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 BAB I 

USAHA FURNITUR PAL’S GALLERY 

 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan  

Pal’S Gallery merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa desain serta 

penjualan furnitur dan produk-produk interior. Fokus utama bisnis ini adalah 

desain dan penjualan furnitur, terutama kepada produk fasilitas duduk.  Pal’S 

Gallery menawarkan desain eksklusif yang bersifat modern dengan material rotan 

alami. Desain eksklusif adalah sebuah karya desain Pal’S Gallery yang memiliki 

seri terbatas, dan diproduksi secara hand made.  

Meningkatnya populasi masyarakat dunia terutama di Indonesia turut pula 

meningkatkan jumlah permintaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, 

baik kebutuhan pokok maupun pelengkap, salah satu diantaranya adalah 

kebutuhan akan hal furnitur yang menyebabkan permintaan akan furnitur juga 

meningkat. Studi Desain Mebel dibagi atas empat pendekatan, yaitu: pendekatan 

secara fungsi dan kegunaan, pendekatan secara aspek teknologi, pendekatan 

secara gaya desain, dan pendekatan secara faktor status sosial. Pendekatan secara 

fungsi merujuk pada kegunaan dari mebel tersebut, misalnya untuk fasilitas 

duduk, fasilitas penyimpanan, fasilitas berbaring, dan fasilitas kerja, sehingga 

furnitur dengan pendekatan ini pun menjadi permintaan terbesar pasar untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan furnitur, namun tetap didukung dengan 

pendekatan-pendekatan lain. (Jurnal UNIKOM vol. 12 no. 2) 
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Tabel. 1.1. Pengelompokan Cakupan Industri Furnitur 

No Kelompok Furnitur Atas Dasar 
Pemanfaatan Fungsi 

Jenis & Nama Satuan Furnitur 
Berdasar Kelompok Perangkat 

1 Dining Room Set • Meja 
• Kursi  

2 Living Room Set • Buffet  
• Lemari TV 

3 Bedroom Set (include children & 
baby) 

• Single/Double/Tripleline - Bed 
• Baby Cradle 
• Lemari Pakaian 
• Meja + Kursi Rias 

4 Kitchen set • Lemari Perangkat Alat-Alat 
Dapur 

5 Office & School Furniture Set 
• Bangku (Meja + Kursi) 
• Meja Komputer + Kursi 
• Lemari/Rak Buku 

6 Living & Dinning Room Set • Sofa (Meja + Tempat Duduk) 
• Lemari + Rak Pakaian 

Sumber: Data Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2011) 
 
 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh kelompok furnitur 

berdasarkan fungsinya membutuhkan fasilitas duduk sebagai pelengkap. Hal 

tersebut pula yang menyebabkan tingkat permintaan furnitur kategori fasillitas 

duduk lebih tinggi dibanding dengan permintaan furnitur kategori lain.  

 

Bagan 1.1. Permintaan Jenis Furnitur 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 
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Indonesia menjadi salah satu negara di daerah tropis yang memiliki hutan 

tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire, yakni seluas ±133,84 juta hektar 

(Dept. Kehutanan, 2009) dengan potensi hasil hutan yang besar. Hasil hutan yang 

didapat diantaranya berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, salah 

satunya adalah rotan alami. Hal tersebut membuat banyaknya permintaan ekspor 

hasil hutan Indonesia, diantanya yakni kayu dan rotan. Menurut data Menteri 

Perindustrian tahun 2011, ekspor furnitur Indonesia dilihat dari segi bahan baku 

didominasi oleh bahan baku kayu 59.5%, metal 8.1%, rotan 7.8%, plastik 2.3%, 

bambu 0.5%, dan lain-lain 21.3%. Negara utama tujuan ekspor furnitur Indonesia 

adalah Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Inggris, dan Belanda. Permintaan 

produk furnitur, khususnya dengan bahan baku kayu dan/atau rotan cukup besar, 

yakni sekitar 3.14% di dunia Internasional. (Data Menteri Perindustrian, 2011) 

Sumber bahan baku yang melimpah di Indonesia menjadi ciri khas dan 

kekuatan tersendiri bagi industri furnitur Indonesia. Namun pada beberapa bahan 

baku saat ini mulai mengalami penurunan pasokan sumber daya, terutama pada 

bahan baku kayu. Menurut data Menteri Perindustrian tahun 2011, saat ini 

pasokan bahan baku dari hutan alam semakin berkurang akibat masih maraknya 

illegal logging dan illegal trade (Data Menteri Perindustrian, 2011). Untuk bahan 

baku kayu, hal tersebut ditambah dengan banyaknya petani kayu yang bergerak 

sendiri diluar naungan pemerintah. Adanya boikot terhadap kayu tropis dan 

tuntutan ekolabel dari lembaga pecinta lingkungan yang mempengaruhi big 

buyers turut serta menyebabkan pembatasan penggunaan material kayu, salah 

satunya untuk produk furnitur (Data Menteri Perindustrian, 2011). Sehingga, 

walaupun permintaan terbesar adalah pada bahan baku kayu, namun permintaan 
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tersebut tidak dapat dipenuhi, serta dibutuhkan edukasi kepada masyarakat 

mengenai bahan baku lain pengganti kayu. Sedangkan untuk bahan baku rotan, 

penurunan sumber daya tersebut sebagian besar masih tertangani oleh pemerintah, 

yakni melalui kegiatan pembudidayaan tanaman rotan alami, dan lain sebagainya. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kelangkaan sumber bahan baku rotan 

dan juga dalam rangka memenuhi permintaan rotan dunia. Tidak hanya itu, 

pemanfaatan bahan baku rotan, dimana bahan baku rotan sendiri menduduki 

posisi nomor dua setelah bahan baku kayu dalam skala minat dan permintaan 

pasar, ini pun semakin digalakkan guna mengurangi penebangan pohon (kayu) 

yang berlebihan dan mengikis hutan Indonesia. 

 
 

Bagan 1.2. Permintaan Material Furnitur 
 

 

Sumber: Hasil Survey Pribadi (2016) 
 

Hasil survey Kementrian Kehutanan tahun 2010 menyatakan potensi Annual 

Allowable Cut (AAC) rotan nasional sebesar 210.000 ton/tahun, dimana Indonesia 

merupakan penghasil 85% bahan baku rotan dunia. Sehingga tak heran apabila 

desainer luar negeri pun lebih banyak yang mengeksplorasi bahan baku rotan 

alami Indonesia apabila dibandingkan dengan desainer dalam negeri. Hal tersebut 
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dikarenakan kurangnya minat desainer indonesia dalam mengolah sumber daya 

khas Indonesia yang melimpah tersebut. 

Keberadaan rotan di dunia furnitur saat ini dibedakan menjadi dua tipe, 

yakni rotan alami dan rotan sintetis. Rotan sintetis terbuat dari polietilen yang 

dihasilkan dari proses produksi secara kimiawi di pabrik. Tujuan dari adanya 

rotan sintetis salah satunya adalah untuk menggantikan keberadaan rotan asli.  

 

Tabel 1.2. Perbandingan Rotan Alami dan Rotan Sintetis 
Rotan Alami Rotan Sintetis 

Harga tergantung kualitas (murah – 

mahal) 
Harga lebih mahal dari rotan alami 

Tidak tahan cuaca (namun saat ini 

mulai berkembang bahan baku rotan 

alami yang dicampur dengan resin, 

sehingga membuat rotan alami tahan 

akan cuaca) 

Lebih tahan cuaca dibandingkan 

dengan rotan alami 

Ketahanan dan keawetan yang lebih 

dari rotan sintesis apabila dalam 

lingkungan indoor 

Ketahanan dan keawetan masih 

dibawah bahan baku rotan alami 

apabila dalam lingkungan indoor 

Memiliki tekstur serat Tidak memiliki tekstur serat rotan 

Ancaman hama dan penyakit 
Tidak memiliki ancaman hama dan 

penyakit 

Pewarnaan terbatas (namun saat ini 

mulai berkembang pewarnaan rotan 

alami dengan teknik vacuum) 

Mudah dalam pewarnaan 

Lebih susah dibentuk 
Lebih mudah dibentuk (didukung 

dengan teknologi mesin dan cetakan) 
Sumber: Jurnal ITS 
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Bagan 1.3. Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Rotan Alami 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 
 

Dari data yang didapat oleh penulis, maka penulis memikirkan akan sebuah 

peluang industri yang bergerak di bidang furnitur fasilitas duduk dengan bahan 

baku rotan alami sebagai material utama produk. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan bahwa nantinya penulis akan mengembangkan usaha ini lebih dari 

sekedar furnitur fasilitas duduk, yakni juga mengarah kepada produk interior lain 

sebagai pelengkap. Begitu pula dengan material yang digunakan, tidak menutup 

kemungkinan bahwa usaha ini akan menggunakan material lain sebagai material 

pelengkap pada produk furnitur yang dikeluarkan oleh bisnis ini. Namun, 

perkembangan yang nantinya akan terjadi pada bisnis dan produk yang 

dikeluarkan tetap akan berfokus pada furnitur fasilitas duduk dengan bahan baku 

rotan alami sebagai material utama produk.  

Pemilihan material rotan alami yang menjadi fokus pada produk furnitur ini 

juga berangkat dari pengalaman yang dimiliki penulis, didukung dengan jejaring 

yang sudah dimiliki penulis dengan rekan-rekan yang memiliki hubungan dengan 

rotan alami di Indonesia, baik swasta maupun resmi dari pemerintah. Minimnya 

desainer yang bergelut dengan bahan baku rotan alami pun menjadi ketertarikan 
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tersendiri bagi diri penulis, yakni memanfaatkan kekayaan alam ciri khas 

Indonesia yang masih melimpah. Hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi 

penulis untuk memperkenalkan brand dari diri dan bisnis yang dibuat oleh 

penulis, serta nama Indonesia, ke dunia internasional, yang dimana selama ini 

justru negara lainlah yang memperkenalkan salah satu bahan baku ciri khas 

Indonesia ini ke dunia internasional. 

Tujuan pemasaran rotan antar pulau terbesar adalah Surabaya sebesar 

192.540,661 ton (98,97%), Jakarta sebesar 1.364,319 ton (0,7%), dan daerah 

lainnya 814,659 ton (0,33%) (Januminro, 2000). Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa tujuan pemasaran rotan terbesar adalah Surabaya, yang juga mencakup 

area sekitar surabaya. Angka tersebut terhitung dari jumlah kotor permintaan 

rotan mentah di Surabaya dan sekitarnya, yang diantaranya terdiri dari dari rotan 

yang sudah diolah maupun belum diolah menjadi suatu produk. Keberadaan 

pengrajin atau pengolah bahan baku rotan lebih banyak tersebar di area sekitar 

kota Surabaya dibanding dengan di dalam kota Surabaya sendiri. Hal tersebut 

menjadi ancaman bagi Pal’S Gallery untuk mengembangkan usaha furnitur rotan 

di Surabaya karena sumber daya yang diperlukan sudah diserap oleh perusahaan 

yang sudah bergerak terlebih dahulu. Namun, besarnya permintaan dari 

masyarakat di Surabaya serta keberadaan desainer furnitur atau produk olahan 

rotan di Surabaya yang masih sangat minim keberadaannya sehingga susah 

diakses oleh pasar, membuat Pal’S Gallery memiliki kesempatan untuk bergerak 

dalam bisnis serupa di lokasi yang sama, yakni di Surabaya. 
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Bagan 1.4. Daya Beli Furnitur per Tahun di Surabaya 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 

 

Bagan 1.5. Rata-Rata Rentang Waktu Penggantian Furnitur per Tahun di Surabaya 
 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 
 

 
Bagan 1.6. Permintaan Furnitur di Surabaya 

 

 
 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 
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Selain itu, jumlah populasi masyarakat yang lebih besar dari jumlah 

lapangan kerja menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada 

terutama di Indonesia. Hal tersebut dilihat sebagai peluang bagi beberapa pihak 

untuk memulai suatu usaha, salah satunya adalah Pal’s Gallery.  

Dengan memperbaiki sistem marketing serta desain pelingkup seperti 

showroom dan booth saat pameran, maka akan memperkuat desain dari furnitur 

itu sendiri terutama untuk menarik perhatian pasar. Dengan target pasar yang 

tepat, maka target pasar tersebut akan bisa menghargai desain yang disajikan dari 

furnitur tersebut. Tentunya didukung dari kualitas dan fungsi yang sesuai dan 

memenuhi permintaan pasar, maka produk tersebut akan memiliki nilai yang lebih 

tinggi. 

 

Tabel 1.3. Masalah/Peluang dan Solusi/Strategi 
MASALAH / PELUANG SOLUSI / STRATEGI 

Meningkatnya kebutuhan akan fasilitas 

duduk (sumber: Data Menteri 

Perindustrian 2011). Hal tersebut 

ditambah dengan rentang waktu 

pergantian furnitur yang digunakan 

masyarakat umumnya dalam kurun 

waktu 1-15 tahun sekali, dimana 

intensitas pembelian furnitur terutama 

pada produk furnitur kursi yakni kurang 

dari 5 kali tiap tahunnya. Budget yang 

umumnya dialokasikan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan furnitur tiap 

tahunnya yakni dibawah 20 juta rupiah. 

(sumber: Data Hasil Survey Pribadi). 

Menciptakan fasilitas duduk sesuai 

kebutuhan dan permintaan 

masyarakat, baik secara desain 

maupun non-desain, seperti harga, 

kualitas, dan kuantitas produk. Yakni 

menciptakan produk dengan desain 

yang selalu diperbaharui, namun 

dengan kuantitas yang terbatas pada 

tiap serinya. Serta menciptakan 

produk yang berbeda untuk dua 

kategori target pasar, yakni 

menengah dan menengah-keatas. 
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Tabel 1.3. Masalah/Peluang dan Solusi/Strategi (sambungan) 

MASALAH / PELUANG SOLUSI / STRATEGI 

Pelarangan penggunaan material kayu 

membuka peluang bagi material lain 

untuk lebih dieksplorasi, salah satunya 

yakni material rotan alami dengan 

melimpahnya material rotan alami, serta 

didukung dengan tingginya minat pasar 

terhadap bahan baku rotan sebagai 

material furnitur dan juga upaya 

pembudidayaan tanaman rotan oleh 

pemerintah (sumber: Data Menteri 

Perindustrian 2011). Namun 

melimpahnya material rotan alami 

tersebut umumnya belum diolah secara 

maksimal, terutama untuk dijadikan 

produk furnitur fasilitas duduk, 

pengolahan material rotan alami lebih 

mengarah kepada craft. Adapun fasilitas 

duduk dengan material rotan alami, 

masih minim dalam hal desain. 

