansi seperti BUMN, CPNS, BANK, dan militer. Seperti 

yang kita tahu banyak instansi pekerjaan yang melarang pegawai ataupun karyawannya untuk 

memiliki tattoo di bagian tubuh yang nampak ( leher, lengan ). Akan tetapi mahasiswa ( calon 

pelamar kerja ) seolah-olah tidak memperdulikan hal tersebut. Berikut adalah daftar 

mahasiswa UKSW yang membuat tato di Park.Inks.Son Parlor (1 Agustus 2012 – 31 0ktober 

2012 ) : 

Tabel 1.1 

Daftar Mahasiswa UKSW Yang Membuat Tato Di Park. Ink.Son. Parlor 

NO NAMA  FAKULTAS  ARTIS TATTO 

1 Ucup  FISKOM Andika & Huda 

2 Glory EKONOMI  Huda 

3 Frans FSM Andika 

4 Glagah FSM Andika 

5 Agnes FISKOM Andika 

6 Marcio FBS Andika 

7 Ucok FBS Andika 

8 Yanuar Adi  PSIKOLOGI Andika & Huda 

9 Luina FBS Andika 

10 Pandu  FISKOM Huda 

11 Aldi HUKUM  Huda 

12 Dayat FISKOM Huda 

13 Bernard FISKOM Andika & Huda 

14 Marcel  FBS Andika 

15 Kiwi FISKOM Huda 

16 Angga FSP Huda 

17 Feby FTI Huda 

18 Rina PSIKOLOGI  Huda 

19 Adrian FISKOM Huda  

20 Dika FISKOM  Andika  

 

Sumber pra survei : Wawancara dengan Raditya S Huda tanggal 11 oktober jam 19.00 – 23.00 via 

chat blakberry mesengger dan Haruda Andika tanggal 11 oktober 2012 jam 21.00 - 23.00 



Hasil pra survei sementara yang dilakukan oleh peneliti selama dua minggu 

menunjukan bahwa paling sedikit park ink son tato parlor melayani jasa tato untuk 

mahasiswa minimal satu orang dalam sehari, ini berarti setiap hari paling tidak ada satu orang 

mahasiswa UKSW yang menggunakan jasa Park. Inks. Son tato. (pra survei dengan Raditya 

S. Huda artis tato park.inks.son tato, senin 03/09/2012-17/09/2012). Yang menjadi menarik 

dalam penelitian ini adalah dari data yang diperoleh dari hasil pra survei yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukan trend peningkatan yang tajam selama dua bulan terakhir dimana 

konsumen atau pengguna jasa terbanyak adalah dari kalangan mahasiswa UKSW.  

Park. Inks. Son tato parlor pada awalnya terbentuk dari sekumpulan mahasiswa yang 

iseng-iseng membuat tato pada tubuh sendiri. Dan seiring perkembangan berubah menjadi 

bisnis karena ternyata gambar yang di kreasikan oleh Park. Inks. Son bisa di terima oleh 

mahasiswa. Pada awalnya Park. Inks. Son tato terdiri dari empat orang yaitu Huda dan 

Andika (artis tato), Pringgo dan Pepe (pemasar).  

Begitu banyaknya kompetitor tato studio yang ada di kota Salatiga, dengan tipe dan 

segala fasilitasnya yang ditawarkan kepada konsumen membuat Park. Inks. on Tato parlor 

perlu melakukan strategi kkomunikasi pemasaran yang tepat untuk mencari pelanggan baru 

dan mempertahankan loyalitas pelanggannya. Sukses tidaknya suatu perusahaan sangat 

tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut mengelola hubungan baik dengan 

masyarakat. Opini yang diberikan masyrakat juga dapat memberikan pengaruh kebijakan 

perusahaan denganj tujuan agar informasi – informasi tentang produk atau jasa yang 

ditawarkan dapat diakses oleh target konsumen secara tepat. 

Tabel 1.2 

Kompetitor Dalam Ruang Lingkup Park. Inks. On Tato 

No  Nama tempat tato Lokasi Class segmen 

1 Dutch 13 Ada Baru Menengah – atas  

2 RCDA Karang Alit Menengah – atas 

3 Rotes Grogol Bawah - menengah 

4 Bagus Tato Blotongan  Menengah – atas 

5 Bagong Kemiri   Bawah - menengah 

6 Grandong Pancuran Bawah - menengah 

7 Mumun Mrican Bawah - menengah 

8 Zeleb Ambarawa  Menengah – atas 

9 Ucok Ambarawa Bawah - menengah 

Sumber : Observasi tempat tato di kota Salatiga dan sekitarnya (15 Januari – 21 Januari 2013) 



Walaupun bisa dikatakan hanya memiliki studio tato yang seadanya yaitu kamar kos, 

akan tetapi Park. Inks. on Tato bisa dikatakan mampu menarik konsumen dari kalangan 

mahasiswa untuk memiliki sebuah tato. Tato studio memang membutuhkan biaya relatif 

mahal untuk membuatnya, itu dikarenakan peralatan dan tinta tato sangat mahal juga. Selain 

dikarenakan alasan itu, dengan mahalnya membuat sebuah tato, masyarakat juga akan 

berpikir beberapa kali untuk membuat tattoo, karena tato permanen sulit untuk dihilangkan, 

meskipun mungkin, akan membutuhkan dana lebih banyak untuk ke spesialis kulit dan 

melakukan operasi laser untuk menghapus tato tersebut. Jadi, untuk masyarakat yang ingin 

membuat tato permanen, dianjurkan untuk berpikir dua kali sebelum membuatnya.  

