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REKAP HASIL WAWANCARA 

  

Nama   : Raditya S. Hudha 

Usia    : 29 tahun 

Tempat Tinggal  : Kemiri Raya 18A Salatiga 

Profesi   : Artis tato Park. Inks. On 

Tanggal wawancara : 20/02/2013  

 

1. Sudah berapa lama anda menjadi artis tato? 

Kurang lebih 2,5 tahun 

2. Selama menjadi artis tato pengalaman apa yang paling berkesan? 

Sekalian bisa travelling luar kota seperti jakarta, bali, surabaya, dsb. Karena sering 

mendapat tawaran tato dari konsumen di luar kota. 



3. Strategi apa saja yang anda lakukan dalam mempromosikan park. Inks.on tato agar 

calon konsumen mengenal keberadaan park. Inks. On tato dan membuat tato di park. 

inks.on? 

Media sosial : twitter, facebook, blacberry messengger, dan menjaga kualitas tato dari 

mulut ke mulut. 

4. Menurut pengalaman anda seberapa besarkah peranan strategi – strategi tersebut 

dalam mempengaruhi calon konsumen untuk membuat tato? 

Sangat besar, dengan adanya media sosial tidak hanya di dalam kota tapi bisa juga 

medapat konsumen dari luar kota. 

5. Menurut anda faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 

membuat tato di park. Inks. On tato? 

Hasil gambar, komunikasi yang baik (konsultasi), harga terjangkau, kebersihan dan 

kehigienisan alat. 

6. Menurut pendapat anda bagaimana perkembangan tato di kota salatiga khususnya di 

wilayah sekitar UKSW saat ini setelah berdirinya park. Inks. On tato parlor? 

Mulai rame, apalagi mulai terlihat dengan adanya mahasiswa UKSW khususnya dari 

luar pulau jawa (kalimantan, sulawesi, ambon) yang membuat tato menjadi sebuah 

seni 

 

 

 

7. Tato, oleh sebagian masyrakat di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang 

negatif (citra), bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? 

Stereotyping lama, tato identik dengan premanisme dan mulai adanya unsur seni tato 

dalam tato, pandangan itu sudah mulai berubah sendiri, banyak dari konsumen saya 

yang mengatakan bahwa mereka bertato untuk mengekspresikan diri. 

8. Adakah upaya-upaya yang anda lakukan selaku profesi anda sebagai artis tato untuk 

mengubah hal tersebut? 

Dengan komunikasi, biasanya sih meyakinkan konsumen akan tujuan untuk memiliki 

tato. 

9. Pernahkah profesi anda sebagai artis tato, mendapat kritikan dari masyarakat sekitar?  

Banyak, ya karena orang-orang kolot yang masih nganggap tato negatif itu. 

10. Anda sering mengikuti lomba tato, menurut anda seberapa pentingkah bagi anda 

untuk mengikuti lomba – lomba tersebut? 

Sangat sering, untuk sebuah eksistensi dari park. Inks. On dan juga orang bisa 

mengetahui keberadaan dan hasil karya. 



11. Park. Inks. On tato juga menggunakan sosial media seperti twitter, facebook, dan juga 

blackberry untuk beriklan serta promosi, menurut anda sejauh manakah peranan 

media sosial tersebut dalam mengiklankan atau mempromosikan park. Inks. On tato 

kepada mahasiswa UKSW? 

Sangat jauh karena generasi sekarang lebih sering berkutat dengan media – media 

sosial tersebut. 

12. Menurut pendapat anda, strategi / bauran komunikasi apakah yang dilakukan oleh 

Park. Inks. On tato yng anda pikir paling efektif dalam menarik konsumen                      

( mahasiswa ), utnuk membuat tato di Park. Inks. On tato?  

Dengan komunikasi secara langsung, di situ kita bisa meyakinkan konsumen dan 

saling bertukar pikiran tentang tato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   : Andika 

Usia    : 26 tahun 

Tempat Tinggal  : Kemiri Raya 18A Salatiga 

Profesi   : Artis tato Park. Inks. On 

Tanggal wawancara : 20/02/2013  

 

1. Sudah berapa lama anda menjadi artis tato? 

3 tahun 

2. Selama menjadi artis tato pengalaman apa yang paling berkesan? 

Tidak ada saat yang berkesan, karena bagi saya semuanya berkesan, bagaimana 

mengenal orang baru dan mengetahui cerita tentang tato – tato mereka. 

