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BAB I 

C&I INTERIOR ARCHITECTURE  

 

1.1 Ringkasan Umum 

1.1.1.  Gambaran Usaha Secara Keseluruhan   

 
 Perusahaan konsultan arsitektur interior merupakan perusahaan yang 

menyediakan jasa desain arsitektur interior untuk mempermudah masyarakat 

dalam mendesain arsitektur interior bangunan mereka. Umumnya, aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan konsultan arsitektur interior adalah menjawab 

masalah-masalah dan kebutuhan klien dengan sebuah desain dan 

merealisasikannya. Perusahaan konsultan arsitektur interior sendiri sangat 

berkaitan erat dengan bisnis di bidang properti, seperti perumahan, kantor, mall, 

restoran, dan lain-lain.  

 Menurut Ketua HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia) DKI 

Jakarta, Nuaresta Edi Nugraha, Profesi interior desain dan arsitek di era ini sangat 

menjanjikan, karena di era milenial seperti sekarang ini peran interior banyak 

bergeser, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga memenuhi 

dahaga jiwa. Dahaga akan kenyamanan, keindahan, dan kepuasan batin. Jika  

dahulu masyarakat merenovasi bangunan untuk kebutuhan fungsional, tapi 

sekarang renovasi menjadi kebutuhan psikologis, yaitu pembawa mood.  

(Tribunjatim, 2019) Pertumbuhan dari bisnis interior ditunjang oleh 

pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia, terutama di Surabaya terlebih 

dahulu, dan terbukti adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun ini. 
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Kendati bisnis dan investasi properti secara umum dipandang masih melambat, 

namun Kota Surabaya ini menunjukkan kelasnya sebagai pasar yang tak pernah 

surut. Menurut survei properti dari Koran kompas (2016). Pertumbuhan ekonomi 

Surabaya menyentuh angka 7 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang 

menyentuh angka 5,8 persen. Ini artinya, pertumbuhan ekonomi Surabaya berada 

di atas Jawa Timur, dan Nasional. Dan permintaan interior yang berarti juga 

meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula. 

 C&I Interior Architecture sendiri merupakan perusahaan konsultan  

arsitektur interior dengan pendekatan brand yang diaplikasikan dalam interior, 

serta memberikan layanan branding. Perusahaan C&I Interior Architecture 

terletak di Kota Surabaya. C&I Interior Architecture bergerak pada target market 

niche market untuk komersial dan corporate. Konsep perusahaan yang sadar akan 

pentingnya branding, dimulai dari kutipan sebuah buku (Kuhteubl, 2016) “Then 

why do some interior design firms thrive while others barely survive? The 

answer lies in one powerful little word: brand. More than a pretty logo, it 

involves telling the story of your distinct point of view-who you want to 

serve and why you do business, and it's a process that happens from the 

inside out.” Dari buku ini, kami belajar bahwa dalam bisnis jasa interior pun 

perlu adanya brand dengan gambaran secara langsung yaitu logo, yang dapat 

menceritakan tentang konsep bisnis C&I Interior Architecture. Kesan berbeda 

masyarakat terhadap sebuah bisnis akan membuat kekuatan yang mutlak 

bagi bisnis yang tidak dapat ditiru pesaing bisnis serupa. 
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Gambar 1.1 Logo C&I Interior Architecture   
Sumber : C&I Interior Architecture (2019) 

 
Logo dari C&I Interior Architecture merupakan penggambaran 

perusahaan yang menyatukan branding dan interior dengan ditambah dukungan 

perusahaan lain yang terkait. Perusahaan C&I Interior Architecture yang memiliki 

keterkaitan dengan perusahaan lain yang berhubungan, terlihat dari gambar & dan 

i yang menyambung. C dan & yang terpisah menggambarkan fungsi interior dan 

branding yang sama-sama besar atau penting bagi sebuah perusahaan klien.  

Kesadaran tersebut, berpengaruh pada keunggulan utama dari C&I 

Interior Architecture  yaitu kami menciptakan desain berdasarkan analisa brand 

dari bisnis klien, sehingga menciptakan ambiance dan gaya yang selaras dengan 

perusahaan. Tujuannya agar brand tersebut memiliki rasa tersendiri bagi 

customer-nya. Atau bisa kita sebut sebagai brand identity. 

Sedikit penjelasan mengenai Brand identity suatu produk, yaitu 

merupakan gabungan visual dan verbal dari desain grafis perusahaan, antara lain 

logo, typography, warna, digital media, dan sebagainya. Sebuah brand identity 

akan melahirkan brand experience , yang merupakan interaksi antara pelanggan 

dengan sebuah brand, dan brand experience mempengaruhi ketertarikan, 

kepercayaan, dan kesetiaan pelanggan dalam membeli produk. Brand experience 
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dapat dibangun melalui advertising (online, TV, radio), visual identity (logo, 

packaging), dan branded environment. Branded environment adalah identitas 

visual dalam bentuk tiga dimensi, yaitu melalui interior toko, arsitektur toko, 

maupun sign. Experience dalam bentuk tiga dimensi memegang peran penting 

dalam membangun persepsi seseorang mengenai sebuah brand. (Lando, 2016).  

Prinsip pengertian terhadap brand ini mengikuti perkembangan 

masyarakat yang tidak ingin susah dan serba instan. Kami ingin mempermudah 

pebisnis di Indonesia bahkan luar negeri, dengan menyediakan wadah yang 

memberikan layanan branding dan interior arsitektur sekaligus, tujuannya agar 

praktis dan cepat karna waktu adalah hal yang berharga bagi pengusaha.  Itulah 

mengapa C&I Interior Architecture memberi tagline “Design bussiness solution” 

Tujuan utama membangun perusahaan ini adalah untuk mempermudah 

entrepreneur di Indonesia dan membantu mereka untuk mengembangkan bisnis.  

C&I Interior Architecture mendesain berdasarkan brand dengan cara 

menganalisa konsep dan stratergi bisnisnya. Analisa tersebut didukung dengan 

perbedaan perspektif pemikiran antara pebisnis dan desainer yang saling 

melengkapi di kolaborasikan sehingga menjadi sebuah hasil desain yang efektif 

dan efisien. Perbedaan C&I Interior Architecture dalam analisa bisnis untuk  

interior architecture branding design dibandingkan dengan perusahaan konsultan 

desain arsitektur interior yang tidak melakukan analisa bisnis adalah pemahaman 

dan kemampuan dari C&I Interior Architecture  dari segi bisnis, desain grafis, 

dan visual branding belum tentu dimiliki oleh desainer konsultan desain arsitektur 

interior umum. Tentunya desainer yang memiliki pemahaman dan kemampuan 
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tentang bisnis, desain grafis, dan visual  branding akan menghasilkan desain yang 

memfokuskan pada segi bisnis seperti bagaimana cara agar desain dapat 

fungsional sebagai aspek marketing , aspek image builder , aspek efisiensi 

aktivitas bisnis dan aspek kenyamanan pengunjung. Ditunjang dengan owner C&I 

Interior Architecture yang menyukai dunia bisnis dan memiliki sedikit 

pengalaman di bidang bisnis. 

Untuk mendukung value kami tersebut, pada fase I C&I Interior 

Architecture bekerja sama dengan perusahaan branding. Pada fase II kami akan 

menggabungkan perusahaan branding tersebut menjadi bagian dari divisi 

branding kami. Perusahaan branding yang akan bekerjasama dengan perusahaan 

C&I pada fase I adalah “Skema Brands”, perusahaan ini didirikan oleh pihak 

ketiga yaitu kerabat owner C&I Interior Architecture  yaitu seorang mahasiswa 

jurusan Visual Communication Design yang bernama Desy Septhesia. Ia sudah 

mem-branding beberapa bisnis di Surabaya.  

 
Gambar 1.2 Logo Skema Brand 

Sumber : Data Pribadi (2018) 
 

Layanan utama branding berupa logo yang sesuai dengan image yang ,marketing 

tools, bussiness profile yang meliputi visi misi dan tujuan perusahaan, filosofi 

bisnis dan tagline, dan layanan lain sesuai dengan kesepakan klien .  

 Kerjasama dengan berbagai perusahaan diluar bidang interior merupakan 

salah satu stratergi marketing C&I Interior Architecture. Penulis yang merupakan 
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pemilik tunggal perusahaan beranggapan bahwa “lebih cepat untuk naik jika 

bersama-sama” . Maksudnya adalah jika ingin membesarkan suatu perusahaan, 

kami memerlukan orang lain untuk tolong-menolong agar lebih cepat sampai 

tujuan. Prinsip ini C&I Interior Architecture terapkan dengan sistem kerjasama, 

dimana klien bisa datang dari Propnex agent property, perusahaan branding, dan 

bussiness management consultant (pada fase III) dengan imbalan komisi 

presentase, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu akan lebih memudahkan C&I 

Interior Architecture untuk mendapat klien, daripada berusaha sendirian, dimana 

C&I Interior Architecture sendiri tidak memiliki nama dan portofolio proyek. 

Tentunya, dalam bekerja sama ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 

misalnya kejelasan sistem, kejelasan struktur kerja, dan kejelasan dalam 

perhitungan komisi atau imbalan.   

Dalam membangun konsep bisnis C&I Interior Architecture, telah di 

lakukan research pasar terlebih dahulu untuk target pasar komersial.. Berdasarkan 

Bank Sentral Indonesia (2018), telah ditemui bahwa indeks permintaan Properti 

Komersial pada triwulan III tahun 2018 telah tumbuh sebesar 0,42% lebih tinggi 

dibandingkan 0,29% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan permintaan 

terhadap property komersial terutama berasal dari segmen hotel 8,26 %. 

Khususnya di wilayah Bandung (16,59%) yang didominasi oleh permintaan 

dengan tujuan leisure, kegiatan rapat pada sector pemerintahan dan swasta, dan 

penyelenggaraan Asian Games 2018 . Kenaikan permintaan yang cukup tinggi 

juga berasal dari segmen convention hall (5,95%) dan perkantoran (2,02%) . 
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Permintaan terhadap properti komersial secara tahunan juga mengalami kenaikan 

sebesar 2,18 %, lebih tinggi dibandingkan 1,97% pada triwulan sebelumnya. 

 
Gambar 1.2 Survey Pertumbuhan Tahunan Supply Properti Komersial 

Sumber (2018) : Bank Sentral Republik Indonesia 

 
 Berdasarkan Kemenpar (2018), yaitu kementrian pariwisata telah 

melakukan survei bahwa 2 tahun terakhir telah mengalami peningkatan 

masyarakat dalam penggunaan hotel berbintang. Dari perbandingan 2016 dan 

2017 dapat dilihat bahwa angka presentase meningkat cukup tinggi. 

 
 

Gambar 1.3 Tingkat hunian kamar hotel 2017 vs 2016 
Sumber : Kemenpar (2018) 
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Gambar 1.4 Tingkat hunian kamar hotel 2018 vs 2017 
Sumber: Kemenpar (2018) 

 
C&I Interior Architecture melakukan berbagai macam research agar 

mengurangi resiko bisnis yang akan terjadi. Karena bisnis C&I Interior 

Architecture berkaitan erat dengan perkembangan bisnis di Indonesia, terutama di 

Surabaya. Maka kami melakukan research bisnis di Surabaya, khususnya bisnis 

start up karena bisnis start up adalah market penting di C&I Interior Architecture. 

Pertumbuhan start up atau usaha rintisan dengan berbagai terobosan kreatif dan 

layanannya terus bermunculan di Surabaya. Kini, Surabaya sudah memasuki era 

baru pertumbuhan start up, sebuah era dimana belajar mandiri telah dimulai, dan 

menjadi entrepreneurship serta pelaku industri kreatif merupakan pilihan yang 

tepat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga konsisten mendukung 

pertumbuhan start up ini.  

Namun ternyata tidak semua bisnis start up bisa bertahan dan sukses, ada 

permasalahan yang perlu C&I Interior Architecture tahu. Masalah paling umum 

yang kerap dihadapi oleh semua jenis startup yang akhirnya sudah berdiri adalah 
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mereka biasanya tidak memiliki semacam purpose-driven story yang mengarah 

pada kebutuhan customer. Sehingga pada proses marketing, kendalanya adalah 

bagaimana agar produk tersebut benar-benar diterima oleh pasar. Hal ini belum 

lagi soal berbagai tren yang mudah sekali berubah disusul dengan kebutuhan 

customer yang juga ikut berubah. Hal tersebut berlangsung terus-menerus 

membuat tim marketing dituntut untuk selalu melakukan improvisasi jika tidak 

ingin ketinggalan pasar. Permasalahan tersebut membuktikan bahwa sebuah bisnis 

start up membutuhkan identitas yang jelas, dalam membangun hal tersebut bisa 

didukung dengan branding. (Lee,2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.1 Tabel Peluang dan Masalah 
Sumber : Olahan data Pribadi (2018)  

OPPORTUNITY SOLUTION 
 

Tidak hanya konsumen perseorangan, 

menurut Lea, kebutuhan jasa desain 

interior juga banyak datang dari 

perusahaan dan pemerintahan. Sebab 

dengan desain interior yang bagus, 

selain menunjang fungsi, juga tidak 

meninggalkan estetika.(Lea ketua HDII 

2017)  

 

 

 C&I Interior Architecture merupakan 

perusahaan konsultan  arsitektur 

interior yang terletak di Kota 

Surabaya. Berfokus pada pasar area 

komersial , karena konsep perusahaan 

kami yang ingin memberi solusi desain 

untuk bisnis di Indonesia. Bahkan visi 

kami ingin mengembangkan hingga go 

internasional. 

Keunggulan utama dari C&I Interior  
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Berdasarkan Bank Sentral Indonesia 

(2018), telah ditemui bahwa indeks 

permintaan Properti Komersial pada 

triwulan III tahun 2018 telah tumbuh 

sebesar 0,42% lebih tinggi dibandingkan 

0,29% pada triwulan sebelumnya. 

 

Architecture  adalah  “ Design 

Bussiness Solution” kami 

menyediakan  kebutuhan desain bisnis 

pebisnis start-up maupun yang ingin 

re-branding dengan cara memberikan 

layanan utama yang berdampingan 

yaitu branding dengan sistem 

kerjasama antar perusahaan 

 

 
Pertumbuhan ekonomi Surabaya 
menyentuh angka 7 persen, meningkat 
dibanding tahun 2015 yang menyentuh 
angka 5,8 persen.  
Sumber : Kompas 2016 
 

 
Perusahaan kami memilih kota 
Surabaya, selain karna kota domisili 
dari owner, juga merupakan kota yang 
berkembang itu ditandai oleh 
pertumbuhan ekonomi di Surabaya . 
Para pengusaha banyak yang 
mengakui bahwa Surabaya memiliki 
potensi yang besar untuk maju. Market 
pasarnya juga bagus dan stabil  
Di kota ini banyak pebisnis yang bisa 
menjadi sasaran konsumen kami untuk 
mendesain brand dan interior 
komersial mereka.  

 
Kota Surabaya juga merupakan pusat 
bisnis, perdagangan, industri, dan 
pendidikan di Jawa Timur.  
Sumber : Ketua Sekjen DPP REI 2018 
 
 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
juga konsisten mendukung pertumbuhan 
start up ini. Berbagai fasilitas 
pendukung, mulai infrastruktur hingga 
pelayanan, disiapkan bagi para pelaku 
industri kreatif.  
 
 
Sumber : Data Pribadi Kuisioner (2019) 
Banyak orang mengharapkan jasa 
interior branding yang saling 
terorganisir sehingga dapat 
memudahkan pebisnis 
 
 

 
Pemegang quality control dalam 
perusahaan C&I interior & 
Architecture tetap 1 orang yaitu owner 
sendiri. Karena penting untuk 
pemegang keputusan dipegang 1 orang 
agar hasil yang di keluarkan dapat 
selaras. 
 

Sumber : Data Pribadi Kuisioner (2019) 
Banyak orang akan menggunakan jasa 

Masyarakat sudah banyak yang 
menyadari pentingnya desain bagi 
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interior dan branding untuk bisnisnya 
 

suatu bisnis  

 
PROBLEM  SOLUTION 
 
Zaman millennial yang semakin maju 
ini membuat generasi kedepan yang 
semakin ingin cepat, pratis dan tidak 
mau repot  
Sumber : 
https://www.era.id/read/ZqUy1g-awal-
mula-kehidupan-serba-instan-ala-
milenial 
 

 
C&I Interior Architecture menyediakan 
layanan Design Business Solution agar 
klien dapat menghemat waktu, biaya 
dan mendapat layanan yang praktis. 

 
Kendala yang paling jamak dihadapi 
para start-up adalah selera customer 
yang berubah dengan cepat. Hal ini 
membuat sebuah brand terkadang sulit 
mendifisikan posisi mereka sendiri di 
tengah permintaan pasar 
Sumber : 
https://www.labana.id/view/permasalah
an-marketing-paling-umum-yang-
dialami-startup/2017/01/18/?fullview. 
 

