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BAB 1 

E STUDIO 

1.1. Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan 

E Studio, merupakan sebuah usaha jasa konsultan arsitektur dan Interior yang 

berfokus pada penerapan model perancangan fungsional dan ramah lingkungan 

(green design) yang mampu menciptakan sebuah suasana ruang yang baru dan 

sesuai bagi penggunanya. Adapun layanan jasa yang diberikan cukup komprehensif 

mulai dari pelaksanaan observasi lapangan, fokus diskusi dengan klien, analisa dan 

studi mendalam terkait perolehan data yang telah dikumpulkan, pengolahan 

beragam alternatif konsep perancangan, hingga implementasi produk akhir dari 

pengerjaan proyek yang akan dilakukan. Fokus proyek yang ditetapkan oleh 

perusahaan konsultan E Studio sendiri terdiri atas proyek residensial, komersial, 

perhotelan, perkantoran dan real-estate. 

Eksistensi perusahaan konsultan E Studio sejatinya dilatarbelakangi oleh isu 

global terkait kepadatan penduduk yang disinyalir dapat memicu terjadinya 

kerusakan lingkungan (Himpunan Pemerhati Lingkungan, 2011). Hal ini dapat 

dipahami oleh karena pertambahan jumlah penduduk di sebuah daerah, secara nyata 

Gambar 1. 1. Deskripsi Logo Perusahaan Konsultan E Studio 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020) 
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akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan aktivitas industri, guna memenuhi 

kebutuhan penduduknya yang semakin meningkat. Namun, dengan peningkatan 

aktivitas industri tersebut, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur, 

maka penggunaan energi serta produksi limbah berbahaya yang dihasilkan dari 

aktivitas industri juga akan semakin meningkat, sehingga hal ini dapat merusak 

lingkungan sekitarnya. Keterbatasan lahan yang ada di tengah peningkatan jumlah 

penduduk Indoneisa yang bergerak begitu pesat setiap tahunnya dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%, juga menjadi permasalahan krusial lainnya 

yang melatarbelakangi kehadiran perusahaan konsultan jasa arsitektur dan interior 

E Studio sebagai subjek yang dinilai tepat dalam merespon isu masyarakat global 

melalui nilai perancangan yang ditetapkan oleh perusahaanya. Berikut 

penggambaran tabel rencana model usaha konsultan E Studio. 

Tabel 1. 1. Business Model Canvas (BMC) Konsultan E Studio 

Key Partners Key Activities Value Propositions 
Customer 

Relationship 

Customer 

Segments 

Coopetition 

Kontraktor 

Engineers 

Relationship 

Between 

Buyers & 

Suppliers 

Supplier 

Material 

Workshop 

Furniture 

Problem Solving 

Meeting 

Observation 

Research 

Production 

Design 

Presentation 

Calculation 

Implementation 

Review/Supervision 

 

Design 

Fokus layanan desain 

bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan 

yang sehat sehingga dapat 

memberikan sebuahan 

suasana ruang yang baru, 

dan nyaman bagi klien. 

Green Design 

Memanfaatkan prinsip-

prinsip green design dalam 

usaha mewujudkan 

rancangan yang ramah 

lingkungan dan hemat 

energi. 

Dedicated 

Personal 

Assistance 

Co-Creations 

Visual 

Communication 

Emphaty 

Resposibility in 

Project 

Development 

Segmented 

Tipikal Proyek 

Residensial, 

komersial, 

perhotelan, 

perkantoran, 

real-estate. 

Lokasi Proyek 

Regional dan 

Nasional. 

Ekonomi 

Menengah ke 

Atas. 

Key Resources Channels 

Human Resources 

Owner/Principal, 

Komisaris, Direktur 

Awarness 

Portfolio 

Social Media 
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Operasional, Public 

Relationship, 

Marketing, 

Finansial, 

Pembukuan, 

Human Resources, 

Koordinator 

Proyek, Desainer. 

Physical 

Office & 

Hardwares. 

Intellectual 

Softwares, 

Legalitas / Hukum, 

Greenship Training 

Finance 

Modal Pribadi. 

Getting the Job Done 

Berusaha memenuhi 

kebutuhan klien terhadap 

ketersediaan ruang serta 

menyelesaikan 

permasalahan lingkungan 

yang ada dalam sebuah 

pengerjaan proyek. 

Join Competition 

Exhibition 

Evaluation 

Consultation 

Services 

Purchase 

Branding 

Development 

Delivery 

Implementation 

Project 

After Sales 

Supervision 

Website 

 

 

Skala Proyek 

New Building, 

Existing 

Building & 

Interior Space. 

Cost Structures Revenue Streams 

Value Driven 

Fixed Cost & Variable Cost 

Usage fee 

Pricing Model & Competition 

Award 

Selain memahami isu pasar yang potensial dalam mendukung eksistensi usaha 

konsultan E Studio, persiapan terhadap sistem keuangan yang matang juga penting 

untuk diperhatikan. Berikut penggambaran rencana keuangan dari perusahaan 

konsultan E Studio (Revenue & Cost Structure Concept). 

▪ Cost Structure 

Value Driven, merupakan permodelan struktur keuangan yang mengutamakan 

hasil desain dan value sebagai dasar penetapan pengeluaran biaya yang 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

Tabel 1. 1. Business Model Canvas (BMC) Konsultan E Studio (sambungan) 

 

Tabel 1. 1. Business Model Canvas (BMC) Konsultan E Studio (sambungan) 
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dihasilkan oleh perusahaan. Pengaplikasian model value driven ini sejatinya 

terdiri atas elemen fixed cost dan variable cost. Berikut tabel penjabaran 

struktur keuangan perusahaan dari konsultan E Studio setiap fasenya. 

Tabel 1. 2. Tabel Cost Structure Perusahaan Konsultan E Studio 

Fase Usaha Fixed Cost Variable Cost 

Fase Peluncuran 

(2022-2024) 

Biaya operasional 

perusahaan (listrik, air), 

biaya jaringan internet 

perusahaan, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator / freelance 

(engineering). 

Fase Pertumbuhan 

(2024-2026) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air), biaya sewa 

kantor, pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Shake Out 

(2026-2030) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan sebagai 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 
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anggota dalam asosiasi 

terkait. 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Kematangan 

(2030-2034) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air, biaya sewa 

kantor), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan sebagai 

anggota dalam asosiasi 

terkait, biaya marketing 

perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Regenerasi 

(2034-seterusnya) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air, biaya sewa 

kantor), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan dalam 

asosiasi terkait, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting, 

biaya pelaksanaan riset. 

Adapun perubahan signifikan yang dapat terlihat pada konsep struktur 

keuangan dari perusahaan konsultan E Studio di setiap fasenya dapat dilihat dan 

dikorelasikan dengan kebutuhan dari perusahaan dalam merespon definisi dari 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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kondisi setiap fase usaha yang akan dijelaskan lebih detail pada subbab 

selanjutnya. 