Memanfaatkan/mengeksplorasi 

sumber daya rotan alami keluar dari 

lingkup craft  dan masuk kedalam 

lingkup furnitur sebagai material 

utama produk furnitur, serta 

bekerjasama dengan instansi atau 

petani rotan dalam pembudidayaan 

tanaman rotan. 

Permintaan bahan baku rotan alami 

terbesar yakni di Surabaya, namun 

ketersediaan bahan baku tersebut sudah 

lebih banyak diserap (diolah) oleh 

pabrik/pengrajin yang sudah ada 

terlebih dahulu di wilayah sekitar 

Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, 

Pandaan, dsb.  

Menjalin kerjasama dengan dengan 

pabrik/pengrajin di sekitar Surabaya. 

Hal tersebut juga dilakukan untuk 

mengurangi pengeluaran dana 

pembelian dan perawatan peralatan 

serta upah tenaga kerja, terutama 

pada awal berdirinya perusahaan.  
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Tabel 1.3. Masalah/Peluang dan Solusi/Strategi (sambungan)  
MASALAH / PELUANG SOLUSI / STRATEGI 

Banyaknya produk furnitur yang 

bermunculan, namun dengan desain dan 

suasana yang monoton dan kuno, 

sedangkan yang diminta oleh pasar 

lebih mengarah kepada desain modern 

(sumber: Data Olahan Pribadi 2016). 

Menciptakan produk furnitur dengan 

desain dan produksi yang dikemas 

secara eksklusif dengan target 

market yang sesuai, serta 

menciptakan suasana atau tampilan 

lingkungan sekitar (showroom) yang 

menguatkan desain dari produk 

tersebut. 

Minimnya tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dalam mengolah bahan baku 

rotan alami 

Membuat kegiatan pelatihan kepada 

masyarakat sebagai edukasi 

mengenai material rotan, serta 

meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengolah bahan 

baku rotan. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 

 

1.1.2. Visi 

Menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa desain dan produksi 

furnitur dengan ciri khas material utama rotan yang dikenal masyarakat serta 

dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. 

1.1.3. Misi 

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Pal’S Gallery memiliki misi sebagai 

berikut: 

a. Memanfaatkan sumber daya rotan alami sebagai material utama dari produk 

furnitur dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. 

b. Memberikan solusi dan inovasi yang terbaik dalam menjawab permintaan 

pasar, baik melalui desain, harga, maupun fungsi. 
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c. Bekerjasama dengan instansi ataupun petani rotan dalam pembudidayaan 

tanaman rotan. 

d. Menjalin kerjasama dengan dengan pabrik/pengrajin di Surabaya dan 

sekitarnya. 

e. Mengadakan edukasi mengenai tanaman rotan alami, baik hardskill maupun 

softskill, kepada para pengerajin ataupun masyarakat yang mau untuk diajak 

bekerjasama, terutama masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. 

f. Merancang kantor dan showroom yang menarik serta nyaman supaya 

designer, staff, dan pengunjung dapat merasa nyaman ketika beraktifitas di 

dalamnya, sehingga bisa saling memberi dampak positif.  

g. Menjaga hubungan baik dengan pihak outsource/key partner dan juga 

dengan konsumen. 

h. Menyajikan produk dan/atau kegiatan yang berdampak positif bagi 

lingkungan. 

i. Mengikuti kegiatan-kegiatan diluar perusahaan untuk memperkuat branding 

perusahaan. 

1.1.4. Tujuan 

Tujuan adanya Pal’S Gallery adalah sebagai berikut: 

a. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan permintaannya dalam hal 

furnitur, terutama fasilitas duduk.  

b. Memberikan solusi yang terbaik bagi tiap permasalahan klien. 

c. Mengembangkan dan meningkatkan pengolahan sumber daya rotan melalui 

furnitur. 

d. Meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan dunia yang memiliki hubungan 
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dengan produk furnitur, terutama yang berkesinambungan dengan furnitur 

fasilitas duduk dan bahan baku rotan. 

e. Membuka kesempatan kerja, khususnya di Surabaya dan sekitarnya 

f. Menyampaikan pengetahuan mengenai rotan 

Tujuan bagi Pal’S Gallery sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan industri kreatif dalam bidang desain di Indonesia, 

terutama yang berkaitan dengan furnitur fasilitas duduk dan material rotan.  

b. Menjadi designer dan entrepreneur yang berdampak positif bagi Indonesia, 

baik dalam hal industri, lingkungan, bahkan edukasi. 

c. Menyalurkan minat penulis dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan 

mengenai furnitur dan bahan baku rotan melalui bisnis ini. 

d. Mengenalkan produk dan brand Pal’S Gallery kepada masyarakat luas. 

1.1.5. Kunci Keberhasilan 

 Dalam dunia bisnis, terdapat pula persaingan-persaingan yang terjadi 

didalamnya. Untuk melalui persaingan yang begitu ketat, dibutuhkan strategi yang 

nantinya akan menjadi kunci suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa kunci 

keberhasilan dari Pal’S Gallery: 

a. Mengikuti perkembangan zaman yang up-to-date dalam kebutuhan, 

teknologi dan tren desain yang ada, namun tetap inovatif dan memiliki ciri 

desain yang membedakan Pal’S Gallery dengan kompetitor dan benchmark. 

b. Memiliki tim desainer dan staff yang dapat bekerjasama dan memiliki 

kemampuan untuk menjawab kebutuhan pasar. 

c. Memiliki staff dan fasilitas yang selalu memberi kenyamanan kepada klien, 

baik dalam sikap, perilaku, dan komunikasi.  
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d. Memiliki target pasar yang tepat dan pas. Pal’S Gallery memiliki kriteria 

pengelompokan tersendiri, dimana pengelompokan tersebut dibedakan 

berdasarkan perbedaaan target pasar yang dituju, yakni menengah dan 

menengah-keatas. 

e. Memiliki hubungan kerjasama yang terjaga dengan partner dan klien. 

f. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti pameran yang berhubungan 

dengan desain, produk, jual-beli, bahkan hingga pasar ekspor, baik dalam 

skala nasional ataupun internasional, untuk publikasi dan memperluas 

channel sehingga dapat memperkuat branding perusahaan. Namun untuk 

forum jual-beli ataupun ekspor, produk yang ditawarkan merupakan 

produk-produk yang dikhususkan untuk produksi masal, serta dibedakan 

dengan produk yang didesain dan dijual secara eksklusif. Setiap skala dan 

jenis event yang akan diikuti memiliki kelompok produk yang berbeda-beda 

untuk ditawarkan. 

g. Mudah diakses oleh masyarakat, baik secara online maupun offline. 

1.2. Ringkasan Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

Pada fase awal, Pal’S Gallery merupakan perusahaan jasa desain furnitur 

berbentuk freelance yang dimiliki secara perseorangan. Dengan demikian, pada 

fase-fase tersebut tidak ada campur tangan dari pihak lain, sehingga murni dengan 

modal pribadi, terkecuali pada proses produksi akan diserahkan kepada workshop 

yang dianggap sebagai partner bisnis dari Pal’S Gallery. Untuk itulah segala 

pengeluaran dari dana perusahaan sendiri dan pemasukan akan masuk ke dalam 

rekening pribadi. 
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Perkembangan zaman akan membuat suatu perusahaan membutuhkan 

dana yang lebih besar ke depannya, sehingga investasi akan sangat penting untuk 

suatu perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek, mulai dari tahap desain 

hingga tahap produksi. Untuk itulah, pada fase berikutnya, Pal’S Gallery akan 

mengembangkan dengan bentuk kepemilikan Perseroan Komanditer (CV) 

sehingga akan sangat membantu dalam investasi dan networking perusahaan. 

1.2.2. Fase Usaha 

Dalam menjalankan bisnis ini, Pal’S Gallery membagi perkembangan 

perusahan menjadi tiga fase, yaitu : 

a. Fase Pertama (2016) 

Pada Fase ini, bisnis Pal’S Gallery merupakan bisnis dengan bentuk 

kepemilikan perseorangan dan bersifat freelance. Fase Pertama dari bisnis ini 

mengarah kepada pengembangan skill desainer serta meningkatkan portfolio yang 

dimiliki. Memperkuat brand dengan meningkatkan profesionalitas SDM dan 

kualitas desain menjadi tujuan dari fase ini. Hal tersebut guna menciptakan suatu 

image positif mengenai Pal’S Gallery kepada masyarakat umum. Adanya image 

positif di masyarakat akan memperkuat brand dari Pal’S Gallery.  Dengan begitu, 

masyarakan dapat lebih mengenal dan mengetahui keberadaan Pal’S Gallery. 

Selama fase ini, Pal’S Gallery hanya melayani dalam bentuk jasa desain 

furnitur, sedangkan dalam tahap produksinya akan diserahkan kepada workshop 

yang dianggap sebagai partner bisnis dari Pal’S Gallery. Segmentasi pasar yang 

dicakup sementara masih dalam lingkup masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya channel yang dimiliki Pal’S 

Gallery. Selain itu, juga dikarenakan belum adanya lokasi tetap yang digunakan 
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sebagai kantor atau meeting point antara klien dan pihak Pal’S Gallery. Untuk 

sementara waktu, promosi hanya dilakukan melalui media sosial dan word of 

mouth guna memperkecil pembengkakan biaya yang dikeluarkan. Selain itu Pal’S 

Gallery meningkatkan eksistensinya melalui keaktifan dalam keikutsertaan pada 

kegiatan-kegiatan yang ada, seperti pameran, pop up market, dan lain sebagainya. 

b. Fase Kedua (2017 – 2020) 

Fase Kedua dari bisnis ini merupakan pengembangan dari fase pertama, 

dimana pada fase ini mulai dikembangkan dalam bentuk kantor dengan beberapa 

SDM yang membentuk suatu struktur organisasi inti. Pada fase ini, Pal’S Gallery 

mulai mengembangkan pelayanannya hingga mancakup jasa redesign furnitur, 

dimana desain asli dari furnitur yang akan di redesign tersebut juga merupakan 

hasil dari Pal’S Gallery. Hal tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

menjaga hubungan antara klien dan perusahaan, yakni dengan memberi garansi 

desain. Pengembangan media promosi juga dikembangkan, yaitu dengan mulai 

merambah ke website dan partnership. 

Modal pada fase kedua ini didapat dari pendapatan pada fase pertama yang 

berasal dari hasil pengembangan brand Pal’S Gallery sebelumnya. 

c. Fase Ketiga (2021 - ...) 

Fase Ketiga merupakan lanjutan dari fase kedua. Pengembangan pada fase 

ini berada pada layanan dan marketing. Pada fase ini, layanan dari Pal’S Gallery 

dikembangkan hingga ke tahapan produksi yang dilakukan dalam satu nama 

perusahaan, dimana desain yang akan diproduksi berasal dari perusahaan ini 

sendiri. Pengembangan pada bidang marketing kali ini tidak dikembangkan 

melalui media promosi eksternal, namun lebih kepada internal, tapi tanpa 
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mengurangi sistem promosi sebelumnya. Media promosi internal yang dimaksud 

yakni melalui pembangunan galeri/showroom. 

1.3. Usaha Furnitur Pal’S Gallery 

1.3.1. Gambaran Usaha 

Pal’S Gallery adalah sebuah bisnis yang bergerak dalam industri kreatif 

untuk bidang desain, khususnya furnitur fasilitas duduk dengan menggunakan 

rotan alami sebagai material utama produk furnitur. Pal’S Gallery menawarkan 

layanan jasa desain, redesign (garansi desain), hingga ke tahap produksi furnitur, 

dan juga menawarkan furnitur fasilitas duduk berupa produk jadi. Produk dan/atau 

jasa yang ditawarkan oleh Pal’S Gallery diperuntukkan kepada masyarakat umum 

yang senang terhadap produk berbahan rotan dan dengan desain yang terbatas, 

terutama kepada kolektor mebel dan/atau produk olahan rotan, ataupun kepada 

mereka yang memiliki galeri seni ataupun toko retail furnitur dan/atau home 

accessories. Penawaran ini lebih dikhususkan kepada para desainer, arsitek, 

ataupun developer yang memerlukan furnitur untuk mengisi ruang pada proyek-

proyeknya. 

1.3.2. Layanan Usaha 

Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah jasa desain furnitur 

(terutama fasilitas duduk), redesign (garansi desain), hingga tahap produksi 

furnitur. Jasa redesign yang dimaksud disini adalah jasa garansi desain, dimana 

klien dapat mendesain ulang suatu desain yang sudah ada sebelumnya. Khusus 

jasa redesign dan produksi, hanya diterima apabila desain awal juga berasal dari 

Pal’S Gallery, hal tersebut guna menjaga hubungan baik dengan klien. Selain itu, 
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Pal’S Gallery juga menawarkan furnitur fasilitas duduk serta beberapa furnitur 

non-fasilitas-duduk dan/atau produk interior pelengkap dalam bentuk produk jadi. 

Ciri khas dari Pal’S Gallery adalah furnitur fasilitas duduk dengan bahan 

baku rotan alami, sehingga produk yang ditawarkan merupakan produk dengan 

bahan baku rotan alami sebagai material utama produk furnitur, namun tetap 

menggunakan bahan baku lain sebagai material pendukung. Desain yang 

ditawarkan Pal’S Gallery merupakan desain dengan seri terbatas yang hanya 

diperuntukkan kepada target market yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahap 

produksinya, Pal’S Gallery sebagian besar menggunakan sistem hand made guna 

mendukung konsep eksklusif dan limited. Namun apabila dibutuhkan produksi 

masal, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan produksi dengan 

bantuan teknologi mesin yang tersedia. Hal tersebut dilakukan tergantung dengan 

jumlah produk yang akan diproduksi, dan juga guna mempersingkat waktu dalam 

memproduksi produk dalam jumlah besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 

 

Pal’S Gallery 

DESAIN 

PRODUK 

PENJUALAN 
DESAIN 

MADE BY ORDER 

PENJUALAN 
PRODUK 

SHOWROOM 

Bagan 1.7. Layanan Usaha 
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1.3.3. Spesifikasi Produk 

Produk-produk yang ditawarkan oleh Pal’S Gallery memiliki gambaran 

sebagai berikut: 

Foto Jenis Material 

Kursi 

 
(Desainer: Abie Abdillah) 

Chair Rotan + material 
pendukung 

 
(Desainer: Alvin T) 

Armchair Rotan + material 
pendukung 

   
(Desainer: Abie Abdillah) 

Dining 
Chair 

Rotan + material 
pendukung 

 
 

 
 
 
 
 

(Desainer: Alvin T) 

Lounge 
chair 

Rotan + material 
pendukung 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1.4. Spesifikasi Produk 
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Tabel 1.4. Spesifikasi Produk (sambungan)  
Foto Jenis Material 

Kursi 

     
(Desainer: Abie Abdillah) 

Lazy Chair Rotan + material 
pendukung 

Elemen Interior 

       
(Desainer: Alvin T) 

Meja Rotan + material 
pendukung 

 
(Desainer: Alvin T) 

Aksesoris 
Interior 

Rotan + material 
pendukung 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

Produk yang diberikan pada saat awal perkembangan perusahaan ini hanya 

berupa desain. Namun setelah perkembangannya, maka produk yang dihasilkan 

bisa berupa desain maupun produk jadi.  

