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BAB 1 

AZ ATELIER 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan masyarakat yang 

semakin bermacam-macam membuat industri di bidang arsitektur dan desain 

interior semakin diminati. Penduduk Indonesia yang terus bertumbuh membuat 

kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman semakin dicari. Dari proyeksi 

pertumbuhan penduduk di bawah ini, dapat dilihat bahwa Indonesia terus 

mengalami pertumbuhan angka penduduk. 

Gambar 1.1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Indonesia. 

Sumber: wikipintar.com 

Selain itu, perkembangan ekonomi dan teknologi menjadi faktor lain 

industri ini menjadi perhatian penduduk Indonesia. Semakin membaiknya 

perekonomian Indonesia memberikan dampak pada semakin maraknya industri 

komersil di Indonesia. Industri retail diyakini masih akan terus bertumbuh, apalagi 
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pada 2016 industri ini memberikan kontribusi 15,24% terhadap total PDB 

Indonesia.  

Teknologi pun kini mengarah ke era digital, serta semakin tingginya 

pengguna internet serta media sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil studi Polling 

Indonesia dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah 

pengguna internet di tahun 2018 meningkat sebanyak 10,12%. Dan hingga 

November 2019, pengguna media sosial terutama Instagram telah mencapai 

61.610.000 pengguna.  

Penggunaan media sosial terutama Instagram ini berpengaruh banyak 

kepada industri desain. Tidak hanya pada kemudahan fase pemasaran untuk pelaku 

industri tersebut, namun juga berpengaruh kepada naiknya minat pengguna ruang 

terhadap tempat-tempat yang memiliki keunikan, terutama tempat-tempat komersil 

hingga ruang-ruang publik.  

Peluang di atas mendorong banyak berdirinya konsultan-konsultan arsitek 

dan/atau interior dengan semakin berubahnya zaman, membuat tantangan dalam 

merancang semakin bertambah. Tidak hanya tentang estetika saja, namun faktor-

faktor lain menjadi nilai tambah yang dicari oleh calon klien. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Logo AZ Atelier 

Sumber: dokumentasi pribadi (2019) 
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 AZ Atelier hadir sebagai salah satu perusahaan layanan jasa konsultan yang 

bergerak di bidang arsitektur dan interior. Berdiri sejak 2019, AZ memberikan 

layanan konsultasi desain arsitektur dan interior dengan pendekatan nilai-nilai 

sense of place dengan tujuan memberikan rasa keterikatan pengguna terhadap 

sebuah tempat, memberikan kenyamanan terhadap pengguna, serta memberikan 

keunikan pada desain yang dihasilkan.  

Pendekatan sense of place merupakan hubungan antara manusia dengan 

tempat, bagaimana manusia berinteraksi dengan desain pengaturan fisik suatu 

tempat (Cross, 2001). Menurut Najavi (2011), tempat yang memiliki nilai sense of 

place yang tinggi akan mendorong individu untuk tinggal lebih lama di tempat 

tersebut. Pendekatan sense of place ini memiliki elemen-elemen pendukung yang 

mempengaruhi pembentukan sense of place pada individu tertentu terhadap suatu 

tempat, yaitu sebagai berikut: 

a. Indera Penglihatan 

Aspek visual merupakan hal penting yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai estetika seseorang. 

i. Ukuran 

Dimensi berpengaruh besar terhadap pembentukan suasana 

dan persepsi yang dibangun dalam desain. Seperti semakin luasnya 

sirkulasi dapat berpengaruh pada persepsi pengguna bahwa ruang 

tersebut terasa lebih lapang. Penggunaan material cermin 

merupakan contoh material yang mempengaruhi aspek ke lapangan 

pada ruang. 
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ii. Dekorasi 

Pengaplikasian dekorasi pada ruangan juga dapat 

memberikan kesan yang berbeda tergantung pada konsep yang 

digunakan. Dan banyaknya aspek dekoratif akan berpengaruh pada 

persepsi pengguna ruangan tersebut terhadap ruangan yang 

ditempatinya.  

iii. Warna 

Pemilihan warna pada desain ruang juga memberikan 

pengaruh pada aspek visual dan persepsi pengguna ruangan. Seperti 

penggunaan warna-warna natural pada desain berkonsep tropical 

yang dapat membentuk persepsi desain natural pada interiornya.  

b. Indera Pendengaran 

i. Suara 

Pembentuk suasana juga dapat dipengaruhi oleh suara. 

Dengan menyesuaikan suara yang digunakan untuk membangun 

suasana dalam ruangan dapat membangun persepsi pengguna 

ruangan. Seperti menggunakan musik islami pada suasana 

Ramadhan.  

c. Indera Penciuman 

i. Aroma  

Elemen aroma ini berpengaruh pada aspek kenyamanan 

pengguna ruangan terhadap ruangan tersebut. Apabila ruangan 

tersebut memiliki aroma yang sesuai, maka besar kemungkinan 
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pengguna ruang akan berlama-lama di dalam ruangan tersebut. 

Bahkan, aroma ini dapat menjadi ciri khas sebuah ruang. 

d. Indera Perasa 

i. Tekstur 

Pada aspek indera perasa, tekstur menjadi pengaruh besar 

pada desain. Tekstur ini biasanya diiringi dengan penggabungan 

dengan aspek visual dari suatu material terhadap ruangan.  

ii. Temperatur 

Penghitungan suhu dan kelembaban udara di dalam ruangan 

sangat diperlukan pada saat fase mendesain. Kenyamanan seseorang 

berada di dalam ruangan sangat dipengaruhi oleh kedua poin ini. 

Ketika di dalam suatu ruangan semakin banyak kegiatannya, maka 

suhu ruangan akan semakin berkurang dan faktor kenyamanan 

menjadi berkurang pula. Maka aspek temperatur ruangan sangat 

penting untuk dipertimbangkan dengan kegiatan yang nantinya 

dilakukan di dalam suatu ruangan. 

Sedangkan berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat membentuk sense of place:  

a. Identitas 

Pada pengaplikasian dengan sense of place, faktor identitas dibagi 

menjadi dua. Yang pertama adalah latar belakang pengguna atau 

penghuni sebuah ruangan, seperti latar belakang suku dan budaya. Yang 

kedua adalah identitas dari konsep bangunan yang akan didesain, seperti 

restoran Jepang, restoran Jawa, dan lain sebagainya.  
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b. Kenyamanan 

Kenyamanan merupakan faktor penting dalam terbentuknya sense 

of place. Kenyamanan ini dapat dibentuk dengan pemilihan material, 

pengolahan sirkulasi ruang, dan elemen-elemen pendukung lainnya yang 

sudah disebutkan sebelumnya. Nilai kenyamanan ini memberikan nilai 

jual yang lebih pada sebuah ruang, terutama pada proyek-proyek 

komersial. 

c. Keindahan 

Faktor keindahan atau estetika ini menjadi penting karena dapat 

menambah rasa tertarik seseorang terhadap sebuah tempat. Semakin 

seseorang familiar terhadap sebuah tempat dengan estetika ruangnya, 

maka nilai sense of place dapat terbentuk dalam ruangan tersebut. 

d. Memori 

Dengan terbentuknya sense of place oleh faktor-faktor di atas, maka 

akan membentuk suatu pengenalan terhadap suatu ruang yang 

dipengaruhi oleh sense of place. Hal ini dikarenakan pengguna ruang 

merasakan pengalaman dan keterikatan terhadap ruang tersebut. Hal 

inilah yang menjadi dasar faktor memori terhadap terbentuknya sense of 

place pada suatu ruang.  

AZ Atelier juga hadir dengan berbagai solusi untuk masalah yang terjadi 

pada klien maupun masalah secara umum. Di bawah ini adalah tabel problem serta 

solution, serta opportunity yang merupakan hasil observasi pribadi. 
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Tabel 1.1. Problem, solution, dan opportunity. 
Problem 

- Semakin banyaknya ruang komersial dan publik yang terkesan tidak 

unik dan menarik. 
Sumber: data observasi pribadi. 

- Adanya perbedaan selera gaya desain antara desainer dan klien. 
Sumber: data observasi selama internship. 

- Waktu delivery proyek yang tidak tepat waktu.  
Sumber: data observasi selama internship.  

 Solution 

- Desain dengan menggunakan pendekatan sense of place, dimana 

memberikan nilai estetika untuk menarik pengunjung, mengaplikasikan 

faktor pembentuk sense of place agar timbul kesan nyaman sehingga 

pengunjung merasa terikat dan ingin berlama-lama di dalamnya, serta 

membuat ruang-ruang yang didesain memiliki keunikan dan identitas 

sehingga memorable. 

- Mendengarkan dan melibatkan klien dengan value co-creation pada 

customer relationship.  

- Menyelesaikan proyek dengan kualitas dan waktu sesuai dengan 

perjanjian. 

Opportunity 

- Berkembangnya industri retail menyumbang kontribusi 15,24% terhadap 

total PDB di tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, 

bisnis kuliner juga terus bertumbuh. Pada 2013-2018 sendiri, total 

pendapatan bisnis kuliner khususnya kafe diperkirakan akan meningkat 

dari USD 3,4 miliar menjadi USD 4,16 miliar. Menurut General Manager 

Reed Panorama Exhibitions, James Boy, Indonesia sendiri merupakan 

pasar besar terutama untuk bisnis kafe. Indonesia sudah memiliki lebih 

dari 10.000 kafe dan diperkirakan akan terus bertumbuh.  
Sumber: ekonomi.bisnis.com, merdeka.com  

- Menurut BEKRAF, sub-sektor arsitektur menyumbang 6,62% 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2017. Meski perbandingan 

sumber daya manusia di bidang ini masih belum sebanding dengan 

jumlah penduduk manusia, maka diharapkan ke depannya bidang ini terus 

berkembang dengan SDM yang berkualitas. Selain itu, adanya dana 

insentif BIP yang diberikan pemerintah lewat Bekraf untuk mendukung 

pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif.  
Sumber: data olahan pribadi (2020) 

1.1.2. Visi  

Visi konsultan AZ Atelier adalah menjadi salah satu firma arsitektur dan 

interior yang menyeimbangkan antara kebutuhan, estetika, dan fungsi dengan 

pendekatan nilai-nilai sense of place. 
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1.1.3. Misi  

a. Memberikan solusi desain berdasarkan pendekatan sense of place. 

b. Memberikan perencanaan yang terfokus pada masa kini dan masa depan. 

c. Menciptakan rancangan yang orisinal. 

d. Menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan klien dengan profesional.  

e. Menyelesaikan desain dengan kualitas dan waktu sesuai dengan 

perjanjian.  

1.1.4. Tujuan  

Menghadirkan ruang atau bangunan residensial, komersial, maupun ruang 

publik yang berdasarkan oleh nilai-nilai sense of place agar memberikan keunikan, 

kenyamanan dan rasa keterikatan penggunanya terhadap sebuah tempat. Selain itu, 

tentunya AZ Atelier memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

menyelesaikan permasalahan yang klien bawa dengan profesional dan hasil yang 

berkualitas. 