▪ Revenue Stream 

Ussage Fee, merupakan permodelan sumber pendapatan perusahaan yang 

didasari atas penggunaan layanan jasa perusahaan oleh Pengguna Jasa (Belyh, 

2020). Adapun dalam penetapan model sumber pendapatan ini, perusahaan 

menggunakan metode pricing model yang didasari pada buku pedoman asosiasi 

terkait yakni, IAI untuk penetapan biaya layanan arsitektur dan HDII untuk 

penetapan biaya layanan interior. Berikut penjabarannya. 

➢ Arsitektur (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007) 

Tabel 1. 3. Tabel Perhitungan Imbalan Jasa Arsitek 

Biaya Bangunan sampai Kategori Bangunan 

 Khusus Sosial 1 2 3 

Kurang Rp 200 juta Mengikuti 

Ketentuan 

dari 

Pemerintah 

yang 

berlaku 

≤ 2,50% 6,50% 7,00% 8,00% 

Rp 200 juta 2,50% 6,50% 7,00% 8,00% 

Rp 2 milyar 2,50% 5,51% 5,90% 6,48% 

Rp 4 milyar  4,78% 5,13% 5,60% 

Rp 20 milyar  4,20% 4,52% 4,92% 

Rp 40 milyar  3,71% 4,01% 4,38% 

Rp 60 milyar  3,29% 3,58% 3,92% 

Rp 80 milyar  2,92% 3,20% 3,52% 
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Rp 100 milyar  2,60% 2,88% 3,18% 

Rp 120 milyar  2,32% 2,59% 2,88% 

Rp 140 milyar  2,07% 2,34% 2,62% 

Rp 160 milyar  1,86% 2,12% 2,39% 

Rp 180 milyar  1,67% 1,98% 2,20% 

Rp 200 milyar  1,51% 1,76% 2,03% 

Rp 220 milyar  1,37% 1,62% 1,88% 

Rp 240 milyar  1,25% 1,51% 1,76% 

Rp 260 milyar  1,16% 1,41% 1,67% 

Rp 280 milyar  1,09% 1,34% 1,59% 

Rp 300 milyar  1,04% 1,29% 1,54% 

Rp 500 milyar  1,00% 1,25% 1,50% 

Lebih Rp 500 milyar  1,00% 1,25% 1,50% 

Keterangan kategori bangunan: 

- Bangunan Khusus, merupakan bangunan-bangunan yang dimiliki, 

digunakan dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

- Bangunan sosial, merupakan bangunan yang memiliki sifat sosial yang 

non-komersial. Dainataranya terdapat bangunan masjid, gereja, dan 

tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 

Tabel Perhitungan Imbalan Jasa Arsitek (sambungan) 

 

Tabel Perhitungan Imbalan Jasa Arsitek (sambungan) 
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pelayanan masyarakat dengan luas bangunan maksimum 250m2, 

bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36m2. 

- Bangunan Kategori 1, merupakan bangunan yang memiliki karakter 

sederhana, kompleksitas dan tingkat kesulitan yang rendah. Diantaranya 

terdapat bangunan asrama, hostel, bengkel, gudang, bangunan tidak 

bertingkat, tempat parkir. 

- Bangunan Kategori 2, merupakan bangunan yang memiliki karakter, 

kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata. Diantaranya terdapat 

bangunan apartemen, kondominium, kompleks perumahan, gardu 

pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik, bangunan parkir 

bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkatoran, rukan, ruko, toko, 

pusat perbelanjaan, pasar, hangar, stasiun, terminal, superblock / fungsi 

campuran, auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang 

serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan 

umum, klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo, sekolah, tempat 

perawatan, gedung olahraga, gymnasium, kolam renang, stadion, taman 

umum. 

- Bangunan Kategori 3, merupakan bangunan yang memiliki karakter 

khusus, kompleksitas dan tingkat kesulitan tinggi. Diantaranya terdapat 

bangunan rumah tinggal privat, bandara, hotel, galeri, ruang konser, 

museum, monument, istana, rumah sakit, sanatorium, laboratorium, 

kampus, pusat penelitian / riset, gereja, klenteng, masjid, dan tempat 

peribadatan lainnya denga total luas lebih dari 250m2, kantor kedutaan, 
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kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan 

dekorasi khusus. 

➢ Interior (Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006) 

Perhitungan imbalan jasa yang digunakan oleh perusahaan konsultan E 

Studio untuk layanan interior didasarkan pada penetapan prosentase dari 

nilai rencana biaya pelaksanaan proyek pada kurun waktu tertentu sesuai 

dengan kategori dan klasifikasi atau jenis proyek yang dilaksanakan (HDII, 

2006). Berikut penjabaran penetapan standar prosentase imbalan jasa oleh 

HDII. 

Tabel 1. 4. Tabel Prosentase Imbalan Jasa Desainer Interior 

 Nilai Proyek (juta Rp) 

Klasifikasi 

Proyek 

s/d  

100 

100  

s/d  

250 

250  

s/d  

500 

500  

s/d  

1.000 

1.000  

s/d  

2.000 

2.000  

s/d  

3.000 

3.000  

s/d  

4.000 

4.000  

s/d  

5.000 

5.000  

s/d  

10.000 

10.000  

s/d  

20.000 

Kualifikasi 1  15 
15  
s/d 

11,8 

13,5 
s/d 

12,7 

12  
s/d 

11,7 

10,7 
s/d 

10,4 

10,4 
s/d 

10,1 

10,1  
s/d  

9,8 

9,8  
s/d  

9,5 

9,5  
s/d  

9 

Kualifikasi 2 12,5 

12,5   

s/d  

11 

11  

s/d  

10,2 

10,2  

s/d  

9,5 

9,5  

s/d  

8,8 

8,8  

s/d  

8,5 

8,5  

s/d  

8,2 

8,2  

s/d  

8 

8  

s/d  

7,7 

7,7  

s/d  

7,5 

Kualifikasi 3 10,5 

10,5  

s/d  
9,3 

9,3  

s/d  
8,7 

8,7  

s/d  
8,7 

8,1  

s/d  
7,6 

7,6  

s/d  
7,4 

7,4  

s/d  
7,2 

7,2  

s/d  
7 

7  

s/d  
6,8 

6,8  

s/d  
6,5 

Kualifikasi 4 8,5 
8,5  
s/d  

7,8 

7,6  
s/d  

7,1 

7,1  
s/d  

6,7 

6,7  
s/d  

6,3 

6,3  
s/d  

6,2 

6,2  
s/d  

6,1 

6,1  
s/d  

6 

6  
s/d  

5,8 

5,8  
s/d  

5,6 

Kualifikasi 5 6,5 

6,5  

s/d  

5,9 

5,9  

s/d  

5,8 

5,8  

s/d  

5,3 

5,3  

s/d  

5 

5  

s/d  

4,9 

4,9  

s/d  

4,8 

4,8  

s/d  

4,7 

4,7  

s/d  

4,6 

4,6  

s/d  

4,5 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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Keterangan klasifikasi proyek: 

- Klasifikasi 1, menrupakan jenis proyek yang memiliki tingkat 

penanganan khusus dalam desain, baik antar bagian pekerjaan interior, 

maupun keterkaitan dengan pekerjaan disiplin lain seperti arsitektur, 

struktur mekanikal, elektrikal, plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, 

teknologi informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang 

lainnya (museum, gedung konser, teater, opera, istana negara, 

residensial). Memerlukan penanganan khusus dan spesifik terhadap 

pertimbangan penyelesaian teknis antara lain gerakan, getaran, benturan 

(kapal laut, pesawat terbang pribadi, gerbong kereta, bus pribadi, 

(private coach), bus eksklusif (coach), caravan (recration vehicle – RV). 