3. Strategi apa saja yang anda lakukan dalam mempromosikan park. Inks.on tato agar 

calon konsumen mengenal keberadaan park. Inks. On tato dan membuat tato di park. 

inks.on? 



Selain melalui facebook dan twitter sebagai saran promosi, kami juga menggunakan 

cara promosi melalui penyebaran brosur, serta membagikan id card dan stiker, dengan 

harapan lebih memperluas jaringan. 

4. Menurut pengalaman anda seberapa besarkah peranan strategi – strategi tersebut 

dalam mempengaruhi calon konsumen untuk membuat tato? 

Sangat besar.  

5. Menurut anda faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 

membuat tato di park. Inks. On tato? 

Pelayanan, promos, protfolio, dan harga. 

6. Menurut pendapat anda bagaimana perkembangan tato di kota salatiga khususnya di 

wilayah sekitar UKSW saat ini setelah berdirinya park. Inks. On tato parlor? 

Jika mengenai kuantitas, mungkin saya tidak mengetahui statistiknya secara pasti. 

Namun saya percaya, secara kualitas perkembangan seni tato di salatiga mulai 

berkembang. 

7. Tato, oleh sebagian masyrakat di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang 

negatif (citra), bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? 

Setiap orang bebas berpendapat dan masyarakat di indonesia pada umumnya memang 

menganggap seni tato sebagai sesuatu yang negatif, tapi menurut saya itu malah 

sesuatu yang baik, selain sebagai pemacu untuk terus membuktikan bahwa tato tidak 

selamanya negatif, namun juga sebagai cara untuk belajar mengerti cara berpikir 

orang lain.  

8. Adakah upaya-upaya yang anda lakukan selaku profesi anda sebagai artis tato untuk 

mengubah hal tersebut? 

Selain meyakinkan seseorang bahwa tato yang dia buat harus sangat dipikirkan 

dahulu sebelum terlanjur di sematkan di kulit. Saya juga berusaha memberi tahu 

kepada para pasien agar tidak pamer dan menjadi seenaknya sendiri hanya karena 

bertato. 

9. Pernahkah profesi anda sebagai artis tato, mendapat kritikan dari masyarakat sekitar?  

Pernah, bahkan keluarga saya, namun saya hanya mengembalikan kepada mereka, 

bagaimana jika mereka ( yang mengkritik) berada di posisi saya. 

10. Anda sering mengikuti lomba tato, menurut anda seberapa pentingkah bagi anda 

untuk mengikuti lomba – lomba tersebut? 

Sangat penting, selain sebagai tolak ukur ketrampilan kita dalam bidang seni ini. 

Lomba tato juga merupakan sarana untuk memperkenalkan keberadaan kita di dunia 

seni tato. 



11. Park. Inks. On tato juga menggunakan sosial media seperti twitter, facebook, dan juga 

blackberry untuk beriklan serta promosi, menurut anda sejauh manakah peranan 

media sosial tersebut dalam mengiklankan atau mempromosikan park. Inks. On tato 

kepada mahasiswa UKSW? 

Bagi saya media sosial itu tidak berperan terlalu mencolok, hanya saja komunikasi 

timbal balik yang disediakan sosial media tersebutlah yang merupakan hal terpenting 

bagi promosi kami kepada mahasiswa UKSW. 

12. Menurut pendapat anda, strategi / bauran komunikasi apakah yang dilakukan oleh 

Park. Inks. On tato yng anda pikir paling efektif dalam menarik konsumen                      

( mahasiswa ), utnuk membuat tato di Park. Inks. On tato?  

Mulut ke mulut dan didukung dengan promosi melalui sosial media, karena melalui 

sosial media konsumen bisa melihat portfolio tato kami. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tato milik Setyo Aji Utomo, konsumen Park. Inks. On Tato Parlor 

 

Hasil Wawancara 

Nama      : Setyo Aji Utomo 

Fakultas    : DKV 2009 

Alamat tinggal   : Pungkursari 



Suku     : Jawa 

Usia    : 23 

Tanggal Wawancara  : 20-02-2013 

1. Sudah berapa lama anda mengetahui keberadaan park. Inks. On tato parlor? 

2 tahun 

2. Anda mengetahui Park. Inks. On tato parlor dari siapa? 

Berawal dari teman saya yang sedang menggambar di park.inks.on, lalu melihat 

hasilnya memuaskan saya pun ikut membuat tato disana. 