Desain maupun produk yang dihasilkan dapat berupa furnitur maupun 

produk interior. Tapi fokus bisnis ini tetap kepada furnitur, baik berupa desain 

maupun produk jadi. Diantara sekian banyak jenis furnitur, Pal’S Gallery lebih 

mengkhususkan kepada furnitur sebagai fasilitas duduk. Bahan dasar yang 

digunakan lebih mengarah kepada bahan rotan alami yang nantinya bisa 

dipadukan dengan material lain sebagai pendukungnya. Keindahan serat-serat 

alami yang dimiliki material tersebut ditonjolkan melalui pilihan material 

finishing, dimana Pal’S Gallery sebisa mungkin menghindari material finishing 
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dengan warna-warna yang solid. Sehingga kesan natural yang diberikan dari 

material utama bisa tersampaikan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak 

menutup kemungkinan apabila Pal’S Gallery mengeluarkan produk-produk 

dengan warna atau konsep yang lebih fancy dan casual, namun dengan teknik 

pewarnaan yang tidak menutup seratnya. 

1.3.4. Inovasi Usaha 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, Pal’S Gallery memiliki dan menawarkan 

beberapa inovasi kepada pelanggan, lingkungan, maupun personil perusahaan :  

a. Produk dan/atau Jasa : 

§ Menawarkan jasa desain, redesign (garansi desain), hingga produksi, dan 

juga menawarkan furnitur fasilitas duduk dan beberapa produk interior 

pelengkap lain yang sudah berupa produk jadi. 

§ Menyediakan produk dan/atau desain eksklusif yang diperuntukkan 

kepada dua golongan masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi, yakni 

ekonomi menengah dan menengah-keatas. 

§ Menggunakan material rotan sebagai bahan dasar pembuatan produk 

dengan desain dan eksperimen pada material yang membuat produk 

berbahan dasar rotan tidak lagi dianggap kuno, tanpa menghilangkan nilai 

Indonesia dari rotan. 

b. Organisasi/Sosial 

 Menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi tiap pekerja yang bekerja di 

Pal’S Gallery dengan layanan dan fasilitas yang menarik dan nyaman, namun 

tetap menjaga keseriusan dan kompetensi dalam bekerja yang ditunjang dengan 

fasilitas kerja yang memadai sehingga pekerja tidak stress dan terasa nyaman 



	  
22 

dalam berkreativitas. Hal tersebut diaplikasikan melalui desain dari interior kantor 

dan showroom ini sendiri. 

 Tidak hanya untuk pekerja, untuk pengunjung pun demikian. Pal’S Gallery 

sebisa mungkin memberikan pelayanan dan fasilitas yang nyaman dan juga 

memuaskan. Serta memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau produk 

dan/atau jasa dari Pal’S Gallery. 

 Selain itu, Pal’S Gallery juga akan mengadakan beberapa kegiatan seperti 

pelatihan atau kegiatan edukasi dalam jenis apapun mengenai rotan dan furnitur, 

serta beberapa kegiatan sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, 

khususnya kepada masyarakat yang ingin mempelajari hal-hal terkait furnitur dan 

bahan baku rotan. Sebagian hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut akan 

dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, terutama para 

petani bahan baku dan para pengrajin, khususnya petani rotan dan pengrajin rotan, 

yang telah turut serta memajukan industri furnitur di dunia. 

1.4. Analisa Industri 

1.4.1. Kompetisi Industri 

Dalam setiap industri pasti terdapat kompetisi didalamnya, baik antara 

usaha sejenis maupun yang tidak sejenis. Seiring berjalannya waktu, industri pun 

semakin berkembang, salah satunya adalah industri furnitur. Semakin lama 

industri furnitur semakin memiliki banyak anggota didalamnya, baik usaha yang 

sudah bergerak lama dan memiliki “nama”, serta usaha yang masih baru merintis. 

Dengan bermunculnya banyak pemain baru tersebut maka membuat persaingan 

didalam industri furnitur semakin ketat. 
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Tabel 1.5. Industri Furnitur Indonesia 
Perusahaan Furnitur Deskripsi 

Alvin-T 

Brand furnitur bermaterial rotan dengan desain yang 

dinamis dan modern. Jenis layanan: Desain produk dan 

interior. Target pasar: Menengah-keatas. Promosi: 

Pameran tunggal skala internasional, ikut serta event 

pameran desain skala internasional, website dan media 

massa, galeri/kantor, dan personal branding. Lokasi: 

Jakarta. 

Studio Hiji 

Brand furnitur bermaterial rotan alami dengan ciri khas 

pada proses dan desain detail produk. Jenis layanan: 

Desain produk. Target pasar: Menengah dan menengah-

keatas. Promosi: Pameran internasional, pemenang dan 

finalis beberapa kejuaraan desain produk, galeri/kantor, 

dan personal branding. Lokasi: Tangerang. 

Karsa Design 

Brand furnitur bermaterial kayu dengan ciri khas pada 

konsep dan filososfi produk. Jenis layanan: Desain 

produk. Target pasar: Menengah-keatas. Promosi: 

Pameran internasional, galeri/kantor, dan personal 

branding. Lokasi: Jakarta. 

Pengerajin Rotan 

Umumnya tidak memiliki brand, melakukan produksi 

sesuai pesanan pelanggan dan/atau memproduksi 

olahan rotan dengan desain yang umum. Jenis layanan: 

Menjual produk olahan material rotan, baik furnitur 

maupun craft. Target pasar: semua kalangan. Promosi: 

Bekerjasama dengan partner (desainer atau toko retail 

yang lebih besar), harga produk yang ditawarkan relatif 

murah, dan lain sebagainya. Lokasi: Cirebon, Sidoarjo, 

Gresik, Pandaan, dan wilayah-wilayah lain yang 

memiliki SDM dengan keahlian mengolah material 

rotan alami. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2015) 
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Tabel 1.5. Industri Furnitur Indonesia (sambungan)  
Perusahaan Furnitur Deskripsi 

Pabrik Rotan 

Rebranding atau menggunakan brand yang dimiliki 

oleh partner, melakukan produksi sesuai pesanan 

pelanggan dan/atau memproduksi olahan rotan dengan 

desain yang umum. Jenis layanan: Menjual produk 

olahan material rotan, baik furnitur maupun craft, 

dalam kuantitas yang besar. Target pasar: semua 

kalangan dan/atau ekspor. Promosi: Bekerjasama 

dengan partner (desainer atau toko retail yang lebih 

besar), pameran, dan lain sebagainya. Lokasi: Cirebon, 

Sidoarjo, Gresik, Pandaan, dan wilayah-wilayah 

industri lain yang memiliki SDM dengan keahlian 

mengolah material rotan alami. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2015) 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, persaingan yang 

terdapat didalam industri furnitur tetap memiliki kelas. Dimaksud dengan kelas 

disini adalah pengolompokan antara pemain lama dan pemain baru, dimana 

pemain lama yang sudah lebih berpengalaman di industri furnitur pun tidak 

dengan mudah bisa digeser oleh pemain baru dalam industri furnitur. Hal tersebut 

terlihat dengan sulitnya para desainer/pengusaha muda yang ingin masuk dan 

berkecimpung di dunia industri furnitur. Kalaupun desainer/pengusaha muda 

tersebut sudah masuk ke dalam industri furnitur, belum tentu “nama” yang 

mereka miliki dapat lebih dikenal oleh pasar dibandingkan dengan “nama” yang 

sudah dimiliki oleh desainer/pengusaha senior. 

Pada Fase I dan II, Pal’S Gallery masih tergolong brand furnitur baru yang 

masih minim portfolio, promosi, serta personal branding desainer pun masih 
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tergolong lemah.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi Pal’S Gallery  pada 

fase tersebut dibandingkan dengan kompetitor yang ada masih relatif lebih 

rendah. Sedangkan pada fase III, Pal’S Gallery sudah memiliki media promosi, 

portfolio, serta personal branding yang cukup kuat, ditambah dengan lokasi Pal’S 

Gallery yang berada di Surabaya, dimana Surabaya masih jarang terjamah oleh 

desainer furnitur terutama desainer furnitur khususnya desainer furnitur dengan 

ciri khas material rotan alami. Sehingga pada fase III, Pal’S Gallery menduduki 

posisi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor yang ada. 

1.4.2. Konsumen 

Konsumen merupakan salah satu pemegang peran penting dalam suatu 

industri, salah satunya adalah industri furnitur. Suatu industri tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa adanya konsumen. Namun tinggi rendahnya pengaruh yang 

dibawa oleh konsumen juga bergantung pada industri furnitur itu sendiri. Suatu 

industri dapat mempengaruhi konsumen, atau justru sebaliknya. 

Terdapat perbedaan pandangan dalam pembahasan sikap konsumen 

terhadap industri furnitur. Pertama, yaitu industri furnitur yang menjual jasa 

desain, akan lebih dapat mengendalikan pasar/konsumen. Itu disebabkan karena 

industri furnitur tersebut menjual desain yang mereka tawarkan kepada pasar. 

Suatu industri telah mendesain produk dan produk langsung dilemparkan kepada 

pasar tanpa adanya campur tangan pihak konsumen. Walaupun saat ini sudah 

marak adanya desain yang custom atau sesuai keinginan konsumen, namun 

industri tetap berperan dalam mengarahkan dan membimbing konsumen untuk 

mewujudkan keinginannya.  
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Namun ada pula industri yang memberikan keleluasaan yang cukup besar 

kepada konsumen untuk ikut mengambil andil mulai dari desain produk hingga 

proses produksi suatu produk untuk menjadi barang jadi, seperti yang terjadi pada 

workshop/maker-space. Dengan kata lain, pada kasus tersebut, pasar/konsumen 

mampu mengendalikan industri furnitur karena pasar dapat memberikan masukan 

kepada pengrajin ketika hasilnya kurang mereka sukai, atau bahkan konsumen 

dapat mengerjakan sendiri produknya tersebut. Keistimewaan konsumen tersebut 

yang dapat mempengaruhi kedudukan konsumen terhadap industri. 

Selama menjalani fase I dan II, Pal’S Gallery masih menduduki posisi 

yang lebih rendah dari kompetitor dan benchmark yang ada. Hal tersebut 

disebabkan oleh karena eksistensi brand yang lemah dengan modal dan effort 

yang minim, sehingga brand masih belum banyak dikenal oleh pasar dan 

minimnya konsumen yang menggunakan jasa desain dan/atau produk dari Pal’S 

Gallery. Namun pada fase III, Pal’S Gallery sudah mulai berkembang sehingga 

posisi Pal’S Gallery pada fase ini pun bisa berada sejajar bahkan lebih tinggi 

daripada kompetitor dan benchmark.  

1.4.3. Produk Substitusi 

Dalam industri furnitur, tentunya memiliki beragam pesaing. Persaingan 

tersebut dapat dilihat dari segi desain maupun segi pelayanan, misalnya: 

• Setiap industri pastinya memiliki ciri khas tersendiri dalam hal 

penggunaan bahan baku pada proses produksi, contohnya pada pembuatan 

kursi dan produk furnitur lain. Selain dengan bahan baku rotan alami, kursi 

dan produk furnitur lainnya juga dapat dibuat dengan bahan baku lain 

seperti kayu, rotan sintetis, besi, serta bahan baku lain. 
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• Konsumen dapat membeli produk (misal: kursi) di toko retail / mebel 

dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli 

langsung kepada desainer. 

• Setiap desainer memiliki ciri khas dalam mendesain suatu produk yang 

mampu membantu konsumen lebih spesifik lagi dalam mendesain sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

• Selain datang langsung ke tempat workshop, konsumen dapat melihat 

tutorial pembuatan produk secara online, contohnya melalui situs 

YouTube. 

Namun adanya subsitusi tersebut tidak mengganggu industri furniture di 

Indonesia khusunya. Adanya substitusi akan memudahkan konsumen untuk 

menetukan desainer mana yang lebih cocok untuk menggarap keperluan mereka. 

Dan bagi pebisnis industri furniture itu sendiri, mereka memiliki ciri khas masing-

masing yang mampu menjunjung value yang mereka miliki. 

Pada kasus ini, keberadaan Pal’S Gallery di Surabaya merupakan peluang 

bagus karena produk substitusi yang terdapat di Surabaya memiliki ciri khas yang 

berbeda dengan Pal”S Gallery, yakni masih jarangnya produk furnitur dengan 

material rotan alami di Surabaya. Sehingga memungkinkan untuk Pal’S Gallery 

dapat berada pada posisi yang relatif sejajar dengan kompetitor yang ada, 

terutama pada fase I. Sedangkan pada fase II dan III, Pal’S Gallery memiliki 

kesempatan untuk menduduki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan 

kompetitor. 
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1.4.4. Pemasok/Supplier 

Kelangsungan hidup industri furnitur salah satunya dipengaruhi oleh peran 

supplier, terutama dalam proses produksi. Proses produksi pada industri furnitur 

sangat memerlukan pasokan bahan baku. Tanpa adanya bahan baku, maka insutri 

furnitur tidak dapat berjalan dengan sempurna sesuai siklusnya yang didalamnya 

terdapat tahapan produksi.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, penulis melihat bahwa 

pemasok/supplier memiliki andil yang lebih besar daripada industri furnitur yang 

masih belum memiliki “nama” yang dikenal luas oleh pasar. Biasanya, industri 

furnitur yang seperti ini lebih sering berperan sebagai pemulai kerjasama. 

Sedangkan pada industri furnitur yang “nama”-nya sudah sangat dikenal 

pasar, pemasok/supplier lebih sering berperan sebagai pemulai kerjasama. 