- Klasifikasi 2, merupakan jenis proyek yang memiliki tingkat kesulitan 

dan kompleksitas desain yang tinggi serta teknis pekerjaan yang sangat 

erat hubungannya, baik antar bagian pekerjaan interior sendiri, maupun 

keterkaitan dengan pekerjaan disiplin lain seperti arsitektur, struktur 

mekanikal, elektrikal, plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, 

teknologi informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang 

lainnya (auditorium, balai sidang, gedung lembaga tinggi negara, hotel, 

club house, spa, restoran, fasilitas hiburan dan rekreasi (diskotek, pub, 

karoke), kasino, pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, 

laboratorium), pusat rehabilitas, fasilitas keagamaan). 

- Klasifikasi 3, merupakan jenis proyek yang memiliki tingkat kesulitan 

dan kompleksitas desain sedang serta berhubungan secukupnya dengan 
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disiplin lainnya seperti arsitektur, struktur, mekanikal - elektrikal sistem 

pencahayaan dan disiplin lainnya (perkantoran, bank, balai sidang, 

galeri, ruang pameran, bandara, pusat perbelanjaan, motel, bioskop). 

- Klasifikasi 4, merupakan jenis proyek yang memiliki tingkat detail 

desain interior sederhana, namun mempertimbangkan juga hubungan 

dengan disiplin desain lain seperti arsitektur, struktur, mekanikal - 

elektrikal sistem pencahayaan dan disiplin lainnya (terminal bus, stasiun 

kereta api, pelabuhan laut, lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan 

sekolah), sarana olahraga, asrama, perpustakaan, kafetaria). 

Adapun dalam prakteknya, perolehan pendapatan dari perusahaan konsultan 

arsitektur dan interior E Studio dijalankan berdasarkan tahapan termin 

penagihan yang telah disepakati dengan pihak pemberi tugas sebagai berikut 

di bawah ini (Alfari. S, n. d.). 

- Tahap konsep perancangan (20%), merupakan tahap mempersiapkan 

perancangan yang melingkupi kegiatan dari pemeriksaan seluruh data 

dan informasi secara menyeluruh, serta membuat analisa dan 

pengelolahan data guna memenuhi seluruh kebutuhan persyaratan 

pembangunan, maksud, dan tujuan dari perancangan agar dapat 

dijalankan secara baik dan tepat. Adapun tahap konsep perancangan ini 

digunakan sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan terhadap semua 

bidang yang terkait (struktur, mekanikal, elektrikal, dan lain 

sebagainya). 
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- Tahap rancangan / schematic design (20%), merupakan tahap 

penyusunan pola dan komposisi bentuk dari perancangan arsitektur ke 

dalam wujud gambar visual 3 dimensi dan diagram konsep fungsional, 

yang dihasilkan dari pertimbangan aspek kualitatif dan kuantitatif 

perancangan seperti perkiraan luas lantai, informasi bahan, sistem 

konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan yang 

disampaikan dalam wujud laporan tertulis dengan kelengkapan gambar 

yang mendukung. 

- Tahap pengembangan rancangan / design development (20%), 

merupakan tahap penentuan sistem konstruksi dan struktur bangunan, 

sistem mekanikal elektrikal, material bangunan, serta perkiraan biaya 

konstruksi yang didasari pada penetapan sistem bangunan yang 

diwujudkan dalam bentuk gambar visual, diagram, dan laporan tertulis. 

- Tahap pembuatan gambar kerja / detailed engineering drawing (25%), 

merupakan tahap penerjemahan rancangan dari mulai tahap 

perkembangan ke dalam wujud gambar dan uraian teknis yang rinci 

untuk memaparkan secara jelas proses dari pelaksanaan dan 

pengawasan aktivitas konstruksi. 

- Tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi (10%), merupakan tahap 

pengelolahan hasil pembuatan gambar kerja ke dalam format dokumen 

pelelangan yang dilengkapi dengan keterangan tulisan terkait 

penjabaran isi RKS, RAB, dan Bill of Quantity / BQ. 
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- Tahap pengawasan berkala (5%), merupakan tahap peninjauan dan 

pengawasan secara periodik di lapangan, bersama dengan pihak 

pengguna jasa serta pelaksana pengawasan terpadu dengan intensitas 

sebanyak 1 kali dalam 2 minggu, atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam 

sebulan. Adapun bila lokasi pembangunan terletak di luar kota domisili 

dari arsitek, maka biaya terkait transportasi utnuk mengunjungi lokasi 

proyek wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati sebelumnya. 

▪ Ringkasan Analisa Lingkungan Bisnis 

Lingkungan bisnis dari usaha jasa yang bergerak di bidang konsultan desain 

arsitektur dan interior ini tercatat mengalami peningkatan sejak periode 2 tahun 

terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia bulan Februari, 

tahun 2020 kemarin, diagram persentase peningkatan jumlah penduduk bekerja 

menurut lapangan pekerjaan utama mereka menyatakan, lingkup pekerjaan 

konstruksi di wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 0.65% sejak 

tahun 2018 lalu. Hal ini tentu menunjukan sentimen positif terhadap lingkungan 

bisnis jasa konsultan desain arsitektur maupun interior yang sejatinya memiliki 

korelasi erat dengan lingkup pekerjaan konstruksi tersebut (Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha, BPS, 2015). 
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Selain melihat dari korelasi status kondisi lingkungan bisnis yang potensial, 

prospektifitas terhadap situasi permasalahan yang ingin diselesaikan oleh 

kehadiran usaha jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio terkait 

penyediaan solusi desain yang ramah lingkungan dan efektif dalam mengatasi 

ketersediaan lahan yang terbatas, maka perolehan data pertumbuhan jumlah 

penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019, kuartal ke-2 (BPS, 2020), 

yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1.31% jumlah penduduk 

Indonesia, dapat menjadi faktor yang mendukung eksistensi nilai layanan 

perusahaan jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio ini di tengah 

lingkungan bisnis jasa konsultan saat ini. Mengingat pemahaman terhadap 

Gambar 1. 2. Diagram persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 

Utama, Februari 2018 - Februari 2020 

Sumber: Badan pusat Statistik (2020) 
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peningkatan jumlah penduduk ini nantinya akan berdampak secara signifikan 

terhadap peluang terjadinya kerusakan lingkungan (HPLI, 2011) 