 
C&I Interior Architecture menyediakan 
layanan branding, yang akan dilayani 
lebih detail dengan partner kami. 
Tujuannya agar bisnis memiliki konsep 
dan branding yang kuat, sehingga 
meminimalkan kemungkinan 
tergesernya bisnis. 

 
Banyaknya pesaing interior desain dan 
arsitek di Surabaya, yang merupakan 
kota besar 
Sumber : https://www.arsitag.com/list-
professional/jasa-interior-
desainer/surabaya 
 

C&I Interior Architecture bukan 
interior architecture umum yang hanya 
melayani dunia desain. Kami lebih 
memikirkan segi bisnis berdasarkan 
analisa pasar dari bisnis klien. Pasar 
komersial yang kini meningkat pesat, 
menjadikan keyakinan bagi kami untuk 
bertekad. 

 
Pasar C&I Interior Architecture yang 
mengerucut pada area komersial, 
membuat market pasar lebih kecil 
dibanding interior yang umum 
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Permasalahan  interior yang sering 
ditemui adalah pengunduran waktu , 
pengerjaannya yang molor, dan tidak 
sesuai dengan gambar yang di 
presentasi kan karna kurangnya 
pengawasan. 
Sumber : Hasil wawancara pribadi 
(2018) 
 

 
Memiliki partner supplier dan 
kontraktor yang telah terjamin 
pengerjaanya, melakukan pengawasan 
secara berkala. Selalu mengevaluasi 
kinerja kami dan supplier/kontraktor 
dan mencari partner yang terbaik dan 
sesuai dengan sistem kerja kami 
 

 
logo, a slogan and maybe  some music 
added in too. In reality, it is much more 
complicated than that. You might say 
that a brand is a ‘corporate image’. 
Sumber: Just Creative (2010) dari 
http://justcreative.com/2010/04/06/bran
dingidentity-logo-design-explained/ 
 

 
branding tidak hanya sekedar desain 
logo, desain packaging, dan lain-lain 
tetapi juga ada interior architecture 
branding, serta kebutuhan bisnis 
lainnya , yang mempengaruhi 
kelancaran bisnis 

Klien ingin membangun sebuah usaha, 
namun jika ia diharuskan untuk 
menghubungi lebih dari satu pihak 
konsultan, maka modal finansial dan 
waktu yang dikeluarkan juga banyak 

Menjadi solusi dengan tidak hanya 
menyediakan jasa konsultan desain 
interior namun juga menyediakan jasa 
konsultan branding bagi bisnis klien 
(terintegrasi). 

Permasalahan supplier yang terkadang 
tidak tepat waktu dan pekerjaannya 
tidak memuaskan  
Sumber : Wawancara perusahaan 
prolite (2019) 

Project management kami akan 
membuat schedule yang jelas dari awal 
pengerjaan, dan membuat jadwal 
kunjungan.  
Membuat MOU dengan supplier 
tanggal selesai proyek dan penalty 
untuk keterlambatan. 
Serta memantau setiap hari nya (by 
call) 
 

 
Penerapan branding pada interior akan maksimal apabila menerapkan 

ketiga aspek interior branding secara seimbang. Aspek clear vision adalah aspek 

yang berkaitan dengan kejelasan identitas dan visi dari perusahaan klien. Hal ini 
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terlihat dari peletakan logo dan signage, pembatas area, organisasi ruang, dan 

penataan furnitur. Aspek unique story adalah aspek dimana cerita/pesan unik 

sebuah ruang dapat tersampaikan kepada pengunjung melalui logo dan desain 

interiornya. Aspek ini terlihat dari makna logo, pemilihan konsep, nama tiap area, 

dan jenis lagu. Konsep ruang mempengaruhi pemilihan bentuk, warna, dan 

material elemen pembentuk ruang, pengisi ruang, dan dekoratif ruang, yang 

nantinya membentuk suasana ruang. Aspek energy adalah aspek yang berkaitan 

dengan segala sesuatu yang mempengaruhi first impression pengunjung. Aspek 

ini meliputi keindahan visual, kualitas, sistem pengkondisian, dan fasilitas ruang 

yang menarik perhatian dan menunjang kenyamanan pengunjung. (Kim Kuhteubl, 

2016) 

Keuntungan dari proses branding yang baik, bisa memberikan dampak 

yang besar bagi bisnis. Sebuah merk yang baik mampu menyampaikan 

manfaatnya dengan jelas kepada pelanggan tanpa harus melibatkan proses 

periklanan yang cukup mahal. Brand yang sukses dapat membangun kredibilitas 

dengan membuat masyarakat menjadi percaya dan berharap bahwa produk kita 

memiliki solusi bagi permasalahan masyarakat dan mampu menciptakan 

hubungan emosional antara pelanggan dengan merk. Seringkali pelanggan dalam 

memutuskan sesuatu lebih menggunakan emosi ketimbang logika. Dan kita bisa 

mendapat pelanggan yang setia jika branding produk kita berhasil memberikan 

kepuasan masyarakat. Branding yang baik ini akan kita kolaborasikan dengan 

interior yang baik. Sebuah interior yang baik adalah interior yang mempu 

menciptakan solusi dalam fungsional maupun estetika dan menciptakan ambiance 
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yang dapat mempengaruhi mood seseorang. Dari hasil produk kami, diharapkan 

pengunjung dapat merasakan suasana dari warna bisnis yang khas tersebut dan 

terbawa oleh ambiance yang kami ciptakan. 

1.1.2. Visi 

 Menjadi perusahaan konsultan interior dan arsitektur dengan pendekatan 

branding yang menginspirasi dan menjadi solusi bagi pebisnis di Indonesia 

maupun luar negeri.  

1.1.3. Misi 

1. Mengembang interior arsitektur branding di Indonesia yang berkualitas  

2. Memberikan solusi terbaik dengan analisa bisnis dalam memenuhi kebutuhan 

klien. 

3. Memberdayakan pengetahuan, pengalaman, keativitas dan rasa aman antar 

pekerja.   

1.1.4. Tujuan      

Tujuan diberdirikannya C&I Interior Architecture: 

1. Membantu masyarakat dalam mendesain interior arsitektur  

2. Menjadi solusi yang praktis bagi pebisnis dalam mendesain bisnis 

3. Menjadi lapangan kerja bagi orang yang membutuhkan  

4. Memajukan dunia desain di Surabaya bahkan di Indonesia 

1.2. Gambaran Usaha    

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan      

 
C&I Interior Architecture adalah perusahaan konsultan arsitektur interior 

milik pribadi yaitu penulis, yang dijalankan secara pribadi juga. Pemilik menjadi 
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direktur atau pemimpin perusahaan dan satu-satunya pemegang saham terbesar 

serta pengambil keputusan.Awal merintis bisnis konsultan arsitektur interior ini, 

yaitu pada fase awal, modal yang digunakan adalah modal dari pihak ketiga, yaitu 

orang tua pemilik dan uang pribadi pemilik. 

Pada fase I, badan usaha C&I Interior Architecture masih perseorangan 

dan pada fase kedua, badan usaha C&I Interior Architecture akan menjadi CV 

(Commanditaire vennootschap). Hal ini disebabkan karena pada fase pertama, 

C&I Interior Architecture merasa belum perlu karna baru menerima proyek 

komersial dengan skala kecil, sistem manajemen dan organisasi masih sederhana, 

dan jumlah pegawai masih sedikit dan tidak tetap.  

Pada fase II , C&I bertekad untuk mengurus perijinan usaha sebagai CV 

karna dianggap proyek yang kita kerjakan sudah banyak yang bersinggungan 

dengan hukum. Berikut dokumen yang akan kita dapatkan sebagai CV, Akta 

notaris pendirian CV, Domisili perusahaan, NPWP badan usaha, Pendaftaran 

Pengadilan Negeri, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP ( Tanda Daftar 

Perusahaan) 

Surat-surat tersebut yang dibutuhkan untuk menunjang tender proyek 

besar, menambah benefit brand, asuransi karyawan dan  mempermudah 

mendapatkan kredit modal usaha bila diperlukan.. Pada fase II, C&I berencana 

untuk membuat price package bagi klien dengan divisi branding, yang sudah 

banyak bekerja sama dan terpilih setelah bekerja sama pada fase I. Tentunya hal 

tersebut memerlukan perjanjian yang lebih complicated dari fase I, dan 

membutuhkan skema kerja dan penawaran yang jelas. 
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 Pada fase III, semua sudah berjalan dengan lancar dan bentuk badan usaha 

tetap dengan CV. Selanjutnya, melakukan maintenance dari fase II.  

1.2.2. Fase Usaha 
 

 Fase 1 (2021-2025) Fase 2 (2025-2029) Fase 3 (2029-…) 

Bentuk badan 

usaha 

Perseorangan 

Informal 

CV (Commanditaire 

vennootschap) 

CV (Commanditaire 

vennootschap) 

Layanan Jasa Jasa desain dengan 

customer segment 

yang umum Mass 

market, namun 

mengincar proyek 

komersial dan 

corporate. Selain 

jasa desain interior 

arsitektur, memiliki 

partner utama 

dengan kerjasama 

secara terpisah 

dengan perusahaan 

branding. Karna 

proyek masih 

banyak yang skala 

kecil 

Jasa desain dengan 

customer segment 

fokus pada komersial 

dan corporate, seperti 

perkantoran, hotel, 

restoran, café, pabrik, 

dll dengan skala yang 

lebih besar. Selain jasa 

desain interior 

arsitektur, memiliki 

perusahaan yang 

tergabung sebagai 

divisi  branding yang 

sudah memiliki 

keterikatan kontrak 

kerja sama. 

Jasa desain dengan 

customer segment fokus 

pada bisnis komersial dan 

corporate premium, 

seperti perkantoran, hotel, 

restoran, café, pabrik, dll. 

Selain jasa desain interior 

arsitektur, memiliki 

perusahaan yang 

tergabung sebagai divisi  

branding yang sudah 

memiliki keterikatan 

kontrak kerja sama. 

Operation Membuat SOP untuk 

kontrak fee design 

dengan klien, proses 

desain, shopdrawing, 

presentasi, 

penawaran untuk 

Membuat SOP untuk 

kontrak fee design 

dengan klien, kontrak 

kerja dengan 

perusahaan partner, 

skema kerja dengan 

Membuat SOP yang lebih 

detail untuk kontrak fee 

design dengan klien, 

kontrak kerja dengan 

perusahaan partner, 

skema kerja dengan 
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supplier dan 

kontraktor, dan 

project management 

partner perusahaan,  

proses desain, 

shopdrawing, 

presentasi, penawaran 

untuk supplier dan 

kontraktor, dan project 

management 

partner perusahaan,  

proses desain, 

shopdrawing dengan 

pembagian beberapa 

bagian, presentasi, 

penawaran untuk supplier 

dan kontraktor, dan 

project management 

Lokasi Tempat tinggal 

pribadi, Jl. Alam 

Galaxy A13/7 

dengan ruangan 

ukuran 3,5 x 3,5 m2 

Kantor C&I bersama 

kantor cabang propnex 

di Jl. Raya Menganti 

Babatan no.51, 

Surabaya 

Kantor C&I bersama 

kantor cabang propnex di 

Jl. Raya Menganti 

Babatan no.51, Surabaya 

Modal Memakai uang 

pribadi dari hasil 

bekerja sebelumnya 

untuk pembelian 

secara bertahap 

komputer, printer, 

dan software Sketch 

Up + Vray 

Memakai uang hasil 

keuntungan selama fase 

I untuk kontrak gedung 

dan biaya 

pengembangan kantor 

(pembuatan web, beli 

komputer dan printer) 

Memakai uang hasil 

keuntungan selama fase 

II, dan biaya 

pengembangan kantor 

(beli komputer dan 

printer) 

Sistem IT Hardware: 

PC, Laptop, A3 

printer, wifi, telepon 

Software: 

Microsoft Office, 

Sketch up 2015 dan 

Vray 

Hardware: 

PC, A3 printer, wifi, 

telepon, fax, scanner 

dan fotokopi mini 

Software: 

Microsoft Office, 

Sketch up 2015 ,Vray , 

Adobe Premier, 

Illustrator, Photoshop 

Hardware: 

PC, A3 printer, wifi, 

telepon, fax, scanner dan 

fotokopi mini 

Software: 

Microsoft office, Sketch 

up 2015 ,Vray , Adobe 

Premier, Illustrator, 

Photoshop dan Autocad 
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dan Autocad 2016 2016 

Pengeluaran Peralatan elektronik 

(PC,printer), 

software Microsoft 

Office, Sketch up 

2015 dan Vray, 

marketing tools, 

biaya maintenance 

peralatan 

kantor,biaya 

transportasi 

gaji karyawan, gaji 

freelances ,Listrik 

dan Air dan biaya 

tidak terduga 

Uang sewa gedung, 

cicilan penambahan 

peralatan elektronik 

(PC,printer), software 

Microsoft Office, 

Sketch up 2015 ,Vray , 

Adobe Premier, 

Illustrator, Photoshop 

dan Autocad 2016, 

biaya maintenance 

peralatan kantor, biaya 

membuat web,  

gaji karyawan interior, 

gaji freelances, biaya 

transportasi, Listrik dan 

Air dan biaya tidak 

terduga 

Uang sewa gedung, 

cicilan penambahan 

peralatan elektronik 

(PC,printer), software 

Microsoft Office, Sketch 

up 2015 ,Vray , Adobe 

Premier, Illustrator, 

Photoshop dan Autocad 

2016, biaya maintenance 

peralatan kantor, biaya 

maintenance web,  

gaji karyawan interior, 

biaya transportasi, Listrik 

dan Air dan biaya tidak 

terduga 

SDM Owner : meeting 

dengan klien, head 

desainer, presentasi 

untuk klien, 

mengurus kontrak 

fee desain 

Admin (pada tahun 

ketiga) : meminta 

penawaran dan 

mengurus MOU 

dengan supplier.  

Interior desain & 

Owner : meeting 

dengan klien, head 

desainer, mengurus 

kontrak fee desain 

Branding division : 1 

perusahaan yang sudah 

terikat kontrak kerja 

Admin : meminta 

penawaran dan 

mengurus MOU 

dengan supplier, 

mengurus instagram 

Owner : meeting dengan 

klien, head desainer 

Finance : 1 orang 

Mengurus keuangan dan 

kontrak fee design  

stratergies dan mengurus 

instagram 

Branding division : 1 

perusahaan yang sudah 

terikat kontrak kerja 

Head of operational ( 

wakil owner) : 1 orang 
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Arsitektur : 2 orang 

Membantu owner 

mendesain interior 

dan arsitek, 

membuat data spek, 

dan file presentasi  

Drafter : outsources / 

freelances 

 

dan web 

Head architect : 1 orang 

Membantu owner 

untuk memantau 

pekerjaan arsitek dan 

ikut membuat desain, 

data spek dan file 

presentasi 

Interior Desainer : 3 

orang 

Membantu owner 

mendesain interior, 

membuat data spek, 

dan file presentasi  

Arsitek : 1 orang 

mendesain arsitek, 

membuat data spek, 

dan file presentasi  

Drafter interior: 1 

orang + freelances 

Membuat shopdrawing 

interior lengkap  

Drafter arsitek: 1 orang 

+ freelances 

Membuat shopdrawing 

lengkap 

Project manager : 1 

orang 

Mengawasi pengerjaan 

lapangan dan 

membantu admin 

Mengepalai semua 

kegiatan interior desain 

dan keperluan kantor  

Admin proyek : 1 orang 

Admin kantor : 1 orang 

Mengurus keperluan 

kantor dan sample 

material 

Membuat penawaran dan 

berhubungan langsung 

dengan supplier 

Interior Desainer : 5 

orang 

Mendesain interior, 

membuat data spek, dan 

file presentasi  

Arsitek : 2 orang 

mendesain arsitek, 

membuat data spek, dan 

file presentasi  

Drafter interior: 2 orang 

+ outsources 

Membuat shopdrawing 

interior lengkap  

Drafter arsitek: 1 orang + 

outsources 

Membuat shopdrawing 

lengkap 

Project manager sebagai 

head interior : 1 orang 

Project manager sebagai 
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follow up supplier 

mengenai permintaan 

penawaran 

-Ditambah pekerja 

tambahan yaitu 

freelancer untuk render 

head architect: 1 orang 

Mengawasi pengerjaan 

lapangan dan membantu 

admin follow up supplier 

mengenai permintaan 

penawaran 

Dan mengepalai divisinya 

masing-masing, mengatur 

tim dan berjalannya 

aktivitas kerja 

-Ditambah pekerja 

tambahan yaitu 

freelancer untuk render 

Marketing - Kerja sama dengan 

perusahaan branding 

dan property, dengan 

kerjasama berbagi 

komisi 

- Kerja sama dengan 

kontraktor, sistem  

kerjasama berbagi 

komisi 

- Membagikan kartu  

nama dan 

memberitahu kepada 

teman dan kerabat 

- Instagram, posting 

portofolio  

-Mengikuti pameran 

di daerah Surabaya 

dan sekitarnya 

- Kerja sama dengan 

perusahaan property 

-Membuat website 

sendiri agar calon klien 

mudah mengakses dan 

melihat portofolio 

perusahaan 

- Instagram, posting 

portofolio 

- Word of mouth dari 

klien dan kerabat 

- Brand yang kita 

desain, jika terkenal 

maka otomatis 

memarketingkan 

perusahaan C&I 

-Mengikuti pameran di 

daerah Jogja, Solo, 

-Kerja sama dengan 

perusahaan property dan 

bussiness consultant 

- website 

- Instagram, social media  

- Word of mouth  (klien 

sudah banyak datang 

sendiri karna klien re-

order dan dari lingkungan 

klien) 

- Brand yang kita desain, 

jika terkenal maka 

otomatis memarketingkan 

perusahaan C&I 

- Mengikuti pameran 

internasional di Jakarta 

dan Bali 
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-Meminta bantuan 

rekomendasi dari 

keluarga dan teman 

dekat 

-Word of mouth dari 

klien yang membuat 

brand mudah dikenal 

oleh orang lain 

 

Bali, Lombok dan 

sekitarnya 

Tabel 1.2  Fase Bisnis C&I Interior Architecture 
Sumber :  Olahan data pribadi (2018) 

   

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat perbedaan antara fase I ,fase II dan fase III 

pada sumber daya manusia, pendanaan, badan usaha, badan market, strategi 

marketing, partnership, sistem IT hardware dan software, dan juga besar pasar. 