Sehingga pada situasi ini, andil dari industri furnitur lebih besar dibandingkan 

dengan andil dari pemasok/supplier. 

Namun, kondisi-kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya 

kasus yang berbeda. Pada beberapa situasi, terdapat pula industri furnitur yang 

masih baru namun ia mampu mengambil andil dari pemasok/supplier. Hal 

tersebut bisa terjadi karena networking yang sudah dibangun sebelumnya, ataupun 

sebab lain. 

Pemasok yang dibutuhkan oleh Pal’S Gallery yang terpenting adalah 

pemasok bahan baku dan pabrik/pengrajin rotan alami terutama pada fase awal 

dari Pal’S Gallery, dimana pada cakupan lokasi Pal’S Gallery terdapat cukup 

banyak pemasok bahan baku serta pabrik/pengrajin rotan alami disekitar lokasi 

Pal’S Gallery yang dapat diajak bekerjasama. Hal Tersebut berpengaruh pada 
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perkembangan bisnis Pal’S Gallery. Bagi Pal’S Gallery pada fase I dan II, dapat 

dikatakan bahwa Pal’S Gallery masih menduduki posisi yang lebih rendah dari 

pemasok/supplier yang ada. Walaupun keberadaan Pal’S Gallery dikelilingi oleh 

cukup banyak pemasok, namun para pemasok tersebut belum “mengenal” Pal’S 

Gallery, sehingga masih dibutuhkan usaha yang cukup keras untuk membangun 

image positif Pal’S Gallery dimata pemasok sehingga para pemasok tersebut 

bersedia untuk menjalin kerjasama dengan Pal’S Gallery. Namun pada fase III, 

Pal’S Gallery sudah mulai berkembang sehingga posisi Pal’S Gallery pada fase 

ini pun bisa berada sejajar bahkan lebih tinggi daripada pemasok/supplier.  

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Saat ini industri furnitur di Indonesia sedang berkembang, sehingga mulai 

banyak bermunculan pendatang baru di dunia industri tersebut. Pendatang baru 

tersebut merupakan ancaman bagi para pemain yang sudah lebih lama menekuni 

bisnis furnitur tersebut. Namun kata “ancaman” tersebut tidak berarti pemain lama 

bisa dikalahkan oleh pemain baru, tetapi juga tidak menutup kemungkinan apabila 

pemain baru ternyata bisa mengalahkan pemain lama. 

Sehubungan dengan cukup tingginya minat masyarakat terhadap material 

rotan alami dan masih minimnya kompetitor furnitur berbahan rotan alami di 

Surabaya, keberadaan Pal’S Gallery pada fase I, II, maupun III sangat 

memungkinkan untuk menduduki posisi yang sejajar atau bahkan lebih tinggi dari 

kompetitor yang ada saat ini, terutama di lingkup wilayah atau lokasi yang sama 

dengan Pal’S Gallery, yakni di Surabaya. Walaupun nantinya akan bermunculan 

para pendatang baru dengan usaha yang sama, ketika itu Pal’S Gallery sudah 

memiliki brand yang relatif lebih dikenal di pasar daripada brand pendatang baru. 
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1.4.6. Kesimpulan 

Tabel 1.6. Kesimpulan 5 Forces 

Parameter Posisi Pal’S 
Fase I 

Posisi Pal’S 
Fase II 

Posisi Pal’S 
Fase III 

Kompetisi Industri Lebih Rendah Lebih Rendah Lebih Tinggi 
Konsumen Lebih Rendah Lebih Rendah Sejajar 

Produk Substitusi Sejajar Lebih Tinggi Lebih Tinggi 
Pemasok Lebih Rendah Lebih Rendah Sejajar 

Ancaman Pendatang 
baru 

Lebih Tinggi Lebih Tinggi Lebih Tinggi 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

1.5. Ringkasan Strategi 

1.5.1. Analisa Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 

Tabel 1.7. SWOT Bisnis Furnitur Rotan Pal’S Gallery 
 Strength 

a. Memiliki bekal 

koneksi dengan 

instansi-instansi 

dalam bidang furnitur 

dan bahan baku rotan  

b. Memiliki bekal 

pengetahuan dan 

pengalaman dalam 

mengolah bahan baku 

rotan 

c. Biaya modal dan 

produksi bisa 

dikurangi tanpa 

mengurangi nilai 

produk 

 

Weakness 

a. Pendapatan tidak stabil 

dan menentu 

b. Pengeluaran tidak 

menentu dan stabil 

c. Pengeluaran diawal 

sebelum mendapat 

pemasukan 

d. Tenaga kerja masih 

minim 

Opportunities 

a. Keberadaan bisnis 

serupa di lokasi yang 

Strategi S-O 

a. Memanfaatkan bekal 

koneksi dengan instansi-

Strategi W-O 

a. Mengurangi biaya 

modal berupa 
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Tabel 1.7. SWOT Bisnis Furnitur Rotan Pal’S Gallery (sambungan) 
	  sama masih minim 

b. Meningkatnya 

kebutuhan masyarakat 

akan hal furnitur 

terutama furnitur 

fasilitas duduk 

instansi yang 

berhubungan dengan 

bidang furnitur dan 

bahan baku rotan untuk 

menghasilkan produk 

dengan nilai yang tinggi 

namun dengan modal 

yang lebih rendah 

 

Strategi S-O 

b. Memanfaatkan 

kesempatan untuk 

mengembangkan bekal 

pengetahuan dan 

pengalaman melalui 

bisnis ini selagi masih 

minim kompetitor 

 

bangunan dan modal 

fisik lainnya 

b. Memanfaatkan media 

internet untuk promosi 

dan jual-beli 

Threats 

a. Semakin maraknya 

pendatang baru dalam 

bisnis furnitur 

b. Harga produk yang 

dipatok oleh 

kompetitor rendah 

c. Sistem pembayaran 

yang mudah, promo 

cicilan dan diskon 

oleh kompetitor 

Strategi S-T 

a. Menawarkan produk/jasa 

dengan ciri khas yang 

berbeda dengan 

kompetitor, salah 

satunya melalui 

penggunaan rotan 

sebagai material utama 

produk 

b. Memanfaatkan partner 

sebagai sarana promosi 

dan memperkuat brand 

perusahaan 

Strategi W-T 

a. Bekerjasama dengan 

pihak bank untuk 

memudahkan 

pembayaran dan 

sebagai media promosi 

melalui promo 

potongan harga 

ataupun cicilan 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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Tabel. 1.8. Analisa S.W.O.T. Industri Furnitur Secara Umum 
Strength 

• Keunikan dalam produk funitur nasional, khususnya hand-made furniture 
(ukiran yang telah dikuasai secara turun-temurun) 

• Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai di bidang industri 
furnitur 

• Tersedianya sumber bahan baku alternatif yang bisa dipakai pada industri 
furnitur 

• Ditetapkannya industri furnitur sebagai salah satu industri prioritas dalam 
pengembangan industri nasional 

• Tingginya kemampuan industri furnitur dalam penyerapan tenaga kerja 
 
Weakness 

• Masih rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas indutri furnitur 
nasional 

• Belum adanya standar pengerjaan produk furnitur secara nasional yang 
menunjang konsistensi produk 

• Masih kurangnya optimalnya dukungan Research & Development 
• Lemahnya kemampuan desain dan finishing produk 
• Masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku 
• Terbatasnya Market Intelligent dan promosi 
• Industri furnitur umumnya tidak memiliki sumber bahan baku sendiri 
• Kurangnya ketersediaan data-base, informasi potensi dan penyebaran 

bahan baku 
Opportunity 

• Adanya peluang pasar yang cukup besar, baik dalam negeri maupun luar 
negeri 

• Tersedianya tenaga terampil yang belum dimanfaatkan secara optimal 
• Adanya potensi bahan baku yang belum termanfaatkan secara optimal 
• Masih tingginya apresiasi pasar terhadap produk lokal, terutama untuk 

kelas medium dan high-end 
Thread 

• Adanya boikot terhadap kayu tropis dan tuntutan ekolabel dari lembaga 
pecinta lingkungan yang mempengaruhi big buyers di negara-negara 
importir 

• Munculnya penyelundupan bahan baku 
• Kurang tersedianya skema bagi industri furnitur 
• Masih adanya regulasi yang kontra produktif terhadap pengembangan 

industri furnitur. 
Sumber: Data Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2011) 

 
 

Tabel 1.9. SWOT Produk Furnitur Rotan Pal’S Gallery 
 Strength 

a. Menawarkan desain 

yang eksklusif atau 

Weakness 

a. Pengerajin rotan alami 

memiliki lokasi 

Tabel. 1.8. Analisa S.W.O.T. Industri Furnitur Secara Umum 
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Tabel 1.9. SWOT Produk Furnitur Rotan Pal’S Gallery (sambungan) 
	   limited design, 

disesuaikan dengan 

target pasar 

b. Eksperimen material 

sebagai ciri khas bisnis, 

terutama pada material 

rotan alami 

terpusat hanya di 

beberapa daerah 

tertentu (tidak tersebar 

merata di seluruh 

wilayah) 

Opportunities 

a. Melimpahnya bahan 

baku rotan alami dan 

masih jarangnya 

pengolahan rotan 

menjadi produk furnitur 

di lokasi serupa 

b. Adanya pelarangan 

penggunaan material 

kayu 

c. Desain produk furnitur 

yang beredar tidak sesuai 

dengan desain yang 

diinginkan oleh 

masyarakat 

Strategi S-O 

a. Mencoba 

mengembangkan 

pengolahan material 

rotan alami dengan 

menggunakan teknologi 

terbaru, seperti pada 

teknik pewarnaan, 

sambungan, dan lain 

sebagainya 

b. Membawa produk 

furnitur material rotan 

dengan desain yang 

eksklusif ke pasar 

internasinal, namun 

dengan kuantitas yang 

terbatas, sehingga 

kualitas tiap produk 

dapat tetap terjaga 

Strategi W-O 

c. Mengadakan 

pelatihan-pelatihan 

kepada masyarakat 

yang membutuhkan 

pekerjaan, guna 

menambah jumlah 

pengerajin rotan 

alami di Indonesia, 

khususnya di daerah-

daerah yang mudah 

diakses oleh Pal’S 

Gallery 

Threats 

a. Keberadaan produk 

substitusi yang cukup 

banyak 

b. Keberadaan desainer dan 

pabrik furnitur rotan 

Strategi S-T 

a. Memanfaatkan olahan 

bahan baku rotan alami 

menjadi produk furnitur 

sebagai ciri khas bisnis 

b. Menentukan lokasi yang 

Strategi W-T 

a. Bekerjasama dengan 

kompetitor atau partner 

yang memiliki 

kemudahan akses 

dalam mendapatkan 
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Tabel 1.9. SWOT Produk Furnitur Rotan Pal’S Gallery (sambungan) 
	  yang lebih ternama, baik 

di dalam negeri maupun 

luar negeri 

c. Keberadaan material lain 

selain rotan alami yang 

masih diminati 

masyarakat 

Threats 

d. Pal’S Gallery berada 

pada lokasi dengan 

permintaan bahan baku 

rotan terbesar di 

Indonesia yakni di 

Surabaya, namun 

permintaan tersebut 

sudah lebih dahulu 

diserap oleh 

pengrajin/pabrik rotan 

alami disekitar Surabaya  

masih minim kompetitor 

dengan bisnis serupa 

c. Menggunakan material 

non-rotan sebagai 

material pendukung pada 

produk dan desain yang 

dihasilkan 

pemasok atau pengrajin 

rotan alami 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

1.5.2. Competitive Advantage Strategy 

Terdapat empat jenis Competitive Advantage Strategy, yakni Cost 

Leadership, Diferentiation, Cost Focus, dan Diferentiation Focus. Bisnis Pal’S 

Gallery ini menggunakan tipe Diferentiation Focus, dimana pada bisnis Pal’S 

Gallery memiliki beberapa perbedaan yang bisa menjadi ciri khas perusahaan 

dibanding perusahaan lain. Walaupun tidak memiliki perbedaan secara 

menyeluruh dalam semua aspek dengan kompetitor, namun Pal’S Gallery 

memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dibanding dengan perusahaan lain, 

seperti dalam material produksi yang digunakan. Pal’S Gallery menawarkan 
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produk furnitur, terutama furnitur fasilitas duduk, dengan menggunakan bahan 

baku rotan alami sebagai material utama. Selain itu juga kualitas kerja dan 

menjaga hubungan dengan klien, serta berusaha menciptakan dampak positif yang 

tidak hanya untuk masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan produk, 

namun juga lingkungan yang lebih luas. 

1.5.3. Strategi Memasuki Pasar dan Strategi Menghadapi Pesaing 

1.5.3.1. Strategi Memasuki Pasar 

a. Mengenali kebutuhan pasar dan menjawab pemasalahan yang ada di pasar 

saat ini. 

b. Memperbanyak wawasan terkait dengan desain, eksplorasi material rotan 

alami, dan bisnis dalam bidang industri furnitur. 

c. Melakukan promosi melalui media massa baik partner maupun non-

partner, memanfaatkan kekuatan word of mouth, dan meningkatkan 

personal branding. 

d. Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki eksistensi dan 

kualitas yang relatif unggul diantara golongannya. 

e. Memudahkan konsumen mulai dari tahap pencapaian produk, transaksi, 

hingga penerimaan produk. 

1.5.3.2. Strategi Menghadapi Pesaing 

Dalam menghadapi persaingan didalam industri furnitur, maka dibutuhkan 

strategi yang pas. Strategi yang dilakukan oleh Pal’S Gallery berhubungan dengan 

Competitive Advantage Strategy yang dipilih oleh perusahaan, yakni strategi 

Diferentiation Focus, dimana perusahaan meningkatkan beberapa ciri khas 

perusahaan, yakni: 
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a. Experimen pada material dan desain untuk memberikan ciri tersendiri 

pada produk. 

b. Menyediakan sarana dan pelayanan yang memberi kenyamanan kepada 

konsumen. 

c. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat umum 

sebagai sarana untuk mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

furnitur. 

d. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk mengangkat kesejahteraan 

masyarakat dan lingkungan yang telah berdedikasi dalam kemajuan 

industri furnitur. 

1.6. Konsep Pemasaran dan Penjualan 

1.6.1. Marketing Strategy 

§ Awareness Phase : Promosi dilakukan melalui media massa dan media 

sosial, personal branding desainer, menjalin kerjasama dengan perusahaan 

lain yang berkesinambungan, aktif dalam kegiatan-kegiatan desain diluar 

perusahaan, serta menjadi sponsor pada event-event yang 

berkesinambungan. 