 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan  

 

Gambar 1.3. Logo AZ Atelier 

Sumber: dokumentasi pribadi (2019) 
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Nama Perusahaan : AZ Atelier 

Bidang Usaha  : Konsultan 

Jenis Jasa  : Desain arsitektur dan interior 

Rencana Berdiri : Surabaya 

Kepemilikan perusahaan AZ Atelier di fase awal (2020-2023) adalah milik 

perseorangan yaitu Alvira Zerlinda Kosalim, yang merupakan owner sekaligus 

principal designer. Owner sendiri merupakan salah satu lulusan dari jurusan 

arsitektur interior Universitas Ciputra. Owner memiliki hak penuh atas perusahaan, 

sehingga owner yang mengatur dan mengkoordinasikan seorang diri. Dan di awal 

fase ini, AZ Atelier juga belum akan belum tercantum ke dalam badan hukum. 

1.2.2. Fase Usaha  

Fase perusahaan dari AZ Atelier akan dibagi menjadi 3 fase. Pada fase 

pertama (2020-2023), AZ Atelier akan terfokus dalam mengumpulkan resources. 

Dalam hal ini termasuk dana, sumber daya manusia, hingga mengumpulkan 

portofolio dengan proyek-proyek maupun sayembara. 

Di fase selanjutnya (2023-2028), fokus dari AZ Atelier akan bergeser pada 

awareness masyarakat awam terhadap adanya konsultan. Di fase ini, marketing 

banyak mengambil peran. Proyek-proyek yang diambil juga mulai luas 

cakupannya. 

Sedangkan di fase ketiga (2028-seterusnya), AZ Atelier akan terfokus pada 

pengembangan bisnis arsitektur-interior itu sendiri. Standar proyek yang diterima 

tidak memiliki batasan. Penyusunan peran dalam internal perusahaan sudah jelas. 

Selain itu, di fase ketiga ini AZ Atelier akan lebih banyak berperan pada masyarakat 
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luas salah satu caranya adalah membuat event khusus untuk membahas dunia 

arsitektur maupun properti yang “friendly” untuk masyarakat awam. 

Secara rinci, fase-fase yang akan dijalani oleh perusahaan dijelaskan dengan 

tabel di bawah. 

Tabel 1.2. Fase Perusahaan. 

 
Fase I 

(2020-2023) 

Fase II 

(2023-2028) 

Fase III 

(2028-

seterusnya) 

Kepemilikan Usaha Pribadi Pribadi 
Kepemilikan 

bersama 

Lokasi Bisnis 

Rumah milik 

keluarga (di 

daerah Waru, 

Sidoarjo – Jawa 

Timur) 

Sewa ruang co-

working space 

atau sewa 

properti seperti 

ruko yang 

berlokasi di 

Surabaya. 

Memiliki 

properti 

berupa 

kantor/studio 

pribadi yang 

berlokasi di 

Surabaya. 

Layanan Usaha 

Menjual jasa desain dan konsultasi dengan output 

gambar teknik, serta melakukan supervisi ke 

lapangan apabila desain dibangun. 

Modal - Modal pribadi 

- Modal pribadi 

- Perputaran fee 

hasil desain 

- Perputaran 

fee hasil 

desain 

Marketing Tools  

- Media sosial 

(Instagram, 

Facebook, dsb) 

- Membagikan 

kartu nama 

- Website 

dengan domain 

gratis (contoh: 

wixsite) 

- Word of mouth  

- Mengikuti 

sayembara 

- Media sosial 

(Instagram, 

Facebook, dsb) 

- Membagikan 

kartu nama 

- Website resmi 

- Membuka 

booth apabila 

ada pameran 

- Word of 

mouth  

- Mengikuti 

sayembara 

- Media sosial 

(Instagram, 

Facebook, 

dsb) 

- Membagikan 

kartu nama 

- Website 

resmi 

- Membuka 

booth apabila 

ada pameran 

- Word of 

mouth  

- Mulai 

memasuki 

media berkelas 

nasional 

seperti 
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publisher 

untuk 

portofolio 

perusahaan  

- Mengadakan 

event terbuka 

seperti 

talkshow 

tentang 

arsitektur 

maupun 

interior untuk 

umum 

- Membuka 

showroom 

Target Market  

- Dari kalangan 

ekonomi 

menengah dan 

menengah ke 

atas.  

- Proyek dengan 

lokasi di kota-

kota besar di 

Pulau Jawa. 

- Dari kalangan 

ekonomi 

menengah dan 

menengah ke 

atas.  

- Proyek 

dengan lokasi 

di seluruh 

Indonesia. 

- Dari 

kalangan 

ekonomi 

menengah dan 

menengah ke 

atas.  

- Proyek 

dengan lokasi 

di seluruh 

Indonesia dan 

go 

international. 

Value Proposition 

Menghasilkan desain yang menggunakan 

pendekatan sense of place dan juga memberikan 

project management yang baik sehingga 

menghasilkan kualitas dan delivery proyek yang 

sesuai dengan perjanjian di awal. 

Customer Relationships 
- Personal Assistance 

- Co-creation  

- Dedicated 

Personal 

Assistance 

- Co-creation 
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Sumber Daya Manusia 

- Principal 

- Arsitek 

- Desainer 

- Project 

Manager 

- Financial 

- Marketing 

 

(dilakukan oleh 

±dua human 

resources: 

pemilik dengan 

tambahan staf) 

- Principal 

- Design Team 

(Arsitek Senior, 

Desainer 

Interior Senior, 

Project 

Manager) 

- General Team 

(Admin, 

Financial, 

Marketing) 

- Principal 

- Sekretaris 

- Design Team 

(Arsitek 

Senior & 

Junior, 

Desainer 

Interior Senior 

& Junior, 

Drafter, 3D 

Visualizer, 

Project 

Manager, 

Estimator 

RAB, 

Desainer 

Grafis, 

Fotografer) 

- General 

Team (Admin, 

Resepsionis, 

Financial, 

Marketing, 

Security, 

Housekeeper) 

Spesifikasi Proyek 

Rumah tinggal, 

kafe, restoran, 

dan kantor 

dengan luasan 

200m2 - 500m2. 

Residensial, 

komersial, dan 

ruang publik 

dengan luasan 

< 1200m2. 

Residensial, 

komersial, dan 

ruang publik 

tanpa batasan 

luasan 

dan/atau 

maksimal 

gedung 5 

lantai. 
Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

1.2.3. Perolehan Modal  

Perolehan modal untuk AZ Atelier di fase awal (2020-2023) adalah dana 

milik pribadi dan juga bantuan modal dari orang tua. Modal dari orang tua ini 

merupakan modal non-tunai seperti menyediakan lokasi bisnis di awal fase yang 
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masih menggunakan tempat tinggal pribadi, hingga transportasi yang masih 

merupakan modal dari orang tua. 

Di fase selanjutnya (2023-2028), modal untuk usaha didapatkan dari dana 

pribadi dan perputaran dana usaha yang berasal dari fee desain dengan persentase 

dana pribadi lebih sedikit. Kemudian di fase terakhir (2028-seterusnya), perusahaan 

diharapkan sudah sepenuhnya bermodalkan dari perputaran dana usaha yang 

berasal dari fee desain. 

 

1.3. Usaha AZ Atelier 

1.3.1. Layanan Usaha  

Layanan usaha yang ditawarkan oleh AZ Atelier adalah layanan jasa 

konsultasi di bidang arsitektur dan interior, dengan melayani cakupan proyek 

residensial, komersial, hingga ruang publik. AZ Atelier pun menggunakan 

pendekatan sense of place sehingga ruang maupun bangunan yang dihasilkan dapat 

memberikan nilai keterikatan terhadap sebuah tempat yang dirasakan oleh 

penggunanya. 

AZ Atelier akan mendengarkan dan memahami kebutuhan dan keinginan 

klien, serta berusaha menyelesaikan masalah yang dialami klien seputar proyek 

yang dibawa. Desainer-desainer pada AZ Atelier akan menghasilkan desain yang 

menjawab permasalahan tersebut, dengan studi-studi di lapangan serta 

menonjolkan potensi yang berada di lahan proyek dan sekitarnya. Desainer juga 

akan mengikutsertakan klien dalam proses sehingga klien memberikan kritik saran 

terhadap desain yang diinginkan pula. 
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Pada tahap realisasi yang akan dilakukan oleh perusahaan kontraktor yang 

bekerjasama dengan AZ Atelier, desainer-desainer akan mengawasi proyek secara 

berkala. Hal ini dilakukan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana dan 

kesepakatan yang telah terjadi di awal. 

Detail layanan usaha yang diberikan oleh AZ Atelier dijelaskan berikut ini.  

a. Client Brief: Meeting dengan klien untuk mengetahui masalah, 

keinginan, hingga kebutuhan klien. Selain itu, juga untuk mengetahui 

data informasi terkait dengan proyek yang akan dijalani.  

b. Observation: Layanan observasi ini dilakukan untuk mengobservasi 

secara langsung proyek yang akan dikerjakan. Observasi meliputi 

observasi lahan seperti data-data eksisting, foto sekitar lingkungan, 

hingga kondisi penduduk secara sosial-budaya di lingkungan tersebut.  

c. Deep Research: Riset mendalam terhadap permasalahan yang hadir, 

tentang sense of place, serta menganalisa dari brief yang diberikan 

klien dan observasi lahan sehingga menghasilkan problem statement 

yang akan menjadi acuan konsep desain yang diberikan oleh 

konsultan. 

d. Ideation: Membuat konsep besar untuk desain dengan mengumpulkan 

ide, membuat sketsa gambar, membuat layout ruang, hingga membuat 

concept board dengan skema material dan warna yang akan digunakan 

untuk komunikasi dengan klien. 

e. Design Development: Membuat desain menjadi 3D (menggunakan 

aplikasi seperti SketchUp) dari konsep terpilih. Kemudian dilakukan 
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pengembangan dari desain tersebut dengan masukan dari beberapa 

pihak terkait. 

f. Technical Drawing: Membuat gambar kerja dari konsep terpilih dan 

desain terakhir untuk diberikan kepada kontraktor dan juga membuat 

shop drawing apabila dibutuhkan untuk komunikasi atau presentasi 

kepada klien. Detail kebutuhan gambar kerja akan dijelaskan pada 

poin spesifikasi produk. 

g. Specification: Membuat spesifikasi teknis terkait pengerjaan hingga 

material dari arsitektur maupun interior proyek. 

h. Price Estimation: Membuat estimasi harga untuk pengerjaan proyek 

berdasarkan dari luasan, lingkup pekerjaan, hingga material yang akan 

dikerjakan. 

i. Meeting: Melakukan rapat dengan klien, kontraktor, dan pihak-pihak 

lain yang terkait dengan proyek pada awal tahap realisasi untuk 

menjelaskan detail proyek dan pelelangan proyek, serta pada akhir 

tahap realisasi untuk evaluasi dan tanda berakhirnya proyek. 

j. Supervision: Melakukan pengawasan proyek secara berkala agar 

arsitek maupun desainer mengetahui perkembangan proyek, atau 

dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. 