Perbedaan ini menunjukkan bahwa bisnis C&I Interior Architecture berkembang 

secara signifikan dari fase pertama ke fase kedua hingga fase ketiga. 

Pada fase II dan III, C&I Interior Architecture memilih Jl. Raya menganti 

babatan karena area ini adalah area komersil, dan maraknya area yang penuh 

dengan perumahan dan gedung komersial yang diimbangi dengan bisnis membuat 

area ini menjadi area yang tepat untuk perkembangan C&I Interior Architecture 

di fase II. Area ini akan sangat mempermudah perusahaan kami untuk ditemukan, 

serta meningkatkan pasar segmen kami, ditambah lagi dengan kolaborasi kantor 

kami dengan Propnex agent property yang merupakan agent ternama di Surabaya 

dan berbasis Singapura. Selain wilayahnya yang berpotensi, harga tanah dan 

bangunan pun akan naik drastis, sehingga sekaligus bisa dijadikan investasi.  

1.2.3. Perolehan Modal     
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Pada fase awal juga, C&I Interior Architecture merintis bisnis konsultan arsitek 

interior ini secara sendiri, modal kecil untuk peralatan kantor dan komputer 

berasal dari uang penulis dari hasil bekerja sebelumnya di PT Mitrakarya Sukses 

Indonesia. Sedangkan  tenaga kerja dari mengandalkan freelance namun bertahap 

hingga hire staff. Pembelian perlengkapan perusahaan seperti komputer, printer, 

telepon, internet, dan lain – lain serta biaya untuk melakukan marketing awal 

untuk memperkenalkan perusahaan kepada umum sehingga mendapatkan proyek 

dan juga karyawan tetap akan dilakukan menggunakan uang pribadi pemilik C&I 

Interior Architecture.  

Pada fase kedua, C&I interior Architecture akan menggunakan hasil fase I untuk 

menambah kebutuhan perusahaan dan memperluas marketing dengan membuat 

web dan mengurus pembentukan CV ( perijinan usaha, dll). Pada fase ini juga, 

C&I butuh modal cukup besar untuk renovasi dan sewa gedung di Jl. Raya 

Menganti Babatan no.51 bersama Propnex agent property yang dikepalai oleh 

pihak ketiga selaku orang tua dari owner C&I Interior Architecture. Adanya 

pembagian biaya pembangunan dengan propnex. Sisa perolehan uang digunakan 

untuk mengembangkan kantor dan edukasi pekerja agar perusahaan mengalami 

peningkatan kualitas. 

Pada fase ketiga, C&I Interior Architecture akan memperluas bisnis lebih 

lagi dengan menambah kapasitas proyek dan staff. Memperluas kerjasama dengan 

perusahaan lain yang dapat melengkapi kebutuhan klien, sesuai dengan 

perkembangan jaman. Uang yang dihasilkan akan digunakan untuk 
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mengembangkan kantor dan edukasi pekerja agar perusahaan mengalami 

peningkatan kualitas. 

1.3. Usaha C&I INTERIOR ARCHITECTURE  

1.3.1. Layanan Usaha     

 
Layanan usaha dari C&I Interior Architecture berupa layanan konsultan 

desain arsitektur interior hingga mengawasi pembuatan proyek dengan 

keunggulan pendekatan bisnis dalam desain dan kemudahan untuk mendapatkan 

branding yang sesuai dengan konsep perusahaan, untuk itu kami memiliki partner 

usaha utama yaitu brandin dan bussiness Consultant ( pada fase III), dan akan 

berkembang berdasarkan kebutuhan pasar. 

1. Interior Desain  

Menurut Wicaksono dan Tisnawati (2014), desain interior berkaitan 

dengan proses merencanakan, menata, dan merancang ruangruang interior yang 

ada di dalam sebuah bangunan, termasuk perabot, dan pengaruhnya. Pengertian 

arsitektur sendiri menurut Banhart Cl. dalam situs Archizone (2017) adalah seni 

dalam menegakkan bangunan tergolong didalamnya segi perencanaan, konstruksi, 

dan solusi dekorasinya; sifat atau format bangunan; proses membangun; bangunan 

dan kelompok bangunan. Layanan usaha desain arsitektur interior sendiri 

memiliki kriteria dari HDII yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut menurut 

Himpunan Desainer Interior Indonesia (2006) adalah desainer interior adalah 

seorang profesional yang memenuhi kriteria sebagai berikut :   

 Mampu dan kompeten secara kreatif memecahkan masalah masalah yang 

berhubungan dengan fungsi dan kualitas dan lingkungan ruang interior.  
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 Menjalankan pelayanan jasa yang berhubungan dengan ruang interior 

secara profesional, yang meliputi penyusunan program ruang, analisis 

desain, perencanaan ruang, estetika, dan pengawasan pekerjaan secara 

berkala di lapangan dengan menggunakan pengetahuan, khususnya dalam 

konstruksi dan sistem-sistem bangunan interior berikut komponen-

komponennya, peraturan-peraturan alat-alat, bahan atau material, dan 

kelengkapan akhirnya.  

 Mampu dan sanggup mempersiapkan gambar-gambar serta dokumen-

dokumen pelaksanaan yang berhubungan dengan desain interior.  

 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat luas dan ruang yang 

digunakan, perlindungan, kesehatan, dan keselamatan melalui bidang 

profesinya.  

Interior architecture dengan konsep “Design Bussiness Solution” dengan 

fokus branding merupakan keunggulan utama dalam bisnis C&I Interior 

Architecture . Maksud dari interior architecture branding design yaitu 

menerjemahkan bisnis milik klien ke dalam sebuah desain interior melalui 

pendalaman tiap kategori dalam BMC (Business Model Canvas), filosofi bisnis, 

strategi bisnis, brand, visi misi, dan stratergi bisnis dan di aplikasikan dalam 

elemen-elemen desain. C&I Interior Architecture ingin menerapkan desain yang 

berdasarkan stratergi bisnis, tidak hanya estetika saja, tapi bagaimana bisnis itu 

dapat berjalan dan dikenal masyarakat.  

Dengan memperhatikan signage agar menarik perhatian dan ambiance ruang 

yang membuat pelanggan nyaman serta ingin kembali lagi. Desain yang 
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dihasilkan akan menonjolkan keunggulan bisnis klien, dan juga menciptakan 

brand experience kepada customer dan staff perusahaan. Pandangan pengusaha 

dan pandangan desainer yang berbeda juga dapat membuat desain yang 

ditawarkan menjadi lebih kompleks karna menggunakan 2 pandangan  

Analisa brand yang dimaksud adalah dengan mengetahui filosofi dari 

brand tersebut dan diterapkan dalam desain sehingga tidak hanya menggunakan 

warna dan meletakkan logo di dalam desain saja tetapi juga ada filosofi untuk 

menerapkan brand tersebut. Pendalaman visi misi bisnis klien sendiri juga penting 

agar tidak hanya melalui proses bisnis saja misi bisnis klien dapat mencapai visi 

tetapi juga dari desain yang ditawarkan dan masih banyak pendekatan bisnis 

lainnya yang dapat dituangkan dalam desain interior.  

Selain melakukan pendekatan bisnis dalam desain, aspek-aspek penting 

dalam bangunan corporate dan komersial seperti keamanan dan kenyamanan, 

kebutuhan jangka panjang, dan penyesuaian terhadap sosial budaya, kondisi, 

potensi, dan karakter daerah juga diutamakan dalam desain.  

2. Arsitektur 

Walaupun C&I Interior Architecture memang lebih fokus pada interior. 

Namun kami juga menerima layanan arsitek sebagai pelengkap dari interior. Hal 

ini ditunjang dari penulis yang merupakan lulusan dari jurusan interior arsitektur. 

Sehingga owner memiliki keahlian di bidang arsitektur yang dapat di kembangkan 

dan menjadi nilai plus lagi bagi C&I Interior Architecture , karna tidak semua 

firma memiliki layanan tergabung antara arsitek dan interior.  
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Pada Layanan Jasa Arsitek dalam pekerjaan perencanaan dan perancangan 

Arsitektur akan dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut: 

Pekerjaan Tahap ke 1        : Tahap Konsep Rancangan  

Pekerjaan Tahap ke 2        : Tahap Pra Rancangan / Skematik Desain 

Pekerjaan Tahap ke 3        : Tahap Pengembangan Rancangan  

Pekerjaan Tahap ke 4        : Tahap Pembuatan Gambar Kerja 

Pekerjaan Tahap ke 5        : Tahap Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi 

3. Branding 

Kesuksesan dalam membangun merek yang kuat akan tercipta apabila elemen-

elemen pendukung merek mendukung dan memberikan kontribusi yang positif 

guna terciptanya merek yang kuat di pasaran. Elemen–elemen yang dimaksudkan 

di sini adalah kualitas produk yang baik, kemampuan produk dalam memenuhi 

kebutuhan ataupun keinginan konsumen, kemampuan strategi marketing yang 

handal untuk terus memperkenalkan merek di pasaran melalui segala program–

program marketing, sampai pada kemasan produk yang benar, baik dan menarik, 

harga produk yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. 

 
Bagan 1.1. SOP layanan dan sistem kerja dengan partner pada fase I dan II 
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Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

 

Bagan 1.2 SOP layanan dan sistem kerja dengan partner pada fase III 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 
 

 

 

 

1.3.2. Spesifikasi Produk 

Produk yang ditawarkan oleh C&I Interior Architecture sesuai dengan buku 

Pedoman Hubungan Kerja Sama antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas oleh 

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII).   

Berikut adalah spesifikasi produk menurut Himpunan Desainer Interior Indonesia 

(2006) yang menjadi acuan bagi C&I Interior Architecture. 

a.  Pradesain (Prelimenary Design)  

 Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

Requirements/TO.R) serta membuat daftar pertanyaan tertulis atau 

kuesioner untuk melengkapi data yang diperlukan dalam melaksanakan 

pekerjaan desain interior.  

 Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai latar 

belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan.  
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 Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan 

dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material yang akan dipakai, 

serta estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan sebagai 

bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas.  

 Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

b.  Pengembangan desain  

Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior melanjutkan 

pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan gambar-gambar denah 

seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik lampu, titik elektrikal, data, 

telepon atau telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi berikut kusen 

dan pintu, finishing dinding, lantai dan plafon, pola lantai, serta skema material 

dan warna. Termasuk juga gambar tampak potongan interior, gambar detil, dan 

pengolahan (treatment) khusus yang akan menjadi bagian utama dari dokumen 

pelelangan.  

c.  Dokumen Pelelangan  

Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun dokumen 

pelelangan yang mencakup kelengkapan:  

 Gambar Kerja  

 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)   

 Spesifikasi Teknis  

 Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)  
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Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah disetujui oleh 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi yang telah dipersiapkan itu 

kemudian dapat diterbitkan sebagai dokumen pelelangan atau dokumen lelang.   

d.  Pelelangan  

Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam  

mempersiapkan dan menyelenggarakan pelelangan dengan cara:  

 Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari calon 

kontraktor yang akan diundang.  

 Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor yang 

diundang.  

 Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan atau 

aanwijzing, untuk persiapan penawaran calon kontraktor.   

 Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi 

terhadap penawaran peserta lelang  

 Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada Pemberi Tugas.  

e.  Pengawasan berkala  

Setelah dilakukan penunjukan kontraktor secara resmi oleh Pemberi Tugas, 

Desainer Interior mulai melakukan tugas pengawasan berkala saat melakukan 

kunjungan pengawasan berkala ke lokasi proyek, yaitu sebagai berikut:  

 Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan memimpin rapat awal 

koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan pihak lain 

yang sangat terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.  
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 Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan.  

 Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan, tetapi 

tidak berfungsi sebagai konsultan pengawas.  

 Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang dianggap perlu untuk 

lebih bisa dimengerti dan menjelaskan apa yang sudah dinyatakan dalam 

gambar-gambar kerja pada dokumen pelaksanaan.  

 Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan pengawas 

terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor mendapatkan haknya 

atas tahap pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai.  

 Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata tidak 

sesuai dengan desain interior dan wajib memberikan solusi di lapangan 

melalui rapat koordinasi dengan konsultan pengawas.  

 Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan 

penyesuaian pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan 

ketetapan terhadap desain interior yang harus dilaksanakan.  

 Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak mewakili Pemberi 

Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu dan sebanyak-

banyaknya seminggu sekali.  

Berdasarkan ketentuan spesifikasi produk yang diberikan kepada klien menurut 

Himpunan Desainer Interior Indonesia tersebut, C&I Interior Architecture 

menawarkan jasa dari konsultasi, design & build, dan servis branding dan 

keperluan pebisnis lainnya.   
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2. Arsitektur 

Pada tahap pembuatan arsitek terdapat beberapa tahap untuk menghasilkan 

produk yang siap di bangun,berikut beberapa tahap pembuatan produk arsitektur : 

Tahap 1 : Tahap Konsep Rancangan  

Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi 

pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan 

pengolahan data yang menghasilkan: 

a. Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer 

maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta 

kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku. 

Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, 

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan. 

b. Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-

pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan atau 

bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan 

rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala 

proyek. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa konsep ini merupakan dasar 

perancangan tahap selanjutnya.  
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Tahap 2 : Tahap Pra-rancangan / Skematik Desain 

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai dan 

dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan 

gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam  gambar-gambar. Sedangkan 

nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta 

aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem 

konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk 

laporan tertulis maupun gambar-gambar. 

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari klik, arsitek akan 

melakukan kegiatan tahap selanjutnya. 

Sasaran tahap ini adalah untuk: 

a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas 

program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan  arsitek. 

b. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu 

pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. 

c. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan 

serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. 

d. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap 

ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan. 
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Tahap 3 : Tahap Pengembangan Rancangan 

Pada tahap Pengembangan Rancangan, arsitek bekerja atas dasar 

prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan:  

a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-elektrikal, serta 

disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya 

baik terpisah maupun secara terpadu. 

b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan 

nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi. 

c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, 

kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, 

dan laporan tertulis. 

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil 

pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan digunakan 

oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya. 

Sasaran tahap ini adalah: 

a. Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau 

dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi 

kelayakan dan fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan. 

Tahap 4 : Tahap Pembuatan Gambar Kerja 

Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, berdasarkan hasil Pengembangan 

Rancangan yang telah disetujui klien, Arsitek menerjemahkan konsep rancangan 
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yang terkandung dalam Pengembangan Rancangan tersebut ke dalam gambar-

gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun 

secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan 

konstruksi. 

Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar 

kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, 

lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya 

pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci. Setelah diperiksa dan 

mendapat persetujuan dari pengguna jasa, Gambar Kerja yang dihasilkan ini 

dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. 