3. Apakah anda membuat tato pertama anda di park. Inks. On tato parlor? 

Tidak karena saya sebelum di Salatiga, sempat kuliah di Jogjakarta dan baru tahun 

2009. Saya di Salatiga dan mengenal Park.inks.on. 

4. Apakah anda mengetahui keberadaan Park. Inks. On tato parlor, dari iklan atau bentuk 

- bentuk promosi yang dilakukan oleh park. Inks. On tato parlor? ( jika ada sebutkan ) 

Kalo dari iklan tidak pernah, hanya saja dari omongan teman-teman dan ada bukti 

autentik sehingga saya mengetahui keberadaan Park. Inks. On ini dan melihat foto-

foto dari fan page di facebook. 

5. Apakah anda tertarik untuk membuat tato di park. Inks on tato karena iklan – iklan  

yang dilakukan oleh park. Inks. On tato? 

Tertarik, karena foto-foto hasil karya yang diunggah sangat menarik bagi peminat tato 

seperti saya. 

6. Menurut anda bagaimanakah perkembangan tato di Indonesia saat ini? 

Pada saat ini tato merupakan bagian dari seni. Karena para pecinta tato sekarang lebih 

banyak megekspresikan diri mereka dalam tato dan frekuensi tato kontes yang 

semakin banyak digelar membuat tato ada dalam perkembangan. 

7. Apakah anda masih menganggap tato itu identik dengan kegiatan premanisme? 

Menurut saya tato sudah tidak lagi identik karena dalam pemikiran saya tato adalah 

wujud ekspresi, tapi dalam masyarakat umum ungkin masih. 

8. Menurut anda, apakah yang membuat seni tato sampai sekarang ini masih dianggap 

sebagai kegiatan premanisme?  

Karena kultur budaya yang ada di daerah kita sendiri. 

9. Apakah orang tua anda mengetahui dan mengijinkan jika anda memiliki tato?  

Pertama tidak, tetapi setelah ketahuan dibiarkan saja. 

10. Jika tidak, apa yang membuat anda berani untuk membuat tato tanpa ijin dari orang 

tua anda? 



Ekspresi diri, dan keinginan biar tambah keren. 

11. Ada isu yang berkembang jika mahasiswa memiliki tato, maka dia akan sulit untuk 

mencari pekerjaan ketika sudah lulus nanti,  bagaimana tanggapan anda terhadap isu 

tersebut? 

Pekerjaan yang menghampiri saya, bukan saya yang meenghampiri pekerjaan, karena 

saya punya skill dan kreativitas. 

12. Menurut anda seberapa besarkah peranan park. Inks. On tato dalam merubah citra seni 

tato di kalangan mahasiswa UKSW? 

Cukup dominan, terbukti banyak yang tahu dan bertato di tempat tersebut. 

13. Mengapa anda memilih Park. Inks. On tato parlor sebagai tempat untuk membuat tato 

pada tubuh anda? 

Karena bagus, orangnya enak-enak, santai dan yang pasti harga terjangkau dan 

memuaskan. 

14. Menurut anda sampai manakah peranan bauran strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato dalam mempengaruhi anda untuk membuat tato di 

park. Inks. On tato parlor? 

Secara umum strategi yang dilakukan cukup baik, dari mahasiswa ke mahasiswa, 

interaksi antar artis dan konsumen. Tetapi perlu diperhatikan keberadaan tetap eksis 

harus ditunjang dengan manajemen yang baik pula.  

 

Gambar 2. Tato milik Feby Afrianti Djoko Oes, konsumen Park. Inks. On Tato Parlor 

 

Hasil wawancara 

Nama      : Feby A. Djoko 

Fakultas    : FTI 

Alamat tinggal   : Kemiri 1 no 15b 

Suku     : Toraja 



Usia    : 21 tahun 

Tanggal Wawancara  : 25 februari 2013 

1. Sudah berapa lama anda mengetahui keberadaan park. Inks. On tato parlor? 

Kurang lebih 4 bulan 

2. Anda mengetahui Park. Inks. On tato parlor dari siapa? 

Dari teman 

3. Apakah anda membuat tato pertama anda di park. Inks. On tato parlor? 

Tidak 

4. Apakah anda mengetahui keberadaan Park. Inks. On tato parlor, dari iklan atau bentuk 

- bentuk promosi yang dilakukan oleh park. Inks. On tato parlor? ( jika ada sebutkan ) 

Tidak, melalui teman yang membuat tato di sana 

5. Apakah anda tertarik untuk membuat tato di park. Inks on tato karena iklan – iklan  

yang dilakukan oleh park. Inks. On tato? 

