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There are plenty of new ideas. It’s quite easy to get a new one. But 
the point is that we should look for ideas which are really useful. 
Ideas that satisfy a human request, respect ecological aspects 

and/or make our daily life easier and more joyful.’
Bjørn Blisse, 2007



“Kesenian yang mempunyai nilai tertinggi ialah yang 
mendorong ke arah ketaqwaan, kema'rufan, kesahihan 
dan budi yang mantap. Kesenian yang 
menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam sekitar 
dan sesama manusia.”

ALFATIH. Begitulah kami menyebut tempat usaha yang 
bergerak di bidang industri kreatif. Sebuah nama yang 
diangkat dari latar belakang sejarah kebangkitan Islam 
dengan diawali Bisyarah Rosulullah SAW kemudian 
direalisasikan dengan penaklukan Konstantinopel 29 
mei 1453 oleh Mehmed II bin Murad atau lebih dikenal 
dengan Muhammad Al-Fatih.  Atas kehendak Allah, 
Alhamdulillah berdirilah tempat usaha yang kami 
namai “ALFATIH” yang berarti pembuka hal ini karena 
kami inginmembuka trend baru dan Menghasilkan ide-
ide dan karya yang berkualitas. 

CERITA KAMI

BUATLAH 

TREND BUKAN IKUTI



CERITA KAMI
Untuk melahirkan karya-karya yang hebat dan dapat 
dinikmati semua orang membutuhkan kemampuan 
dan rasa yang tinggi.

OPEN OPEN UNIQUEUNIQUE CREATIVECREATIVE
kami terbuka terhadap 
pemikiran-pemikiran baru. Ide 
dan gagasan baru yang 
membawa ALFATIH kepada 
desain yang lebih kreatif baik 
secara visual maupun 
filosofinya.

Tren wall painting di Indonesia 
masih sedikit, oleh karena itu 
kami membuka trend baru 
yang manjadikan kami unik 
dibandingkan yang lain

Dalam berkarya kami 
menggunakan ide-ide yang 
diluar kebiasaan pada 
umumnya, itulah kekuatan 
kami



CERITA KAMI
Tren interior sekarang yang biasanya dinding hanya dicat satu warna, menimbulkan kesan yang 
sangat kaku. Disamping itu karena lahan yang semakin sempit, ruang hijau yang semakin 
berkurang. Membuat orang malas untuk pergi relaksasi keluar dari ruangan mereka. 

Itu yang membuat kita tergugah untuk menawarkan sebuah ide yang  memberikan solusi. Yakni 
berupa wall painting

kita dapat  merelaksasi diri di dalam ruangan tanpa harus pergi keluar ruangan. Dan kita tidak 
harus membawa properti-properti seperti pohon, kayu, atau daun kedalam rumah kita. Kita hanya 
perlu menggambarnya di dinding   
Kelebihan Wall Painting atau lukisan dinding

KELEBIHANKELEBIHAN
membuat tempat anda menjadi super unik dan elegan
mempunyai daya tahan yang berkepanjangan.
tidak akan menemui masalah ketika menemukan sisi dinding yang terpotong ataupun terpisah, 
sehingga lukisannya dapat terus berkelanjutan secara natural.

WALL PAINTINGWALL PAINTING



SKILL

DESIGNING

PAINTING

SKETCHING

ILLUSTRATION

COMMUNICATION

PRESENTATION 

89%

80%

85%

65%

70%

76%

01. DESIGNING
Tahapan ini adalah paling 
utama, tanpa skill ini  karya 
tidak akan berhasil

02.PAINTING
Keahlian  ini adalah 
senjata bagi  k ami 
untuk membuat karya 
menjadi lebih nyata

03.SKETCHING
S e b e l u m  s e m u a  
dilaksanakan diawali 
dengan sketsa, dengan 
i n i  k a m i  m a m p u  
menggambar apapun

04.ILLUSTRATION
Kami sudah berkiprah di 
b i d a n g  i n i  s e j a k  d i  
p e n d i d i k a n  u n t u k  
penerbit buku anak

05.COMMUNICATION
Dengan skill ini kami mampu 
menjelaskan desain agar 
sesuai yang dimau

06.PRESENTATION
Kami sering berkolaborasi 
untuk membuat presentasi 
produk yang komunikatif

Sebuah studio desain dapat terus berdiri karena strategi dan pelayanan yang 
terbaik terhadap klien



‘It’s not what you look at that matters, it’s 
what you see.’

Henry David Thoreau, 1817–1862



Jika bisa cepat dan 
bagus kenapa mesti 
lama.....

THE TEAM
Dalam dunia desain tidak mungkin sebuah produk dikerjakan seorang diri, 
tentulah membutuhkan sebuah tim yang solid dan saling menguatkan. Disini 
kami membentuk sebuah tim yang solid dengan skill yang tinggi dalam berkarya, 
kami sangat selektif untuk merekrut anggota team.

Alam Tahta
Marketer

Kita akan bisa 
menghargai karya kita 
jika kita mau 
menikmati langkah 
demi langkah dan 
syukuri hasilnya

Barang seindah 
apapun, karya seindah 
apapun tidak akan bisa 
dinikmati orang lain 
jika kita tidak bisa 
menjelaskan sesuai 
bahasa mereka

Designer
Agung

“

“

 NOT  
MAKE A 
SOLUTION
PROBLEM

Fendy
Interior Designer

“



KEY PEOPLE
Ketika 3 atau lebih orang bersarikat maka patut ditunjuk seorang pemimpin, itulah 
pegangan kami agar bisa menjadi ujung tombak arah perjalanan kami, tentulah 
orang pilihan.