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran terpadu yang dilakukan Park. Inks. Son. Tato parlor dalam mempengaruhi 

mahasiswa UKSW untuk memliki sebuah tato di tubuhnya serta merubah pandangan dan 

citra negatif tato. Karena seorang mahasiswa sebagai seorang calon pelamar kerja tentunya 

akan saling bersaing untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dimana instansi pekerjaan 

memberikan batasan atau ukuran kepada calon pelamar kerja, seperti fisik dan penampilan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Park. Inks. 

Son. Tato parlor, dalam merubah citra produk? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menggambarkan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Park. Inks. 

Son. Tato parlor, dalam merubah citra produk. 

2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh Park.Inks.Son tato parlor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat membantu dalam pengembang 

ilmu, khususnya tentang perkembangan periklanan dan perkembangan teknologi 

komunikasi. Selain itu penulis berharap agar khususnya dan melihat opini - opini 

yang sedang berkembang dalam dunia periklanan. 



2. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis berharap bahwa masyarakat dapat secara 

kritis dalam menanggapi sebuah produk yang di iklankan. Dan dapat berpikir secara 

kritis dalam menanggapi perkembangan seni tattoo. 

 

1.5 Konsep yang Digunakan Dan Batasan Penelititan 

1. Konsep yang Digunakan 

1.1 Strategi  

 Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. (1995) dalam Tjiptono (1997 : 3), 

“konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua prespektif yang berbeda, 

yaitu (1) dari prespektif mana suatu organisasi ingin lakukan (intends to do), dan 

(2) dari prespektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). 

 Berdasarkan prespektif pertama, strategi dapat difenisikan sebagai program 

untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan 

misinya. Berdasarkan prespektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola 

tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.  

1.2 Pemasaran  

 Menurut AMA (American Marketing Association), pemasaran diartikan, “The 

process of planning and executing the conception, pricing promotion, and 

distribution of idea, goods, and services to create exchange that satisfy individual 

and organizational objectives”. Definisi ini lebih menekankan pada pertukaran 

sebagai konsep utama pada pemasaran dan komunikasi adalah kemampuan yang 

diperlukan dalam prosesnya. Pemasaran menurut Kotler : “A sociental process by 

which individual and groups obtains what they need and want through creating 

offering, and freely exchanging product and service of value with others.” (Kotler, 

2008:8)  

1.3 Strategi Komunikasi Pemasaran 

 Strategi komunikasi pemasaran (Nugroho, 2003:9) adalah suatu rencana yang 

didesain untuk mempengarruhii pertukaran dalam mencapai tujuan organisasi. 

Biasanya strategi pemasaran diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan atau 

frekuensi perilaku konsumen, seperti peningkatan kunjungan pada toko tertentu 

atau pembelian produk tertentu.  

 

 

 



1.4 Tato 

 Istilah “Tato” diambil dari kata “Tatau” dalam bahasa Tahiti, yang berarti 

gambar (lukisan) pada kulit tubuh. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam 

namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. 

1.5 Citra produk (Nugroho,2003:76) 

 Citra mempunyai banyak artian namun yang berhubungan dengan dunia ilmu 

komunikasi disebutkan bahwa citra merupakan gambaran yang dimiliki orang 

banyak mengenai pribadi perusahaan, organisasi atau produk. bahwa citra 

merupakan keseluruhan kesan, perasaan, dan kepercayaan yang terbentuk dalam 

pola pikir masyarakat mengenai seluruh hal tentang suatu organisasi dalam hal ini 

yaitu perusahaan, yang terbentuk dari pemrosesan informasi dari berbagai sumber 

setiap waktu dan memerlukan waktu yang cukup lama sebagai bentuk pemahaman 

seluruh hasil tindakan suatu perusahaan. 

Suatu perusahaan sangat penting membangun sebuah citra positif dalam benak 

masyarakat, karena dengan citra yang positif suatu perusahaan dapat dengan 

mudah berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan tujuan secara 

efektif. Dengan adanya citra positif juga akan menjadi pelindung kesalahan kecil, 

kualitas teknis maupun fungsional dan sebagai fungsi dari pengalaman dan 

harapan konsumen atas kualitas pelayanan perusahaan, bahkan citra suatu 

perusahaan juga mempengaruhi sikap maupun kinerja karyawan dalam suatu 

perusahaan tersebut. 

 

2.  Batasan Penelitian 

 Penelitian ini hanya meneliti tentang strategi komunikasi terpadu Park.Inks. Son tato 

parlor dalam meningkatkan citra seni tato dan bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Park. Inks. Son dalam meningkatkan jumlah komnsumen, 

untuk memliki sebuah tattoo di tubuhnya, bagaimana mahasiswa menerima strategi 

tersebut dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 

 