Tertarik, karena harganya termasuk terjangkau 

6. Menurut anda bagaimanakah perkembangan tato di Indonesia saat ini? 

Cukup berkembang, karena saat ini terdapat ide-ide kreatif yang dituangkan pada seni 

tato. 

7. Apakah anda masih menganggap tato itu identik dengan kegiatan premanisme? 

Menurut saya tato itu adalah seni dan wujud dari ekspresi 

8. Menurut anda, apakah yang membuat seni tato sampai sekarang ini masih dianggap 

sebagai kegiatan premanisme?  

Tergantung pemikiran seseorang 

9. Apakah orang tua anda mengetahui dan mengijinkan jika anda memiliki tato?  

Tidak  

10. Jika tidak, apa yang membuat anda berani untuk membuat tato tanpa ijin dari orang 

tua anda? 

Karena menurut saya tato itu seni dan saya ingin seni itu ada dan diekspresikan dalam 

diri saya. 

11. Ada isu yang berkembang jika mahasiswa memiliki tato, maka dia akan sulit untuk 

mencari pekerjaan ketika sudah lulus nanti,  bagaimana tanggapan anda terhadap isu 

tersebut? 

Biasa-biasa aja, tergantung kemampuan seseorang  

12. Menurut anda seberapa besarkah peranan park. Inks. On tato dalam merubah citra seni 

tato di kalangan mahasiswa UKSW? 



Cukup dominan, karena banyak mahasiswa yang bertato di park. Inks. On 

13. Mengapa anda memilih Park. Inks. On tato parlor sebagai tempat untuk membuat tato 

pada tubuh anda? 

Karena dari segi kualitas dan harganya masih terjangkau oleh mahasiswa 

14. Menurut anda sampai manakah peranan bauran strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato dalam mempengaruhi anda untuk membuat tato di 

park. Inks. On tato parlor? 

Menurut saya strategi yang sudah dilakukan oleh Park.inks.on cukup baik dengan 

melakukan interaksi ke mahasiswa-mahasiswa. 

 

 

  



Gambar 3. Tato milik Syaiful Ali Guntoro, konsumen Park. Inks. On Tato Parlor 

 

Hasil wawancara 

Nama      : Syaiful Ali Guntoro 

Fakultas    : FKIP 

Alamat tinggal   : Pattimura 97c 

Suku     : Jawa 

Usia    : 22 tahun 

Tanggal Wawancara  : 19 februari 2013 

1. Sudah berapa lama anda mengetahui keberadaan park. Inks. On tato parlor? 

2 tahun yang lalu 

2. Anda mengetahui Park. Inks. On tato parlor dari siapa? 

Dari teman di facebook 

3. Apakah anda membuat tato pertama anda di park. Inks. On tato parlor? 

Tidak, sebelumnya di dayat (ambarawa) 

4. Apakah anda mengetahui keberadaan Park. Inks. On tato parlor, dari iklan atau bentuk 

- bentuk promosi yang dilakukan oleh park. Inks. On tato parlor? ( jika ada sebutkan ) 

Ya, karena dalam promosi yang dilakukan melalui facebook sudah sangat baik dan 

mencakup komunitas tato 

5. Apakah anda tertarik untuk membuat tato di park. Inks on tato karena iklan – iklan  

yang dilakukan oleh park. Inks. On tato? 

Karena harganya termasuk murah dengan kualitas bintang 5 

6. Menurut anda bagaimanakah perkembangan tato di Indonesia saat ini? 

Cukup pesat karena banyak anak-anak muda yang saat ini mulai bertato bahkan anak 

SMA 



7. Apakah anda masih menganggap tato itu identik dengan kegiatan premanisme? 

Tidak, tato itu seni 

8. Menurut anda, apakah yang membuat seni tato sampai sekarang ini masih dianggap 

sebagai kegiatan premanisme?  

Tato itu nakal 

9. Apakah orang tua anda mengetahui dan mengijinkan jika anda memiliki tato?  

Tidak  

10. Jika tidak, apa yang membuat anda berani untuk membuat tato tanpa ijin dari orang 

tua anda? 

Biar di bilang nakal 

11. Ada isu yang berkembang jika mahasiswa memiliki tato, maka dia akan sulit untuk 

mencari pekerjaan ketika sudah lulus nanti,  bagaimana tanggapan anda terhadap isu 

tersebut? 