1.3.2. Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk yang ditawarkan oleh AZ Atelier mengacu pada standar 

pedoman HDII dari buku “Pedoman Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan 
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Pemberi Tugas” dan pedoman IAI dari buku “Pedoman Hubungan Kerja Antara 

Arsitek Dengan Pengguna Jasa” yaitu sebagai berikut: 

(a) Pekerjaan Utama 

Spesifikasi produk dari pekerjaan utama arsitek dan desainer interior AZ 

Atelier akan diurutkan menurut fase layanan usaha yang telah dijelaskan di 

poin sebelumnya. 

1. Tahap Client Brief – Deep Research 

a. Laporan berisi gambar, bagan, hingga detail hasil observasi 

terhadap proyek mencakup lahan, keadaan sekitar, hingga 

analisa mendalam tentang problem yang ada di lapangan.  

b. Laporan berisi tentang data informasi brief yang diberikan 

klien tentang proyek, serta analisa mendalam tentang 

masalah, keinginan, dan kebutuhan klien. 

2. Tahap Ideation – Price Estimation 

a. Ideation 

i. Program ruang 

ii. Skematik desain 

iii. Konsep pradesain 

iv. Prarancangan 

1. Dokumen prarancangan (pengembangan dari 

sketsa gagasan ke tahap selanjutnya, dengan skala 

1:500, 1:200, 1:100, dan/atau yang memadai untuk 

kejelasan informasi) 
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a. Situasi (menunjukkan posisi bangunan di 

dalam tapak terhadap lingkungan 

berdasarkan Rencana Tata Kota) 

b. Rencana Tapak (menunjukkan hubungan 

denah bangunan dan tata ruang 

luar/penghijauan di dalam kawasan tapak) 

c. Denah (menggambarkan susunan tata ruang 

dalam bangunan yang berskala dan 

menerangkan peil lantai) 

d. Tampak bangunan (menunjukkan pandangan 

keempat sisi/arah bangunan) 

e. Potongan bangunan secara memanjang dan 

melintang (menunjukkan secara garis besar 

penampang dan sistem struktur bangunan) 

2. Laporan prarancangan 

Laporan teknis yang berisi gagasan 

rancangan, pemilihan sistem struktur bangunan, 

dan pemilihan sistem instalasi teknik. 

3. Laporan estimasi biaya  

Laporan yang berisi perhitungan secara kasar 

biaya bangunan yang secara lengkap dan 

menyeluruh. 

b. Design Development 
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i. Gambar Pengembangan (dalam skala 1:500, 1:200, 

1:100, 1:50), mencakup Rancangan Tapak, Denah, 

Tampak Bangunan, Potongan Bangunan, dan Detail-

Detail Utama dan/atau Tipikal. 

ii. Garis Besar Spesifikasi Teknis, menjelaskan jenis, tipe, 

dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan. 

iii. Prarencana Anggaran Biaya, mencakup laporan uraian 

perhitungan biaya setiap elemen arsitektur, struktur, 

mekanikal, elektrikal, lanskap, interior, dan lain 

sebagainya.  

c. Technical Drawing 

i. Gambar Rancangan Akhir, yang mencakup Rancangan 

Tapak, Denah (general plan, denah finishing lantai, 

denah finishing dinding, denah finishing plafon, denah 

plafon, denah mekanikal-elektrikal, dsb),  Tampak, 

Potongan, dan Detail bagian-bagian utama dan khusus 

(core, toilet, tangga, dsb). 

ii. Gambar Detail Pelaksanaan (dalam skala 1:20, 1:10, 

1:5, dan seterusnya) 

1. Detail pelaksanaan, pemasangan, dan penyelesaian 

bahan/material dan elemen/unsur bangunan. 

2. Detail peralatan dan perlengkapan bangunan yang 

melekat pada bangunan. 



19 

 

iii. Prarencana Anggaran Biaya 

Laporan uraian perhitungan biaya yang meliputi 

setiap elemen arsitektur maupun interior, struktur, 

mekanikal, elektrikal, lanskap, dan lain sebagainya. 

d. Specification 

Menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik 

material/bahan yang digunakan secara lebih mendetail dan 

menyeluruh. 

3. Tahap Meeting – Supervision  

a. Pelelangan 

Setelah desain disetujui, maka diterbitkan dokumen 

pelelangan yang mencakup: 

i. Gambar Kerja 

ii. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) 

1. Uraian umum 

a. Keterangan mengenai jenis pekerjaan, 

pengguna jasa, arsitek, dan Pengawas 

Terpadu. 

b. Syarat-syarat pelelangan. 

c. Bentuk surat penawaran. 

2. Syarat-syarat administrasi 

a. Jangka waktu pelaksanaan proyek 

b. Tanggal penyerahan pekerjaan 
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c. Syarat-syarat pembayaran 

d. Denda keterlambatan 

e. Besaran jaminan pelaksanaan 

f. Asuransi 

3. Syarat-syarat teknis 

a. Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan: 

i. Jenis dan uraian teknis pelaksanaan 

pekerjaan 

ii. Jenis dan kualitas bahan/material yang 

digunakan 

iii. Persyaratan tata cara pelaksanaan 

iv. Persyaratan teknis lainnya 

b. Persyaratan perlengkapan/peralatan 

bangunan atau elemen/bagian bangunan yang 

akan digunakan, menjelaskan tentang:  

i. Persyaratan kualitas produk dan kinerja 

ii. Standar acuan yang digunakan 

iii. Tata cara pengujian 

iii. Spesifikasi Teknis 

iv. Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

b. Pengawasan Berkala 

Dalam tahap pengawasan berkala ini, arsitek maupun 

desainer melakukan pemeriksaan berkala sekurang-
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kurangnya 4 minggu sekali, atau sebanyak-banyaknya 2 

minggu sekali. Arsitek dan desainer dapat memberikan 

penjelasan tambahan dengan menambahkan shop drawing 

maupun gambar detail lainnya agar memperjelas maksud 

dan pengertian dari dokumen yang sebelumnya telah dibuat 

dan disetujui. 

(b) Pekerjaan Pelengkap & Pendukung 

1. Membuat maket 

2. Menghasilkan gambar perspektif dengan teknik render  

3. Membuat video hasil akhir desain 

1.3.3. Inovasi Usaha  

Inovasi yang ditawarkan oleh AZ Atelier adalah inovasi dalam penerapan 

nilai-nilai desain kepada calon klien. AZ Atelier mengerjakan proyek-proyek 

residensial, komersial, hingga ruang publik dengan menerapkan elemen-elemen 

sense of place. 

Untuk penerapan value ini, AZ Atelier menggunakan beberapa cara, yaitu: 

a. Menganalisa perilaku pengguna dari sebuah proyek dengan melihat 

pengaruh kebiasaan dan pemanfaatan indera, seperti kebiasaan 

pengguna mendengarkan musik, kesukaan pengguna terhadap seni 

mural, dan lain sebagainya.  

b. Membentuk zoning ruang sehingga sirkulasi pergerakan pengguna di 

dalam ruang atau bangunan tersebut menjadi nyaman serta akses 

untuk bergerak mudah. 
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c. Pemilihan material finishing serta pencahayaan yang dapat 

mempengaruhi suasana ruang dan aspek psikologi penggunanya. 

 

1.4. Kompetisi Industri/Industry Forces  

1.4.1. Kompetisi Industri  

Menurut BEKRAF dalam “Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi 

Kreatif” yang dirilis pada 2017 lalu, bidang ekonomi kreatif di Indonesia 

mengalami pertumbuhan terutama pada tahun 2014-2015. Kontribusi bidang ini 

mencapai 7,38% dari total perekonomian nasional. Dari berbagai macam subsektor, 

arsitektur merupakan salah satu dari empat subsektor yang mengalami 

pertumbuhan pesat terutama di tahun 2015 yaitu sebesar 6,62% dari tahun 

sebelumnya.  

Dari data statistik ini dapat dilihat di lapangan dengan banyaknya konsultan 

arsitektur maupun interior yang berdiri. Berdirinya konsultan-konsultan ini sejalan 

dengan banyaknya fresh graduate yang lulus dari berbagai universitas, juga 

desainer-desainer yang sebelumnya bekerja di konsultan ternama yang akhirnya 

membuka konsultan sendiri sesuai dengan keahliannya. 

Beberapa konsultan arsitektur maupun interior yang menjadi kompetitor 

untuk AZ Atelier dirincikan pada tabel di bawah dengan kelebihan dan 

kekurangannya.  

Tabel 1.3. Kelebihan dan kekurangan dari perusahaan kompetitor.  

Perusaha

an 

Layanan 

yang 

disediakan 

Target Pasar Kelebihan Kekurangan 

Metaphor 

Interior 

 Jasa 

konsultan 

- Proyek yang 

diambil adalah 

- Menghasilkan 

desain ruang 
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Architectu

re (2003) 

arsitektur 

dan desain 

interior 

(lebih 

dikhusus-

kan kepada 

jasa desain 

interior) 

proyek 

komersial, 

retail, dan 

hospitality. 

Sehingga klien 

datang dari 

individu 

(pengusaha) 

atau 

perusahaan.  

- Proyek yang 

diambil 

merupakan 

proyek global 

(tidak hanya di 

Indonesia). 

Proyek yang 

sudah 

dikerjakan 

berasal dari 

Indonesia, 

Malaysia, 

Singapura, dan 

Amerika 

Serikat.  

yang inovatif 

untuk 

meningkatkan 

pengalaman di 

dalamnya.  

- Menekankan 

kerjasama tim.  

- Melibatkan 

klien dalam 

proses desain 

(co-creation) 

sehingga 

menghasilkan 

solusi yang unik 

di setiap proyek.  

- Hasil desain 

yang telah 

memenangkan 

beberapa 

penghargaan 

seperti HDII 

Awards, APIDA 

Awards, dan 

SIDA Awards 

sehingga 

mendapatkan 

pengakuan tidak 

hanya oleh 

media 

Indonesia, 

namun juga 

internasional.   

Delution 

Architect 

(2013) 

Jasa 

konsultan 

arsitektur  

- Dengan 

motto 

“architecture 

for all”, 

Delution 

berharap dapat 

menjangkau 

semua 

tingkatan 

ekonomi. 

- Cakupan 

proyek seluruh 

Indonesia.  

- Menghasilkan 

desain yang 

menekankan 

pada fungsi, 

biaya (fit to 

budget), 

estetika, serta 

menciptakan 

karakter 

terutama pada 

desain interior.  

- Memiliki 

kultur dalam 

perusahaan 
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yaitu research, 

idealism 

(menggunakan 

filosofi desain), 

management, 

dan fit to 

budget.  

- Menjaga 

hubungan baik 

dengan klien.  

- Publikasi 

desain dengan 

media majalah 

seperti majalah 

IDEA untuk 

menjangkau 

pasar yang lebih 

luas.  

- Membuat 

acara yang 

menarik untuk 

masyarakat 

awam untuk 

mengenalkan 

perusahaan, 

contohnya 

Delution Talks 

yang diadakan 

di Jakarta.  

KHAS 

Interior 

(2013) 

Jasa 

konsultan 

interior 

- Tingkat 

ekonomi 

menengah dan 

menengah ke 

atas. 