Analisa pandangan lingkungan bisnis terkait usaha pengadaan layanan jasa 

konsultan desain arsitektur dan interior ini, juga dapat dilihat dari sisi 

pemerintahan saat ini yang sedang gencar untuk mengerjakan berbagai jenis 

proyek pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Sehingga, hal ini tentu akan 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa 

konsultan desain arsitektur dan interior di Indonesia. Perhatian pemerintah 

Gambar 1. 3. Tabel Persebaran dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Indonesia 

Tahun 2010 – 2019 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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terhadap perancangan bangunan yang memperhatikan aspek lingkungan juga 

mulai digalakkan di berbagai wilayah Indonesia (Elena. M, 2019). 

▪ Model Bisnis 

Permodelan bentuk usaha dari layanan jasa konsultan desain arsitektur dan 

interior E Studio mengadopsi permodelan bisnis on demand (Eril, 2020). 

Dimana kehadiran dari usaha in dilandasi oleh permintaan dan kebutuhan 

masyarakat terkait sebuah desain arsitektur maupun interior di tengah kondisi 

ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Selain itu kondisi lainnya yang jarang 

dipedulikan dan disadari oleh masyarakat, namun sebenarnya memiliki dampak 

yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia, ialah terkait 

persoalan kondisi alam saat ini yang terus memburuk seiring dengan 

kehadirannya objek arsitektur di era modern (Himpunan Pemerhati Lingkungan 

Indonesia, 2011). Dengan demikian, melalui pendekatan desain bangunan hijau 

(Green Design), harapannya usaha jasa konsultan desain arsitektur dan interior 

E Studio ini dapat menjadi kontributor dalam memenuhi kebutuhan lingkungan 

dan gaya hidup masyarakat yang lebih baik kedepannya. 

1.1.2. Visi 

Menjadi sebuah konsultan desain arsitektur dan interior yang unggul dan 

profesional di Indonesia, dengan keahlihannya yang terfokus pada bidang 

perancangan fungsional dan ramah lingkungnan (green design). 
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1.1.3. Misi 

Dalam usaha mewujudkan visi dari perusahaan jasa konsultan desain arsitektur 

dan interior E Studio, ada 4 misi yang akan dilakukan, diantaranya adalah sebagai 

berikut di bawah ini: 

• Mengenalkan dan menumbuhkan eksistensi dari nilai layanan usaha yang 

mengedapankan aspek perancangan fungsional dan ramah lingkungan dalam 

berbagai kesempatan pameran arsitektur maupun interior setiap tahunnya. 

• Aktif untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi arsitektur maupun interior 

yang berfokus pada perancangan arsitektur maupun interior fungsional dan 

ramah lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. 

• Mendasari setiap ide perancangan proyek pada prinsip fungsionalitas dan ramah 

lingkungan yang terkandung dalam buku pedoman dari prinsip perancangan 

bangunan hijau oleh GBCI (Greenship). 

• Mengembangkan kompetensi SDM dalam pemahaman terkait aspek 

perancangan bangunan hijau (Green Design) yang fungsional, melalui pelatihan 

aktif yang dilakukan setiap tahunnya dalam asosiasi Green Building Council 

Indonesia (GBCI), guna memperloeh sertifikasi keahlihan baik di tingkat 

Greenship Associate (GA) maupun Greenship Professional (GP). 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan 

Tabel 1. 5. Data Kepemilikan dan Data Perusahaan 

Data Pemilik 
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Nama Evan Junior Gunawan 

Jenis kelamin Laki-laki 

Tempat / tanggal lahir Surabaya, 21 Juni 1999 

Data Perusahaan 

Nama perusahaan E Studio 

Kepemilikan perusahaan Perseorangan (fase 1), CV (fase 2) 

Alamat Kantor Babatan Pratama XX / T18 – T20 

Kode pos 60227 

Kota Surabaya 

Tanggal berdiri 8 Januari 2019 

Melalui penjabaran data tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa identitas 

perusahaan konsultan E Studio akan memulai fase pertama usahanya secara 

perseorangan, yang kemudian akan dikembangkan menjadi bentuk perusahaan CV 

(Comanditer Vennotschap), guna memperoleh modal usaha yang lebih besar dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya lebih besar dan profesional lagi 

kedepannya. 

1.2.2. Fase Usaha 

Dalam membangun sebuah usaha setidaknya akan akan ada 5 fase yang harus 

dilalui, diantaranya fase peluncuran, fase pertumbuhan, fase shake out, fase 

kematangan, dan fase penurunan (Pramoto. R, 2019). Selain itu, pemaparan yang 

serupa juga disampaikan pada artikel ilmiah yang berjudul “Siklus Hidup Usaha 

Bisnis”, oleh Universitas Surabaya, dengan penguraian fase usaha yang dipahami 

meliputi development stage, start-up stage, survival stage, rapid-growth stage, dan 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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maturity stage (Leach. C, 2018). Berikut penjabaran dari perencanaan responsif 

perusahaan dalam menghadapi setiap fase tersebut. 

❖ Fase Peluncuran (2022 – 2024) 

Sebagai langkah awal dalam membangun sebuah usaha, konsultan E Studio 

pada fase ini akan memulai untuk memperkenalkan eksistensi dari layanan 

usaha jasa konsultan desain arsitektur dan interiornya kepada segmen pasar 

potensial yang sesuai dengan perencanaan dari model bisnis usahanya. Adapun 

fokus media pengenalan yang dimanfaatkan oleh perusahaan ada 2 yaitu akun 

Instagram official perusahaan serta website official perusahaan dengan materi 

pemasaran korelatif berupa portfolio visualisasi perusahaan. Kedua hal ini 

dipilih melalui pertimbangan terhadap strategi pengenalan usaha baik secara 

formal maupun informal, yang efektif dan efisien dalam menarik perhatian 

Gambar 1. 4. Grafik Fase Usaha 

Sumbber: corporatefinanceinstitute.com (2020) 
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pasar untuk mengenal dan mempercayakan proyek mereka ke perusahaan jasa 

konsultan E Studio. 

Pertimbangan ini nyatanya juga didukung dari perolehan data yang telah 

dikumpulkan oleh para peneliti asal New York, melaui sebuah platform We Are 

Social 2020, yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya 175,4 juta pengguna 

internet di Indonesia sejak bulan Januari 2020 kemarin, atau meningkat 

sebanyak 25 juta pengguna (+ 17%) internet dalam satu tahun terakhir. 