§ Evaluation Phase : Memiliki fasilitas-fasilitas pemasaran yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat, seperti mendirikan kantor dan showroom, 

memiliki workshop, serta memiliki website yang berisikan portfolio dan 

produk yang ditawarkan yang diperjual belikan serta fasilitas live chat 

sehingga masyarakat dapat bertransaksi dan berkomunikasi dengan staff 

Pal’S Gallery dimanapun dan kapanpun. 
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§ Purchase Phase : Melakukan transaksi melalui online ataupun offline, 

baik secara tunai maupun kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati 

kedua belah pihak. Serta bekerjasama dengan pihak bank untuk 

memudahkan transaksi oleh konsumen, sekaligus sebagai media promosi. 

§ Delivery Phase : Menawarkan jasa delivery produk. Melakukan presentasi 

dengan informatif dan komunikatif. 

§ After-sales Phase : Memberi informasi produk dan penawaran terbaru, 

memberi harga yang lebih bersahabat pada transaksi berulang, serta 

mengajak pelanggan untuk menjalin kerjasama. 

1.6.1.1. Segmentation 

Ada 4 tipe / variable segmentasi yang disebutkan oleh Kotler dan Keller 

(2009:247) : 

1. Segmentasi Geografis 

2. Segmentasi Demografis  

3. Segmentasi Psikografis 

4. Segmentasi Perilaku 

Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui segmentasi pasar industri 

furnitur antara lain: 

1. Segmentasi Geografis 

- Fase I : Surabaya dan sekitarnya 

- Fase II : Pulau Jawa 

- Fase III : Wilayah Indonesia 

2. Segmentasi Demografis 

-‐ Pria/wanita 
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-‐ Usia produktif, kurang lebih sekitar usia 17-60 tahun 

-‐ Tidak ada jenjang pendidikan yang ditentukan 

-‐ Tidak ditentukan pekerjaan khusus. 

3. Segmentasi Psikografis 

-‐ Menyukai furnitur dengan material rotan alami 

-‐ Menyukasi desain yang tidak pasaran, atau bahkan special edition 

-‐ Mobilitas tinggi 

-‐ Ada yang lebih mengutamakan suatu brand, ada juga yang tidak 

4. Segmentasi Perilaku 

-‐ Memiliki selera dan apresiasi yang baik terhadap desain 

-‐ Memiliki ketertarikan atau selera terhadap furnitur berbahan rotan 

alami 

-‐ Mengutamakan fungsi dan kebutuhan 

-‐ Memperhatikan kualitas dan orisinalitas suatu desain 

1.6.1.2. Targeting 

Segmentasi yang ada membuat industri kreatif memiliki targeting yang 

berbeda di tiap bidang usahanya. Dalam bisnis Pal’S Gallery, jenis targetting 

yang dianut yakni segmented market, dimana segmen pasar yang dituju lebih 

spesifik. Targetting yang dilakukan oleh Pal’S Gallery dibagi menjadi dua tipe 

yang dibedakan berdasarkan penawaran yang diberikan, yakni berupa jasa desain 

dan produk. Pada jenis penawaran berupa jasa desain, target pasar yang dituju 

yakni business to business dan business to consumer. Pada target pasar business to 

business, segmen yang dituju adalah instansi atau perusahaan yang memerlukan 

jasa desain furnitur, terutama bagi mereka yang menginginkan furnitur dengan 
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material rotan. Pada target pasar ini, Pal’S Gallery menawarkan bentuk kerjasama 

bisnis, dimana imbalan dari jasa desain yang diberikan oleh Pal’S Gallery adalah 

berupa non-materi, bisa berupa barang ataupun berupa jasa. Sedangkan pada 

target pasar business to consumer, segmen yang dituju adalah masyarakat umum 

yang membutuhkan jasa desain furnitur, khususnya furnitur dengan material rotan 

alami. Segmen yang paling dituju pada jenis target ini adalah desainer, arsitek, 

developer, ataupun kolektor produk seni/desain, dimana kebutuhan mereka akan 

furnitur sangatlah terlihat. Jenis target ini juga sangat memungkinkan untuk diajak 

menjalin kerjasama dalam bentuk proyek. 

Sama halnya dengan target pasar pada jenis penawaran berupa jasa, target 

pasar yang dituju pada jenis penawaran berupa produk juga dibedakan menjadi 

business to business dan business to consumer, serta ditambah dengan 

pengelompokan target pasar berdasarkan harga yang ditawarkan. Penanganan 

yang dilakukan pada business to business dan business to consumer dalam 

kategori ini hampir sama dengan penangan pada target pasar pengguna jasa 

desain, yang membedakan hanyalah bentuk penawaran yang diberikan yakni 

bukan berupa jasa desain melainkan berupa produk jadi. Sedangkan pada 

pengeompokan target pasar berdasarkan harga yang ditawarkan, dibedakan 

menjadi dua, yakni masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan masyarakat 

dengan kelas ekonomi menengah-keatas. 

Selebihnya, targetting yang dilakukan Pal’S Gallery dalam lingkup 

demografis ataupun lain sebagainya selain yang telah disebutkan, tidak terdapat 

target atau segmen yang dikhususkan. 
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1.6.1.3. Positioning 

Setelah mengetahui segmentasi dan target pasar, suatu industri harus dapat 

menentukan posisi yang akan ditempatinya untuk mengetahui siapa saja yang 

akan menjadi kompetitornya dan siapa saja yang dapat menjadi benchmark-nya. 

Dalam industri furnitur, terdapat banyak posisi yang dapat ditempati oleh bidang-

bidang usaha didalamnya. Posisi tersebut dapat memperlihatkan kelebihan dan 

kekurangan suatu perusahaan pada hal-hal tertentu, diantaranya adalah ciri khas 

desain, harga, dan kualitas pelayanan. Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan 

sebagai penentu dan gambaran arah perkembangan suatu perusahaan. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan penulis, posisi dari tiap bidang usaha yang terdapat di 

dalam industri furnitur adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 1.8. Positioning Berdasarkan Desain dan Harga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Tidak 
Memiliki Ciri Khas 

Harga  
Mahal 

Harga  
Murah 

Pabrik Rotan 

Desain Memiliki 
Ciri Khas 

Pengrajin Rotan 

AlvinT 

Karsa Desain 

Pal’S Gallery 

Studio Hiji 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 

Bagan 1.8. Positioning Berdasarkan Kualitas Pelayanan dan Kemudahan Akses  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Marketing Mix 

1.6.2.1. Product 

Perusahaan Pal’S Gallery adalah perusahaan yang menawarkan jasa desain 

furnitur, jasa redesign (garansi desain), hingga ke tahapan produksi yang 

dilakukan secara hand made guna menjaga kualitas tiap produknya. Untuk jasa 

redesign (garansi desain) dan produksi, dilakukan apabila desain yang akan di 

redesign atau diproduksi merupana desain yang juga dikeluarkan oleh perusahaan 

Pal’S Gallery. Produk yang diberikan dari jasa desain tersebut berupa: 

a. Dokumen gambar kerja 

b. Gambar presentasi (3D, konsep, maket, dan data pendukung lain) 

c. RAB 

d. Layanan konsultasi 

Kualitas Pelayanan - 

Kemudahan 
Akses + 

Kemudahan 
Akses - 

Kualitas Pelayanan + 

Pengrajin Rotan 
Pabrik Rotan 

AlvinT 

Karsa Desain 
Pal’S Gallery 

Studio Hiji 
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e. Garansi desain 

f. Layanan pengawasan proses produksi 

Selain memberikan penawaran berupa jasa, Pal’S Gallery juga menawarkan 

produk furnitur dan produk interior pendukung berupa produk jadi. Namun, perlu 

diingat bahwa produk dan/atau desain yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pal’S 

Gallery dikhususkan dan diprioritaskan kepada desain furnitur fasilitas duduk 

dengan material rotan alami. 

1.6.2.2. Price 

Harga merupakan suatu pokok penting dalam sebuah produk. Untuk 

memasang sebuah harga pada sebuah produk dibutuhkan strategi-strategi agar 

dapat diminati oleh pasar. Menurut Madura (2011), terdapat beberapa straregi 

penetapan harga, yaitu:  

a. Strategi penetapan harga produk baru. Terdiri dari: 

• Penetapan harga memerah pasar (market skimming pricing). 

• Penetapan harga dengan penetrasi pasar (market penetration pricing). 

b. Strategi penetapan harga bauran produk. Terdiri dari: 

• Penetapan harga lini produk (product line pricing). 

• Penetapan harga produk tambahan (optional product  pricing). 

• Penetapan harga produk terkait (captive product pricing). 

• Penetapan harga produk sampingan (by-product pricing). 

• Penetapan harga paket produk (product bundle pricing). 

c. Strategi penyesuaian harga. Terdiri dari: 

• Penetapan harga diskon dan potongan harga. 

• Penetapan harga tersegmentasi (segmented pricing). 
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• Penetapan harga psikologis (psychological pricing). 

• Penetapan harga promosi (promotional pricing).  

• Penetapan harga geografis (geographical pricing). 

• Penetapan harga dinamis (dynamic pricing). 

• Penetapan harga internasional (international pricing). 

Dari penjabaran diatas, terdapat beberapa strategi yang dimanfaatkan oleh 

Pal’S Gallery dalam menentukan harga produk dan/atau jasa yang ditawarkan 

kepada pasar. Strategi-strategi yang digunakan oleh Pal’S Gallery antara lain, 

harga paket produk (untuk penawaran berupa jasa desain hingga ke proses 

produksi), harga diskon dan potongan harga (diperuntukkan bagi konsumen 

dengan pembelian berulang minimal tiga kali transaksi), segmented price 

(disesuaikan dengan pembagian segmen berdasarkan kelas ekonomi menengah 

dan menengah keatas), serta international pricing (untuk produk yang khusus 

diproduksi dalam rangka event pameran Internasional, terutama yang 

memungkinkan terjadi transaksi jual-beli didalamnya). Harga-harga yang 

ditawarkan oleh Pal’S Gallery tersebut juga disesuaikan dengan biaya jasa desain 

dan produksi yang dikeluarkan. Perbedaan harga tersebut juga membedakan jenis 

produk yang diterima, baik dari segi desain maupun kualitas.  

Tabel 1.10. Daftar Perkiraan Harga 

Strategi yang 
Digunakan 

Jasa/Produk yang 
Ditawarkan 

Harga (Rp) 
Segmen 

Menengah 

Harga (Rp) 
Segmen 

Menengah-
keatas 

Paket Produk 

Desain + Redesign 
1.000.000 – 
15.000.000 

> 15.000.000 
Desain + Produksi 

Redesign +Produksi 
Desain + Redesign +Produksi 

Harga Diskon dan *Semua Produk* (Harga produk – (Harga Produk – 



	  
44 

Tabel 1.10. Daftar Perkiraan Harga (sambungan) 

Potongan Harga 10 %) 5%) 
International Price Produk Jadi - > 10.000.000 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 
 
 

Tabel 1.11. Daftar Perkiraan Harga Berdasarkan Segmented Price 

Kategori 
Perkiraan Harga Desain 

(Rp) 

Perkiraan Harga Produk 

(Rp) 

Menengah 500.000 – 5.000.000 100.000 – 2.000.000 

Menengah-keatas > 5.000.000 > 2.000.000 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

1.6.2.3. Promotion 

Dalam langkah pemasaran, perusahaan Pal’S Gallery akan melakukan 

dengan cara offline dan online. Awalnya, Pal’S Gallery akan melakukan 

pemasaran dengan cara menawarkan jasa dan produk kepada teman dan orang-

orang terdekat di lingkungan sekitar dengan media word of mouth, serta melalui 

media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta media promosi 

offline seperti kartu nama, brosur, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan juga 

akan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan diluar perusahaan seperti mengikuti 

pameran furnitur agar dapat mengenalkan perusahaan dan sekaligus meningkatkan 

eksistensi perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, perusahaan Pal’S Gallery 

akan membuat website perusahaan agar customer dapat melihat koleksi desain 

perusahaan Pal’S Gallery yang pernah dibuat. Tentunya perusahaan akan 

memiliki showroom dan kantor untuk kedepannya. 
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Tabel 1.12. Promosi 
Fase I Fase II Fase III 

- Word of mouth 

- Personal branding 

desainer 

- Media Sosial (Fb, 

Instagram, twitter, 

dsb) 

- Kartu Nama 

- Brosur 

- Portofolio 

- Mengikuti event 

pameran yang 

berkolaborasi 

dengan perusahaan 

lain (pameran yang 

diikuti pada fase ini 

merupakan pameran 

baik dengan skala 

nasional maupun 

internasional) 

- Word of mouth 

- Personal branding 

desainer 

- Media Sosial (Fb, 

Instagram, twitter, 

dsb) 

- Kartu Nama 

- Brosur 

- Portofolio 

- Website 

- Mengikuti event 

pameran dengan 

dengan membawa 

nama perusahaan 

Pal’S Gallery tanpa 

berkolaborasi dengan 

perusahaan lain 

(pameran yang diikuti 

pada fase ini 

merupakan pameran 

baik dengan skala 

nasional maupun 

internasional) 

- Word of mouth 

- Personal branding 

desainer 

- Media Sosial (Fb, 

Instagram, twitter, 

dsb) 

- Kartu Nama 

- Brosur 

- Portofolio 

- Website 

- Showroom 

- Office  

- Mengadakan 

pameran tunggal 

- Mengadakan 

kegiatan pelatihan 

dan kegiatan sosial 

lain 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

1.6.2.4. Place 

Pal’S Gallery berpusat di Surabaya, mulai dari office, showroom, dan 

produksi. Awalnya Office dan showroom menjadi satu bangunan, namun 
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selanjutnya showroom juga akan dibuka di lokasi lain, salah satunya seperti pada 

pusat perbelanjaan. Serta tidak menutup kemungkinan akan dibuka cabang di 

beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung, khususnya untuk 

showroom dari produk Pal’S Gallery. Sedangkan untuk produksi, juga tidak 

menutup kemungkinan apabila pusat produksi berpindah ke tempat yang memiliki 

SDM yang lebih baik, namun tentunya tetap dibawah pengawasan Pal’S Gallery. 

Hal-hal tersebut dilakukan guna memudahkan akses masyarakat dalam 

mendapatkan layanan jasa dan/atau produk dari Pal’S Gallery. 