Sasaran tahap ini adalah: 

a. Untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar supaya 

konsep rancangan  yang tergambar dan dimaksud dalam Pengembangan 

Rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik. 

b.Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif, agar supaya biaya dan waktu 

pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tahap 5 : Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan Gambar Kerja ke dalam 

bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian 

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan-(RKS) serta 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Daftar Volume (Bill of 
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Quantity/BQ). RAB tersebut kami dapatkan dari partner kontraktor dengan 

perjanjian mark-up harga berdasarkan MOU yang jelas. Untuk memperoleh 

penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan 

teknis pelaksanaan pekerjaan sehingga Konstruksi dapat dipertanggungjawabkan 

dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 

LAYANAN 
INTERIOR 
(Design) 

Pradesain (Prelimenary Design) dan Pengembangan Desain 

(tanpa denah titik lampu, titik elektrikal, data, telepon / 

telekomunikasi) 

 
INTERIOR  
( Design + Spec) 

Pradesain (Prelimenary Design) , Pengembangan Desain, 
Dokumen Pelelangan, Pelelangan (RAB kontraktor) dan 
pengawasan berkala, Pekerjaan pelengkap (video 3D) 

INTERIOR 
ARSITEKTUR 
(Design) 

Interior : Pradesain (Prelimenary Design) dan Pengembangan 

Desain (tanpa denah titik lampu, titik elektrikal, data, telepon 

/ telekomunikasi) 

Arsitektur: Tahap konsep , pra-rancangan, dan pengembangan 
rancangan  

INTERIOR 
ARSITEKTUR 
(Design + Spec) 

Interior : Pradesain (Prelimenary Design) , Pengembangan 
Desain, Dokumen Pelelangan, Pelelangan (RAB kontraktor) 
dan pengawasan berkala, Pekerjaan pelengkap (video 3D) 
Arsitektur : Tahap konsep , pra-rancangan, dan 
pengembangan rancangan, gambar kerja, dan Pengadaan 
Pelaksana Konstruksi 
 

Note : Pembagian layanan ini berdasarkan dari analisa pasar dan kebutuhan klien, 
serta mengikuti pembagian kerja berdasarkan standart HDII  

Tabel 1.3. Paket layanan interior dan arsitektur 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2019) 

 
3. Branding 

Branding yang kita maksud di dalam C&I Interior Architecture adalah Brand 

identity dan brand strategy, semuanya dilakukan untuk menciptakan sebuah brand 
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yang solid. Fokus utama dari branding disini adalah pembuatan brand identity 

perusahaan secara menyeluruh, dilanjutkan dengan penyusunan brand strategy. 

Media utama yang akan dibuat adalah Logo dan GSM (Graphic Standard 

Manual). Logo dan GSM dibuat karena selama ini perusahaan belum mempunyai 

logo dan design guide yang pasti sebagai identitas perusahaan. Dengan memiliki 

Logo dan GSM yang baik, maka proses branding yang akan dilakukan lebih 

mudah dan hasilnya bisa maksimal. Media pendukung lainnya adalah pembuatan 

visual brand identity perusahaan untuk mendukung brand strategy yang akan 

dibuat seperti; stationery, poster/digital poster, social media content (Instagram), 

company profile, toolkit workshop, layout website wix, roll banner dan beberapa 

media lainnya. 

Untuk itu kami memiliki 2 paket utama yaitu paket standart dan paket 

komplit. Paket standart adalah untuk perusahaan yang belum begitu besar, atau 

masih start up dengan struktur yang sederhana. Di paket standart ini kami hanya 

memberikan desain standart pada umumnya. Produk branding ini bertujuan untuk 

mendukung proses desain dimana C&I Interior Architecture memiliki pendekatan 

branding dalam produk interior. Dengan cara mengaplikasikan warna khas, sifat 

dari brand, suasana, ketegasan garis dalam elemen interior seperti signage, 

lighting, alur kerja pengguna, warna furniture. 

Desain Logo Desain logo, panduan warna & font 

Desain Stationery Kartu nama, kop surat, amplop, map folder, cap, nota, 

invoice 

Desain 

Profile/Brochure 

Maksimal 8 halaman, ukuran maksimal A4, termasuk 

cover 
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Jumlah Alternatif 2 pilihan desain per item 

Jumlah Revisi 3 kali revisi 0 redraw / 1 kali redraw 1 kali revisi (Pilih 

satu) 

  Tabel 1.4. Tabel layanan standart branding 
Sumber :  Skema Brands (2016) 

 

Sedangkan untuk paket layanan komplit untuk sebuah perusahaan yang sudah 

cukup berkembang atau bisnis yang sudah jelas struktur dan  pasarnya. Paket ini 

dilengkapi oleh desain web, gimmicks dan flyer/ packaging . 

Desain Logo Desain logo, panduan warna & font, filosofi logo detail 
per elemen logo 

Desain Stationery Kartu nama, kop surat, amplop, map folder, cap, nota, 
invoice 

Desain Profile / Brochure Maksimal 20 halaman, ukuran maksimal A4, termasuk 
cover 

Desain Flyer / Banner / 
Packaging 

2 muka 

Desain Gimmicks Goodie bag, mug, pulpen, kaos / seragam, id card, car 
branding 

Desain Website Hosting 1 Tahun, Domain 1 Tahun, Licensed Premium 
Theme, Space 4GB 

Jumlah Alternatif Desain Masing masing 2 pilihan desain kecuali website 
Jumlah Revisi Desain 3 kali revisi 0 redraw / 1 kali redraw 1 kali revisi 

Tabel 1.5. Tabel layanan premium branding 

Sumber :  Skema Brands (2016) 
 
 

 1.3.3. Inovasi Usaha    

 
Inovasi usaha yang membedakan antara C&I Interior Architecture dengan 

perusahaan interior lain adalah  memiliki keunggulan analisa bisnis dalam interior  

Architecture. Mendesain sebuah tempat komersial dan corporate yang berlandasan 

konsep bisnis mereka dan membuat ambiance tempat tersebut menjadi khas 



 38 

perusahaan tersebut. Menyediakan layanan yang praktis dan mudah bagi klien, 

terutama dalam urusan mendesain sebuah bisnis kami dapat memberikan 

branding dan interior architecture design sekaligus. Penggabungan kemampuan 

dari desainer interior dan desainer grafis dari C&I Interior Architecture belum 

tentu dimiliki oleh desainer konsultan desain arsitektur interior umum. Ditambah 

lagi dengan pemikiran bussiness consultant atau bisa juga klien yang di bidang 

bisnis, sehingga makin kompleks pemikiran kami untuk merancang sebuah 

desain.  

  Inovasi lainnya adalah memberikan experience video dan VR 360 (pada 

fase III) untuk klien agar dapat membayangkan secara 3 dimensi bagaimana 

proyeknya akan terlihat, bagaimana suasana dan materialnya dengan cara yang 

mudah di cerna. C&I Interior Architecture yang tiap fase akan berkembang, akan 

selalu mencari peluang bekerja sama agar kebutuhan klien dapat terpenuhi semua 

dan puas dengan layanan kami (design bussiness solution) .   

 Inovasi strategi marketing yang dilakukan C&I Interior Architecture 

adalah menggunakan key partner dan networking. Dimana jika kita memiliki 

banyak partner akan semakin banyak peluang klien yang dikenalkan. Untuk fase I, 

menurut penulis itu akan efektif karena lebih baik mencari klien bersama dari 

pada sendirian dengan kondisi kami juga masih start up dan tidak punya 

portofolio asli. 

Selain itu, C&I Interior Architecture  juga memberikan layanan utama 

branding bagi klien berupa  logo, tagline, profil bisnis, marketing tools dan lain 

sebagainya dengan bekerja sama dengan partner perusahaan branding. 
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Kemudahan ini ditujukan untuk membuat klien praktis dan tidak perlu 

mendatangi 2 tempat. C&I Interior Architecture  juga bekerja sama dengan 

partner kontraktor arsitektur interior untuk memberikan kemudahan jasa build 

untuk klien agar tidak perlu mencari kontraktor lain karena akan menjadi tidak  

efisien dan efektif dalam segi waktu dan komunikasi.  

1.4. Analisa Industri / Industry Forces 

1.4.1. Kompetisi Industri     

  Kompetisi industri merupakan hal yang penting karena persaingan antar 

perusahaan untuk mendapatkan pasar merupakan hal pokok dalam bisnis. 

Menurut Budi (2017), perusahaan akan semakin diuntungkan apabila posisi 

perusahaan kuat dan tingkat persaingan pasar rendah. Persaingan akan semakin 

ketat jika banyak pesaing dengan pasar yang sama, loyalitas pelanggan yang 

rendah, produk mudah digantikan, dan banyak kompetitor dengan kemampuan 

yang sama. Berikut analisa kompetisi industri dari  

a.  Fase Pertama  

C&I Interior Architecture sudah memiliki pesaing atau kompetitor pada fase 

pertama. Dalam fase pertama, pesaing juga merupakan pemain baru di dunia 

desain interior.  Berikut adalah kompetitior C&I Interior Architecture pada fase 

pertama : 

1. Interior architecture firm baru, yang sama-sama baru merintis usaha . Hal 

ini membuat terjadinya persaingan harga, produk yang ditawarkan, dan 

service yang diberikan kepada klien. Dalam segi persaingan harga, 
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umumnya interior architecture firm baru biasanya menawarkan harga yang 

rendah atau tergolong murah. Posisi C&I Interior Architecture tergolong 

sejajar karena sama-sama masih awal dalam merintis bisnis, belum dapat 

kepercayaan klien, namun akses ke supplier sudah baik karna penulis 

sudah mengenal supplier saat bekerja dan freelance sehingga sudah 

mengetahui cara kerjanya, switching cost masih kecil bila dibanding 

pemain yang sudah berpengalaman, meskipun memiliki keunggulan 

pendekatan bisnis dalam desain dan keunggulan design & build. Namun 

kami memiliki nilai plus yaitu memiliki perusahaan branding yang 

memberi layanan lebih. 

2. Firm interior yang memiliki konsep sama yaitu Interior Architecture 

branding, namun masih pada tenggang waktu merintis. Perusahaan yang 

belum lama dibidangnya dan sedang mencari nama. 

 

Contoh nyata kompetitor pada fase pertama adalah “Beta interior design”. 

Layanan usaha yang ditawarkan adalah jasa konsultan interior dengan keunggulan 

design & build. Design mulai merintis bisnisnya mulai dari tahun 2016. Pemilik 

dari perusahaan ini yang merupakan head designer adalah lulusan interior Raffles 

di Singapura. Sehingga desain dari beta interior mempunyai keunikan yang 

berkelas. Lokasi dari interior design firm ini adalah di Dukuh Pakis, Surabaya 

dengan segmentasi kalangan  ekonomi menengah ke atas. Marketing yang 

dilakukan interior design firm ini yaitu menggunakan word of mouth marketing 

dan  media sosial. ini menerima proyek residensial dan proyek komersial. Posisi 
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C&I Interior Architecture jika dibandingkan dengan Beta Interior tergolong 

rendah karena Beta Interior sudah merintis dalam waktu yang lebih dulu, sudah 

terlihat jelas product differentiation nya, koneksi supplier sudah banyak, dan 

banyak proyek yang sudah didesain olehnya.  

 

Gambar 1.6. Beta design Studio 
Sumber : instagram (2018) 

 

Selain itu contoh nyata kompetitor pada fase pertama adalah “89 lab 

design ” yang terletak di Bandung. 89 Lab Design melayani jasa pembuatan 

interior ruangan, jasa logo, dan pembuatan website untuk segala keperluan 

pelanggan dengan lengkap. Baik itu untuk perusahaan, kantor, individu, ataupun 

komersil. Secara konsisten mengerjakan projek anda mulai dari 0, hingga selesai. 

Baik itu pembangunan, maupun berupa data final. 89 lab design menerima semua 

jenis proyek. Posisi C&I Interior Architecture jika dibandingkan dengan 89 lab 

design juga tergolong rendah karena 89 lab Design sudah memiliki pengalaman 

lebih lama dan portofolio lebih banyak sehingga lebih dipercaya oleh customer. 
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Walaupun desain yang dihasilkan 89 lab design tergolong umum dan biasa. 

Design yang tingkat kesulitannya tidak tinggi. 

 

Gambar 1.7. Web 89 lab design 
Sumber : web 89 lab design (2018) 

 
b. Fase Kedua dan Ketiga  

Pada fase kedua , C&I Interior Architecture sudah lebih mengembangkan 

lingkup pekerjaan, dan mengembangkan bagian internal perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas. Berikut adalah kompetitior dari C&I Interior Architecture 

pada fase kedua dan ketiga.  

1. Interior architecture firm lebih senior, Hal ini disebabkan karena dari segi 

waktu, interior architecture firm ini tetap lebih lama, semakin banyak 

proyek yang dimilikinya dan punya ciri khas. Posisi C&I Interior 

Architecture tergolong sejajar karena pada fase kedua, C&I Interior 

Architecture sudah jelas product differentiation nya, sudah memiliki lebih 

banyak koneksi supplier, banyak pengalaman proyek, sudah dikenal oleh 

masyarakat sehingga sama-sama dipercaya oleh klien. Kerjasama dengan 

perusahaan branding sudah terjalin kuat, sudah mengevaluasi supplier 

menjadi yang terbaik. 
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2.  Firm Interior Architecture Branding namun memiliki merupakan 

perusahaan senior, banyak pengalaman dan ciri desain yang kuat, hasil 

desainnya juga tergolong kelas menengah keatas. Kesamaan dalam 

menerima proyek komersial dan mungkin kesamaan dalam memiliki 

keunggulan design , branding , dan build. 

Contoh nyata kompetitor pada fase kedua ini adalah “Cassia Studio” dan 

“Kamarupa Group”. Cassia Studio adalah perusahaan interior yang berdiri 

sejak tahun 2015, founder nya yaitu Felix Sidharta lulusan interior desain di 

RMIT Australia. Layanan yang ditawarkan yaitu konsultan interior yang fokus 

pada proyek komersial dengan keunggulan desain furniture yang 

menggambarkan ciri khas dari Cassia. Lokasi dari Cassia yaitu di Surabaya 

dengan segmentasi kalangan menengah ke atas. Posisi C&I Interior 

Architecture pada fase kedua tergolong lebih rendah karena Cassia Studio 

merupakan perusahaan yang berkembang pesat, walaupun umurnya masih 

pendek, namun perusahaan ini sudah memiliki banyak proyek dan 

portofolionya yang teramat bagus layaknya perusahaan senior.  
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Gambar  1.8. Cassia Studio 
Sumber : Instagram (2019) 

 
Kompetitor lainnya yaitu Kamarupa. Layanan usaha yang ditawarkan oleh 

Kamarupa adalah konsultan arsitektur interior yang memiliki banyak layanan, 

yaitu branding, web dan graphic design, konsepnya cukup sama dengan C&I 

Interior Architecture, namun jam terbangnya yang jauh lebih dulu dan gaya 

desainnya yang cukup rumit bagi perusahaan gabungan. Kantornya  di Jakarta 

dengan segmentasi customer yaitu kalangan menengah ke atas. Divisi interior 

desain di Kamarupa bernama High Street Studio, kedua divisi ini merupakan 

perusahaan yang berbeda awalnya. Namun karna sering berkolaborasi, meleburlah 

menjadi satu yaitu kamarupa group. Pemegang quality control dan marketing juga 

berbeda per divisi , hal tersebut menjadi kekurangan dari kamarupa menurut saya 

karena produk yang dihasilkan di terlalu terintegrasi. (Sumber : wawancara 

Pribadi, 2019) Posisi C&I Interior Architecture jika dibandingkan dengan 

Kamarupa tergolong rendah karena banyaknya proyek komersial yang telah 

didesain dan lokasi mereka yang di Jakarta, membuat perkembangan mereka lebih 

cepat. Hal ini menyebabkan klien lebih percaya dengan interior architecture 

design firm yang lebih lama dan memiliki proyek yang sudah lebih banyak. Selain 
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itu, proyek-proyek yang dikerjakan oleh Kamarupa Group sendiri sudah 

merupakan proyek-proyek yang cukup besar 

.  

Gambar 1.10.  Kamarupa Group 
Sumber : web kamarupa (2018) 

 
Berikut adalah tabel kesimpulan dari posisi C&I Interior Architecture pada 

kompetisi industri.  

KETERANGAN FASE I FASE II FASE III 

Beta Design Studio Rendah Sedikit tinggi Tinggi 

89 Lab Design Sedikit rendah Tinggi Tinggi 

Cassia Studio Rendah Sejajar Tinggi 

Kamarupa  Rendah Rendah Sejajar 

Tabel 1.6. Tabel Analisa Kompetisi Industri 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

 
1.4.2. Konsumen   

 
Konsumen pada target market C&I Interior Architecture adalah sebagian 

besar pebisnis. Tidak adanya diferensiasi produk juga menyebabkan posisi 

konsumen semakin kuat untuk mengendalikan harga produk perusahaan, terutama 

untuk konsumen yang juga merupakan perusahaan. Pada jaman sekarang, 

perusahaan interior yang berkembang semakin banyak, sehingga konsumen akan 
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membandingkan harga, hasil kerja, dan brand serta image perusahaan konsultan 

interior. 