Iya karena pandangan orang, buktinya masih ada lapangan pekerjaan yang tidak 

membolehkan seseorang bertato misalnya Polisi atau PNS 

12. Menurut anda seberapa besarkah peranan park. Inks. On tato dalam merubah citra seni 

tato di kalangan mahasiswa UKSW? 

Sangat berperan, banyak mahasiswa yang ingin bertato karena melihat hasil tato park. 

Inks. On 

13. Mengapa anda memilih Park. Inks. On tato parlor sebagai tempat untuk membuat tato 

pada tubuh anda? 

Ingin menambah tato lagi karena murah  

14. Menurut anda sampai manakah peranan bauran strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato dalam mempengaruhi anda untuk membuat tato di 

park. Inks. On tato parlor? 

Cukup baik melalui media sosial 

 

 

  



Gambar 4. Tato milik Astrid Acknessia, konsumen Park. Inks. On Tato Parlor 

  

Hasil wawancara 

Nama      : Astrid Acknessia 

Fakultas    : Fiskom 

Alamat tinggal   : Bawen 

Suku     : Jawa 

Usia    : 24 tahun 

Tanggal Wawancara  : 1 Maret 2013 

1. Sudah berapa lama anda mengetahui keberadaan park. Inks. On tato parlor? 

2 bulan yang lalu 

2. Anda mengetahui Park. Inks. On tato parlor dari siapa? 

Dari teman  

3. Apakah anda membuat tato pertama anda di park. Inks. On tato parlor? 

Iya  

4. Apakah anda mengetahui keberadaan Park. Inks. On tato parlor, dari iklan atau bentuk 

- bentuk promosi yang dilakukan oleh park. Inks. On tato parlor? ( jika ada sebutkan ) 

Ditawarin teman lewat facebook 

5. Apakah anda tertarik untuk membuat tato di park. Inks on tato karena iklan – iklan  

yang dilakukan oleh park. Inks. On tato? 

Iya  

6. Menurut anda bagaimanakah perkembangan tato di Indonesia saat ini? 

Tato lebih daipandang sebagai trend ( kebanyakan orang berbicara tentang tato 

sekarang karena biar dianggap gaul ) 

 



7. Apakah anda masih menganggap tato itu identik dengan kegiatan premanisme? 

Tidak 

8. Menurut anda, apakah yang membuat seni tato sampai sekarang ini masih dianggap 

sebagai kegiatan premanisme?  

Sebenarnya karena masih banyaknya orang tua yang menganggap tato itu hanya untuk 

orang yang ada di dalam penjara, dan seringnya media seperti televisi memberikan 

doktrin kepada masyarakat Indonesia bahwa orang bertato itu preman 

9. Apakah orang tua anda mengetahui dan mengijinkan jika anda memiliki tato?  

Mengetahui, pertamanya kecewa tapi karena sudah terlanjur ya gak papa 

10. Jika tidak, apa yang membuat anda berani untuk membuat tato tanpa ijin dari orang 

tua anda? 

Tertarik karena pensaran dengan gimana rasanya bertato dan makna dari tato pertama 

yang saya buat 

11. Ada isu yang berkembang jika mahasiswa memiliki tato, maka dia akan sulit untuk 

mencari pekerjaan ketika sudah lulus nanti,  bagaimana tanggapan anda terhadap isu 

tersebut? 

Tidak, kerja bisa apa saja, orang bertato masih bisa sukses 

12. Menurut anda seberapa besarkah peranan park. Inks. On tato dalam merubah citra seni 

tato di kalangan mahasiswa UKSW? 

Cukup berperan karena banyak mahasiswa UKSW yang tato disana 

13. Mengapa anda memilih Park. Inks. On tato parlor sebagai tempat untuk membuat tato 

pada tubuh anda? 

Tertarik karena banyak teman yang membuat tato disana dan hasilnya bagus, apalagi 

warnanya 

14. Menurut anda sampai manakah peranan bauran strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato dalam mempengaruhi anda untuk membuat tato di 

park. Inks. On tato parlor? 

Sebenarnya saya sendiri tertarik bukan karena promosi yang ditawarkan langsung 

oleh Park. Inks. On tato. Tapi karena banyaknya teman-teman saya dari UKSW yang 

tato di sana dan hasilnya saya suka.  

 

 