Peningkatan ini tentu juga berkaitan erat dengan pergerakan fluktuatif dari 

popularitas pengguna media sosial yang ada di Indoneisa. Berdasarkan 

perolehan data yang diperoleh dari situs databooks.katadata.co.id, media sosial 

Instagram menempati peringkat ke-6 ter-populer untuk kategori media sosial, 

dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 1 milliar pengguna. 

❖ Fase Pertumbuhan (2024 – 2026) 

Gambar 1. 5. Diagram Peringkat Media Sosial 

Sumber: databooks.katadata.co.id (2020) 
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Menjadi momen dimana arus pemasukan nilai atau jumlah pengerjaan proyek 

yang ditangani oleh perusahaan meningkat secara signifikan, respon yang 

diberikan E Studio pada fase ini ialah menyusun sebuah sistem internal 

perusahaan yang mampu mengorganisir pengerjaan dari setiap proyek yang 

diterima, agar hasil yang diberikan dari setiap pengerjaan proyek tersebut dapat 

menjadi hasil terbaik yang konsisten untuk diterima oleh setiap klien. Adapun 

penyusunan sistem internal perusahaan sendiri hakekatnya merupakan sistem 

dari manajemen perusahaan E Studio yang diwujudkan ke dalam bentuk 

struktur organisasi perusahaan yang jelas serta pelaksanaan SOP yang disiplin 

dari setiap anggota perusahaanya. 

❖ Fase Shake Out (2026 – 2030) 

Merupakan fase dimana perolehan jumlah proyek perusahaan berada di titik 

puncak, namun kejenuhan dari pasar terhadap layanan jasa yang diberikan oleh 

perusahaan menjadi pemicu terbukanya peluang bagi pesaing baru untuk masuk 

dan menawarkan layanan jasa konsultan mereka di dalam lingkungan pasar 

yang sama. Merespon hal ini, maka langkah yang dilakukan oleh perusahaan 

diantaranya yang pertama ialah meningkatkan kompetensi layanan perusahaan. 

Hal ini dapat diperoleh melalui partisipasi aktif perusahaan untuk bergabung 

dalam berbagai asosisasi terkait seperti IAI, HDII, serta GBCI guna 

memperoleh sertifikasi dalam layanan yang diberikan perusahan kepada setiap 

klien-nya. Kedua, memastikan penyusunan portfolio dari perusahaan 

terkompilasi secara lengkap, profesional, dan komunikatif bagi klien, juga 

menjadi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
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meningkatkan rasa kepercayaan klien dalam memilih dan menggunakan 

layanan jasa dari peurusahaan E Studio. 

❖ Fase Kematangan (2030 – 2034) 

Dipahami sebagai fase dimana perolehan jumlah atau nilai proyek dari 

perusahaan semakin menurun, maka respon untuk mencari lingkup pasar yang 

lebih luas menjadi solusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempertahankan eksistensi usahanya di fase ini. Pencarian lingkungan pasar 

yang lebih luas sejatinya dapat dilakukan melalui keaktifan perusahaan dalam 

memeperkenalakan kembali usahanya di berbagai forum potensial seperti 

majalah arsitektur, seminar, dan lain sebagainya. 

❖ Fase Regenerasi (2034 - seterusnya) 

Dalam fase regenerasi, dimana perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan pasar, maka respon utama yang akan dilakukan oleh 

perusahaan ialah mengembangkan inovasi dalam value proposition usahanya. 

Adapun dalam usaha menegembangkan inovasi tersebut, ada 2 hal penting yang 

perlu dijanalankan, diantaranya ialah berikut ini: 

➢ Melakukan Riset 

Penting bagi perusahaan untuk membaca dan merenungkan kembali 

perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan pasar usahanya. 

Pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan baru dari segmen pasar yang 

dituju oleh perusahaan menjadi modal yang prospek dalam melakukan 

pengembangan inovasi usaha. 
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➢ Mengembangkan Inovasi 

Persiapan yang matang dengan kepastian adanya korelasi antara solusi 

dengan kebutuhan pasar baru yang dituju, menjadi inti dari keberhasilan 

inovasi usaha yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun pelaksanaan 

inovasi perusahaan yang terintegrasi secara baik dan efektif untuk diterima 

oleh pasar juga menjadi indikasi dari keberhasilan perusahaan dalam 

beradaptasi di lingkungan pasar usahanya yang baru. Usaha menghadirkan 

inovasi pada fase regenerasi ini sejatinya bukan bagian yang paradoks 

dalam penetapan inovasi usaha pada tahapan awal peluncuran, melainkan 

lebih mengarah pada usaha pengembangan dan penyempurnaan inovasi 

layanan usaha yang telah dimiliki sebelumnya, guna merespon perubahan 

pasar usaha yang sedang terjadi. 

1.2.3. Perolehan Modal 

Pendanaan awal dalam merintis usaha jasa konsultan desain arsitektur dan interior 

E Studio berasal dari berbagai kumpulan sumber potensial yang dimiliki, 

diantaranya ialah sebagai berikut: 

❖ Tabungan Pribadi 

Memanfaatkan perolehan dana pribadi dari hasil tabungan yang telah 

dikumpulkan baik melalui upah bekerja di firma arsitek selama kurun waktu 

tertentu, guna memperdalam ilmu dan pengalaman bekerja setelah lulus dari 

dunia perkuliahan, serta perolehan dana tambahan dari beragam jenis 



24 

 

kemenangan yang mungkin dapat diperoleh melalui partisipasi aktif dalam 

beragam sayembara arsitektur maupun interior. 

❖ Beta Company 

Mencoba untuk memulai sebuah perusahaan uji di bidang visualisasi, guna 

mengumpulkan perolehan dana yang dapat dipakai sebagai modal dalam 

membuka firma konsultan desain arsitektur dan interior secara mandiri. Hal ini 

sekaligus juga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengasah 

kompetensi perusahaan dalam menyajikan hasil karya desain arsitektur maupun 

interior yang menarik dan berkualitas. 

❖ Investor / Co-Founder 

Mencari rekan yang memiliki visi dan misi yang sama dalam usaha 

membangun perusahaan jasa desain konsultan arsitektur dan interior, maka 

perolehan dana modal dari kegiatan investasi dapat menjadi solusi potensial 

dalam mendukung pengadaan usaha konsultan secara mandiri. Adapun 

pertimbangan pemilihan sumber modal ini menjadi pilihan terakhir, mengingat 

model usaha yang ingin didirikan sejatinya adalah perseorangan. 