 Berdasarkan analisa kekuatan konsumen terhadap perusahaan, maka 

kesimpulannya adalah : 

a. Pada fase I, posisi buyer terhadap C&I Interior Architecture adalah weak 

buyers karena marketing kurang meluas, diferensiasi produk belum 

terlihat, switching cost customer rendah karena kami merupakan pemain 

baru di dunia interior dan belum memiliki pengalaman dalam proyek. 

b. Pada fase II dan III, posisi buyer terhadap C&I Interior Architecture 

adalah strong buyers karena konsumen sudah meluas, diferensiasi produk 

sudah terlihat, switching cost customer tinggi karna sudah banyak 

konsumen yang sudah percaya / repeat order kepada C&I Interior 

Architecture. 

1.4.3. Produk Substitusi   

 
a. Fase Pertama  

Pada fase pertama, C&I Interior Architecture yang masih baru memiliki banyak 

ancaman substitusi. Berikut adalah analisis produk substitusi : 

 Perusahaan yang menjual furniture dengan membuat 1 paket dengan 

desain 

 Perusahaan yang menjual furniture juga ada yang menyediakan jasa desain 

arsitektur interior.  

 Kontraktor interior dan arsitek yang sekaligus bisa memberikan jasa 

desain arsitektur interior.  
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 Aplikasi-aplikasi desain arsitektur interior, majalah desain interior, dan 

website yang berisi inspirasi desain seperti Pinterest, aplikasi IKEA, akun 

arsitektur interior di Instagram, dan lain-lain dapat membuat klien lebih 

memilih pilihan ini karena menurut klien, harga yang dikeluarkan lebih 

terjangkau dari pada mengeluarkan biaya besar untuk interior design firm  

yang baru.  

 

b.  Fase Kedua dan Ketiga  

Pada fase kedua dan ketiga, C&I Interior Architecture tergolong interior 

architecture firm yang cukup memiliki pengalaman. Namun, meskipun tergolong 

bisnis yang pengalaman, memiliki banyak proyek, dan dipercaya klien, tetap 

terdapat ancaman dari produk substitusi. 

 Berikut adalah analisis produk substitusi : 

 Perusahaan yang menjual furniture dan menyediakan jasa desain arsitektur 

interior juga dengan kelebihan furniture tersedia di showroom dan klien 

tidak perlu menunggu lama.   

 Arsitek dan kontraktor bangunan yang bisa sekaligus mendesainkan 

arsitektur interior bangunannya sehingga klien tidak mau repot, dan 

merasa lebih murah. 

 Perusahaan menjual kain dan perlengkapan interior namun memiliki jasa 

desain interior dan arsitektur juga. 

 Perusahaan menjual home living yang berbasis e-commerce  
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Contoh nyata ancaman produk substitusi pada fase kedua bagi C&I Interior 

Architecture  adalah “Graha Intereur ” , “ Vania fabric store” dan  “Vilia 

Interior”. Mereka yang memiliki produk dengan brand ternama, sekaligus desain 

interior arsitekturnya yang juga sudah memiliki nama, biasanya klien sudah 

percaya terhadap brand. Padahal desain yang di kembangkan biasanya adalah 

bergaya klasik dan minimalis, belum terlalu modern seperti trend sekarang. 

Ancaman yang lebih membahayakan lagi untuk kedepannya adalah home living 

yang berbasis e-commerce seperti IKEA , dan pro design yang sekarang baru 

memunculkan program teknologi design tersebut. Karna untuk kedepannya, 

semua sudah menggunakan teknologi , dan harga furniture mereka yang jauh lebih 

murah dari kami para desainer. Dengan aplikasi pencocokan tersebut dapat 

membuat klien residensial jadi enggan menggunakan jasa interior. Namun untuk 

sekarang ini, karena target pasar kami berbeda, sehingga C&I Interior 

Architecture pada fase III lebih unggul, karena layanan kami yang mengarah ke 

komersil sehingga membutuhkan pengaturan yang kompleks. 

Berikut tabel analisa posisi C&I Interior Architecture dengan brand subsitusi 

kami. 

KETERANGAN FASE I FASE II FASE III 

Bapak Suwandi Sedikit rendah Sejajar Tinggi 

Thema Home Rendah Tinggi Tinggi 

Graha Intereur Rendah Sedikit rendah Tinggi 

IKEA Rendah Sejajar Sejajar 

Tabel 1.7. Analisa Produk Subsitusi 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

 
1.4.4. Pemasok/Supplier  
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Supplier bagi perusahaan C&I Interior Architecture antara lain : 

Untuk fase I : 

a. Drafter gambar kerja / freelances 

b. Perusahaan branding  (pada fase pertama) 

c. Digital printing 

d. Kontraktor interior 

e. Kontraktor bangunan 

f. Supplier material (flooring, wallcovering, gypsum board, HPL, cat, 

lighting, dsb.) 

g. Toko furniture 

h. Toko aksesoris ( lighting, carpet, home living) 

Dan terdapat tambahan pada fase II dan III: 

i. Course/ Trainer Branding 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru  

 
Ancaman dari pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-

perusahaan karena dapat menghasilkan kapasitas produksi tambahan dan kapasitas 

tambahan ini dapat menekan biaya pembeli menjadi rendah. Hal ini tentunya 

dapat menyebabkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan.  

Berikut adalah analisa ancaman pendatang baru dari C&I Interior Architecture.  

a.  Fase Pertama  

Pada fase pertama, C&I Interior Architecture tergolong pendatang baru dalam 

bisnis konsultan interior. Pada fase ini, ancaman dari pendatang baru yaitu yang 
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pertama dari interior architecture firm yang juga baru, yang sama-sama baru 

merintis bisnis konsultan arsitektur interior dan yang kedua  

adalah mahasiswa-mahasiswa interior architecture design yang baru lulus. Berikut 

adalah analisis ancaman pendatang baru bagi C&I Interior Architecture pada fase 

pertama : 

 Product differentiation masih belum jelas karena masih memiliki proyek 

desain yang masih sedikit jumlahnya.  

 Switching cost yang masih kecil sehingga klien tidak akan merasa rugi 

yang cukup besar jika klien menggunakan jasa lain 

 Nama brand belum dikenal dan diketahui sehingga susah untuk 

mendapatkan kepercayaan dari klien.  

 Harga yang ditawarkan tidak bisa semurah freelance, karna kami 

memiliki biaya kantor yang menjadi pertimbangan harga.  

Pada fase ini, contoh ancaman pendatang baru adalah para fresh graduate yang 

mencoba untuk merintis di dunia desain interior. 

Posisi C&I Interior Architecture masih bisa unggul terhadap ancaman firm 

baru, karna kami tidak hanya melayani interior biasa, namun kami memiliki 

layanan desain branding yang dimana kami bermain di dua segmen, yaitu segmen 

branding dan segmen interior. Kenalan supplier dan pengalaman di tempat kerja 

sebelumnya, membuat C&I Interior Architecture lebih percaya diri. 

b.  Fase Kedua  
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Pada fase ini juga, C&I Interior Architecture memperluas daerah 

segmentasinya menjadi area Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain di pulau 

Jawa, dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Lombok, Yogyakarta, dll.  

Kemungkinan terancamnya dengan pesaing baru adalah karna inovasi 

teknologi mereka, dan harga mereka yang murah. Namun, posisi C&I Interior 

Architecture jika dibandingkan dengan pendatang baru lainnya pada fase kedua 

tergolong tinggi karena pada fase ini, C&I Interior Architecture terus menerus 

berinovasi dengan fokus pada proyek komersial dan tetap memberi keunggulan 

analisa bisnis dalam mendesain dan kemudahan jasa desain grafis serta jasa build. 

Dan mengerjar target pasar yang berbeda dari pendatang, sudah memiliki market 

area komersial sendiri. 

1.4.6. Kesimpulan 

 
Pesaing kami di industri ini sangatlah banyak macamnya, mereka pun juga 

memiliki kelebihan yang bagus. Dengan pesaing yang amat bagus, C&I Interior 

Architecture menjadikan perusahaan tersebut menjadi pacuan dalam perusahaan 

kami berkembang, jika perusahaan lain memiliki suatu standart, kami harus 

berusaha lebih dari standart orang lain. Maka dari itu, perlu kita mengetahui siapa 

pesaing kita agar tidak salah melawan. 

Perusahaan subsitusi kami juga banyak, semakin lama semakin canggih 

dan merisaukan. Kami harus melakukan inovasi lebih untuk melawan perusahaan 

subsitusi, hal ini penting agar saat marketing kita juga bisa meyakinkan klien 

untuk memilih kita bukan yang sistem borongan. Pada fase II dan III, C&I 
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Interior Architecture sudah semakin kuat karena sudah memiliki pengalaman, 

brand dan memiliki margin yang tinggi.  

Untuk mencoocokkan diri dengan supplier tentu tidak mudah, perlu 

memilah supplier yang berkompeten dan mudah menangkap apa yang kita mau. 

Ada 2 perbedaan supplier yang dipakai oleh C&I Interior Architecture pada fase I 

, dan fase II, III. Supplier tersebut dibedakan dari kualitas barang dan 

pengerjaannya, tentu semua itu bergantung pada budget proyek. 

     Kesimpulan dari analisa pesaing, konsumen, produk subsitusi , 

supplier dan pendatang baru bahwa C&I Interior Architecture lebih rendah 

saat fase I karena tidak memiliki pengalaman, tidak ada kepercayaan dari 

masyarakat dan supplier, serta masih mengevaluasi kegiatan kerja dan 

partner branding kami. Namun melihat dari pasar kami yaitu area komersial, 

area komersial memiliki pasar yang besar, dan tidak perlu kuatir karna 

pasar komersial yang terus berkembang pesat. Maka, masih banyak 

kesempatan yang bisa kita raih untuk kedepannya.  

 Pada fase II dan III , C&I Interior Architecture terus berusaha 

berkembang menjadi lebih baik, mencari benchmark di luar negeri agar pemikiran 

perusahaan bisa lebih maju dari ancaman pendatang baru dan pemain lainnya.  

1.5. Market Forces 

1.5.1. Market Issues 

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin lama semakin menonjol akan 

kompleksitas, persaingan, perubahan, dan ketidak pastian. Keadaan ini 

menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan di bidang jasa konsultan 

interior. Permasalahan di pasar bisnis konsultan interior terletak pada karakter 



 53 

konsumen yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan produk (furniture) 

serupa tanpa harus menggunakan jasa konsultan desain interior yang bisa didapat 

di toko-toko yang menjual furniture yang sudah jadi. Pada Era digital seperti 

sekarang ini, konsumen dapat dengan mudah menggunakan aplikasi untuk 

mendapatkan inspirasi mendesain ruangan yang mereka inginkan.  

Kini Anda dapat melakukan mix n match furnitur IKEA tanpa perlu 

beranjak dari rumah. Perusahaan furnitur asal Swedia tersebut segera 

meluncurkan aplikasi yang memungkinkan pengguna ponsel pintar mendesain 

interior ruangan sesuai dengan selera mereka. Seperti dilansir laman Nine, aplikasi 

bernama IKEA Place itu menggunakan teknologi augmented reality (AR). Dalam 

rilisnya, aplikasi ini diklaim secara otomatis mengatur skala produk berdasarkan 

dimensi ruangan dengan tingkat akurasi sebesar 98 persen. 

Teknologi AR sangat presisi sehingga pengguna bisa melihat tekstur 

kainnya, dan juga bagaimana cahaya dan bayangan pada perabotan. Aplikasi 

tersebut juga memungkinkan pengguna memilih 2.000 produk dan bahkan 

menyimpan serta mengirim video atau foto ruangan hasil desain mereka 

Dari perkembangan teknologi ini, dapat mengancam pasar interior, 

sekarang hanyak segment rumah saja namun kedepannya bisa saja proyek 

komersial juga bisa menggunakan aplikasi. Maka dari itu, kami memilih 

pendekatan branding untuk menjadi pelengkap yang membedakan dari produk 

aplikasi.  
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1.5.2. Market Segment 

 
Segmentasi pasar adalah pengelompokkan pasar menjadi kelompok-

kelompok konsumen yang homogen, dimana tiap kelompok (bagian) dapat dpilih 

sebagai pasar yang dituju (ditargetkan) untuk pemasaran suatu produk. Agar 

segmentasi pasar atau pengelompokkan pasar dapat berjalan dengan efektif maka 

harus memenuhi syarat-syarat pengelompokkan pasar sebagai berikut : 

1. Measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur 

atau dapat didekati. 

2. Accessibility, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dapat secara efektif 

memusatkan (mengarahkan) usaha pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. 

3. Substantiability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup 

menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. 

Pada hakekatnya setiap perusahaan yang menjual barang dan jasa hendaknya 

perlu melakukan segmentasi pasar (market segmentation) 

Segmentasi pasar pengguna jasa konsultan interior dibagi menjadi 

beberapa segmen diantaranya di pasar menengah bawah, menegah ke atas, dan ke 

atas. Segmentasi pasar mempengaruhi kebutuhan seseorang dalam menggunakan 

jasa interior untuk menciptakan perancangan bangunan sesuai kebutuhan 

konsumen. Segmentasi klien ini menentukan style yang akan dipilih, tujuan 

proyek, budget proyek dan kelas pengerjaan. 

Di bidang interior arsitektur dibedakan untuk menangani proyek komersial 

dan residensial. Proyek komersial biasanya target marketnya adalah perusahaan , 
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lembaga atau bisnis perorangan. Sedangkan residensial biasanya menarget 

perorangan, pasangan yang baru menikah, bisnis property perorangan.  

C&I Interior Architecture merupakan perusahaan yang berfokus pada area 

komersial dan corporate, sehingga target pasar kami adalah perusahaan , lembaga 

atau bisnis perorangan. Pada fase I, kami menargetkan kelas menengah dengan 

skala kecil yaitu batasan luasan >100m2 – 300m2. Fase II, target pasarnya sudah 

naik menjadi kelas menengah dan menengah keatas dengan skala sedang dengan 

luasan 300m2-600m2. Pada fase III, kami menargetkan kelas  menengah dan 

menengah keatas dengan skala yang lebih besar namun tetap menerima kelas 

sedang yaitu skala luasan 300m2 - 2000m2. 

 
1.5.3. Needs and Demand 

 
Kebutuhan (need ) diartikan sebagai keadaan kurangnya atau tidak adanya 

pemenuhan kebutuhan secara mendasar. Kebutuhan menyatakan tuntutan dasar 

manusia, sedangkan permintaan (demand ) adalah hasrat terhadap produk yang 

dapat memenuhi keinginan yang telah didukung dengan kemampuan dan 

kemauan untuk membayar. 

Kebutuhan jasa konsultan interior di bidang commercial cukup besar, 

karena tingkat produktivitas yang tinggi dalam memenuhi permintaan konsumen 

akhir maupun industri menengah. Masyarakat kini mulai sadar pentingnya desain 

interior. Banyaknya area komersial, terutama apartemen yang memiliki 

permintaan untuk di desain. Bagi klien rumah tinggal akan merasa lebih nyaman 

jika tempat yang ditinggali memiliki tatanan ruang yang baik dan bagus 
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dipandang. Bagi area komersil, sudah bukan hal yang aneh jika mereka berani 

membayar mahal untuk jasa desain, karna desain tersebut juga bisa dijadikan alat 

marketing bagi mereka. Bahkan, tidak hanya brand yang punya nama saja, tapi 

brand kelas menengah dan menengah ke bawah sudah sadar akan pentingnya 

sebuah desain. Akibat banyak permintaan jasa interior, jelas dia, sejak 2000 

hingga tahun ini tingkat pertumbuhan permintaan jasa desain interior tumbuh 

mencapai 50 persen. Permintaan jasa desain interior sekitar 50 persen 

1.5.4. Switching Cost 

 
Switching cost adalah biaya atau pengorbanan yang harus ditanggung 

oleh customer apabila customer memutuskan untuk berpindah ke supplier lain. 

Jenis-jenis biaya perpindahan antara lain exit fees, search costs, learning 

costs, cognitive effort, emotional costs, equipment costs, installation and start-up 

cost, financial risk, psychological risk, and social risk. 

Dalam dunia desain, resiko atau akibat yang ditanggung pelanggan bila 

berganti supplier. Bagi pelanggan C&I Interior Architecture, biaya pengganti 

berupa biaya tambahan dan waktu yang lebih untuk mencari perusahaan branding 

dan keperluan bisnis lainnya. Kerjasama perusahaan branding dan interior yang 

tidak terhubung erat, sehingga prosesnya akan lebih rumit di klien. Resiko dalam 

pembangunan proyek, karna supplier yang lain belum tentu bisa membuat proyek 

sebagus kami. Kami telah memilih supplier dan kontraktor yang memang sudah 

kompeten di bidangnya. Kami mementingkan hubungan dengan klien, memantau 

secara bertahap dan melakukan pemeriksaan secara bertahap. Sehingga di C&I 

Interior Architecture akan mengurangi resiko yang tidak diinginkan. 
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Ada beberapa perusahaan interior yang melayani branding sekaligus. 