1.6.2.5. People 

Pada fase awal jalannya perusahaan, segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perusahaan akan dilakukan sendiri oleh owner perusahaan, mulai dari 

desain hingga marketing, terkecuali pada proses produksi. Pada tahap ini, Pal’S 

Gallery akan bekerjasama dengan pengerajin yang sudah memiliki usaha sendiri. 

Namun juga tidak menutup kemungkinan apabila pada kedepannya Pal’S Gallery 

akan bekerjasama dengan freelance drafter ataupun partner lain apabila 

dibutuhkan. Tentunya dikemudian hari, pada fase kedua, perusahaan akan 

melakukan perekrutan personil (pegawai/pekerja). Pada fase ini, perekrutan hanya 

dilakukan pada divisi-divisi pekerjaan yang dirasa perlu, hal tersebut juga guna 

meminimalisasi pengeluaran perusahaan yang pada fase ini relatif belum memiliki 

penghasilan berlebih. Pada fase ketiga, barulah perusahaan dirasa mampu untuk 

merekrut pekerja untuk mengisi divisi-divisi pekerjaan pelengkap, seperti 

administrasi, finance, marketing, cleaning service, hingga security. Namun 

kepada setiap pekerja yang bekerja pada Pal’S Gallery, termasuk owner, 

diharapkan juga dapat menjadi channel perusahaan, yakni dengan sikap dan 
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komunikasi yang santun dan ramah serta memiliki ilmu dan pengetahuan yang 

luas.  

1.6.2.6. Process 

 Hampir seluruh proses yang terdapat dalam aktivitas perusahaan 

merupakan interaksi yang dilakukan dua arah dengan konsumen. Hal tersebut 

menjadi hal yang sangat diperhatikan, salah satunya adalah dalam menanggapi 

dan menangani konsumen. Setiap anggota perusahaan Pal’S Gallery diharuskan 

untuk menjaga komunikasi dengan konsumen sehingga dapat menjaga 

kenyamanan konsumen dan meningkatakan penilaian kualitas servis dari 

perusahaan Pal’S Gallery. Apa saja yang diterima dan dirasakan oleh konsumen 

akan berdampak pada nilai branding dari Pal’S Gallery di mata masyarakat 

melalui word of mouth, yang nantinya juga akan berpengaruh ke pemasaran 

layanan jasa dan/atau produk. 

1.6.2.7. Physical Evidence  

Beberapa bukti fisik dari perusahaan Pal’S Gallery :  

a. Buku portofolio desain dari perusahaan 

b. Showroom dan kantor Pal’S Gallery 

c. Pekerja atau pegawai yang bekerja pada Pal’S Gallery, baik dalam desain 

maupun penjualan dalam showroom. 

1.6.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

a. Marketing Plan 

Hal utama ketika memulai sebuah bisnis, bukan hanya menitikberatkan 

kepada penjualan produk. Membuat marketing plan juga merupakan langkah awal 

dalam memulai sebuah usaha. Pada marketing plan itulah perusahaan dapat 
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mengatur strategi-strategi yang akan dijalankan. Strategi-strategi tersebut sangat 

penting dalam hal mengetahui pasar beserta lingkup perusahaan yang akan 

dibangun. Sehingga nantinya akan terbentuk kepercayaan bagi masyarakat agar 

dapat tertarik untuk menggunakan jasa dan produk perusahaan Pal’S Gallery. 

Langkah pertama, suatu perusahaan harus melakukan marketing research 

dengan metode-metode yang tepat agar perusahaan mengetahui target sasaran 

pasar yang sesuai. Setelah itu, perusahaan melakukan analisa industri yang 

dimulai dari analisa produk hingga ekonomi perusahaan. Tidak terlepas juga 

perusahaan menganalisa lingkungan dari bisnis tersebut, seperti kompetitor 

perusahaan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut perusahaan dapat 

menempatkan dirinya di dunia bisnis sejenisnya. 

Marketing plan biasanya dapat diubah pada setiap tahunnya, bergantung 

kepada strategi-strategi yang diterapkan perusahaan serta kebijakan setiap 

perusahaan dan juga mengikuti perkembangan zaman agar metode dan strategi 

yang digunakan dapat tepat sesuai dengan tujuan. 

Awalnya, perusahaan Pal’S Gallery akan melakukan pemasaran dengan 

cara menawarkan jasa dan produk kepada teman dan orang-orang terdekat di 

lingkungan sekitar (word of mouth) dan melalui media sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan Instagram. Selanjutnya perusahaan Pal’S Gallery akan membuat 

website pribadi agar customer dapat melihat koleksi desain perusahaan Pal’S 

Gallery yang pernah dibuat.  Serta Pal’S Gallery juga akan berpartisipasi pada 

kegiatan diluar perusahaan, seperti ikut serta dalam pameran furnitur baik dalam 

skala nasional maupun internasional, agar dapat mengenalkan perusahaan 

sekaligus meningkatkan eksistensi perusahaan di mata masyarakat. Pemasaran 
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yang dilakukan akan didukung dengan adanya showroom. Hal tersebut dirasakan 

dapat lebih menunjukkan sosok Pal’S Gallery sekaligus membuat orang lain 

tertarik untuk mengunjunginya. Contoh marketing tools dapat dilihat pada 

Lampiran, gambar 1.4 sampai gambar 1.7. 

Tabel 1.13. Tabel Marketing Plan Pal’S Gallery Fase 1  

No Kegiatan Harga 

1 Pembuatan kartu nama dan brosur Rp. 200.000,- (x2) 

2 Pembuatan portofolio secara digital Rp. 4.000.000,- (x1) 

3 Pembuatan media sosial, seperti Instagram , 

Facebook, Line. 

-  

4 Mengikuti kegiatan pameran yang 

berkolaborasi dengan perusahaan lain, baik 

dalam lingkup nasional maupun internasional 

Rp. 4.000.000,- (x2) 

Total Rp 12.400.000,-  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi ( 2015 )  

 

Tabel 1.14. Tabel Marketing Plan Pal’S Gallery Fase 2 

No Kegiatan Harga 

1 Pembuatan kartu nama dan brosur Rp. 200.000,- (x4) 

2 Pembuatan portofolio terbaru secara digital Rp. 4.000.000,- (x1) 

3 Pembuatan portofolio secara fisik (katalog, 

dsb)  

Rp 1.000.000,- (x1) 

4 Biaya pembuatan website (pembelian domain) Rp 7.000.000,- (x1) 

5 Pembuatan media sosial, seperti Instagram, 

Facebook, Line. 

-  

6 Mengikuti kegiatan pameran tanpa 

berkolaborasi dengan perusahaan lain, baik 

dalam lingkup nasional maupun internasional 

Rp 10.000.000,- (x2) 

Total Rp 12.400.000,-  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi ( 2015 )  
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Tabel 1.15. Tabel Marketing Plan Rutin Pal’S Gallery 

No Kegiatan Harga 

1 Pembuatan kartu nama dan brosur Rp. 200.000,- (x4) 

2 Pembuatan portofolio terbaru secara digital  Rp. 4.000.000,- (x1) 

3 Pembuatan portofolio secara fisik (katalog, 

dsb)  

Rp 1.000.000,- (x2) 

4 Update websites perusahaan dan media sosial, 

seperti Instagram, Facebook, Line. 

Rp 2.000.000,- (x2) 

5 Pembangunan dan pengembangan galeri atau 

showroom dan kantor 

Rp 35.000.000,- (x1) 

6 Mengadakan pameran tunggal dan kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan 

Rp 15.000.000,- (x1) 

Total Rp 12.400.000,-  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi ( 2015 )  

b. Sales Forecast 

Tabel 1.16. Tabel Sales Forecast Pal’S Gallery 

Fase Tahun Layanan yang diberikan 
Pendapatan ( Dalam 

Rupiah ) 

1 2016 Jasa Desain  Rp 10.000.000,- 

2 2017 Jasa Desain Rp 20.000.000,- 

2 2018 Jasa Desain Rp 30.000.000,- 

2 2019 Jasa Desain Rp 50.000.000,- 

2 2020 Jasa Desain Rp 80.000.000,- 

3 2021  Jasa Desain Rp 100.000.000,- 

  Penjualan Produk Rp 50.000.000,- 

3 2022 Jasa Desain Rp 150.000.000,- 

  Penjualan Produk Rp 200.000.000,- 

3 2023 Jasa Desain Rp 400.000.000,- 

  Penjualan Produk Rp 600.000.000,- 

3 2024 - ... Jasa Desain Rp 1.000.000.000,- 

  Penjualan Produk Rp 2.500.000.000,- 
Sumber : Dokumen Olahan Pribadi ( 2015 ) 
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1.7. Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

Keberadaan sumber daya merupakan hal yang penting dalam jalannya 

suatu perusahaan, salah satunya adalah sumber daya manusia. Pada ringkasan 

manajemen sumber daya, Pal’S Gallery menggunakan konsep Human for Value 

Propositions, Channels, Customer Relationships, and Revenue Streams. Yang 

dimaksud dengan value propositions pada konsep ini yakni setiap anggota Pal’S 

Gallery harus memiliki skill (hardskill dan softskill) dalam menangani pekerjaan, 

berkomunikasi dengan konsumen, serta memiliki sikap dan perilaku yang 

mendukung jalannya perusahaan kearah yang lebih baik. Yang dimaksud dengan 

channels disini yakni setiap anggota Pal’S Gallery diarapkan mampu menjadi 

jembatan penunjang antara perusahaan dan konsumen. Yang dimaksud dengan 

customer relationship disini yakni setiap anggota Pal’S Gallery mampu memberi 

pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen dalam hal yang terkait dengan 

bisnis dan perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan revenue streams disini 

yakni setiap anggota Pal’S Gallery diharapkan dapat membantu meningkatkan 

pendapatan dari Pal’S Gallery, baikpada sistem pendanaan maupun branding 

perusahaan. 

1.7.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

Tabel 1.17. Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Deskripsi Pekerjaan 

CEO 1 1 1 

Mengontrol semua pekerjaan dan divisi yang 
ada di perusahaan ini 
Membuat konsep desain dari proyek yang akan 
dijalankan 
Mengatur strategi pemasaran yang akan 
diterapkan 

Senior 
Designer - 2 3 

Membantu pemikiran konsep dan pelaksanaan 
maupun pengembangan desain 
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Tabel 1.17. Uraian Pekerjaan (sambungan) 
	  

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 
 

Bagan 1.9. Struktur Organisasi 

Ikut turun ke lapangan untuk memastikan 
penerapan dari desain tersebut 

Junior 
Designer - 2 3 

Mengimplementasikan konsep desain kedalam 
gambar penyajian 
Membantu senior designer dan owner 

Assistant 
Designer - 2 4 

Membantu jalannya proses desain 
Membuat gambar kerja 
Membantu senior designer dan junior designer 

Sales & 
Marketing - 1 5 

Melakukan promosi atau pemasaran ke publik 
Melakukan Penjualan 
Menjadi perantara antara konsumen dan 
perusahaan 

Finance - 1 3 

Mengatur Cash Flow perusahaan 
Melakukan pembelian barang baik material 
maupun peralatan lainnya 
Mempertanggung jawabkan perputaran 
keuangan kepada owner 

Cleaning 
Service - 1 3 

Membersihkan ruangan setelah dan sebelum 
dipakai 
Menyediakan minuman dan makanan kecil bagi 
para pegawai di kantor 
Membersihkan bila ada yang kotor 

Security - 1 2 Menjaga keamanan 

CEO	  

SALES	  &	  
MARKETING	  

SENIOR	  
DESIGNER	  

JUNIOR	  
DESIGNER	  

ASSISTANT	  
DESIGNER	  

FINANCE	   HRD	  

CLEANING	  
SERVICE	   SECURITY	   SAMPLE	  

MAKER	  

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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1.7.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

1.7.2.1. Sistem Recruiting 

Untuk menjalankan suatu perusahaan, khususnya kantor jasa desain, 

diperlukan tim desainer dan staff yang mendukung untuk menjalankan suatu 

proyek. Dengan demikian, diperlukan rekrutmen sumber daya manusia yang 

memiliki skill/kompetensi dalam mendesain dan sesuai dengan bidang yang 

dikuasainya masing-masing. Hal tersebut akan ditentukan melalui latar belakang 

pendidikan, sosial, pengalaman kerja, dan etika kerja yang akan disesuaikan 

dengan kriteria perusahaan. 

Untuk menemukan dan menarik orang untuk mengisi lamaran kerja, akan 

diadakan metode rekrutmen sebagai berikut : 

a. Lowongan kerja akan dipublikasi di website perusahaan, majalah desain 

(terutama desain furnitur), dan poster di beberapa universitas desain produk 

atau interior.  

b. Metode walk-in, yaitu pelamar datang langsung ke perusahaan dan mengisi 

surat lamaran kerja serta membawa portofolionya.  

c. Merekrut dari rekomendasi kenalan. 

d. Mengikuti pameran job fair.  

Tidak semua orang bisa direkrut, karena itu ada beberapa syarat dalam 

merekrut SDM : 

a. Minimal S1 dengan berlatar belakang pendidikan formal dalam  bidang 

desain interior, interior architecture, desain produk, managment, 

 accounting/finance.  

b. Perekrutan berdasarkan surat lamaran/CV, portofolio, wawancara (tes lisan). 
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c. Pelamar menyetujui kontrak kerja dari perusahaan.  

Setelah pelamar direkrut dan diterima, pelamar menandatangani surat 

kontrak kerja dari perusahaan, setelah itu kehidupan dunia kerja akan dijalaninya. 

1.7.2.2. Sistem Training 

SDM yang telah diterima akan dilatih sesuai jalannya waktu dalam bekerja 

di perusahaan maupun di lapangan sesuai masing-masing divisinya. Karena untuk 

meningkatkan skill, lebih efektif, jika belajar dari pengalaman selama bekerja, 

daripada belajar tanpa praktik langsung. 

Training bukan hanya untuk pekerja yang sudah berpengalaman, 

melainkan lebih penting bagi pekerja yang bisa dikatakan berada dalam kategori 

“pemula” sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan akan sangat 

membantu mereka dalam menjalankan sebuah proyek. 

Untuk meningkatkan kompetensi tiap pekerja, akan diterapkan sistem 

training sebagai berikut : 

1. Seluruh pekerja, akan diberi jadwal dan deskripsi pekerjaan yang jelas, 

dimana melatih mereka dalam waktu dan fokus pekerjaan.  