- Individu 

(proyek-

proyek 

residensial), 

maupun 

pengusaha/ 

perusahaan 

(proyek 

komersil). 

- Tidak 

terbatas oleh 

gender. 

- Value utama 

yang dibawa 

oleh perusahaan 

merupakan 

project 

management 

yang baik agar 

delivery proyek 

dapat berjalan 

dengan baik.  

- Komunikasi 

yang dilakukan 

oleh pihak 

desainer 

terhadap klien, 

kontraktor, 

maupun sesama 

- Kurangnya 

human 

resources dalam 

perusahaan 

berakibat pada 

satu individu 

karyawan dapat 

memegang 

beberapa 

jobdesk atau 

proyek 

sekaligus.  

- Meski sudah 

ada awareness 

melalui aplikasi 

Instagram dan 

ada website, 
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- Umur 

berkisar dari 

usia 25 tahun 

hingga 50 

tahun.  

- Tidak 

terbatas oleh 

lokasi.  

desainer 

berjalan dengan 

baik sehingga 

informasi yang 

didapat jelas.  

penggunaannya 

masih kurang 

maksimal. 

Tidak adanya 

jadwal untuk 

marketing 

mengakibatkan 

jarangnya 

kegiatan update 

di kedua 

platform 

tersebut.  

DEZN 

Studio 

(2014) 

Jasa 

konsultan 

arsitektur 

interior 

- Spesifik pada 

pasar dengan 

tingkat 

ekonomi 

menengah ke 

atas.  

- Proyek yang 

dijangkau 

meliputi 

residensial, 

retail, dan 

kantor. Karena 

banyak 

mendapatkan 

klien dari 

retail, klien 

yang banyak 

datang 

merupakan 

pebisnis muda. 

- Cakupan 

daerah proyek 

seluruh 

Indonesia, 

seperti 

Surabaya, 

Jakarta, 

hingga Medan.  

- Desain yang 

dihasilkan 

memiliki gaya 

yang kekinian 

yaitu modernist 

aesthetic.  

- SOP belum 

jelas, dan belum 

dijalankan 

sesuai prosedur.  

- Bisnisnya 

belum fokus.  

Bahtera 

Associates 

(2016)  

Jasa 

konsultan 

arsitektur 

dan interior 

- Kelas 

ekonomi 

menengah 

- Cakupan 

proyek yang 

sudah luas 

walaupun baru 

berdiri, dengan 

mengangkat 

- Tidak 

memiliki 

website pribadi.  

- Masih 

kurangnya 

awareness.  
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gaya desain 

yang sedang 

tren.  

- 

Memaksimalkan 

media sosial 

sebagai media 

awareness.  
Sumber: data observasi dan analisis pribadi (2020) 

 

AZ Atelier yang berdiri pada tahun 2019 ini akan bersaing dengan 

kompetitor-kompetitor di atas dan beberapa kompetitor lain yang telah lebih dulu 

berdiri. Dalam persaingan bisnis ini, posisi AZ Atelier apabila dibandingkan 

dengan kompetitor-kompetitor berubah menyesuaikan fase yang dijalani oleh 

perusahaan.  

Pada fase pertama (2020-2023), brand positioning AZ Atelier akan lebih 

lemah apabila dibandingkan dengan kompetitor yang sudah lebih dulu berdiri. Di 

bawah ini adalah brand positioning antara AZ Atelier dengan kompetitor di fase 

awal pengembangan bisnis AZ Atelier.  
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Gambar 1.4. Fase I brand positioning AZ Atelier. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

Sedangkan di fase kedua (2023-2028), AZ Atelier akan berada di posisi 

sama dengan beberapa konsultan dengan value dan segmen yang sama, terutama 

dengan konsultan yang berdiri di tahun 2014 hingga 2019. Sedangkan konsultan 

yang berdiri sebelum tahun 2010-an, AZ Atelier berada di posisi yang masih lebih 

rendah. Hal ini dikarenakan oleh kekuatan brand dan kepercayaan calon klien 

terhadap pengalaman dari sebuah konsultan arsitektur dan interior.  
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Gambar 1.5. Fase II brand positioning AZ Atelier. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

Di fase terakhir (2028-seterusnya), brand positioning AZ Atelier 

diharapkan sama dengan konsultan-konsultan besar bahkan lebih kuat. Dengan 

begitu, AZ Atelier dapat menjadi konsultan yang dipercaya oleh klien-kliennya.  

 

Gambar 1.5. Fase III brand positioning AZ Atelier. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 
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1.4.2. Konsumen  

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan 

Konsumen, pengertian dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia di masyarakat. Menurut pendapat ahli lain, Sri Handayani 

(2012:2) memaparkan bahwa konsumen adalah seseorang atau suatu organisasi 

yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lainnya.  

Dari pengertian di atas, maka konsumen dapat berasal dari berbagai 

kalangan dengan berbagai macam kebutuhan. Selain itu, konsumen juga membawa 

berbagai macam keinginan serta permasalahan yang ingin diselesaikan. Dalam hal 

ini, AZ Atelier mengerucutkan target pasar yang ingin dituju dengan layanan 

konsultasi desain arsitektur dan interior yang ditawarkan.  

AZ Atelier sendiri akan bermain di segmen yang segmented terdiri dari 

kelompok individu maupun perusahaan dengan cakupan proyek mulai dari 

residensial, komersial, hingga ruang publik. Kriteria target konsumen yang ingin 

dituju antara lain: 

a. Konsumen dengan tingkat ekonomi mulai dari menengah, menengah 

ke atas, hingga tingkat ekonomi atas (high end).  

b. Proyek yang diambil mulai dari residensial, komersial (kafe, retail, 

dan lain sebagainya), hingga ruang-ruang publik terutama yang 

membutuhkan desain dengan nilai-nilai sense of place untuk 

mendukung bangunan atau ruang tersebut.  

c. Proyek yang berlokasi di: 

i. Fase I : kota-kota besar di Pulau Jawa.  
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ii. Fase II : seluruh Indonesia. 

iii. Fase III : seluruh Indonesia dan mulai merambah pada proyek 

di luar negeri.  

1.4.3. Produk Substitusi  

Produk substitusi adalah produk-produk yang dapat menggantikan jasa 

konsultan desain arsitektur dan interior. Dengan perkembangan zaman yang 

semakin maju dan banyak berkembang ke arah online, terdapat banyak produk 

subtitusi yang dapat menggantikan jasa konsultan ini. 

Produk-produk substitusi ini banyak mengandalkan internet. Selain mudah 

diakses oleh pengguna, produk substitusi ini juga meminimalkan pengeluaran biaya 

klien untuk mendapatkan informasi tentang dunia arsitektur dan interior. 

Berikut ini adalah beberapa produk yang berpotensi menggantikan peran 

konsultan arsitektur dan interior: 

a. Majalah cetak maupun majalah online yang membahas tentang 

arsitektur dan interior, contoh: Archinesia, IDEA (majalah online-

nya di Instagram: @ideaonline), Indonesia Design, dan lain 

sebagainya.  

b. Acara TV atau kanal Youtube yang membahas tentang arsitektur dan 

interior, contoh: D’SIGN di Net TV, The Project di Trans TV, kanal 

Youtube “Living Big In A Tiny House” dan lain sebagainya.  

c. Aplikasi di Google Play yang berhubungan dengan arsitektur dan 

interior, seperti Design Home, Planner 5D, Dekoruma, dan lain 

sebagainya.  
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d. Referensi buku-buku dan internet tentang arsitektur dan interior.  

e. Toko dan showroom furnitur seperti INFORMA, IKEA, dan lain 

sebagainya. 

1.4.4. Pemasok  

AZ Atelier yang merupakan jasa konsultan arsitektur dan interior butuh 

bekerja sama dengan supplier. Supplier ini akan memenuhi kebutuhan perusahaan 

(seperti sampel material, untuk material board, dan lain sebagainya) dan kebutuhan 

klien (untuk proyek). Berikut ini beberapa contoh supplier yang dibutuhkan:  

a. Toko wallpaper  

b. Toko bangunan  

c. Toko kain 

d. Toko furniture 

e. Toko material 

f. Dan lain sebagainya. 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru  

Menurut BEKRAF, selama dua dekade terakhir ini bidang desain interior 

ini mengalami perkembangan yang pesat. Masyarakat mulai mengapresiasi estetika 

ruang untuk residensial maupun komersial. Hal ini berdampak kepada semakin 

banyaknya konsultan-konsultan di bidang arsitektur dan interior yang mulai berdiri. 

AZ Atelier yang merupakan salah satu perusahaan konsultan yang baru 

berdiri perlu untuk waspada terhadap banyaknya pendatang baru. Kompetisi yang 

sengit dalam hal harga desain perlu diperhatikan terutama apabila memiliki gaya 

desain yang sejenis.  
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Ancaman pendatang baru bagi AZ Atelier paling besar datang dari fresh 

graduate dengan latar belakang arsitektur dan interior, serta desainer-desainer dari 

perusahaan konsultan arsitektur yang akhirnya membuka perusahaan konsultannya 

sendiri. Desainer yang akhirnya membuka konsultan arsitektur dikarenakan 

idealisme yang berbeda sehingga akhirnya mendirikan konsultan dengan value 

yang berdasarkan dari idealisme desainer tersebut.  

1.4.6. Kesimpulan  

Persaingan di dunia bisnis jasa konsultan arsitektur dan interior semakin 

beragam dengan kebutuhan konsumen yang semakin beragam pula. Jumlah 

konsultan yang semakin bertambah setiap tahunnya, membuat setiap konsultan 

berlomba-lomba memiliki sebuah value dengan pasar yang spesifik. Selain itu, 

untuk bersaingan dengan produk-produk substitusi ini, perusahaan konsultan perlu 

memanfaatkan keberadaannya. Seperti menjadi salah satu narasumber untuk 

majalah, hingga membuat kanal Youtube untuk mengenalkan desain dan konsultan 

yang dimiliki. 

Dari berbagai macam kompetisi yang dijalani AZ Atelier dengan 

kompetitor, produk substitusi, dan juga pendatang baru, disimpulkan kedudukan 

atau posisi di ketiga fase dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1.4. Posisi AZ Atelier terhadap kompetitor. 

Kompetitor 

Posisi AZ Atelier terhadap kompetitor 

Fase I 

(2020-2023) 

Fase II 

(2023-2028) 

Fase III 

(2028-

seterusnya) 

Kompetisi Sejenis 

(sesama konsultan 

arsitektur-interior) 

Pada fase awal 

kompetisi, 

posisi AZ 

Atelier masih 

lebih rendah 

Di fase kedua, 

posisi AZ 

Atelier akan 

sama dengan 

Di fase ketiga 

kompetisi, 

posisi AZ 

Atelier akan 

berada sama 
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dibandingkan 

dengan usaha 

sejenis lainnya.  

usaha sejenis 

lainnya.  

 

dengan 

beberapa 

perusahaan 

yang memang 

memiliki brand 

kuat dan sudah 

jauh lebih 

berpengalaman. 