Namun desain interiornya masih terlalu umum. Kebanyakan dari perusahaan 

gabungan tersebut, lebih cenderung ke web dan branding , namun interiornya 

tidak memiliki desain yang modern.   

 
 
1.5.5. Revenue Attractivenes 

 
Menganalisa hubungan dengan revenue dan pricing. Bagaimana suatu 

perusahaan menawarkan jasanya untuk layak di beli, dan sesuai dengan harga 

yang ditentukan. Jasa yang ditawarkan oleh C&I Interior Architecture yang 

memberikan solusi masalah dan kemudahan bagi klien itu yang menjadi alas an 

utama klien untuk membayar jasa kami. Dimana klien dapat menemukan semua 

kebutuhannya dalam satu perhentian. C&I Interior Architecture dapat 

memberikan solusi yang tepat dalam mengatur space , fungsional , maupun dalam 

estetika yang dapat mempengaruhi mood seseorang. Selain itu, C&I Interior 

Architecture memiliki keunggulan utama untuk menyertakan brand dalam 

interior, melalui analisa bisnis yang diaplikasikan pada signage, sistem alur 

pengguna, warna aksen, dan ambiance ruangan. 

 Pendapatan C&I Interior Architecture dapat ditingkatkan dengan 

memperluas volume pasar dan meningkatkan kecepatan perputaran pembiayaan 

atau menjangkau pasar yang lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. 

Tingkat persaingan yang tinggi menjadi tantangan dalam peningkatan pendapatan. 
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1.5.6. Kesimpulan 

 
Kekuatan market interior sangatlah kuat di jaman era globalisasi ini, karna 

kebutuhan dan permintaan masyarakat juga bertambah. Namun tidak bisa 

dihindari, bahwa persaingannya juga begitu banyak yang sengit. Banyak desainer 

interior Indonesia yang juga melakukan inovasi, namun beberapa masih bisa 

dilawan. Kehidupan modern yang berkembang terus menerus , membuat desain 

interior manual pun terancam jika tidak melakukan inovasi yang canggih, karna 

pesaing kita adalah penjual home living di dunia e-commerce , mereka sudah 

memiliki aplikasi canggih yang bisa mencocokkan furniture yang dipilih. Mereka 

menjual experience design untuk pelanggan. Namun hal tersebut berlaku untuk 

proyek residensial, dan target market kami adalah komersial dan corporate. 

Perusahaan kami masih memiliki kesempatan untuk berkembang , karena proyek 

komersial membutuhkan pemikiran yang lebih kompleks salah satunya dengan 

menganalisa brand dari perusahaan. Dan hal tersebut belum bisa dilakukan oleh 

aplikasi manapun.  

 
1.6. Key Trends 

1.6.1. Technology Trends 

a. Augmented Reality (AR) 

Aplikasi Ikea Place hadir untuk mengantisipasi pilihan desain yang gak 

sesuai sebelum kamu membelinya dan membawa ke rumah. Dengan aplikasi baru 

dari Ikea, kamu dapat menggunakan teknologi augmented reality (AR) untuk 
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melihat sekaligus mengukur furnitur yang potensial atau pas untuk ditaruh di 

rumah.  

Aplikasi ini juga memberi kesempatan pada pelanggan untuk mencoba 

sebelum membeli. Selain itu, versi aplikasi yang diperbarui juga kini memiliki 

fitur Pencarian Visual, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dari 

setiap perabot yang mereka suka, kemudian menemukan produk Ikea yang serupa 

atau identik melalui aplikasi. Semua item yang tersedia di dalam aplikasi 

menjanjikan skala yang benar sehingga kamu dapat memastikan bahwa kamu 

melihat dengan tepat furnitur yang nantinya ada di sudut ruang 

Sebenarnya, teknologi ini merisaukan bagi kami para desainer interior. 

Karna semakin kedepan masyarakat semakin malas untuk menjalani proses 

manual dan lebih memilih dengan teknologi. Namun dari penemuan ini juga 

memberi kami ide untuk mengembangkan bisnis lebih lagi kedepannya, misalnya 

membuat applikasi untuk layanan desain kami. Memesan desain khususnya 

branding , melalui aplikasi.  

b. Virtual Reality (VR) 

Virtual reality terdiri dari dua kata yaitu virtual dan reality yang berarti maya 

dan realitas. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu 

lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual 

reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan 

oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. 
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Teknologi virtual reality ini biasanya digunakan pada bidang medis, 

arsitektur, penerbangan, hiburan, dan lain-lain. Contoh virtual reality banyak 

sekali, salah satunya seperti game FPS (First Peson Shooter) yang akan membuat 

pengguna merasa berada di dalam game tersebut. Selain itu, virtual 

realitydigunakan pada foto dan video 360 derajat yang membuat pengguna merasa 

berada di tempat tersebut. 

Virtual Reality ini akan kami aplikasikan pada fase III, dimana teknologi 

ini salah satu produk presentasi kita, sebuah foto render yang bisa bergerak 3D 

berguna agar klien bisa melihat proyek lebih jelas. 

1.6.2. Regulatory Trends    

Dalam menjalankan bisnis konsultan interior, peraturan dan kebijakan 

diatur oleh Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII), sementara pemerintah 

hanya mengatur kewajiban pajak penghasilan usaha jasa konsultan.  

Peraturan dari HDII tersebut tertulis lengkap di dalam “Buku Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas”. Peraturan tersebut 

menjelaskan secara rinci mulai dari tugas, kewajiban, hak, wewenang, daan 

tanggung jawab desainer interior dan pemberi tugas, pengikatan hubungan kerja 

antara desainer interior dan pemberi tugas, jenis penugasan desainer interior, 

hingga lingkup pekerjaan desain interior. Di buku itu juga sudah tertulis tentang 

peraturan pembayaran proyek sehingga desainer interior dan pemeri tugas tidak 

dapat semena-mena. 
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Beberapa Peraturan umum yang dikeluarkan pemerintah tentang branding, 

arsitektur dan interior adalah : 

1. Branding (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) 

2. Arsitek  

UU Arsitek ini, menurutnya, menempatkan Indonesia sejajar dengan 

negara-negara Asia lain yang telah lebih dulu memiliki UU Arsitek yang 

lebih kuat. 

“UU Arsitek Indonesia selanjutnya akan menjadi acuan untuk 

berhubungan dengan negara lain seperti pengaturan Mutual Recognition 

Arrangement (MRA) on Architectural Services Asean dan Central 

Product Classification (CPC) 8671 dari PBB,” katanya. 

Dia menambahkan dengan disahkannya UU Arsitek ini, maka akan ada 

beberapa kepranataan baru profesi arsitek Indonesia. 

Salah satunya adalah akan dibentuknya Dewan Arsitek Indonesia (DAI) 

yang nantinya akan memberi legititimasi legalitas seorang arsitek. 

DAI bertugas memberi pengakuan seorang arsitek menjadi arsitek  

profesional. 

  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) 

3. Interior Desain 
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Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU 

Desain Industri) menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi 

tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan 

warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 

dimensi  yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 

tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 

produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sedangkan 

pengertian desain interior adalah suatu rancangan pada bagian dalam dari 

bangunan. 

  Dengan demikian, berdasarkan bunyi pasal 1 tersebut di atas dan 

pengertian desain interior itu sendiri, maka kami berpendapat bahwa suatu 

karya desain interior termasuk ke dalam suatu karya mengenai desain industri, 

sehingga pengaturan mengenai desain interior diatur dalam UU Desain 

Industri.  

1.6.3. Societal and Cultural Trends 

 
1. Generasi praktis dan instan 

Semakin lama semakin masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat dan praktis , 

sekarang sudah terlihat contohnya seperti aplikasi gojek. Banyak masyarakat di 

Indonesia ini khususnya kota besar yang padat seperti Jakarta, memakai aplikasi 

tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dunia serba online sangat 

maju di daerah yang maju dan memiliki waktu yang sempit untuk melakukan 

aktivitasnya. Begitu juga jika seseorang ingin memakai jasa interior dan branding 

, namun tidak memiliki waktu untuk meeting secara fisik dan mencari perusahaan 
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interior sendiri dan branding sendiri. C&I Interior Architecture dapat 

menyediakan layanan untuk interior dan branding dengan rapat melalui online 

saja. Kecuali saat visit site, pihak kami yang akan melakukan observasi. 

2.   E- commerce 

E-commerce lintas batas atau cross border e-commerce menjelajar bak air. 

Diam-diam, ia memperoleh momentum besar ketika media sosial berhasil 

memperkenalkan produk-produknya ke mata miliaran orang di seluruh dunia. 

Contohnya lazada, tokopedia, shopee, menjual semua produk di Indonesia ini, 

hampir semua produk mereka jual dengan cara transaksi yang mudah dan aman. 

Aplikasi lain seperti grab, gojek ,dsb semakin marak di dunia yang semakin 

modern ini. Otomatis perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan kantor untuk 

para pekerja mengawasi berjalannya aplikasi tersebut, dan bisa menjadi target 

pasar kami dalam mendesain corporate. 

3. Social Media Promote 

Brand atau pebinis kelas UKM yang tidak memliliki modal besar untuk 

melakukan ekspansi pasar, memanfaatkan media sosial itu untuk menggaet 

konsumen di luar wilayahnya. Coba tengok feeds Instagram Anda sekarang, mulai 

bermunculan iklan-iklan yang menawarkan produk fesyen dan personal care. 

Dengan membayar hanya sekian rupiah sudah membuat produk tersebut dilihat 

oleh ribuan pengguna. Adanya kemudahan dalam berbisnis membuat banyak 

bisnis baru bermunculan dan membutuhkan jasa kami sebagai layanan brand dan 

interior saat membuka toko offline 
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4. Peran Sosial media  

Adanya media sosial seperti facebook dan instagram  yang sekarang sedang tren. 

Dimana masyarakat berlomba-lomba untuk foto bagus agar dapat di posting di 

media sosial, tujuannya agar dapat dilihat orang lain. Di media sosial tersebut, 

orang lain bisa saling mengikuti, melihat profile orang lain, bahkan memberikan 

like di foto tersebut. Sehingga sekarang banyak tempat umum yang menyediakan 

spot foto. Bahkan beberapa restoran dikunjungi karna tempat interiornya bagus 

untuk foto. Tren ini dapat menguntungkan C&I Interior Architecture karna 

semakin banyak bisnis komersial yang berlomba untuk merenovasi tempat 

usahanya agar menarik perhatian pelanggan. 

1.6.4. Socio Economic Trends   

 
Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu 

prioritas pemerintah tahun 2018 dan 2019. Dengan fokus itu, pemerintah 

menargetkan angka kemiskinan turun menjadi di bawah 10% dari jumlah 

penduduk dan angka gini ratio turun menjadi 0,37-0,38 pada tahun 2019. 

Angka itu lebih rendah dari perkiraan angka kemiskinan dan kesenjangan 

tahun ini yang masing-masing sebesar 10,4% dan 0,39. Sementara pada 

tahun depan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(PPN/Bappenas) memperkirakan tingkat kemiskinan dan gini ratio masing-

masing di angka 9,5%-10% dan 0,38. 
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Itulah sebabnya pemerintah akan menggelontorkan dana lebih besar untuk 

subsidi dan bantuan sosial. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang 

Brodjonegoro mengatakan, perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

masyarakat dengan kemiskinan berlebih (extreme proverty) menjadi hal penting. 

Pasalnya, jika masyarakat tersebut bisa keluar dari extreme proverty maka akan 

membantu penurunan ketimpangan ekonomi. 

Tren tersebut menyatakan bahwa ekonomi di Indonesia kian lama kian 

meningkat. Bantuan dari pemerintah untuk orang yang tidak mampu bisa 

dijadikan modal untuk usaha bagi mereka untuk menaikkan kesejahteraan. Selain 

itu, para pebisnis dapat membuat bisnis untuk memberikan lapangan pekerjaan 

bagi yang tidak mampu. C&I Interior Architecture dapat menolong untuk 

mendesain bisnis tersebut dengan harga yang minim sebagai bentuk peduli 

terhadap sesama. 

1.6.5. Kesimpulan 

Dari perkembangan tren dijaman modern ini , banyak sekali kesempatan 

untuk mengembangkan bisnis C&I Interior Architecture. Keadaan ekonomi di 

Indonesia ini sedang naik , daya beli masyarakat tentu akan naik pula. Banyak 

orang yang akan menginvestasikan uangnya dengan property dan tanam saham di 

perusahaan lain. Tentunya akan menyebabkan perkembangan bisnis semakin maju 

dan membutuhkan wadah seperti perkantoran.  

Perkembangan teknologi canggih yang membuat orang ingin serba cepat 

dan praktis membuat dunia marketing juga semakin canggih. Dimana hal itu 
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sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh C&I Interior Architecture, sebagai alat untuk 

marketing di dunia teknologi. Memberikan layanan online akan kami 

pertimbangkan untuk fase berikutnya, agar pebisnis yang sangat sibuk tidak perlu 

mengikuti rapat secara langsung. 

 
1.7. Macro Economic Trends 

1.7.1. Global Market Condition 

    

  Perkembangan ekonomi terkini menunjukan ketidak tentuan, dimulai 

dengan langkah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yaitu suku 

bunga di Amerika Serikat dinaikkan, dan likuiditas dollar Amerika dikurangi atau 

diperketat. Selain itu kebijakan fiskal Amerika juga ekspansif dengan penurunan 

pajak dan belanja yang meningkat. Ditambah kebijakan perang dagang oleh 

Presiden Trump kepada Eropa dan China dengan kenaikan tarif barang impor ke 

Amerika Serikat. Dampak dari kebijakan di Amerika Serikat dirasakan seluruh 

dunia dalam bentuk suku bunga dollar meningkat, arus modal ke seluruh dunia 

terutama ke negara berkembang dan emerging menurun, dan ketidakpastian 

perdagangan internasional. 

Dengan prediksi ekonomi dunia yang melambat dan tidak pasti, tapi 

sampai kuartal III/2018 ini, Jatim masih mampu tumbuh di atas 5% tepatnya 

5,4%, dan sampai akhir tahun ini diperkirakan tumbuh 5,5%. Berdasarkan riset 

pasar BI, industri yang sangat potensial untuk dikembangkan tahun depan yakni 

komoditas kopi, industri kulit dan alas kaki, serta sektor pariwisata. Pertumbuhan 

industri tersebut merupakan peluang usaha bagi C&I Interior Architecture untuk 



 67 

mendapatkan klien. Apalagi  dikatakan bahwa salah satu sektor yang kuat ada 

pariwisata. Dimana pariwisata berhubungan erat dengan area komersial yang 

dimana adalah segmen utama kami. Ditunjang dengan lokasi C&I Interior 

Architecture yang berada di Jawa Timur dimana pertumbuhan ekonominya cukup 

tinggi. 

1.7.2. Capital Market 

Reza Anglingkusumo menyampaikan bahwa ketidakpastian ekonomi 

global meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yakni 

kuatnya laju ekonomi AS dibandingkan negara di kawasan Eropa, Jepang, serta 

Tiongkok. Ketidakpastian turut diikuti kenaikan Fed-Fund Rate, ketegangan 

perdagangan  AS dengan sejumlah negara, serta risiko rambatan dari gejolak 

ekonmoi di Turki dan Argentina. 

Ketidak pastian ini memicu pembalikan modal asing dan apresiasi nilai 

tukar dolar AS secara luas sehingga turut menekan nilai tukar mata uang global 

khususnya negara Emerging Market termasuk Indonesia. BI melihat 

meningkatnya tren impor perdagangan di Indonesia mencerminkan meningkatnya 

permintaan dan aktivitas ekonomi domestik. Karna permintaan di Indonesia naik, 

itu menunjukkan perkembangan bisnis di Indonesia naik. Banyak perusahaan 

yang bermunculan karna daya permintaan naik. Dari bisnis-bisnis yang muncul 

tersebut mereka membutuhkan interior arsitektur dan branding untuk menunjang 

bisnis mereka. Itu menunjukkan C&I Interior Architecture memiliki peluang yang 

tinggi. 
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Gambar.1.11. Grafik perdagangan harian hingga november 2018 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018) 
 

1.7.3. Commodity and other resource     

Dari aspek keseimbangan eksternal, neraca pembayaran Indonesia 

menghadapi perubahan yang sangat drastis pada tahun 2018.  Pada tahun 2016 

dan 2017, transaksi berjalan (yaitu ekspor dikurang impor untuk barang dan jasa) 

mengalami defisit sebesar USD 17 miliar USD (-1,8%PDB) dan USD 17,3 miliar 

USD (-1,7%PDB). 