2. Briefing secara berkala untuk mengetahui progres tiap bekerja.  Disitu SDM 

akan saling berdisukusi dan saling memberi masukan supaya  kedepannya 

bisa lebih baik.  

3. Fieldtrip atau studi lapangan sehingga dapat membuka wawasan  dan 

pengetahuan. Didalam fieldtrip tidak hanya diajarkan tentang teori, 

melainkan praktik  juga untuk mengasah kemampuan masing-masing.  

4. Mengikuti beberapa workshop sesuai dengan kriteria bidang  masing-

masing.  
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5. Khusus untuk owner, pengembangan kompetensi dilakukan melalui 

keaktifan diri owner pada kegiatan baik diluar maupun didalam perusahaan 

yang sekiranya mampu memberi tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai 

bisnis ataupun terkait dengan furnitur dan bahan baku rotan. 

1.7.2.3. Sistem Rewarding 

Penghargaan akan diberikan kepada pekerja yang mampu menyelesaikan 

tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Penghargaan yang diberikan bisa 

berupa sertifikat penghargaan dari perusahaan, bonus materi, dan gift. 

Penghargaan diberikan sebagai pendorong agar pekerja bisa bekerja semaksimal 

mungkin dan sebaik-baiknya, juga bisa dijadikan sebagai salah satu motivasi 

dalam bekerja, terutama jika terdapat pekerja yang memiliki skill namun sedikit 

malas bekerja.  

Namun, kepada para pekerja yang tidak memenuhi aturan berlaku akan 

dikenakan sanksi. Sebelum diberikan sanksi, terlebih dahulu diberi surat 

peringatan hingga tiga kali peringatan. Apabila pekerja masih mengulang 

kesalahan, maka sanksi akan dijatuhkan. Jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat 

kesalahan yang dilakukan. Wujud sanksi yang diberikan mulai dari pemotongan 

gaji hingga pemberhentian kerja (pemecatan). 

1.8. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.8.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, perusahaan akan sangat 

terbantu dalam menjalankan operasional dan pekerjaannya dalam departemen 

apapun, mulai dari divisi desain, prodsi, penjualan, finance, hingga administrasi. 

Dalam lingkup pekerjaan desain produk, produksi, dan penjualan produk, 
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teknologi memberi kemudahan dalam pengerjaan gambar kerja, dimana yang 

dulunya manual, sekarang bisa dibantu dengan beberapa software, seperti CAD, 

dan dalam pengerjaan gambar dan produk 3D, seperti 3Dsmax dan printer 3D. 

Software-software tersebut didukung oleh hardware yang berguna dalam 

mengoprasikan software tersebut, yaitu seperti laptop dan komputer. 

Berikut adalah data perkiraan kebutuhan hardware dan software untuk 

mendukung operasional perusahaan : 

Tabel 1.18. Kebutuhan Pendukung Operasional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hardware  Jumlah  Software  Jumlah  

Komputer  2 AutoCAD 
2012  1 

Laptop  3 3Dsmax 
2012  1 

Printer A3 
(include 
scanner & 
copy)  

2 Library 
3Dsmax  

Sebanyak 
mungkin  

Hardisk 
external  2 

Adobe 
Photoshop 
CS6  

1 

Flash disk  3 Corel 
Draw  1 

Fax  1 Adobe 
reader  1 

Telephone  1 Ms Office 
2010  1 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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Tabel 1.19. Persiapan Peralatan 

1.8.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 

Sistem yang akan dipersiapkan adalah : 

a. Telekomunikasi:  

Sistem telekomunikasi dapat diterapkan dengan cara memberi informasi 

mengenai nomor telepon kantor atau departemen sales & marketing kepada 

calon klien sehingga mudah untuk dihubungi. Selain itu sistem komunikasi 

dapat dibentuk melalui media internet, seperti berupa email dan media 

komunikasi online lainnya, seperti live chat, untuk saling berkomunikasi serta 

mengirim surat, informasi, dan file tertentu. Sedangkan untuk file proyek 

berukuran besar dapat memanfaatkan sistem dropbox atau Google drive. 

 

Hardware  
Jumlah 

Software  
Jumlah 

Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Laptop Mac  1 1 2 

AutoCAD 
2012  
(Student 
Version) 

2 2 4 

Printer include 
fax, copy, scanner 
Brother  

1 1 2 Ms Office 
2010  2 3 6 

Printer Canon A4  1 1 3 Adobe 
reader  2 3 6 

Hardsik external 1 
Tera  1 2 5 

Adobe 
Photoshop 
CS6  
(Student 
Version) 

2 3 5 

Set Komputer  1 2 4 
 Sketch Up 
(Student 
Version) 

2 2 4 
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b. Website dan Digital Portfolio: 

Website dan Digital Portfolio digunakan untuk mencari informasi lebih 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proyek yang ada ataupun hal-hal 

lain yang diperlukan. Portofolio perusahaan juga dapat diakses di website 

resmi Pal’S Gallery. Hal ini dapat memudahkan calon klien untuk melihat 

karya-karya Pal’S Gallery sebelumnya, sehingga calon klien dapat melihat 

karakteristik desain dari Pal’S Gallery dan mempertimbangkannya. Apabila 

tertarik, calon klien dapat menghubungi kantor Pal’S Gallery atau melalui 

departemen sales & marketing. 

1.9. Sistem Operasi / Produksi 

1.9.1. Pertimbangan Operasi 

Product: 

Pal’S Gallery menawarkan jasa desain furnitur, redesign, hingga ke tahap 

produksi, serta produk furnitur jadi. Produksi dilakukan secara handmade, 

sehingga terdapat batasan maksimal kuantitas produksi yang dilakukan. Apabila 

terdapat permintaan produk dalam jumlah besar, maka akan dilakukan diskusi 

lanjutan mengenai batasan jumlah produksi dikarenakan produksi dilakukan 

secara handmade dan akan memakan waktu yang panjang. Namun terdapat 

pengecualian apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pada 

proses produksi akan dilakukan menggunakan mesin, dan apabila terjadi gagal 

produk maka kesalahan bukan sepenuhnya dari pihak Pal’S Gallery. 

Quality: 

Kualitas merupakan salah satu hal yang harus sangat dijaga demi 

kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan, baik kualitas pelayanan serta kualitas 
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dari produk yang dihasilkan. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) guna 

menjaga kualitas pelayanan dan operasiinal perusahaan. Sedangkan untuk 

menjaga kualitas produk, maka akan diberlakukan quality control yang dilakukan 

oleh perusahaan melalui koordinator bidang produksi perusahaan. Mengingat 

harga dan segmen yang dipasang, yakni segmen masyarakat menengah dan 

menengah-keatas, maka kualitas yang dihasilkan pun harus sesuai dan tidak boleh 

kalah dengan kualitas hasil kerja desainer furnitur lain yang lebih dulu unggul di 

masyarakat. Selain itu, sebagai pelengkap jalannya perusahaan dan menjaga 

kualitas pekerjaan, juga akan diadakan kegiatan briefing dan review pekerjaan 

minimal tiga kali seminggu, berlaku untuk semua anggota perusahaan. Owner 

dibantu dengan beberapa orang yang ditunjuk sebagai koordinator tiap divisi 

memiliki tanggung jawab penuh dalam hal yang mencakup kualitas dari 

keseluruhan isi perusahan. 

Location: 

Showroom dan kantor Pal’S Gallery berpusat di Surabaya, hal tersebut 

dikarenakan owner berdomisisli di Surabaya sehingga dapat memudahkan owner 

dalam mengembangkan dan mengawasi bisnis ini terutama pada fase awal. Selain 

itu, pada lokasi tersebut juga masih minim keberadaan kompetitor sejenis. Lokasi 

yang dipilih yakni Surabaya bagian barat, dimana pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan oleh beberapa pertimbangan. 
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Tabel 1.20. Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan 
Score 

(%) 

Surabaya 

Barat 

Surabaya 

Pusat 

Surabaya 

Timur 

Kemudahan 

Akses 

20 85 17 65 13 80 16 

Segmentasi 

Pasar 

25 85 21.25 80 20 80 20 

Key Resources 10 80 8 80 8 80 8 

Ketersediaan 

Outsources 

15 80 12 80 12 80 12 

Tingkat 

Kemacetan 

25 75 18.75 65 16.25 75 18.75 

Transpotasi 

Umum 

5 75 3.75 85 4.25 80 4 

Total 100  80.75  73.5  78.75 

 

 
Tabel 1.21. Lokasi 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Pada fase pertama, owner mengembangkan perusahaan secara freelance  

sehingga tidak ada lokasi tetap, lokasi pertemua ditentukan sesuai kesepakatan 

dengan klien. Namun pada fase ini, segala aktivitas pekerjaan dan operasional 

perusahaan dilakukan owner di rumah owner. Pada fase berikutnya, Pal’S Gallery 

dikembangkan dengan memiliki kantor yang berlokasi di ruko Puncak permai 

Fase Produk Keterangan 

I Desain Furniture Freelance 
Lokasi : Surabaya 

II Desain dan Produk 
Furniture 

Office 
Lokasi : Surabaya 

III Desain dan Produk 
Furniture + Showroom 

Office & 
Showroom 
Lokasi : Surabaya 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
	  

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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Sumber : Google Maps (2015) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi(2015) 

yang berlokasi jadi satu dengan komplek Apartemen Puncak Permai, Surabaya, 

Jawa Timur, Indonesia.  

 

 
Gambar 1.1. Lokasi Ruko Puncak Permai 

 
 

 
Gambar 1.2.  Ruko Puncak Permai 

 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

• Harga sewa 

• Luas bangunan 

• Fasilitas (parkir, dsb) 
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• Keamanan 

• Kemudahan akses (luas jalan, pencapaian dengan kendaraan pribadi atau 

umum, dekat dengan jalan tol) 

• Jarak antara lokasi kantor dengan rumah owner (berlokasi di Lakarsantri, 

Surabaya) 

• Jarak antara lokasi kantor dengan lokasi partner workshop rotan (berlokasi 

di Menganti, Gresik dan di Ngagel, Surabaya) 

• Target pasar (berada di sekitar lingkup hunian masyarakat dengan 

ekonomi menengah-keatas, serta berada dekat dengan pusat perkantoran 

dan perbelanjaan) 

 

Pada fase ketiga akan dikembangkan dengan menambahkan sebuah 

showroom yang berlokasi di Marvell City Mall, Surabaya. Sama halnya dengan 

pemilihan lokasi kantor, pemilihan lokasi showroom juga didasarkan pada 

beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:  

• Harga sewa 

• Luas lokasi 

• Fasilitas 

• Keamanan 

• Eksistensi dan kualitas brand atau toko yang berada pada lingkup yang 

sama 

• Keberadaan kompetitor dan/atau benchamrk 

• Kemudahan akses (pencapaian dengan kendaraan pribadi atau umum, 

dekat dengan jalan tol) 
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• Berada dekat dengan pusat kota sehingga mudah dicapai oleh masyarakat 

dari wilayah Surabaya manapun 

• Jarak antara lokasi showroom dengan lokasi kantor, rumah owner, serta 

lokasi partner workshop rotan 

• Target pasar (memiliki target pasar yang sama dengan mall yang dituju 

yakni ekonomi menengah-keatas) 

 

 
 Gambar 1.3. Lokasi Marvell City Mall 

Sumber : Google Maps (2015) 
 
Process: 

Proses dari Pal’S Gallery ini dibagi dua, yakni proses jasa desain dan 

proses dalam penjualan produk. Pada proses jasa desain diawali dari penerimaan 

customer dengan beberapa surat perjanjian hitam diatas putih sebagai saksi resmi 

jalannya suatu kerjasama. Lalu akan dilanjutkan dengan mencari tahu 

keinginan/permasalahan dan kebutuhan. Kemudian desainer melakukan proses 

desain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan customer yang solutif. Pada 
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Client	  Brief	  
&	  Research	  

Concept	  

Design	   Brain-‐
storming	  

Re-‐Design	  

Prototype	   Produksi	  

Marketing	  

tahap ini customer akan diberikan beberapa alternatif desain yang nantinya bisa 

dipilih oleh customer dan pilihan desain tersebut akan dikembangkan oleh 

desainer. Barulah setelah itu terjadi transaksi pembayaran final dan serah terima 

produk antara perusahaan dan customer. Adapula proses yang tedapat dalam 

penjualan produk, yakni dimulai dari penerimaan customer, setelah itu customer 

bebas memilih produk yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan keinginnya, 

barulah setelah itu customer bisa memilih untuk membeli produk atau tidak, dan 

proses transaksi akah terjadi ketika customer memilih untuk membeli.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
 
Layout: 

Pada fase kedua dan seterusnya, peletakan layout sebenarnya hampir 

sama dengan fase-fase berikutnya. Pengaturan peletakan ruang diperlukan agar 

dapat lingkup aktivitas dapat diatur dengan maksimal. Ruangan yang diperlukan 

antara lain : 

a. Head Designer (CEO) Room 

Sebagai ruangan kerja utama yang diperuntukan kepada pimpinan 

perusahaan dalam mengatur keseluruhan perusahaan terutama bila berhubungan 

dengan hal yang menjadi rahasia perusahaan. 

Bagan 1.11. Proses Desain 
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b. Design Studio  

Sebagai area untuk brainstorming dan mengerjakan desain dari lokasi yang 

akan dikembangkan. Serta area untuk pengerjaan prototype. 

c. Working Area  

Area kerja umum di kantor yang mana dipakai oleh seluruh staff/karyawan 

dalam mengerjakan keperluan di kantor. 

d. Lounge 

Area umum untuk staff/karyawan di kantor yang digunakan sebagai area 

untuk beristirahat, bersantai, ataupun sharing dan brainstorming. 

e. Showroom  

Ruangan tempat untuk memajang koleksi produk yang dihasilkan 

perusahaan, yang nantinya akan dijual kepada klien. 

f. Pantry 

Area servis yang dipakai oleh cleaning service ataupun pekerja lainnya 

untuk makan dan beristirahat. Pada area ini juga telah disiapkan tempat untuk 

menyimpan peralatan kebersihan dan terdapat juga dapur kotor untuk memenuhi 

kebutuhan kantor. 

g. Security-Post 

Pos satpam yang berada diluar gedung utama untuk menjaga keamanan 

seluruh area kantor. 

h. MeetingRoom 

Ruang rapat yang berlokasi diantara ruangan Head Designer dan ruangan 

kerja pegawai lainnya untuk membahas konsep-konsep dan masalah-masalah 

yang ada. 
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i. Mushola 

Ruangan untuk staff/karyawan ataupun klien yang muslim menjalankan 

ibadahnya.  

j. Toilet 

k. Gudang 

Human Resources: 

Human Resources atau Sumber Daya Manusia sangat penting untuk 

mendukung jalannya perusahaan ini. Pal’S Gallery menggunakan tenaga kerja 

yang professional dengan kualitas terbaik untuk dapat bertahan dalam pasar, 

yaitu: 

a. Head Designer (CEO) 

b. Senior Designer (Product/ Furniture/ Interior Designer) 

c. Junior Designer (Product/ Furniture/ Interior Designer) 

d. Assistant Designer 

e. Sales & Marketing 

f. Finance  

g. CleaningService 

h. Security 

Supply Chain Management: 

Supply yang didapat dari luar perusahaan ini pada fase awal 

pengembangan perusahaan adalah workshop dan aksesoris furnitur. Pada fase 

kedua mulai merambah ke perusahaan penyuplai peralatan kantor untuk 

memenuhi fungsi kantor utama, karena perusahaan sudah mulai berkembang 

dengan adanya kantor tetap. Serta pemasok material furnitur, karena adanya 
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pengembangan perusahaan yaitu dengan adanya workshop pribadi milik 

perusahaan. 