Namun, AZ 

Atelier juga 

akan berada 

lebih tinggi dari 

usaha sejenis 

lainnya.  

Produk Substitusi 

Di fase pertama, 

posisi AZ 

Atelier akan 

sama dengan 

produk-produk 

substitusi yang 

telah lebih dulu 

ada dan dikenal 

oleh 

masyarakat.  

Di fase kedua 

ini, posisi AZ 

Atelier akan 

lebih kuat 

daripada produk 

substitusi 

dengan semakin 

dikenalnya 

konsultan AZ 

Atelier.  

Di fase ketiga 

juga, posisi AZ 

Atelier akan 

lebih kuat 

dibandingkan 

dengan produk-

produk 

substitusi.  

Pendatang Baru 

Di fase pertama, 

posisi AZ 

Atelier lebih 

kuat 

dibandingkan 

dengan 

pendatang baru 

di bidang yang 

sejenis. 

Di fase 

selanjutnya, 

posisi AZ 

Atelier lebih 

kuat 

dibandingkan 

dengan 

pendatang baru 

di bidang yang 

sejenis. 

Di fase ketiga, 

posisi AZ 

Atelier lebih 

kuat 

dibandingkan 

dengan 

pendatang baru 

di bidang yang 

sejenis. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

1.5. Market Forces  

1.5.1. Market Issues  

Perkembangan dunia saat ini mengarah pada era digital. Beberapa tahun 

terakhir, teknologi semakin berkembang untuk mendukung setiap bidang. Di 
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bidang arsitektur sendiri, semakin banyak teknologi yang hadir untuk 

mempermudah perancangan maupun presentasi kepada klien. 

Selain itu, kondisi perekonomian yang membaik pun berimbas pada 

semakin banyaknya toko retail maupun kedai-kedai kuliner. Setiap ruang komersil 

kini ingin semakin memiliki keunikan dan identitas masing-masing sehingga minat 

terhadap bidang arsitektur dan desain interior semakin naik.  

Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pun berdampak pada sumber 

daya manusia yang kini juga berasal dari luar Indonesia. Banyak proyek-proyek 

besar yang masih mempercayakan proyeknya kepada konsultan dari luar negeri. 

Padahal, sumber daya yang berasal dari Indonesia pun juga tak kalah profesional. 

Maka AZ Atelier hadir dengan profesionalisme dan beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi ini agar menjadi pilihan untuk para konsumen di bidang 

arsitektur dan interior. 

1.5.2. Market Segment  

Segmentasi pasar yang ingin dituju oleh AZ Atelier dengan menganalisa 

kebutuhan pasar dan value yang ingin dibawa oleh perusahaan dibagi menjadi poin-

poin di bawah. 

i. Segmen Geografis 

Target pasar AZ Atelier bila dilihat dari segmen 

geografisnya, akan menuju kepada pasar yang berada di seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan fase awalnya akan menuju pada proyek 

yang berada di kota-kota besar terutama di wilayah Jawa. Kemudian 
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di fase selanjutnya, akan merambah pada proyek di seluruh wilayah 

Indonesia. 

ii. Segmen Demografis 

Segmentasi demografis untuk pasar yang dituju oleh AZ 

Atelier mencakup semua gender (unisex), usia minimal pada usia 

produktif dengan tanpa usia maksimal, dengan tingkat ekonomi 

menengah dan menengah ke atas. Dengan tingkat ekonomi 

menengah dan menengah ke atas, serta generasi-generasi milenial, 

cenderung mulai mempertimbangkan sisi estetika dalam ruang. 

Sehingga hal inilah yang dituju terutama pada jasa konsultan interior. 

iii. Segmen Perilaku (Behavioral) 

Segmentasi secara perilaku ditujukan kepada dua kelompok 

segmen, yaitu konsumen yang merupakan individu yang akan 

membuat tempat tinggal terutama bagi yang sudah berkeluarga dan 

bisnis maupun instansi terkait yang ingin membuka area komersial 

maupun area publik. 

1.5.3. Needs and Demand  

Dengan membaiknya kondisi perekonomian dan berkembangkan tren di 

dunia desain, permintaan pasar terhadap estetika ruang maupun bangunan semakin 

tinggi. Hal ini terbukti dari data yang dipaparkan oleh Ketua Umum HDII periode 

2015-2017 Lea Aviliani Aziz bahwa di tahun 2017, bisnis di bidang desain interior 

mengalami pertumbuhan hingga 50%. 
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Hal ini sejalan dengan kebutuhan pasar terhadap kenyamanan dan estetika 

terutama pada proyek residensial maupun proyek area komersial. Proyek komersial 

di bidang industri retail dan kuliner sendiri mengalami pertumbuhan. Menurut 

General Manager Reed Panorama Exhibitions James Boy, Indonesia sudah 

memiliki lebih dari 10.000 kafe dan diperkirakan akan terus bertumbuh. Industri 

komersial ini juga mulai memperhatikan estetika dan keinginan untuk membuat 

pelanggan ‘tinggal’ lebih lama dalam area komersil yang mereka bangun. 

Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan media sosial berimbas pada 

kebutuhan masyarakat khususnya milenial yang sering berburu tempat yang 

instagrammable. Hal ini dipaparkan oleh Ryan Korban yang dikutip dari 

Bloomberg, dimana ia mengatakan bahwa kini estetika menjadi peran penting 

dengan adanya media sosial Instagram ini. Sehingga permintaan atas ruang-ruang 

komersial maupun ruang publik yang memiliki keunikan pun semakin bertambah. 

Dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan ini, tentunya bisnis di 

bidang arsitektur dan interior semakin berkembang. AZ Atelier pun hadir dengan 

memenuhi kebutuhan dan permintaan tersebut. Konsep yang diangkat oleh 

konsultan ini menekankan pada penggunaan pendekatan sense of place dimana 

desain yang dihasilkan akan memberikan nilai kenyamanan bagi pengguna 

ruangan, menambahkan estetika pada ruangan, serta memberikan identitas spesifik 

terhadap suatu proyek sehingga dapat membentuk ruang yang dapat memberikan 

kepada pelanggan rasa keterikatan terhadap suatu tempat. 
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1.5.4. Switching Cost  

Switching cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen ketika 

memutuskan untuk beralih ke merek, supplier, atau produk dari perusahaan lain. 

Tujuan dari switching cost ini adalah menciptakan ketergantungan konsumen 

terhadap suatu perusahaan (Morgan & Hunt, 1994). 

Bila klien dari AZ Atelier beralih ke perusahaan lain, klien tersebut akan 

mengeluarkan biaya yang tinggi. Hal ini dikarenakan AZ Atelier menawarkan 

layanan jasa kepada klien seperti mendengarkan dan memahami kebutuhan, 

keinginan dan masalah yang klien hadapi sehingga desainer dapat memadukan hal 

tersebut menjadi sebuah desain yang menjawab permasalahan yang klien bawa. 

Selain itu, AZ Atelier juga menawarkan desain dengan pendekatan sense of place, 

sehingga diharapkan desain yang dihasilkan memiliki dampak kenyamanan dan 

rasa keterikatan terhadap tempat terhadap penggunanya. 

1.5.5. Revenue Attractiveness  

Secara umum, ketertarikan konsumen menggunakan layanan jasa konsultasi 

desain arsitektur maupun interior adalah untuk memenuhi nilai fungsi dan estetika 

terhadap suatu ruang atau bangunan. Selain itu, kenyamanan dan rasa keterikatan 

terhadap ruang tersebut juga menjadi alasan mengapa konsumen menggunakan jasa 

ini. 

AZ Atelier sendiri menggunakan beberapa hal yang menjadi revenue 

attractiveness agar menarik konsumen. Yang pertama, value dari perusahaan yang 

menekankan pada pendekatan sense of place. Dengan adanya observasi terhadap 

perilaku manusia terutama pengguna di suatu proyek, maka akan muncul rasa 
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nyaman dan keterikatan terhadap suatu tempat. Sedangkan penerapan terhadap 

nilai-nilai keberlanjutan ini memiliki tujuan perencanaan sebuah proyek terfokus 

pada masa depan sehingga selain sebuah bangunan menjadi sustain, juga dapat 

menjaga lingkungan. 

Selain itu, revenue attractiveness yang ditawarkan adalah sistem hubungan 

dengan klien dimana desainer ataupun tim mengaplikasikan dedicated personal 

assistance. Dengan sistem ini, desainer/tim akan mengurus satu klien dari awal fase 

hingga akhir dengan komunikasi yang baik antara desainer dank lien. Dengan 

begitu, klien akan merasakan diprioritaskan dan dapat mengetahui perkembangan 

proyek dengan baik apabila mereka tidak memiliki waktu untuk mensupervisi 

proyek mereka sendiri. Selain itu, hubungan yang tidak berhenti pada saat tahap 

mendesain hingga pengaplikasian menjadi real, namun juga secara jangka panjang. 

Hal ini dapat dilakukan seperti melakukan review pada bangunan setiap lima tahun 

sekali pada bangunan yang pernah AZ Atelier bangun sehingga apabila ada 

kerusakan, klien dapat kembali menggunakan jasa AZ Atelier. 

1.5.6. Kesimpulan 

Kondisi pasar untuk bidang industri kreatif terutama pada sub-sektor 

arsitektur dan desain interior cukup menjanjikan. Dengan sub-sektor arsitektur yang 

meningkat 50% pada 2017, tentunya ini menjadi peluang besar terhadap bisnis di 

bidang jasa konsultan arsitektur dan interior. Berkembangnya dunia komersial dan 

bertambahnya kepercayaan serta kesadaran masyarakat untuk  menggunakan jasa 

konsultan menambah peluang berdirinya sebuah konsultan arsitektur dan interior 

saat ini.  
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Peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan oleh bisnis arsitektur dan interior 

untuk memikat konsumen baik business to customer (B2C) dan business to business 

(B2B). Pengguna jasa mendapatkan keuntungan seperti branding perusahaan dan 

nilai keterikatan antara konsumen dengan toko, serta nilai kenyamanan dan 

keterikatan pada proyek-proyek residensial.  

Namun karena AZ Atelier yang masih berada di posisi pemain baru di bisnis 

ini, maka AZ Atelier akan mengembangkan portofolio agar lebih dipercaya oleh 

calon klien sambil memperkuat value yang menjadi revenue attractiveness dari 

perusahaan. Selain itu, AZ Atelier akan meningkatkan nilai brand serta 

memperkuat posisinya sebagai konsultan dengan desain yang menggunakan 

pendekatan sense of place. 

 

1.6. Key Trends  

1.6.1. Technology Trends  

Di abad ke-21 ini, perkembangan di bidang teknologi melaju dengan pesat. 

Berbagai macam penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia bermunculan di 

era digital sekarang. Dari tabel di bawah, dapat dilihat berbagai macam penemuan 

sejak tahun 2000an bermunculan. 
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Gambar 1.7. Diagram Percepatan Pertumbuhan Teknologi. 

Sumber: jackuldrich.com 

 

Teknologi ini tentunya dapat juga menunjang di bidang konstruksi. 