Penurunan tajam arus modal tersebut ini, dihadapkan pada defisit transaksi 

berjalan pada semester pertama 2018 yang justru meningkat yaitu sebesar USD 

13,7 miliar, sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia 

mengalami defisit sebesar USD -8,2 miliar. Hal ini menggerus cadangan devisa 

dan menekan nilai tukar rupiah. Masalah inilah yang sedang ditangani pemerintah. 

Masalah tersebut dicoba dengan cara pencegahan kegiatan impor dari luar negeri, 

dan mendorong produk ekspor di Indonesia agar mendapatkan devisa Negara. 

Mengembangkan industri subtitusi impor akan menjadi jalan keluar untuk 
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meningkatan produksi nasional sekaligus memperbaiki pendalaman struktur 

industri manufaktur. 

 Hal tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membuat produk atau 

bahan baku yang bagus agar tidak perlu impor dari luar negeri. Sehingga banyak 

perusahaan yang mencoba membuat penemuan baru, dan membuat bisnis baru. 

Perkembangan bisnis tersebut juga memicu pertumbuhan perusahaan yang 

membutuhkan jasa desain kami.  

1.7.4. Economic Forces 

Kekuatan ekonomi jangka panjang di dunia bergeser dari negara ekonomi 

maju yang mapan dan diperkirakan akan tetap berlanjut hingga tahun 2050, 

sementara negara-negara pasar ekonomi berkembang akan terus melejitkan 

kontribusi mereka pada PDB dunia dalam jangka panjang meskipun terjadi 

campuran kinerja akhir-akhir ini di beberapa negara ini.   

Laporan PwC (2016) memperkirakan bahwa perekonomian dunia akan 

berlipat ganda besarnya pada tahun 2042, dengan tingkat pertumbuhan nyata rata-

rata per tahun sekitar 2,5% antara tahun 2016 dan 2050. Pertumbuhan ini akan 

didorong sebagian besar oleh pasar negara berkembang yang baru dan negara-

negara tengah berkembang, dengan negara ekonomi E7 seperti Brazil, China, 

India, Indonesia, Meksiko, Rusia dan Turki yang mengalami pertumbuhan rata-

rata per tahun sekitar 3,5% selama 34 tahun ke depan, dibandingkan hanya sekitar 

1,6% untuk negara maju G7 seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, 

Inggris, dan AS. 
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Dari penelitian tersebut, didapati bahwa Indonesia memiliki kesempatan 

yang tinggi untuk berkembang di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi yang 

melesat akan mendukung pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang 

semakin maju akan memudahkan penemuan hal baru di Indonesia. Produksi 

menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Maka akan menguntunngkan bagi 

C&I Interior Architecture karna dapat mengembangkan dunia desain disertai 

teknologi. Dan semakin banyak perusahaan baru seperti perusahaan IT yang akan 

membutuhkan C&I Interior Architecture untuk mendesain kantor dan brand 

identity. 

 
Gambar.1.12. Perkiraan rata-rata PDB per tahun dari 2016-2050 

Sumber: Analisis PwC berdasarkan perkiraan jumlah penduduk PBB (2016) 

 
1.7.5. Kesimpulan  

Keadaan ekonomi  dunia yang sedang berubah-ubah disebabkan oleh 

Amerika Serikat, membuat harga dollar terhadap rupiah turun cukup banyak. Para 

ahli memperkirakan bahwa negara berkembang akan berkembang pesat hingga 

mengalahkan negara maju. Dikemukakan bahwa Indonesia akan maju cukup 

banyak, hal tersebut bisa menjadi kesempatan bagi kita anak muda untuk 
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mengembangkan produk lebih lagi. Adanya kemungkinan yang besar bahwa 

Indonesia akan berkembang secara kualitas.  

 Keadaan ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkembang 

bagi C&I Interior Architecture. Jika negara berkembang akan berkembang pesat , 

itu berarti dunia bisnis dan pembangunan komersial akan berkembang pesat. 

Semakin banyak bisnis dan perusahaan yang membutuhkan jasa branding dan 

interior arsitektur untuk kepentingan mereka. 

1.8. Bussiness Model Canvas 

1.8.1. Value Proposition 

Keunggulan utama dari C&I Interior Architecture  adalah kami mendesain 

sebuah proyek komersil atau untuk perusahaan, berdasarkan pandangan dari 

konsep bisnis mereka tersebut. Kami ingin menciptakan suasana yang berbeda 

saat pengunjung datang. Ambiance yang akan kami capai adalah sesuai keinginan 

dan konsep klien. 

Kelebihan unggul lainnya, karna value kami yang menjual kemudahan 

bagi masyarakat. Yang dimaksud menjual kemudahan adalah menyediakan 

layanan branding dan desain interior arsitektur sekaligus. Dengan memberikan 

layanan interior desain yang terintegrasi dengan branding, dimana yang dimaksud 

adalah kami akan selalu menganalisa sebuah bisnis klien dalam proses 

brainstorming. Para customer juga tidak perlu kuatir akan hasil pengerjaan 

proyek, tanpa ikut memantau karna kami memiliki partner supplier dan kontraktor 

yang ahli dan mempermudah proses pembuatan, ditambah dengan jasa 

manajemen proyek dari kami yang selalu memantau dan melaporkan 
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perkembangan kepada klien agar semuanya sesuai dengan desain yang kami 

sajikan. Itulah mengapa kami memberi tagline “Design bussiness solution” . 

Tujuan utama membangun perusahaan ini adalah untuk mempermudah pengusaha 

dan entrepreneur muda di Indonesia untuk berkarya lebih lagi, tanpa direpotkan 

oleh hal desain.  

1.8.2. Customer Relationship 

Tipe hubungan perusahaan dengan klien adalah hubungan jangka lama, 

dimana pelayanan juga kami perhitungkan agar klien yang kami dapatkan dapat 

berkelanjutan untuk memakai jasa C&I Interior Architecture . Hubungan yang 

baik dengan klien adalah kepentingan kami, sehingga dalam proses desain kami 

menggunakan sistem kerja kolaborasi . Dimana klien yang ingin ikut campur, bisa 

ikut memilih material dan ikut menyumbang ide. C&I Interior Architecture 

sebagai desainer tetap akan mengarahkan dan memberi masukan, namun 

keputusan ada di tangan klien. 

Sistem pengerjaan proyek di C&I Interior Architecture di tangani oleh 1 

desainer (personal assintance),  jika menggunakan arsitek maka dengan 1 

arsitek dan pembuatan shop drawing dari outsources dan di pantau oleh head 

of operational. Tujuannya adalah agar klien bisa terhandle dengan benar dan 

agar desainer bisa lebih fokus pada proyek.  Desainer tersebut akan 

mengikuti meeting dengan klien saat presentasi design development. Klien 

dapat berhubungan langsung dan memberi masukan serta revisi kepada 

desainer.   
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1.8.3. Customer Segment   

Menggunakan konsep Niche market dimana pasar kami mengarah ke pasar 

corporate dan komersial, namun kami juga mengambil beberapa standart kelas. 

Berikut analisa konsumen dari C&I Interior Architecture.  

a.  Fase Pertama  

Pada fase pertama, C&I Interior Architecture memiliki target pasar yaitu 

daerah Surabaya, Malang, Madura dan sekitarnya. Karna kami masih mencari 

nama , berarti harga yang ditawarkan masih rendah dan terjangkau bagi kalangan 

menengah kebawah. 

Pada fase ini, C&I Interior Architecture termasuk interior architecture firm 

yang baru dan berikut analisis konsumen dari C&I Interior Architecture pada fase 

pertama : 

 Bisnis start up yang baru ingin mencoba berbisnis dengan modal yang 

tidak terlalu besar 

 Bisnis yang ingin re-branding atau membangun image baru karena 

brandnya yang lama kurang lancar 

 Kerabat dan teman sekitar  

 Luasan komersial skala kecil (<100 m2 – 300 m2) 

 

b.  Fase Kedua  

Pada fase kedua, C&I Interior Architecture  mulai memfokuskan untuk 

menerima proyek komersial skala sedangdengan target pasar yang jauh lebih luas 
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yaitu Jawa Timur dan provinsi lainnya di pulau Jawa, seperti Jogja, Solo, 

Semarang, Jakarta, Lombok, Bali ,dll. Berikut analisa konsumen dari C&I Interior 

Architecture pada fase kedua.  

Faktor perkembangan : 

 Switching cost tinggi, membuat klien akan susah untuk pindah ke interior 

architecture firm lainnya karena klien sudah merasakan kemudahan di 

C&I Interior Architecture.  

 C&I Interior Architecture sudah mulai dipercaya untuk menerima proyek 

dengan skala lebih besar karena sudah memiliki banyak kerja sama dengan 

supplier, pengalaman lebih banyak, dan SDM yang tetap.  

Pada fase kedua ini, posisi konsumen tergolong kelas menengah keatas karena 

C&I Interior Architecture sudah memiliki banyak pengalaman, portofolio, SDM 

dengan jumlah banyak, jasa desain yang  ditawarkan memiliki harga yang tidak 

murah lagi. Sehingga berikut analisa konsumen C&I Interior Architecture : 

 Bisnis start up dengan modal cukup besar 

 Bisnis franchise yang sudah memiliki nama. 

 Bisnis yang sudah memiliki nama namun ingin menambah anak 

perusahaan 

 Klien yang berasal dari rekomendasi dan orang asing 

 Luasan area komersil dan corporate skala sedang (200 – 600 m2) 

c. Fase Ketiga  

Pada fase ketiga, C&I Interior Architecture memiliki target pasar yaitu 

penyebaran kota yang lebih luas dan bahkan luar negeri, daerah sekitar Bali dan 
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Jakarta, seperti Bandung, Gili Trawangan, Labuan Bajo, Kupang, Timor Leste , 

bahkan Singapura, Thailand, dll. 

Pada fase ini, C&I Interior Architecture sudah cukup memiliki pengalaman 

dan sudah memiliki nama, berikut analisa pasar: 

 Bisnis start up dengan modal cukup besar 

 Re-design bisnis yang memiliki umur matang 

 Area komersil dan corporate yang di kelola oleh PT ternama 

 Luasan area komersil dan corporate skala sedang sampai besar (300 – 

2000 m2) 

1.8.4. Channel  

1. Awareness:  

Marketing yang kami lakukan pada fase I adalah menyebarkan kartu nama 

ke semua kerabat dan teman, membuat proyek sebaik mungkin sebagai portofolio 

agar kepercayaan klien dapat menyalut mouth to mouth, mengikuti pameran 

interior di mall-mall Surabaya khususnya di Galaxy Mall karena menurut 

pengamatan penulis di Galaxy Mall paling banyak pengunjung yang sesuai target 

pasar. Menggunakan media social untuk memperkenalkan diri pada masyarakat, 

menyebarkan portofolio hasil dari kerja C&I Interior Architecture. Untuk 

perkembangan marketing pada fase II bisa dibuat web online untuk penyebaran 

portofolio agar perusahaan semakin terlihat professional, dan keikut sertaan dalam 

pameran internasional yang biasanya dilakukan di Jakarta. Contohnya, Ifex 2019 

di Jakarta. 
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Strategi marketing yang diterapkan C&I Interior Architecture  yaitu 

dengan memberikan customer hasil yang memuaskan karena dari filosofi bapak 

Budi Kurniawan yang penulis pelajari saat melakukan apprentice, bahwa klien 

akan dengan sendirinya menyebarkan layanan kita jika hasilnya memuaskan, buat 

saja klien “ see and remember” dari hasil pengerjaan kita.  

Selain itu, penulis yang merupakan pemilik tunggal perusahaan 

beranggapan bahwa “lebih cepat untuk naik jika bersama-sama” . Maksudnya 

adalah jika ingin membesarkan suatu perusahaan, kami memerlukan orang lain 

untuk tolong-menolong agar lebih cepat sampai tujuan. Prinsip ini penulis 

terapkan dengan sistem kerjasama, dimana klien bisa datang dari propnex agent 

property, perusahaan branding, dan bussiness management consultant (fase III) 

dengan imbalan komisi presentase, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu akan 

lebih memudahkan C&I Interior Architecture untuk mendapat klien, daripada 

berusaha sendirian, dimana C&I Interior Architecture sendiri tidak memiliki 

nama dan portofolio proyek. Tentunya, dalam bekerja sama ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan seperti misalnya kejelasan sistem, kejelasan struktur kerja, dan 

kejelasan dalam perhitungan komisi atau imbalan.   

Fase  untuk mengevaluasi , adalah setiap minggu perusahaan memiliki 1 

hari untuk meeting internal perusahaan, dimana owner ingin mendengar keluhan 

dari pekerja. Dalam pertemuan tersebut kami akan mengevaluasi apa yang perlu 

di perbaiki, saling sharing apa yang jadi kendala dalam lapangan.  

Untuk evaluasi proyek dilakukan berkala sesuai jadwal yang telah dibuat pada 

tahap awal perjanjian kerjasama dengan kontraktor dan supplier.  
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2. Fase pembayaran 

Pembayaran dilakukan DP 50% saat klien deal menggunakan jasa C&I Interior 

Architecture, pembayaran tahap kedua sebesar 40% di lakukan saat penyerahan 

desain revisi akhir yang telah di setujui. Pelunasan 10 % dilakukan saat proyek 

telah selesai dan tugas kami sebagai pengawas telah selesai. Namun untuk 

menghindari hal yang tidak diinginkan, kami memiliki surat perjanjian kontrak 

tertulis di depan. (memorandum of understanding atau MoU) 

3. Fase presentasi  

Kami menunjukkan desain akhir C&I Interior Architecture menggunakan video, 

agar klien merasa lebih jelas , tujuannya agar klien merasa pantas memilih kami 

dibanding perusahan desain lain. Pada fase III kami menggunakan VR 360 untuk 

rendering sebagai perkembangan teknologi presentasi kami. 

4. Fase After Sales 

Setelah proyek selesai, kami akan menanyakan feedback untuk kami agar dapat 

memperbaiki sistem kerja, jika klien puas mereka akan dengan sendirinya  

memberikan pujian bahkan merekomendasikan ke kerabat sekitarnya. 

Mengevaluasi kinerja secara internal agar lebih baik lagi di masa mendatang. 

1.8.5. Key Activities     

1. Produksi  

Kegiatan perusahaan yang paling utama adalah mendesain dan menghasilkan 

produk desain yang baik , benar dan dapat di aplikasikan. Kegiatan ini lah yang 

menjadi tonggak utama perusahaan.   
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2 Problem Solving  

Kegiatan perusahaan yang menjadi solusi dari masalah klien adalah manajemen 

proyek, dimana sebagian besar klien tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

mengawasi proyek yang sedang berjalan, disitulah C&I Interior Architecture 

berperan penuh untuk jalannya proyek hingga selesai. 

3 Platforms/ Network 

Perusahaan C&I Interior Architecture menjadi wadah bagi klien dan kontraktor 

untuk bertemu sama lain. Tempat berkumpul tidak hanya 1 perusahaan, tapi akan 

terus berkembang untuk kedepannya. 

 
Bagan 1.3. SOP Proses Desain C&I  
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

 
Proses desain di perusahaan kami adalah dengan sistem brainstorming. 

Dimana owner sendiri yang ikut campur memberi ide kepada desainer. Setelah 

itu, desainer yang mengembangkan menjadi desain yang utuh, disertai asistensi 

kepada kepala desainer. Setelah itu, pengumpulan gambaran desain kepada owner, 

hingga owner setuju. Gambaran yang disetujui dimantapkan lagi dengan 

pemilihan material yang masuk akal dan sesuai dengan gambar. Dari proses 

tersebut, baru bisa dibuat gambar kerja dan rendering untuk presentasi ke klien. 

Dimana proses produksi desain kami hampir selesai. Presentasi desain ke klien 
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biasanya terdapat revisi dari opini klien. Namun pada fase III, keputusan owner 

sudah semakin kecil dan dipegang oleh head of operational 

 

 
Bagan 1.4. SOP Pengerjaan dan pembayaran 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

Owner meeting  
dengan klien untuk 

melakukan wawancara 
dan penawaran fee 

design 

Tidak 
deal 

Selesai 

Setuju 

Konsultasi tahap 
selanjutnya 

untuk desain 
Owner, 

designer, 

Meeting hasil desain  

Klien 
setuju 

DP  50 % 
fee desiign 

Pengembangan desain 
1 

Konsep-desain-gambar 
teknik – presentasi 

Dan pengajuan supplier 

Revisi desain 1 

Desain Final, 
meeting hasil desain 

dan presentasi 
 

Pelunasan 
fee design 
10 % 

Proses 
pengawasan dan 
memantau setiap 
progress proyek 

 

Penyerahan seluruh 
data proyek dan foto 
portofolio perusahaan 

 

Desain telah 
disetujui 

Pembayaran 
tahap 2 
40% fee 
design 

Meeting supplier 
dan kontraktor  

 

shopdrawing 
(outsources) 

Supplier dan 
kontraktor 

Deal Harga 
penawaran 

dengan supplier 

Proyek berjalan 
 

Pemasangan 
interior dan 
pembelian 

Penataan seluruh 
proyek oleh 

supplier  selesai 
 

 Layouting 
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1.8.6. Key Partner     

C&I Interior Architecture memiliki beberapa perusahaan partnership , 

yaitu perusahaan branding (fase I) , perusahaan property, perusahaan Bussiness 

Management Consultant , supplier material dan asesoris, kontraktor interior dan 

kontraktor bangunan 

Pada fase I C&I Interior Architecture menggunakan supplier dan 

kontraktor yang memiliki harga relative murah, kami berusaha mencari semurah 

dan sebagus mungkin, harga bisa di tekan dengan kualitas bahan baku yang 

kurang bagus dibanding fase II dan III. 