1.2.4. Spesifikasi Layanan Usaha atau Produk Usaha 

❖ Spesifikasi Layanan Usaha 

Layanan usaha yang diberikan oleh konsultan E Studio adalah layanan jasa 

konsultan arsitektur dan interior. Dimana layanan komprehensif tersebut 

dijalankan dengan berbagai aktivitas usaha yang dijelaskan sebagai berikut: 

➢ Pra rancangan 
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o Meeting bersama klien, baik secara langsung atau daring melalui 

perangkat lunak ZOOM, merupakan tahapan awal dari bimbingan yang 

diberikan perusahaan, guna mengetahui gambaran besar dari pengerjaan 

proyek, serta menyusun surat perjanjian resmi antara perusahaan dengan 

klien (SPK). 

o Observasi, merupakan tahapan dari kegiatan pengamatan di lokasi 

pengerjaan proyek, yang bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi 

eksisting sebanyak mungkin guna menjadikannya sebagai bahan 

pertimbangan utama dalam proses perancangan. 

➢ Perancangan 

o Deep Research, merupakan tahapan mengelolah perolehan data 

eksisting dari proses observasi dan meeting bersama klien, serta 

mengumpulkan beragam jenis refrensi pendukung yang dapat 

bermanfaat sebagai bahan inspirasi selama proses merancang. 

o Design Development, merupakan tahapan membuat beragam jenis 

konsep desain yang kontekstual dalam menjawab setiap permasalahan 

dan kebutuhan yang ditemukan dari proses deep research sebelumnya. 

o Presentasi, merupakan tahapan mengkomunikasikan hasil perancangan 

konseptual kepada klien, agar dapat memperoleh keputusan dan 

perubahan spesifik terkait perwujudan hasil desain final. (media 

pemanfaatan terintegrasi dengan penggunaan perangkat lunak real time 

rendering baik dalam bentuk gambar maupun animasi) 

➢ Pasca rancangan 
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o Implementasi, merupakan tahapan merealisasikan hasil final 

perancangan yang telah disetujui oleh klien. 

o Supervisi, merupakan tahapan pengecekan segala hal teknis yang telah 

dikerjakan selama proses implementasi agar dapat berjalan sesuai 

dengan rencana perancangan. 

Adapun dalam menyusun aktivitas dari layanan usaha di atas, konsultan 

arsitektur dan interior E Studio menggunakan dua dasar buku pedoman dari 

asosiasi terkait, yakni IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan HDII (Himpunan 

Desainer Interior Indonesia), berikut penjelasannya. 

▪ Arsitektur 

Dikutip dari Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan 

Pengguna Jasa (IAI, 2007), jenis layanan utama dari pihak penyedia layanan 

jasa arsitek meliputi: 

Konsep rancangan 

o Pra Rancangan (Schematic Design) 

o Pengembangan Rancangan 

o Pembuatan Gambar Kerja 

o Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

o Pengawasan Berkala (Periodical Inspection) 

▪ Interior 
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Dikutip dari Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan 

Pemberi Tugas (HDII, 2006), jenis layanan utama dari pihak penyedia 

layanan jasa interior meliputi: 

o Pemberian saran atau konsultasi dalam lingkup bidang desain interior. 

o Penyusunan program ruang / layout interior. 

o Mendesain interior sesuai tahapan kerja desainer interior secara lengkap. 

❖ Produk 

Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh asosiasi terkait, yakni IAI 

(Ikatan Arsitek Indonesia) dan HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia), 

maka produk yang diberikan dari layanan jasa konsultan arsitektur dan interior 

E Studio adalah sebagai berikut. 

▪ Arsitektur 

Spesifikasi produk layanan konsultan Arsitektur E Studio dengan 

mengacu pada Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna 

Jasa oleh Ikatan Arsitekt Indonesia (IAI, 2007), dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

o Tahap Konsep Perancangan  

Sebelum melaksanakan kegiatan perancangan, perlu adanya kejelasan 

terhadap semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak 

lain yang terkait mengenai kebutuhan dan persyaratan pembanguan agar 

maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna (2). 

Pada tahapan ini, arsitek dapat melakukan persiapan dengan cara 

memeriksa keseluruhan data serta informasi yang telah diperoleh, 
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membuat analisis dan pengolahan data yang mewujudkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

✓ Program Rancangan, disusun oleh arsitek dengan dasar pengolahan 

data primer ataupun sekunder serta dukungan informasi lainnya, 

guna mecapai batasan tujuan dari pengerjaan proyek yang 

berhubungan dengan kendala persyaratan / ketentuan pembangunan 

yang berlaku. Setelah memperoleh konfimasi dari pengguna jasa, 

susunan program perancangan dapat digunakan sebagai dasar dari 

penyusunan konsep rancangan. 

✓ Konsep Rancangan, merupakan dasar pemikiran dan berbagai 

pertimbangan terhadap semua bidang terkait (struktur, mekanikal, 

elektrikal, dan atau bidang keahlihan lain bila dibutuhkan) yang 

mendasari perwujudan gagasan rancangan yang mencakup semua 

aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala yang ada di dalam 

sebuah proyek. Setelah memperoleh konfirmasi persetujuan dari 

pengguna jasa, konsep rancangan ini dapat digunakan sebagai dasar 

tahap perancangan selanjutnya. 

o Tahap Pra-Rancangan 

Berdasarkan konsep perancangan yang telah dikonfirmasi oleh 

pengguna jasa pada tahap sebelumnya, arsitek mulai menyusun pola dari 

gubahan massa objek perancangan arsitektur, yang dipresentasikan 

dalam bentuk gambar-gambar 3 dimensi, serta diagram fungsional dari 

konsep perancangan. Adapun aspek penunjang perancangan lainnnya 
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baik secara kuantitaif maupun kualitatif, seperti perkiraan luas lantai, 

informasi penggunaan material, sistem konstruksi, biaya, hingga waktu 

pelaksanaan pembangunanan, dapat dipresentasikan dalam bentuk 

laporan tertulis disertai visualisasi gambar pendukung. Sasaran yang 

dituju dalam tahap ini sendiri diantaraya adalah: 

✓ Membantu pengguna jasa untuk memperoleh pemahaman yang jelas 

mengenai program dan konsep perancangan yang telah disusun oleh 

seorang arsitek. 

✓ Mendapatkan pola gubahan massa perancangan objek arsitektur 

yang tepat, dengan waktu pengerjaan yang efisien, serta biaya yang 

ekonomis. 

✓ Memperoleh keselarasan persepsi yang lebih akurat mengenai 

konsep perancangan dari objek arsitektur dalam mempengaruhi 

lingkungan sekitarnya agar sesuai dan aman dengan penetapan 

regulasi yang berlaku. 

o Tahap Pengembangan Rancangan 

Berdasarkan konfirmasi produk Pra-Rancangan yang telah disetujui 

oleh pengguna jasa pada tahap sebelumnya, maka di tahapan 

Pengembangan Rancangan ini arsitek dapat menentukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

✓ Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-

elektrikal, serta disiplin terkait hal lain yang terkait dengan 

pertimbangan kelayakan secara terpisah maupun terpadu. 
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✓ Bahan bangunana akan dijelaskan secara umum dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, 

dan nilai ekonomi. 