Beberapa kemajuan teknologi di samping aplikasi-aplikasi modelling yang kerap 

digunakan oleh desainer adalah sebagai berikut. 

a. Building Information Modeling (BIM) 

BIM adalah suatu proses perencanaan dan perancangan pada 

suatu bangunan dengan mengelola seluruh informasi bangunan yang 

kemudian mensimulasikannya lewat digital 3D model. BIM ini dapat 

menjadi platform digital yang memudahkan konsultan, kontraktor 

hingga developer dalam berbagi data secara daring sehingga dapat 

diakses oleh berbagai pihak terkait dimanapun. 

b. DIALux 

DIALux adalah software yang berfungsi untuk perencanaan, 

perhitungan, dan visualisasi pencahayaan indoor maupun outdoor. 
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Software ini didukung oleh berbagai perusahaan produsen lampu 

dengan berbagai macam produk digital-nya. 

c. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) 

Virtual Reality adalah teknologi yang membuat pengguna 

dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh 

komputer. Sedangkan Augmented Reality sendiri adalah teknologi 

yang menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke 

dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi, yang kemudian 

memproyeksikan benda-benda tersebut dalam waktu yang nyata. 

Kedua teknologi ini menjadi tren, terutama di industri gaming. 

Untuk mendukung penggunaan teknologi VR ini di bidang 

arsitektur, banyak fitur maupun teknologi pendukung lainnya. Sebut 

saja software Fuzor hasil rancangan Kalloc Studios dengan Autodesk 

Revit yang berfungsi sebagai software yang dapat memproduksi 

objek tiga dimensi secara cepat dan relatif ringan. Selain itu ada juga 

Shakespark, yang dapat memvisualisasikan desain bangunan 

sehingga dapat dilihat langsung dengan browser. 

Pengaplikasian Virtual Reality ini dapat membantu 

memberikan gambaran kepada klien pada saat presentasi. Dengan 

teknologi ini, klien akan dapat melihat dan merasakan di dalam 

rancangan desain yang telah dirancang oleh desainer.  

 

 



42 

 

d. 3D/4D Printing  

Tren teknologi 3D printing dan 4D printing ini terus 

mengalami perkembangan. Contohnya perkembangan pada material 

yang digunakan pada proses printing. 

Kegunaan dari 3D printing sendiri di bidang arsitektur selain 

membuat model miniatur, dapat juga membuat model aslinya. 3D 

printing ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk bentukan pondasi 

bangunan, membuat maket, dan memudahkan dalam pembentukan 

konstruksi. 

e. Cloud Storage 

Perkembangan di bidang penyimpanan data digital kini 

semakin mempermudah penggunanya. Kalau dahulu penyimpanan 

dilakukan secara offline dengan media penyimpanan seperti 

harddisk, kini perkembangan merambah dunia online yang disebut 

dengan cloud storage. 

Cloud storage ini mempermudah penggunanya karena untuk 

mengakses file digital dapat menggunakan perangkat komputer 

maupun gadget yang dimiliki pengguna. Dengan hal tersebut, maka 

penggunaan cloud storage ini sangat fleksibel dan dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun. 

Hal ini mempermudah pekerjaan di dunia konsultan 

arsitektur-interior. Dengan pekerjaan yang mobile dan proyek 

menyebar tidak hanya di satu kota, adanya teknologi penyimpanan 
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terbaru ini mempermudah dalam membagikan informasi data terbaru 

tanpa terhalang jarak. 

1.6.2. Regulatory Trends  

Dalam menjalani bisnis, jasa konsultan arsitektur dan interior telah 

mendapatkan perlindungan oleh regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Selain itu, ada juga regulasi-regulasi yang harus dipatuhi sebagai 

profesional agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Regulasi-regulasi tersebut 

meliputi: 

a. Buku “Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pengguna Jasa” 

dari IAI untuk arsitek pada konsultan AZ Atelier, dan dihimbau untuk 

mengikuti masuk dalam keanggotaan IAI.  

b. Buku “Pedoman Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan 

Pemberi Tugas” dari HDII untuk desainer interior pada konsultan AZ 

Atelier, dan dihimbau untuk mengikuti masuk dalam keanggotaan 

HDII. 

c. Perusahaan akan mematuhi regulasi yang diatur oleh pemerintah 

antara lain:  

i. UU Arsitek Indonesia tahun 2017 yang terdiri dari 11 Bab 

dan 45 Pasal. 

ii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek. 

iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

iv. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 

Industri. 
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v. Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Kota di setiap daerah 

lokasi proyek.  

d. Mengikuti faktor-faktor pembentuk suasana ruang untuk 

menciptakan sense of place sesuai dengan teori sense of place. 

1.6.3. Societal and Cultural Trends  

Semenjak era modern dan maraknya globalisasi di seluruh dunia, 

kebudayaan yang berada di Indonesia pun terkena dampaknya. Tidak hanya di 

bidang ekonomi dan teknologi, di bidang konstruksi serta dunia kreatif pun mulai 

mengalami perkembangan.  

Contohnya, berkembangnya media sosial semenjak semakin canggihnya 

smartphone. Berbagai macam platform hadir untuk manusia bersosialisasi lewat 

dunia maya. Yang paling tren saat ini yaitu Instagram. Dengan adanya Instagram 

sendiri, membuat semakin banyak masyarakat yang memahami dan mulai 

menyadari pentingnya estetika. Dapat dilihat dari menjamurnya kafe-kafe maupun 

toko retail yang mulai mengangkat spot instagrammable agar menarik konsumen 

untuk mendatangi tokonya. Dari perkembangan ini, maka ruang-ruang dengan 

identitas tertentu serta estetika yang menarik dapat menarik pengunjung serta 

memberikan rasa keterikatan terhadap suatu tempat dengan pengaplikasian nilai-

nilai sense of place. 

Selain itu, dengan dimudahkannya para pekerja dengan berbagai macam 

aplikasi pembagi dokumen seperti dropbox, cloud, hingga google drive juga 

mengubah perilaku dan sistem bekerja yang semakin fleksibel. Para start-up mulai 

melakukan sistem kerja secara mobile dan bisa dilakukan dimana saja. Ini juga yang 



45 

 

mulai membuat maraknya co-working space di kota-kota besar di Indonesia selain 

sebagai tempat yang tepat untuk para freelancer.  

Dampak lain dari era modern adalah global warming. Semakin tahun, 

banyak sekali penelitian tentang dampak dari kegiatan manusia kepada Bumi. 

Mulai dari ozon yang semakin menipis, hingga semakin berkurangnya sumber daya 

alam yang dapat digunakan oleh manusia. Dengan adanya hal ini, dunia konstruksi 

pun mulai menggiatkan bangunan-bangunan dengan konsep green dan sustainable. 

Mulai dari eksperimen material, penggunaan material yang mudah didaur ulang 

(bambu, kayu, dan lain sebagainya), hingga memakai material yang eco-friendly.  

Dengan banyaknya perubahan di era modern ini, dunia desain arsitektur dan 

interior pun mulai berkembang pesat. Tidak hanya secara konsep, gaya yang 

diangkat pun mulai beragam. Modern minimalist seringkali diangkat terutama 

untuk generasi milenial yang menyukai sesuatu yang simpel. Selain itu, desain 

bergaya industrial pun menjadi pilihan, terutama ketika suatu proyek menggunakan 

material-material bekas yang diperbarui sebagai dekorasi.  

1.6.4. Socio Economic Trends  

Menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), proyeksi pertumbuhan ekonomi 

di Asia pada 2019 sebesar 5,1% dan di 2020 yang akan datang juga akan bertahan 

di angka 5,2%. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya berpengaruh pada perilaku dan 

gaya hidup dari masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan tuntutan tren budaya yang 

semakin berubah, masyarakat pun tak segan untuk mengeluarkan uang demi 

kenyamanan dan estetika. Terlihat dari semakin meningkatnya kepercayaan 

masyarakat untuk menggunakan jasa konsultan arsitektur dan interior. Selain itu, 
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perilaku konsumtif masyarakat juga berpengaruh pada seringnya masyarakat 

mendatangi pusat perbelanjaan sehingga dengan dukungan tempat-tempat yang 

instagrammable membuat pengunjung menjadi betah dan memiliki keinginan 

untuk kembali ke sebuah tempat. 

1.6.5. Kesimpulan  

Era globalisasi merupakan faktor utama pergeseran tren, hingga membuat 

sebuah budaya dan kebiasaan yang baru. Tren teknologi merupakan salah satu 

contoh yang mengalami pergeseran tren yang cukup cepat. Teknologi lama dengan 

cepat di-upgrade maupun digantikan oleh teknologi termutakhir. Teknologi-

teknologi baru ini memiliki kelebihan dimana memberikan kemudahan, 

menawarkan menghemat waktu, hingga biaya yang lebih murah atau maintenance 

yang juga lebih mudah.  

Selain teknologi, tren secara budaya juga mengalami perubahan. Budaya di 

Indonesia sendiri sudah banyak mengalami asimilasi dengan budaya-budaya luar 

yang mudah sekali ditemukan di kota-kota besar. Dan dengan adanya global 

warming, membuat budaya baru dimana khususnya bidang arsitektur dan interior 

mulai menggunakan material-material yang sustainable dan mulai menggalakkan 

konsep green architecture.  

Ada pula berkembangnya media sosial hingga industri komersil yang 

berhubungan dengan konsep-konsep desain yang memiliki pendekatan sense of 

place. Dengan ruang memiliki yang memiliki keunikan serta memberikan rasa 

nyaman dan keterikatan tentunya hal ini memberikan dampak positif kepada klien 
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dengan semakin bertambahnya pelanggan terutama yang merasa terikat di tempat 

tersebut. 

Meski begitu, tren-tren ini juga tentunya memberikan dampak negatif 

terutama pada budaya masyarakat yang semakin konsumtif. Sehingga tidak semua 

tren membawa dampak positif. Namun, peningkatan ekonomi di Indonesia sendiri 

memberikan peluang yang besar untuk dunia arsitektur dan interior, tentunya 

dengan bantuan tren-tren positif yang dapat mempermudah pekerjaan konsultan 

maupun pengguna jasa.  

 

1.7. Macro Economic Forces  

1.7.1. Global Market Condition  

Menurut Databoks, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 mengalami kenaikan di angka 

3,9%. Di tahun 2019, IMF akan menaikkan proyeksi 0,2 poin. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi global telah naik sejak 2016 dan terus menguat.  

 
Gambar 1.8. Diagram Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi. 

Sumber: Databoks 



48 

 

 

Sejalan dengan kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi global, 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri mengalami kenaikan. Di tahun 2018 

sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4%, dan diproyeksikan akan 

mengalami kenaikan di 2019 dengan perkiraan persentase 5,5%.  

Sub-sektor arsitektur pun menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatnya PDB industri kreatif di tahun 2017 

yang mencapai 6,25% dan sub-sektor arsitektur menyumbang 6,62%, diperkirakan 

di tahun 2018 akan terus mengalami kenaikan. Hal ini tentunya sejalan dengan 

banyaknya pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap peran jasa 

konsultan arsitektur dan interior. Bekraf sendiri percaya bahwa di tahun 2018, sub-

sektor ini akan menjadi lebih solid. 