Kontak Person/ 
Nama Usaha 

Produk / Jasa Alamat/ No tlp 

Bapak Jaya Kontraktor Arsitek 081381611036 

Pak Stefanus 
Arte Mobili 

Pemborong Interior Jl. Siwalankerto 
081232633336 

Bapak Suwandi  Kontraktor arsitek dan 
fix furniture, picture & 

frame 

Jl. Gayungsari no.31 

082131080001 

Sinar Rahayu Lampu Dekorasi Jl. Jagalan 

Dipo Lighting Lampu dekorasi 
custom 

Jl. Jagalan 

Lantai Kayu Surabaya Vinyl, Laminate, 
Decking, Rumput 

Sintetis 

Jl. Sukomanunggal 

081332590810 

UD Artha  Bahan bangunan  Jl. Mayjend Sungkono 

Pak Anton 

Super Fit  

Mattrass , cover bed 
dan decoration pillow 

081230888098 

Toko Karpet Rugs Toko karpet di PTC 

lantai LG 

Lin’s Curtain Curtain Jl. Raya Bukit Darmo 

Informa Accessories & simple 
chair 

PTC, Lenmarc 

Mitra 10 Accessories, 
decoration lamp, 

Wiyung 
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sanity & electronic 
Siro Wallpaper Wallpaper PTC lt. LG 

Tabel 1.8 Supplier & Kontraktor Fase I 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

Dapat disimpulkan bahwa pada fase awal posisi perusahaan berada diatas 

supplier karena supplier C&I Interior Architecture masih tidak menentu, kami 

masih mencari yang termurah dengan pengerjaan yang rapi. 

Kontak Person/ 
Nama Usaha 

Produk / Jasa Alamat/ No tlp 

Bapak Margono Kontraktor Arsitek  

Bapak Anton Kontraktor arsitek 082228311177 

Ibu Priscila  

(PT Cambium 

Furniture Indonesia) 

Kontraktor interior 

(Fix dan loose 

furniture) 

087782416315 

Pak Hendra 

(PT Kuat Andal Nan 

Gemilang) 

Kontraktor interior 

(Fix dan loose 

furniture) 

08158453797 

Pak William  

Nissi Furniture 

Loose Furniture  Jl. Perak Timur 512 
blok c/07 

0811377017 
Pak William 

Wektu Furniture 

Loose Furniture 081331065633 

Pak Houkin Fix Furniture 0811322867 

Sinar Rahayu Lampu Dekorasi Jl. Jagalan 

Pak Andri 

Light Volution 

Lampu Dekorasi Jalan Raya Wadungasri 
No. 25 

081333220580 
La lu ce Lighting Lampu dekorasi Jl. Panglima Polim 

Raya , Jakarta 

Bu Ocha 

Zees mattrass  

Mattrass , cover bed 
dan decoration pillow 

08979672383 

Farah Karpet Rugs Jl. Mayjend Sungkono 
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Mitra 10 Accessories, 
decoration lamp, 

sanity & electronic 

Wiyung 

Goodrich Wallpaper, curtain, 
carpet, decking 

Jl. Bukit Darmo 

Boulevard 

Serba Antik Fabric Ruko Rich Palace 

Amardeep Fabric, Wallpaper  

Pak Johanes 
PT Johanes Carpet 

Indonesia 

Carpet 0811370155 

Pak Richard Kontraktor marmer, 
accessories marmer 

085230099866 

Lin’s Curtain Curtain Jl. Raya Bukit Darmo 

Framous Picture & Frame Jl. Klampis 

Verona Collection Custom Wallpaper Jl. Mayjend Sungkono 

Tabel 1.9  Supplier dan kontraktor Fase II dan III 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

Berikut adalah Supplier C&I Interior Architecture pada fase II dan III, dimana 

supplier ini lebih berkelas dan lebih mahal. Namun pengerjaannya sudah terjamin, 

karena supplier tersebut sudah terkenal dan pakar dalam bidangnya masing-

masing. Sudah pernah mengerjakan proyek-proyek besar. 

Dari hasil produk C&I Interior Architecture, kami akan menyalurkan ke 

supplier dan kontraktor yang sesuai dengan jenis proyek, tentunya sesuai 

persetujuan dari klien. Setelah supplier sudah terpilih, kami akan mengirimkan 

shopdrawing dan melakukan meeting dengan supplier dan kontraktor untuk 

menjelaskan desain, bersamaan dengan meeting membicarakan perjanjian komisi 

dan penandatanganan perjanjian MOU. Penawaran kontraktor dan supplier yang 

sudah di mark up sesuai perjanjian akan langsung dikirimkan ke klien dan terjadi 

transaksi sendiri dari klien.. Setelah proses pembangunan selesai dan pembayaran 
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telah lunas, maka pihak supplier dan kontraktor wajib memberikan komisi yang 

telah disepakati kepada C&I Interior Architecture. 

 
Bagan 1.5. SOP pembayaran C&I dan Supplier 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

Selain hubungan partner dengan supplier dan kontraktor, C&I Interior 

Architecture  juga memiliki partner perusahaan utama kami yaitu Skema brands 

(pada fase I) , hubungan kerja sama berdasarkan MOU yang telah kami sepakati 

dari awal bahwa yang siapapun pihak yang membawa klien akan 

 mendapat 10%  dari transaksi fee design. Begitu pula dengan bentuk kerja sama 

dari Propnex Agent Property, setiap penjualan dan pembelian property dari klien 

kami, C&I Interior Architecture  berhak mendapat 25% dari komisi yang di dapat 

oleh agent tersebut. 

Berbeda dengan hubungan kerjasama pada fase II dengan perusahaan 

branding yang sudah  resmi menjadi partner di dalam C&I Group. Sistem 

pembagiannya, C&I Interior Architecture  berhak mendapat 30% dari fee design 

yang di dapat, karena C&I  Interior Architecture  menyediakan tempat dan 
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kebutuhan mereka seperti komputer dan software untuk desain grafis. 

 

Bagan 1.6. SOP sistem kerja dengan perusahaan branding pada fase II dan III 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

Owner ikut andil dalam penentuan branding yang disampaikan ke klien, 

karena pada fase II dan III, walaupun pengerjaannya terpisah tetapi sudah masuk 

dalam layanan usaha perusahaan C&I , sehingga menyangkut nama C&I juga.  

 
1.8.7. Key Resources 

Berikut merupakan struktur organisasi , C&I Interior Architecture  dari  fase I, II 
dan III 

 

Bagan 1.7. Struktur Organisasi fase I 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 
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Bagan 1.8. Struktur Organisasi fase II 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 

 

 
Bagan 1.10. Struktur Organisasi fase III 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2018) 
 

Owner : 

- Meeting dengan klien baru  

- Mengawasi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik 

- Membuat keputusan bagi kepentingan perusahaan 

- Mengambil semua keputusan besar 

4 
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- Sebagai head operasional, project manager, admin (pada fase I) 

Head of Operational: 

- Merupakan head designer 

- Brainstorming bersama designer dan arsitek , setiap proyeknya 

- Memberi ide gambaran besar proyek kepada designer 

- Melakukan asistensi desain 

- Memutuskan material dan vendor yang dipakai 

- Membimbing desainer, drafter, project manager  dari interior desain dan 

arsitek 

- Meeting dengan supplier dan kontraktor dan persoalan tentang proyek 

- Final design diasistensikan ke owner sebelum di presentasikan ke klien. 

Finance : 

- Mengurus penawaran fee design perusahaan 

- Mengurus cash flow perusahaan 

 Administrator : 

- Mengurus penawaran antar vendor/ supplier dengan pembayaran klien 

- Membuat RAB arsitek dan interior 

- Membuat MOU antara  C&I Interior Architecture   dan supplier. 

 Office admin : 

- Mengurus sample  

- Mengatur time-schedule owner 

- Mengurus kebutuhan kantor 

  Human Resources Department : 
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- Mengurus recruitment pekerja 

- Mengurus ketertiban pekerja seperti absen, gaji dan uang makan 

- Memikirkan program untuk achievement dan evaluation pekerja 

 Project Manager Interior : 

- Berhubungan langsung dengan orang lapangan 

- Mengawasi secara rutin kondisi lapangan 

- Mengatur teknis pengerjaan dan time-schedule lapangan 

- Membimbing dan memantau pekerjaan tim interior  

- Harus mengetahui segala tentang proyek karna PM yang berhadapan langsung 

dengan lapangan  

- Memberi info freelancer kepada designer, memantau biaya dan cara kerja 

freelancer 

  Project Manager Architecture : 

- Berhubungan langsung dengan orang lapangan, vendor hingga klien  

- Mengawasi secara rutin kondisi lapangan 

- Mengatur teknis pengerjaan dan time-schedule lapangan 

- Harus mengetahui segala tentang proyek karna PM yang berhadapan langsung 

dengan lapangan  

- Membimbing dan memantau pekerjaan tim arsitek  

- Memberi info freelancer kepada designer, memantau biaya dan cara kerja 

freelancer 

  Principal Architect : 
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- Mendesain hasil brainstorming  bersama Head Designer (Desain, data spek, 

file presentasi dan rendering) 

- Asistensi desain ke head designer 

- Memilih material disertai asistensi Head Designer 

- Membimbing arsitek dan drafter 

- Membagi tugas dan briefing antar tim arsitek 

- Mengikuti meeting untuk proyek arsitek 

- Memberi info freelancer kepada designer, memantau biaya dan cara kerja 

freelancer 

  Architect : 

- Mendesain hasil brainstorming  bersama Head Designer (Desain, data spek, 

file presentasi dan rendering) 

- Melakukan asistensi desain akhir ke head designer 

- Memilih material disertai asistensi Head Designer 

- Mengikuti meeting untuk proyek yang di handle 

Principal Interior Designer: 

- Mendesain hasil brainstorming  bersama Head Designer (Desain, data spek, 

file presentasi dan rendering) 

- Asistensi desain ke head designer 

- Memilih material disertai asistensi Head Designer 

- Membimbing interior desainer 

- Mengikuti meeting untuk proyek interior 

Interior Designer: 
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- Mendesain hasil brainstorming  bersama Head Designer (Desain, data spek, 

file presentasi dan rendering) 

- Asistensi desain ke head designer 

- Memilih material disertai asistensi Head Designer 

- Mengikuti meeting untuk proyek yang di handle 

- Berhubungan langsung dengan vendor proyek yang di handle 

- Memeriksa pekerjaan drafter untuk proyek yang di handle 

Drafter Interior Designer: 

- Membuat gambar kerja interior 

- Asistensi gambar dengan Designer dan Head designer 

- Mengikuti meeting untuk proyek yang di handle 

- Ikut mengawasi proyek jika dibutuhkan hal teknis 

Berikut adalah SOP pekerjaan HRD dalam merekrut pekerja 
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Bagan 1.10 SOP Perekrutan pekerja 
Sumber : Olahan Data pribadi (2018) 

 

HRD menganalisa kebutuhan pegawai 
 

HRD meminta persetujuan kepada Owner 

Tidak Setuju 

Dikaji ulang 

Setuju 

HRD membuka 
lowongan pekerjaan 
melalui website dan 

media sosial 

Memilah kandidat 
yang sesuai dengan 

syarat yang 
dibutuhkan 

Tidak 
Lulus 

Selesai 
Lulus 

Tidak 
Lulus 

Selesai 

Melakukan seleksi 
yaitu tes on the spot 

dan wawancara 
dengan head of 

operational 

Lulus 

Penerimaan karyawan 
Training 

kerja 
karyawan 

Rekruitmen 
selesai 

Melakukan wawancara 
dengan owner 
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1.8.8. Cost Structure  

Tipe model cost structure C&I Interior Architecture adalah value-driven 

business (VDB) merupakan bentuk usaha atau perusahaan yang dalam 

menjalankan usahanya, baik upayanya menciptakan produk / jasa kepada target 

konsumennya dan kemudian bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

dengan berlandaskan secara kuat terhadap nilai-nilai desain oleh perusahaan 

tersebut sehingga kami tampil berbeda diantara perusahaan pesaing. 

Bentuk dari pengeluaran kami adalah : 

Fixed cost : Pajak, Listrik dan air, cicilan komputer, gaji karyawan, telepon , wifi, 

transportasi, perlengkapan kantor, sewa gedung. 

Variable cost : Keadaan tertentu yang tidak direncanakan, marketing tools, 

pembuatan web (fase ke II), biaya edukasi pekerja dan biaya eksplorasi keluar 

kota / trip pekerja, biaya mengikuti pameran, biaya marketing (instagram 

promote) 

1.8.9. Revenue Stream     

Barang yang kami jual adalah jasa kami, dimana C&I memberikan jasa 

interior desain , arsitektur dan branding bagi klien dan memberikan pelayanan 

tambahan lainnya. Pendapatan dari C&I berdasarkan fee design yang 

diperhitungkan  berdasarkan meter persegi. Harga yang di tawarkan adalah fixed 

cost, dimana harga tersebut pasti dan berlaku untuk semua klien, namun kami 

memiliki beberapa paket sesuai dari pekerjaan. Selain dari fee design, C&I 

mendapat pemasukan dari komisi perusahaan branding dan supplier.  
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Pada fase II dan III mendapat pemasukan tambahan dari perusahaan 

kerjasama lainnya, dimana setiap penjualan dari klien C&I , kami akan mendapat 

komisi presentase. 

Berikut harga jual kami sebagai interior arsitektur : 

PAKET HARGA JUAL 

PRODUK FASE I (2021-
2025) 

(harga /m2) 

FASE II (2025-
2029) 

(harga /m2) 

FASE III (2030-
…) 

(harga /m2) 

INTERIOR (Design) Rp 125,000 Rp 200,000 Rp 300,000 

INTERIOR  

( Design + Spec) 

Rp 200,000 Rp 325,000 Rp 450,000 

INTERIOR 

ARSITEKTUR (Design) 

Rp 225,000 Rp 350,000 Rp 500,000 

INTERIOR 
ARSITEKTUR (Design 
+ Spec) 

Rp 300,000 Rp 450,000 Rp 600,000 

PAKET BRANDING 

BRANDING standart  Rp 15,000,000 Rp 20,000,000 

BRANDING premium  Rp 22,000,000 Rp 30,000,000 

NOTE : Harga diambil berdasarkan analisa harga kompetitor dan kuisioner , dan 
menganalisa presentase kenaikan di tahun mendatang 

Tabel 1.10 Paket harga interior dan branding 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2019) 
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1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Cash Flow 

 Arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan 

pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan 

transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas 

suatu perusahaan selama satu periode.  

Pendapatan C&I Interior Architecture berasal dari fee design dan komisi dari 

supplier dan partner perusahaan , dengan perhitungan komisi dari presentase 

transaksi dengan klien. 

Pengeluaran fase I : 

Pembelian peralatan kantor menggunakan uang pribadi penulis yang 

didapat dari kerja sebelumnya, peralatan elektronik (PC,printer), biaya marketing 

tools, biaya maintenance peralatan kantor, gaji karyawan dan owner sendiri, sewa 

gedung (rumah pribadi) listrik dan Air, ditambah dengan biaya tak terduga, biaya 

mengikuti pameran 

Fase II : 

Uang sewa gedung, cicilan penambahan peralatan elektronik 

(PC,printer),biaya maintenance peralatan kantor, biaya membuat web, gaji 

karyawan, biaya perusahaan branding, biaya transportasi, listrik dan Air dan biaya 

tidak terduga, biaya mengikut pameran, biaya edukasi pekerja dan eksplorasi ke 

luar kota beberapa pekerja 

Fase III :  

Uang sewa gedung, cicilan penambahan peralatan elektronik 

(PC,printer),biaya maintenance peralatan kantor, biaya maintenance  web, gaji 
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karyawan, biaya perusahaan branding, biaya transportasi, listrik dan Air , pajak 

dan biaya tidak terduga, biaya mengikut pameran, biaya edukasi pekerja dan 

eksplorasi ke luar negeri beberapa pekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