✓ Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem 

bangunan, yang semuanya dipresentasikan dalam bentuk gambar, 

sistem diagram, dan laporan tertulis. 

Setelah diperiksa dan mendapat konfirmasi dari pengguna jasa, produk 

hasil tahapan pengembangan rancangan ini dapat dijadikan sebagai 

rancangan akhir yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya. 

o Tahap Pembuatan Gambar Kerja 

Berdasarkan konfirmasi produk Pengembangan Rancangan yang telah 

disetujui oleh pengguna jasa pada tahap sebelumnya, maka di tahapan 

Pembuatan Gambar Kerja ini arsitek dapat menerjemahkan konsep 

rancangannya ke dalam bentuk gambar-gambar dan uraian-uraian teknis 

yang terperinci, guna menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan 

konstruksi secara menyeluruh. 

Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk kumpulan 

gambar kerja serta keterangan narasi deskriptif terkait spesifikasi dan 

syarat-syarat teknis dalam pembangunan secara jelas, lengkap, dan 

teratur, yang disertai juga dengan rincian perhitungan kuantitas 

pekerjaan dan pelaksanaan pembangunan dari proyek arsitektur yang 

akan dikerjakan. 
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Setelah diperiksa dan mendapat konfirmasi dari pengguna jasa, produk 

hasil tahapan membuat Gambar Kerja ini dapat dijadikan sebagai acuan 

rancangan akhir yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya. 

Adapun pada tahap ini, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

✓ Memperoleh kejelasan teksin pelaksanaan kegiatan konstruksi, guna 

maksud dari konsep rancagan yang telah disusun pada tahapan 

sebelumnya dapat diwujudkan secara fisik dengan kualitas yang 

baik. 

✓ Memperoleh kejelasan kuantitatif, guna biaya dan waktu yang 

dikeluarkan selama melaksanakan pembangunan dapat dihitung 

dengan seksama dan dipertanggungjawabkan. 

✓ Melengkapi kejelasan teknis dalam aspek administratif pelaksanaan 

pembangunan, serta memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung 

dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjanjian/kontrak kerja 

konstruksi. 

✓ Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan proyek. 

✓ Menerima penawaran biata dari pelaksana konstruksi. 

✓ Melakukan penilaian terhadap penawaran tersebut. 

✓ Memberikan nasihat dan rekomendasi terkait pemilihan Pelaksana 

Konstruksi kepada Pengguna Jasa. 

✓ Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan 

Pelaksana Konstruksi. 
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Melalui penjabaran tujuan / sasaran dari tahapan ini, maka dapat 

dipahami bahwa sesungguhnya pelaksanaan kegiatan membuat 

dokumen gambar kerja memiliki hakekat untuk menghasilkan 

penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dalam memenuhi 

persayaratan teknis pelaksanaan pekerjaan, sehingga konstruksi 

perancangan dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan secara baik 

dan benar. 

o Tahap Pengawasan Berkala 

Berdasarkan konfirmasi produk Pembuatan Gambar Kerja yang telah 

disetujui oleh pengguna jasa pada tahap sebelumnya, maka di tahapan 

Pengawasan Berkala ini arsitek dapat melakukan beberapa tugasnya 

sebagai berikut: 

✓ Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di 

lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pihak 

Pengguna Jasa dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK yang 

ditunjuk oleh Pengguna Jasa. 

✓ Arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau 

menerus. 

✓ Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 

1 kali dan 2 minggu atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. 

Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat kediaman 

Arsitek, maka biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan perjalanan 

Arsitek ke lokasi pembangunan, wajib diganti oleh Pengguna Jasa 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Adapun pada tahap ini, 

sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

✓ Membantu Pengguna Jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan 

memberikan berbagai pertimbangan terkait perolehan keputusan 

atau Tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya 

masalah-masalah yang berhubungan erat dengan rancangan yang 

dibuat oleh Arsitek. 

✓ Membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya dalam mencegah 

berbagai jenis masalah konstruksi yang berhubungan dengan 

rancangan yang dibuat oleh Arsitek. 

✓ Memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan telah 

sesuai denga ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan 

yang dibuat oleh Arsitek. 

▪ Interior 

Berdasarkan buku pedoman hubungan kerja antara Desainer Interior dan 

Pemberi Tugas (HDII, 2006) yang terkandung dalma poin ke-6, produk 

pekerjaan desainer interior dapat disegmentasikan menjadi 3 lingkup 

pekerjaan terpadu ataupun otonom. Berikut penguraian ketiga jenis produk 

pekerjaan tersebut. 

o Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

Dalam menjalankan sebuah tugas, terdapat beberapa tahapan yang perlu 

dilalui oleh seorang desainer, diantaranya: 
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➢ Pra desain (Preliminary Design) 

- Mengelolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

Requirements), serta membuat daftar pertanyaan tertulis atau 

kuisioner untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaan seorang desainer interior. 

- Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai 

latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan. 

- Perwujudan konsep pra desain 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). 

➢ Pengembangan desain 

- Melengkapi dokumentasi gambar perancangan seperti, denah 

kondisi eksisting, denah furniture, denah plafon, denah titik lampu, 

denah titik elektrikal, gambar perancangan data, gambar 

perancangan jalur telepon atau telekomunikasi, gambar perencanaan 

rancangan pemakaian material, gambar perancangan partisi beserta 

kusen dan pintu, gambar perancangan finishing dinding, lantai, 

plafon, serta skema material dan warna yang digunakan menjadi 
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beberapa bagian yang termasuk dalam produk layanan pada segmen 

pekerjaan pengembangan desain tersebut. 

- Selain itu, kelengkapan dokumen gambar tampak, potongan, detail, 

serta pengolahan khusus (treatment) yang dibutuhkan dalam 

mengimplementasikanobjek perancangan interior juga akan menjadi 

dokumen penting yang melengkapi kegiatan pelelangan. 

➢ Dokumen pelelangan 

- Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, maka 

penyusunan dokumen pelelangan dapat dilakukan dengan mencakup 

beberapa hal berikut ini: 

✓ Gambar Kerja 

✓ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) 

✓ Spesifikasi Teknis 

✓ Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

- Dokumen pelelangan harus disusun dalam bentuk cetakan yang 

telah disetujui oleh Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi 

yang telah dipersiapkan tersebut kemudian dapat diterbitkan sebagai 

dokumen pelelangan atau dakumen lelang. 

➢ Pelelangan 

- Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam mempersiapkan 

dan menyelenggarakan pelelangan dengan cara berikut ini: 

✓ Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari 

calon kontraktor yang akan diundang. 
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✓ 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 lelang. 

✓ Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada 

Pemberi Tugas. 

➢ Pengawasan berkala 

Setelah dilakukannya penunjukan kontraktor secara resmi oleh 

Pemberi Tugas. Desainer Interior mulai melakukan tugas 

pengawasan berkala saat melakukan kunjungan pengawasan berkala 

ke lokasi proyek, yakni sebagai berikut: 

- Sebelum dimulainya pelaksanaan kerja, dilakukannya rapat awal 

koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan 

pihak terkait lainnya. 