1.7.2. Capital Market  

Sejak 2017, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyalurkan dana insentif 

dalam bentuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap kepada 

pelaku usaha ekonomi kreatif yang disebut dengan Bantuan Insentif Pemerintah 

(BIP). Pemberian dana ini dilakukan dengan proses kurasi, kemudian dilanjut 

dengan pemberian modal dari Bekraf yang dapat membantu mempercepat 

pertumbuhan bisnis dari pemilik usaha yang diberikan dana insentif tersebut. 

Triawan Munaf memaparkan bahwa hal ini dilakukan untuk mendorong pelaku 

usaha untuk berpindah dari usaha informal menjadi usaha formal, serta mampu 

memperluas skala usahanya.  

Setiap tahunnya, penerima BIP ini semakin bertambah. Pada tahun 2017, 

penerima BIP adalah 34 dari 2 subsektor ekonomi. Di tahun 2018 mengalami 
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kenaikan dengan 52 penerima dari 4 subsektor dan 62 penerima dari 5 subsektor di 

tahun 2019. Dengan adanya BIP ini tentunya memudahkan pelaku usaha untuk 

berkembang, terutama AZ Atelier dalam pengembangan usaha ke depannya.  

1.7.3. Commodity and Other Resources  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam di seluruh 

wilayahnya. Komoditas bahan baku yang dihasilkan di berbagai tempat ini dapat 

membantu perkembangan industri dalam negeri selain menjadi komoditas ekspor. 

Beberapa contoh komoditas ini mencakup kayu, besi/baja, hingga minyak kelapa 

sawit.  

Sumber daya alam ini tentunya sangat diperlukan oleh sub-sektor arsitektur 

dan interior. Dengan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas terbaik 

di bidangnya, sumber daya alam ini dapat diolah dengan baik. Selain terjangkau 

secara wilayah, komoditas ini tentunya memotong biaya apabila didapatkan di 

Indonesia maupun di wilayah lokal sebuah proyek. Sehingga banyaknya SDA ini 

sangat berpengaruh di bidang konstruksi ini.  

1.7.4. Economic Forces  

Kekuatan globalisasi terbagi menjadi tiga, yaitu political force, economic 

force, dan information technology. Economic force sendiri ini menurut Wikipedia 

merupakan faktor-faktor yang membantu menentukan daya saing lingkungan 

tempat perusahaan beroperasi. Faktor-faktor ini meliputi tingkat pengangguran, 

tingkat inflasi, kebijakan fiskal, hingga perubahan pemerintah. 

Secara global, kekuatan ekonomi ini bergeser kepada negara-negara 

berkembang sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan 



50 

 

China. Negara-negara berkembang ini turut berkontribusi dalam pertumbuhan 

ekonomi global.  

Indonesia sebagai salah satunya juga mengalami pertumbuhan ekonomi 

dengan beberapa sektor yang mendukung. Dengan pertumbuhan ini tentunya 

didukung dengan pembangunan sarana-sarana di suatu tempat, wilayah, dan suatu 

negara yang dapat menunjang kemudahan berbisnis di dalam pasar untuk 

perkembangan perusahaan. Di bidang infrastruktur sendiri menjadi salah satu 

bidang yang berkembang lima tahun ke belakang ini. Yang paling terlihat adalah 

pembangunan jalan tol sepanjang 947 kilometer.  

Dikutip dari website visual milik Kemenkeu, anggaran infrastruktur selama 

lima tahun ke belakang ini mengalami kenaikan. Bahkan alokasi dana infrastruktur 

di tahun 2019 naik 2,4% menjadi 415 triliun. Di bawah ini adalah diagram 

perkembangan alokasi dana infrastruktur yang mencakup kemenPUPR, kemenhub, 

DAK, dan juga investasi pemerintah (PMN & LMAN).  

 
Gambar 1.9. Alokasi Dana Infrastruktur Indonesia. 

Sumber: Kemenkeu (2019) 

 

Dengan berkembangnya bidang infrastruktur di Indonesia, ini tentunya 

membantu bidang arsitektur dan interior. Hal ini seperti apabila sebuah proyek 

membutuhkan material yang berada di kota yang berbeda dengan lokasi proyek. 
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Dengan membaiknya infrastruktur, transportasi untuk material-material ini 

tentunya lebih mudah untuk dicapai.  

1.7.5. Kesimpulan 

Keadaan ekonomi di pasar global mengalami pertumbuhan. Meski lambat 

karena dampak dari perang dagang antara Amerika dengan China, pertumbuhan 

ekonomi ini tetap terlihat terutama dikarenakan oleh meningkatnya pertumbuhan 

industri dan pulihnya pertumbuhan ekonomi global. Namun hal ini tidak sejalan 

dengan kondisi harga pasaran komoditas yang mendukung bidang arsitektur yang 

semakin mahal. Meski begitu, perkembangan di bidang infrakstruktur terutama di 

Indonesia sendiri ini memberikan peluang yang baik untuk bisnis terutama sub-

sektor arsitektur dan interior. 

 

1.8. Business Model Canvas  

1.8.1. Value Proposition  

a. Design   : memberikan nilai artistik, selain nilai 

fungsional, pada desain yang ditawarkan. Perusahaan memberikan 

layanan jasa mendesain dengan menggunakan pendekatan sense of place 

pada desain-desain yang dihasilkan. 

b. Customization  : hasil desain memiliki perbedaan dari proyek 

lain dengan menyesuaikan lahan, lokasi, kebutuhan klien, hingga 

penyelesaian masalah di proyek tersebut. Selain itu, klien pun dapat 

memberikan masukan pada desain sehingga desain juga memiliki value 

custom. 
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c. Getting the job done : perusahaan mempermudah klien dengan 

menyelesaikan pekerjaan dengan jasa yang ditawarkan. Desainer 

menyelesaikan masalah dengan desain yang dihasilkan, dapat pula 

membantu memilihkan produk pengisi interior, hingga supervisi proyek 

ke lapangan apabila klien tidak memiliki waktu untuk mensupervisi 

sendiri. 

d. Risk reduction  : perusahaan diharapkan memiliki project 

management yang baik sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan 

kesepakatan (tepat waktu dan sesuai kualitas yang disepakati). 

e. Convenience/Usability : memberikan kenyamanan terhadap 

pengguna bangunan yang didesain oleh konsultan dengan 

mengaplikasikan nilai-nilai sense of place, riset terhadap pengguna 

(mulai dari pekerjaan, hal yang diminati, hingga perilaku pengguna), dan 

juga menggunakan desain universal agar dapat memberikan kenyamanan 

sesuai dengan penggunanya. 

1.8.2. Customer Relationship  

a. Jangka Waktu 

Long Term: dimana desainer maupun perusahaan menjaga hubungan 

baik dengan klien meski proyek telah selesai, dengan harapan bahwa ke 

depannya klien menggunakan kembali jasa konsultan desainer. 

b. Model Pelayanan 

Dedicated Personal Assistance: desainer/tim menangani satu klien dari 

awal fase sampai akhir (desain maupun desain hingga build), 
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menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam fase desain maupun 

ketika build, hingga turut mengedukasi klien tentang hal-hal terkait 

desain hingga penggunaan sense of place. 

c. Keterlibatan Dengan Pelanggan 

Co-creation: desainer juga menampung ide-ide, keinginan, dan saran 

dari klien tentang desain, yang kemudian dipadukan dengan ide dari 

desainer sendiri. 

1.8.3. Customer Segment  

AZ Atelier akan berada di segmen pelanggan yang segmented terdiri dari 

kelompok individu maupun perusahaan dengan cakupan proyek mulai dari 

residensial, komersial, hingga ruang publik. Kriteria target konsumen yang ingin 

dituju antara lain: 

a. Konsumen dengan tingkat ekonomi mulai dari menengah, menengah 

ke atas, hingga tingkat ekonomi atas (high end).  

b. Proyek yang diambil mulai dari residensial, komersial (kafe, retail, 

dan lain sebagainya), hingga ruang-ruang publik terutama yang 

membutuhkan desain dengan nilai-nilai sense of place untuk 

mendukung bangunan atau ruang tersebut.  

c. Proyek yang berlokasi di: 

i. Fase I : kota-kota besar di Pulau Jawa.  

ii. Fase II : seluruh Indonesia. 

iii. Fase III : seluruh Indonesia dan mulai merambah pada proyek 

di luar negeri.  
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1.8.4. Channel  

a. Type of connection  

Direct : bangunan kantor pribadi maupun studio, menggunakan 

media sosial seperti Instagram, membuat website perusahan, membuka 

booth di pameran properti, dan lain sebagainya. 

b. Channel Phase  

i. Awareness  :  

 Media sosial (Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube, 

dsb), 

 Membagikan kartu nama, 

 Website resmi perusahaan, 

 Membuka booth apabila ada pameran arsitektur, interior 

maupun material, 

 Word of mouth, 

 Mengikuti sayembara, 

 Bekerja sama dengan publisher untuk portofolio 

perusahaan, 

 Memasuki majalah atau media lainnya, 

 Mengadakan event terbuka seperti talkshow tentang 

arsitektur maupun interior untuk umum, dan 

 Membuka showroom. 

ii. Evaluation  : pesan elektronik atau dengan face-to-face 

(datang ke kantor, meeting, site visit, dan lain sebagainya). 
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iii. Purchase  : cash/transfer, pembayaran dapat 

dinegosiasikan antara perusahaan dengan klien dengan  

iv. Delivery  : berupa data lengkap dalam bentuk print 2D 

maupun softcopy dan/atau dengan maket (apabila diminta oleh 

klien), dengan bertemu face-to-face di kantor atau di luar kantor. 

v. After Sales  : adanya post-occupancy evaluation terhadap 

bangunan dalam jangka waktu sampai dengan tiga bulan setelah 

bangunan atau ruang mulai ditempati.  

1.8.5. Key Activities  

a. Aktivitas 

i. Production : 

a. Membuat client brief  

b. Membuat konsep desain 

c. Membuat 3D modelling  

d. Membuat gambar teknik 2D 

e. Menghasilkan gambar visual dengan render (foto maupun 

video) 

f. Membuat maket (apabila diminta oleh klien) 

ii. Problem Solving : desainer menyelesaikan permasalahan tentang 

proyek (lahan, keinginan, kebutuhan, dan lain sebagainya) yang 

dibawa oleh klien dengan desain yang dibuat.  

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

i. Prosedur hubungan kerja perusahaan dengan pengguna jasa. 
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Bagan 1.1. SOP Perancangan Desain. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

ii. Prosedur bekerja di studio AZ Atelier. 

 
Bagan 1.2. SOP Bekerja di Studio AZ Atelier. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 
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1.8.6. Key Partner  

a. Motivasi bermitra: optimization and economy (motivasi bermitra untuk 

mengoptimalkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan, 

seperti perusahaan material, kontraktor, dan lain sebagainya). 

b. Tipe kemitraan 

i. Strategic alliance between non-competitors: dengan kontraktor 

arsitektur-interior, dengan tukang furnitur custom, dan mitra terkait. 

ii. Buyer-supplier relationships: supplier material, toko elektronik, 

supplier pengisi interior (toilet, lampu, furniture loose dari 

perusahaan furnitur, dan lain sebagainya). 