Bagan 1.12. Jalur Pemasok pada Perusahaan Hingga Sampai ke Klien 
 

 

 

 

 

 

Tidak hanya pemasok yang berkaitan dengan produk, namun juga terdapat 

pemasok atau hal-hal berkaitan dengan perusahaan yang menjadi sumber dalam 

bentuk fase atau tahapan. Hal tersebut dibedakan menjadi 5 fase, yakni fase 

Awareness dimana promosi berlangsung dalam suatu bisnis, fase Evaluation 

dimana klien bisa memilih produk yang diingnkannya, fase Phurchase dimana 

terjadinya transaksi atau persetujuan untuk dilakukannya jual-beli, fase Delivery 

dimana terjadinya serah terima produk dari perusahaan ke konsumen, dan yang 

terakhir adalah fase Aftersales dimana klien atau konsumen mendapatkan 

pelayanan lebih seperti jasa antar barang atau garansi desain. 

Inventory: 

 Aksesoris furnitur dan bahan material yang tersisa akan disimpan dan 

digunakan kembali untuk proyek-proyek lainnya. Penyimpanan akan dilakukan 

pada area kantor, yakni pada tempat penyimpanan yang sudah disiapkan. 

Peralatan kantor seperti computer, scanner, smartphone, kamera, printer, 

dan lainnya juga merupakan peralatan outsource. Barang-barang tersebut 

Pemasok Peralatan 
Kantor 

Pemasok Aksesoris 
Furnitur 

Pemasok Material 

Pal’S Gallery	   KLIEN 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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ditempatkan di kantor kecuali abila ada surat jalan untuk mengeluarkan barang 

tersebut dari kantor. 

 Produk-produk yang dipajang di showroom merupakan produk-produk 

hasil karya Pal’S Gallery. Produk-produk yang dipamerkan di dalam showroom 

tentunya hanya dapat dikeluarkan dari showroom dengan tanda bukti pembelian. 

Desain custom dari portofolio Pal’S Gallery hanya dapat diproduksi kembali 

dengan ijin dari klien yang bersangkutan apabila ada perjanjian khusus antara 

klien dan perusahaan. Sedangkan prototype tiap proyek akan disimpan pada mini-

gallery yang terdapat di studio desain. 

Bahan-bahan atau peralatan yang diperlukan untuk produksi akan 

disimpan di workshop. Workshop utama terletak terpisah dari bangunan office & 

showroom. Namun pada bangunan office juga terdapat mini-workshop untuk 

reparasi dan penyimpanan aksesoris yang dibutuhkan produk furnitur. 

Planning: 

Pada fase pertama, perusahaan memiliki hanya stau karyawan yakni 

owner, bekerja secara freelance yang bekerjasama dengan workshop yang sudah 

ada, serta kolaborasi dengan desainer furnitur lain yang lebih besar untuk 

menambah pengalaman. Pada fase pertama ini juga perusahaan mulai mengikuti 

kompetisi dan pameran, yang nantinya dapat menambah pemasukan, prototype, 

dan koneksi, sekaligus mengembangkan brand Pal’S Gallery. 

Pada fase kedua, Pal’S Gallery mulai memperkerjakan beberapa desainer 

produk dan furnitur, serta staff tambahan pada bagian finance dan sales & 

marketing. Di fase inilah mulai terbentuk struktur organisasi perusahaan Pal’S 

Gallery. Dilengkapi dengan security dan cleaning service. 
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Pada fase ketiga, perusahaan tidak merubah struktur organisasi, hanya 

ada penambahan jumlah personel pada beberapa divisi. 

Jam kerja kantor yang akan diterapkan adalah hari Senin sampai Jumat 

dengan jam kerja yang diterapkan, yakni 07:30 – 17:00.  Karyawan akan bekerja 

fulltime. Jam istirahat pada jam 12:00 – 13:00. Saat karyawan datang dan pulang 

harus melakukan absensi dengan kartu pada sistem yang sudah dipersiapkan. 

 

Maintenance: 

Pada fase pertama, maka owner bertanggung jawab terhadap 

maintenance dari kantor ini. Maintenance yang dicakup juga terkait dengan 

layout, HRM, jadwal, biaya, dan lain sebagainya. 

Pada fase kedua, owner akan memberi tanggung jawab lebih kepada 

pegawainya karena sudah memiliki lebih banyak sumber daya. Terutama dengan 

adanya cleaning service dan security. Namun dengan demikian bukan berarti 

bahwa owner memasrahkan sepenuhnya kepada pekerja yang ditunjuk sebagai 

koordinator sehingga terjadi lepas tanggung jawab. 

Sama halnya dengan fase sebelumnya, pada fase terakhir dari 

pengembangan perusahaan ini, jumlah sumber daya yang dipakai akan lebih 

banyak sehingga akan memudahkan owner untuk memberikan tanggung jawab 

lebih lagi.  
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Divisi:	  Desain	  
PIC	  :	  Senior	  
Deigner	  

1.9.2. Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi / SOP) 

Rencana persiapan operasi Pal’S Gallery memiliki tiga alur produksi/SOP 

utama, yakni SOP Jasa Desain, SOP Produksi dan Penjualan, serta SOP 

Keuangan. 

Bagan 1.13. SOP Jasa Desain 
 

Client 

 

 

  
     Sample Area 

    
     Sketch Design  

   
 

No 
 

No 
 Client  Re-do  No Deal 

 
Yes 

   Deal DP 50% 

 

Yes  

 
     Tech. Drawing 

    
     Workshop 

    
     Finish Payment 

    
     Delivery 

Product 

     
Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 
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Divisi:	  Produksi	  
PIC	  :	  Koordinator	  	  
Divisi	  Produksi	  

Divisi:	  Sales	  &	  
Marketing	  
PIC	  :	  Koordinator	  	  
Sales	  &	  Marketing	  

Bagan 1.14. SOP Produksi dan Penjualan Produk 
 

 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 

 

 

 

 

 

Desain 

 
 

Tech. Drawing 

 
 

Workshop 

 
 

Fisnish Product 

 
 

Showroom 

 
 

Promotion/Merketing 
 
 
 

Buyer 

 
 

Sold Product 

 
 

Income 

YES	  
NO	  

PRODUKSI	  

PENJUALAN	  
PRODUK	  
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Approval	  :	  
Yes	  

Approval	  :	  
No	  Revisi	  

Divisi:	  Finance	  
PIC	  :	  Koordinator	  	  
Finance	  

Bagan 1.15. SOP Keuangan 
 

 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2015) 

 
 

1.10. Rencana Keuangan 

Fase I 

§ Melakukan penjualan secara online sehingga tidak memerlukan 

showroom dan kantor yang besar guna memperkecil modal yang 

dikeluarkan. 

Fase II 

§ Menciptakan produk dengan kelebihan pada bagian-bagian yang 

berbeda di tiap produk untuk menyeimbangkan kelemahan produk 

dengan harga yang ditawarkan. 

§ Menciptakan produk yang bervariasi dengan harga yang bervariasi 

pula untuk tiap level segmen. 

 

Perencanaan dan 
pengendalian 

anggaran 
perusahaan  

 
 

Pencatatan setiap 
transaksi masuk 

dan keluar 
perusahaan  

 
 

Pemberian laporan 
kepada owner 

untuk pengecekan 
 
 

Pembukuan  
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Fase III 

§ Memiliki usaha lain yang berhubungan, agar tidak tergantung pada 

satu revenue. 

1.10.1. Laporan Rugi Laba 

Laporan Rugi Laba dibuat guna melihat perkembangan keuangan 

perusahaan, serta untuk meninjau tindak lanjut kelayakan suatu parusahaan. 

Laporan rugi laba akan dilihat pada fase pertama dan fase ketiga sebagai tolak 

ukur awal jalannnya perusahaan. Detail laba-rugi dapat dilihat pada Lampiran, 

tabel 1.24. dan tabel 1.25. 

1.10.2. Cash Flow dan Pay Back Period 

Cash Flow adalah aliran kas atau dana yang keluar-masuk dalam 

menjalankan suatu perusahaan. Laporan ini digunakan untuk melihat dan 

memperhitungkan pemasukan maupun pengeluaran perusahaan, sert menjadi 

acuan terhadap tenggat waktu (Pay Back Period) dari Break Even Point (BEP). 

Detail laporan tersebut dapat dilihat pada Lampiran, tabel 1.26. 

1.11. Kesimpulan 

1.11.1. Implikasi Manajerial 

Pal’S Gallery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain 

furnitur dan produk interior, namun lebih dikhususkan kepada desain furnitur 

fasilitas dengan bahan baku rotan sebagai material utama produk. Pal’S Gallery 

mengunggulkan kosep eksklusifnya dan dengan eksperimen material rotan, 

dimana desain yang diterima oleh klien merupakan desain dengan seri terbatas 

dengan sistem pengerjaan secara handmade. Perkembangan bisnis furnitur di 

Indonesia memang sedang berkembang, namun sangat disayangkan bahwa yang 
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mengembakan bisnis furnitur tersebut bukanlah dari desainer furnitur. Desainer 

furnitur di Indonesia memang nyaris tidak terlihat, ditambah dengan tidak 

sedikitnya desainer furnitur yang beralih ke desain interior atau bidang desain 

lainnya. Hal tersebut membuat desainer furnitur terlihat seakan masih minim di 

Indonesia, terutama di Surabaya, khususnya desainer furnitur yang mengolah 

bahan baku rotan alami. Untuk itu owner ingin mengembangkan desain furnitur 

dengan ciri khas rotan melalui Pal’S Gallery yang berpusat di Surabaya. 

Segmen yang dituju adalah masyarakat dengan ekonomi menengah dan 

menengah-keatas, yang memang cenderung lebih menghargai seni atau desain 

dibanding masyarakat menengah ke bawah, terutama kepada mereka yang 

memiliki ketertarikan pada rotan. Tidak hanya itu, segmentasi dari Pal’S Gallery 

juga ditujukan kepada para desainer, khususnya desainer interior, seniman, 

arsitek, pebisnis, serta kolektor ataupun orang-orang yang memiliki art space/art 

gallery. Meski begitu untuk mengatasi pertimbangan biaya dan kebutuhan  klien, 

Pal’S Gallery menyediakan beberapa jasa, mulai dari desain awal, redesign 

(garansi desain), hingga produksi, dan juga produk jadi, dimana produk-produk 

yang dihasilkan oleh Pal’S Gallery selalu mengutamakan fungsi, estetika, dan 

tentunya kualitas.  

Dalam pengerjaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat 

memenuhi standar yang diinginkan. Sumber daya yang diperlukan meliputi Senior 

Designers, Junior Designers, Assistant Designers, Finance, sales & marketing, 

security, dan CleaningService. 

Perkembangan perusahaan ini dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama, 

perusahaan ini akan fokus kepada pengembangan skill SDM dan mulai 
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memperkenalkan Pal’S Gallery kepada publik. Pada fase kedua, perusahaan ini 

tetap berfokus kepada pengembangan perusahaan, ditambah dengan adanya 

kantor tetap dan media promosi yang lebih luas. Serta mulai mengembangkan 

kerjasama dengan perusahaan lain. Pada fase ketiga, Pal’S Gallery mulai 

mengembangkan melalui pengadaan showroom atau art gallery untuk menarik 

perhatian publik, dengan tanpa mengurangi pengembangan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Pada fase ini, Pal’S Gallery juga akan mulai mengembangkan 

workshop pribadi milik Pal’S Gallery. 

1.11.2. Implikasi Desain 

Desain yang ingin ditawarkan oleh Pal’S Gallery adalah desain furnitur 

yang eksklusif dengan memanfatkan pengolahan material rotan alami, khususnya 

furnitur fasilitas duduk. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya 

Pal’S Gallery juga akan mengeluarkan beberapa produk furnitur non-fasilitas-

duduk sebagai produk pelengkap. Begitu pula pada material yang digunakan, 

tidak menutup kemungkinan Pal’S Gallery akan menggunakan material non-rotan 

namun penggunaannya hanya sebagai material pelengkap. Desain yang dihasilkan 

yakni desain yang mengikuti perkembangan desain dan sesuai dengan tema tren 

atau isu-isu yang sedang berkembang saat itu. Namun tetap disesuaikan dengan 

selera pasar/klien, fungsi dan kebutuhan. Konsep yang dipilih yakni konsep simpl- 

rounder. Simple merujuk kepada gaya modern, sedangkan rounded merupakan 

hasil eksplorasi material dari material rotan yang bersifat lentur. 

Untuk desain kantor dan showroom serta workshop Pal’S Gallery sendiri, 

akan lebih diolah baik secara interior maupun exterior dengan konsep desain yang 

senada dengan konsep desain pada produk. Desain kantor dan galeri dari Pal’S 
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Gallery juga akan diarahkan kepada desain dengan visual yang menonjolkan 

image dan karakteristik Pal’S Gallery ini sendiri beserta produknya. Yaitu 

memanfaatkan material rotan sebagai material pembentuk ruang, dimana ciri khas 

material rotan yang lentur diekspos menjadi bentukan yang dinamis. Begitupula 

dengan workshop dari Pal’S Gallery sebisa mungkin juga akan didesain dengan 

visual yang clean dengan sentuhan semi-industrial-tropis. Sehingga para 

pengunjung dapat merasakan pengalaman interior baru. 

 

 

 

 

 

 