KIKI
     Mr. President

Ketika aku dan kamu 
punya ide dan kita 
kombinasikan maka 
akan menghasilkan tiga 
hingga lima ide yang 
baru...

“ 55%

85%

100%

90%

45%

57%

75%

Craft

Illustrator

Painting Sketch

Corel

Photoshop

In design



SERVICE
Adalah komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan 
eksklusif kepada semua klien dengan memberikan kebebasan klien kami dalam 
rangka pembuatan wall painting dengan desain yang atraktif dan kreatif serta 
layanan purna jurnal kepada klien. Untuk bisa terus terhubung dengan klien kami 
menggunakan beberapa sarana. 

MARKETING SOCIAL MEDIA ADVERTISING COUNSELING

Untuk bisa mengetahui 
detail produk kami dan 

keunggulanya bisa 
melalui bagian ini yang 
akan dilayani dengan 

maksimal

Melalui media ini klien 
yang ingin komplain 
dan bertanya akan 
dilayani 24 jam dengan 
ramah

Melalui iklan-iklan klien 
akan mengetahui 
dengan sangat jelas 
keunggulan produk 
kami

Untuk selalu 
dimengerti klien 
kami memberikan 
layanan konsultasi 
secara gratis agar 
seslalu sesuai 
dengan apa yang 
dibutuhkan klien



IDEAS
Dalam pengerjaan sebuah proyek kami melalui beberapa tahapan yang 
mesti dilalui agar bisa sesuai dengan harapan klien dan kami.

MEET RESEARCH SKETCH CONCEPT PRESENT LAUNCH!

STEP #1
Pada tahap pertama kami 
mengharuskan untuk bertemu 
dan menunjukkan lokasi yang 
akan didesain. Tahapan ini 
berfungsi agar bisa 
menangkap apa yang dimau

STEP #3
Tahapan ini akan mulai 
memberikan gambaran desain 
yang akan dieksekusi nantinya, 
dan pada tahapan ini akan 
kami kirimkan gambar 
terdahulu.

STEP #5
Setelah semua sesuai akan kami 
tunjukkan hasil akhirnya sebelum 
diterapakan pada objek nyata. Dan 
tahapan terakhir adalah  eksekusi desain
pada dinding

STEP #2
Setelah mengetahui apa yang 
dimau dan lokasi desain maka 
selanjutnya akan kami 
diskusikan dengan team untuk 
memberikan desain terbaik.

STEP #4
Jikalau pada tahapan sebelumnya 
sudah sesuai dengan yang dimau 
maka selanjutnya akan kami susun 
penjelasan yang lebih detail dan 
kami kirimkan juga pada langkah 
kali ini



PORTOFOLIO

SUNSET
Perancangan desain wall painting bertema abstrak 
yang terinspirasi dari moment-moment 
terbenamnya matahari di kala senja di ujung 
lautan. Desain ini memberikan rasa romantis 
kepada setiap orang yang berada didekatnya 
karena terbayang betapa indahnya saat-saat 
menyaksikan matahari terbenam.



TERRAIN
Desain wall painting yang mengambil corak suasana 
pegunungan yang berjajar hingga memanjang, di waktu fajar. 
Dengan teknik penyederhanaan bentuk (destilisasi) sehingga 
hanya memperlihatkan bentuk secara simbolik.,



BALANCE
Terinspirasi dari  budaya cina yakni yin dan yang berupa 
keseimbngan hidup. Dan kami ambil dengan simbol ikan yang 
banyak digunakan di Cina dengan dua corak warna dan bentuk 
yang lembut terlihat seperti tenang dan kalem



OMAH DOLANAN
Sebuah proyek wall painting untuk 
sebuah taman bermain milik Yayasan 
Wanita Kereta Api (YWKA). Menggambar 
pada area lobby dan beberapa area 
kelas, mengusung konsep postmo 
dengan tema mainan anak tradisional 
masa lampau. 

CLIENT: TK YWKA
DATE:    Agustus 2014
COST:    2.500.000   



Proyek wall painting untuk sebuah cafe di 
Yogyakarta. Mengangkat cerita perjalanan kopi dari 
memetik hingga dihidangkan.

COFFEE STORY

CONCEPT:         ETHNIC MODERN
DATE:                  Februari 2014

COST:                  500.000  

CLIENT:              Cafe Kopitani



Sebuah tema kehidupan alam burung yang 
suka bertengger di pepohonan yang 
disukai dimanapun mau burung bebas 
untuk bertengger.

BIRD N TREE



Mengusung tema-tema ornamen yang 
disusun mendekati objek-objek nyata

ORNARE



CONNECT
MAILING ADDRESS
Jl. Gotong Royong
TR II/10 Karangwaru,
Tegal Rejo, Yogyakarta

CONTACT INFO
Phone: 08995463523; 087809444450

  alfatihpro@gmail.comEmail: 

SOCIAL MEDIA

Facebook.com/Al Fatih Pro

Twitter.com/@alfatihdesign

ALFATIH
PRODUCTION

That’s
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