1.8.7. Key Resources  

a. Physical Resources  

a. Bangunan (kantor/studio/showroom) 

b. Kendaraan perusahaan sebagai sarana transportasi untuk meeting 

dengan klien atau untuk site visit 

c. Fasilitas kantor (komputer, printer, peralatan penunjang kantor 

lainnya) 

b. Human Resources 

a. Tim internal : Tim internal terdiri dari principal, sekretaris, tim 

desain, tim general dan beberapa outsource. Posisi setiap staf 

digambarkan pada bagan di bawah ini.  
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Bagan 1.3. Struktur Perusahaan AZ Atelier. 

Sumber: data olahan pribadi (2020) 

 

Sedangkan untuk jobdesk setiap jabatan dijelaskan pada 

tabel di bawah.  

Tabel 1.5. Sumber Daya Manusia dengan deskripsi pekerjaannya. 

Jabatan Deskripsi Pekerjaan 

Principal / Owner 

 Mengontrol kualitas setiap divisi 

 Berhubungan langsung dengan 

klien 

 Memimpin proses desain (dari 

konsep desain hingga selesai) 

 Memeriksa seluruh hasil kerja 

 Memeriksa seluruh dokumen kerja 

Sekretaris 

 Mengontrol kualitas tiap divisi 

 Melakukan pembagian tugas 

terhadap tiap personal 

 Berhubungan dengan klien bersama 

principal 

 Memeriksa seluruh hasil kerja 

(sebelum diberikan kepada 

principal) 

 Memeriksa seluruh dokumen kerja 

(sebelum diberikan kepada 

principal) 

 Hasil kerja dipertanggung jawabkan 

kepada principal 
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 Menghubungkan staf dengan 

principal 

Design Team 

Senior 

Architect 

 Menganalisa site proyek 

 Membuat konsep, maket, design 

modelling, visualization, dan 

menyiapkan file presentasi lainnya 

 Membuat RAB 

 Membuat shop drawings 

 Melakukan studi mendalam dan 

research lain yang mendukung 

suatu desain 

 Memberikan value sense of place 

pada desain yang dihasilkan 

 Melakukan pengontrolan atau 

pengawasan lapangan 

 Membimbing junior architect 

Junior 

Architect 

 Membuat konsep, maket studi dan 

presentasi,design modelling, 

visualisation dan menyiapkan file 

presentasi lainnya 

 Membuat shop drawings 

 Melakukan studi mendalam dan 

research lain yang mendukung 

suatu desain 

 Memberikan value sense of place 

pada desain yang dihasilkan 

 Melakukan pengontrolan atau 

pengawasan lapangan 

 Menganalisa site proyek 

 Membuat RAB 

Interior 

Designer 

 Menganalisa site proyek 

 Membuat konsep, maket sudi dan 

presentasi, design modelling, 

visualisation dan menyiapkan file 

presentasi lainnya 

 Membuat RAB 

 Membuat shop drawings 

 Melakukan studi mendalam dan 

research lainnya yang mendukung 

suatu desain 

 Memberikan value sense of place 

pada desain yang dihasilkan 

 Melakukan pengontrolan atau 

pengawasan lapangan 
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 Membimbing junior interior 

designer 

Drafter 

 Membuat gambar kerja sesuai 

dengan standar yang telah 

ditetapkan 

 Memeriksa kesesuaian gambar 

kerja dengan kontraktor 

 Mengumpulkan dan melakukan 

pengecekan kembali pada gambar 

kerja yang dikerjakan oleh desainer 

(arsiktek maupun desainer interior) 

 Memelihara semua gambar yang 

menjadi arsip proyek 

3D Visualizer 

 Memvisualisasikan desain dari 

arsitek maupun desainer interior 

 Merender visualisasi desain 

(gambar maupun video) 

 Mengedit hasil render (bisa dibantu 

oleh graphic designer) 

Project 

Manager 

 Mengontrol kualitas setiap divisi 

 Berhubungan langsung dengan 

klien dan supplier hingga 

kontraktor 

 Mengecek lahan yang akan 

digunakan bersama dengan arsitek 

 Supervisi proyek ke lapangan 

 Memeriksa seluruh hasil kerja  

 Hasil kerja dipertanggung jawabkan 

kepada principal 

Graphic 

Designer 

 Editing hasil render 

 Membantu membuat layout 

presentasi yang menarik 

 Maintain media sosial perusahaan 

(instagram, facebook, website) 

 Membuat grafis promosi 

perusahaan/marketing tools 

(banner, kartu nama, brosur, 

logbook, souvernir, dsb) 

General Team Admin 

 Menyeleksi calon desainer/anak 

magang yang datang pada 

perusahaan 

 Memberikan dan menentukan 

jadwal training maupun seminar 

yang akan dilakukan 
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 Sebagai admin perusahaan dalam 

hal relasi, seperti membalas e-mail 

operasional perusahaan 

 Mengurus surat-surat (surat kontrak 

kerja, surat perijinan, surat 

penawaran, surat tender) 

 Hasil kerja dipertanggung jawabkan 

kepada sekretaris 

Resepsionis 

 Menerima tamu/klien 

 Menghubungkan klien yang datang 

dengan owner/desainer 

Financial 

 Memgang keuangan perusahaan 

 Menghitung biaya pemasukan dan 

pengeluaran secara detail 

 Membuat laporan keuangan 

 Mengurus perpajakan (pajak 

perusahaan, pajak klien, pajak 

proyek) 

 Memberikan gaji karyawan  

 Membayar segala kebutuhan kantor 

 Menerima dan menagih uang 

 Melaporkan setiap perkembangan 

di bidang keuangan kepada 

principal 

 Melakukan perencanaan dan 

screening keuangan 

 Bertanggung jawab atas keuangan 

perusahaan 

Marketing 

 Melakukan pendataan pengunjung 

yang datang dan yang memiliki 

potensi 

 Memberikan ide promosi dan 

publikasi yang menarik 

 Menerima telepon serta surat 

penting yang diberikan secara cepat 

 Menguasai produk layanan 

perusahaan, profil perusahaan, 

sejarah, portofolio 

 Melakukan kegiatan promosi sesuai 

jadwal 

 Membuat dan meng-update media 

sosial dan website perusahaan 

 Mengabadikan hasil proyek yang 

sudah jadi untuk dijadikan 

portofolio (outsource: fotografer) 
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Estimator 

RAB 

 Menghitung biaya total yang 

dikeluarkan untuk suatu proyek 

 Menghitung kebutuhan 

bahan/material yang akan 

digunakan pada suatu proyek 

Security 

 Membantu menjaga keamanan 

kantor 

 Membantu memberi arahan untuk 

tamu, klien, maupun key partners 

yang datang  

Housekeeper/

Cleaning 

Service 

 Membantu menjaga kebersihan dan 

kerapian kantor untuk membantu 

meningkatkan kenyamanan kantor 

 Tahu bagaimana cara mengolah 

sampah yang benar 

Outsource Fotografer 

 Memfoto proyek-proyek 

 Turut membantu membuat konsep 

foto 

 Editing hasil foto (dapat dibantu 

oleh graphic designer untuk 

marketing) 

 Hasil kerja dipertanggung jawabkan 

kepada marketing 
Sumber: data olahan pribadi (2020) 

b. Tim eksternal : kerja sama di luar staf resmi perusahaan, seperti 

kontraktor, supplier, dan lain sebagainya.  

c. Intellectual Resources : brand, copyright, database klien dan perusahaan 

mitra, dan informasi rahasia perusahaan. 

d. Financial Resources : modal pribadi (di awal fase), DP dari klien, dan 

perputaran dana dari fee desain.  

1.8.8. Cost Structure  

a. Konsep: value driven (karena perusahaan menghasilkan desain sehingga 

yang dijual adalah nilai atau value). 

b. Tipe:  

i. Fixed Cost (biaya tetap yang tidak bergantung biaya produksi) 
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a) gaji karyawan,  

b) biaya operasional (listrik, air, dsb),  

c) biaya pemasaran,  

d) dan lain sebagainya. 

ii. Variable Cost (biaya variatif sesuai jumlah yang diproduksi) 

a) gaji bonus karyawan,  

b) tunjangan hari raya (THR), 

c) uang lembur,  

d) maintenance yang tidak terjadwal (insidentil), 

e) dan lain sebagainya. 

1.8.9. Revenue Stream  

a. Ways to generate revenue:  

i. Asset sale: fee jasa desain arsitektur dan interior. 

ii. Advertising revenue from key partners: produk, sampel, katalog, 

sampel material yang didapat dari supplier. 

b. Pricing Mechanism: list price, product feature dependent, volume 

dependent. 

 Harga total meliputi harga jasa yang tetap berdasarkan luasan/volume 

yang diajukan oleh klien, dan juga berdasarkan keinginan klien terhadap 

seberapa canggih fitur atau material yang diinginkan pada desainnya. 

 

1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Cash Flow  

Rencana pendapatan keuangan AZ Atelier akan dibagi menjadi tiga fase 

(seperti yang telah dijelaskan pada Gambaran Usaha). Di fase pertama (2020-2023), 

pendanaan AZ Atelier akan berasal dari modal pribadi pemilik dan perputaran fee 
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desain. Fase selanjutnya (2023-2028) juga memiliki rencana yang sama dengan fase 

sebelumnya. Sedangkan di fase akhir (2028-seterusnya), pendanaan akan 

sepenuhnya berasal dari perputaran fee desain. 

Fee desain yang akan menjadi pendapatan utama akan dibagi menjadi empat 

fase. Fase pertama dilakukan pembayaran sebesar 25% dari total biaya ketika 

sesudah deal terjadi antara perusahaan dengan klien. Pembayaran fase kedua 

dilakukan setelah fase desain disetujui oleh klien sebesar 30%. Setelah fase 

tersebut, perusahaan akan membuat gambar teknik dari desain final dan setelah itu 

klien akan membayar 35% dari total biaya. Untuk pembayaran 10% terakhir 

dilakukan setelah fase pelelangan dan pengawasan terhadap proyek berlangsung 

hingga tahap serah-terima desain.  

Pada tahun pertama fase I (2020-2023), pendapatan yang diperoleh 

perusahan berasal dari pinjaman modal pihak ketiga dan pendapatan proyek, yaitu 

sebesar Rp237.500.000,-. Sedangkan fixed cost di tahun pertama dengan total 

Rp122.590.000,- maka total laba bersih perusahaan sebesar Rp114.910.000,-. 

Sedangkan di tahun kedua, dengan pendapatan berasal dari pendapatan 

proyek pula yaitu sebesar Rp361.250.000,-. Dengan fixed cost di tahun kedua 

sebesar Rp142.590.000,-, maka total laba bersih perusahaan di tahun kedua 

mencapai Rp218.660.000,-. 

Untuk rincian cash flow dan perkiraan balik modal setiap fasenya dapat 

dilihat di halaman lampiran (Lampiran B-1 dan B-2).  

 

 