- 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 
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sudah dinyatakan dalam gambar-gambar kerja pada dokumen 

pelaksanaan. 

- Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan 

pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor 

bisa mendapatkan haknya atas tahap pembayaran sesuai dengan 

prestasi yang telah dicapai. 

- Desainer interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata 

tidak sesuai dengan perancnagan 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 dilaksanakan. 

- Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak 

mewakili Pemberi Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam 

empat minggu dan sebanyak-banyaknya seminggu sekali. 

o Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mungkin 

diperlukan dalam keadaan tertentu untuk melengkapi dan mendukung 

pekerjaan desain, seperti pembuatan maket studi ataupun model tiga 

dimensi dan gambar perspektif rendering khusus untuk keperluan-

keperluan tertentu, seperti publikasi, pemasaran dan sebagainya. 

Adapun biaya uuntuk melaksanakan kepentingan tersebut tidak 
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termasuk dalam perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri yang 

terpisah. 

o Lingkup Pekerjaan Khusus 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan lain yang 

memerlukan keahlian khusus di luar keahlian yang dimiliki seorang 

desainer interior, seperti gambar-gambar dan perhitungan konstruksi, 

termasuk gambar-gambar instalasi teknik lainnya yang harus dibuat oleh 

ahli-ahli khusus yang diusulkan oleh Desainer Interior. Bila telah 

disepakati, para ahli akan ditunjuk secara resmi oleh Pemberi Tugas. 

Adapun perihal imbalan jasa yang diberikan kepada para ahli tersebut 

akan ditentukan secara terpisah dari perjanjian kerja, dan diajukan 

langsung kepada Pemberi Tugas. Bila para ahli tersebut bekerja atas 

nama Desainer Interior, maka pembayaran imbalan jasa ditnetukan oleh 

Desainer Interior dan menjadi bagian dari imbalan jasanya. Dalam hal 

ini, Desainer Interior akan menkadi penanggung jawab dari seluruh 

pekerjaan para ahli tersebut, dan dengan demikian semua ketentuan 

mengenai lingkup pekerjaan khusus di dalam Buku Pedoman ini tidak 

berlaku bagi mereka. 

1.2.5. Inovasi Usaha 

Penjabaran aspek kebaruan dalam penawaran layanan usaha jasa konsultan desain 

arsitektur dan interior E Studio, hakekatnya dapat dijelaskan dalam tiga esensi nilai 

perusahaan, yakni: 

o Convenience Design (Ambiance) 
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Memberikan layanan desain ruang interior maupun eksterior bangunan yang 

berkarakter melalui ekspresi suasana dari penerapan konsep perancangan, yang 

diharapkan juga dapat membawa pengaruh perubahan positif di dalam gaya 

hidup penggunanya. 

o Getting the Job Done (Functionality) 

Memberikan layanan desain ruang interior maupun eksterior bangunan yang 

terkonsentrasi pada aspek fungsionalitas dari masing-masing elemen desain di 

dalam konsep perancangan, sehingga hasil akhir yang diperoleh dapat secara 

efisien menyelesaikan permasalahan yang ada. 

o Green Design (Impactful to Environment) 

Memberikan layanan desain ruang interior maupun eksterior bangunan yang 

berpotensi maksimal dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya. 

Sehingga pemilihan keputusan oleh klien dalam menggunakan jasa konsultan 

kami semata-mata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan 

juga turut berkontribusi dalam membangun alam sekitarnya menjadi lebih baik. 

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces 

1.3.1.1. Suppliers and other Value Chain Factors 

❖ Value Chain 

Visualizer dan kontraktor merupakan 2 elemen utama yang terhubung secara 

langsung dengan value chain perusahaan. Ketergantungannya yang cukup erat 

dalam meningkatkan kompetensi layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan 
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di bidang jasa konsultan arsitektur dan interior ini, membuat eksistensi dari 

kedua bidang usaha jasa ini berkembang cukup dinamis. 

o Visualizer 

Kehadiran firma-firma visualizer baru yang menawarkan beragam jenis 

keunggulan yang mereka miliki, membuat firma-firma konsultan desain 

arsitektur maupun interior sangat terbantu dalam mengkomunikasikan hasil 

perancangan mereka kepada klien. Hal ini sejatinya juga berlaku bagi 

konsultan desain arsitektur dan interior E Studio. Dimana nilai suasana 

dalam desain yang dijual harus dipastikan dapat tersampaikan secara jelas 

dan tepat kepada klien melalui presentasi visual (Archdaily, 2020) yang 

diberikan oleh perusahaan. Adapun kualitas dari pengerjaan visualisasi 

konsep perancangan arsitektur maupun interior yang baik seringkali tidak 

dapat dihargai dengan harga yang murah. Sehingga dalam merespon isu 

tersebut, kehadiran perusahaan uji (beta company) dari E Studio Visualizer 

pada fase peluncuran, merupakan jawaban sekaligus langkah awal dalam 

memulai pendirian usaha jasa konsultan desain arsitektur dan interior yang 

mandiri dan stabil dalam bersaing di pasar usaha ini. Selain itu kehadiran 

perusahaan uji tersebut juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam 

membangun kemampuan/kompetensi yang profesional perusahaan dalam 

mengkomunikasikan hasil desain yang diberikan dalam bentuk produk 

visual gambar ataupun video. Harapannya, melalui pelaksanaan usaha 

visualisasi ini, penggambaran ide desain kepada klien oleh perusahaan dapat 

dikomunikasikan secara tepat dan efisien di dalam hubungannya terhadap 
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pengelolahan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta di sisi 

yang berbeda juga sekaligus dapat berperan sebagai sumber pemasukan 

potensial yang dimiliki perusahaan dalam mellihat peluang di tengah 

pertumbuhan perusahaan jasa konsultan desain arsitektur dan interior yang 

semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu. 

Adapun diferensiasi utama dalam pelaksanaan usaha uji (beta company) 

E Studio Visualizer ini terletak pada fokus pasar, kegiatan usaha, serta 

sumber pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaannya. 

Konsentrasi dalam memberikan layanan visualisasi rancangan baik dalam 

bentuk gambar maupun video, maka fokus pasar yang dituju ialah 

perusahaan konsultan arsitektur maupun interior yang membutuhkan 

presentasi visual dari permodelan rancangan 3 dimensi yang telah mereka 

buat. Sehingga, dengan demikian penekanan terhadap kegiatan usaha akan 

menjadi terfokus pada aktivitas visualisasi produk 3 dimensional, dengan 

sumber pendapatan utama dari layanan jasa visualisasi yang diberikan oleh 

perusahaan kepada Pengguna Jasa. 

o Kontraktor 

Adapun peran engineering/kontraktor, juga tidak dapat diabaikan ketika 

membahas soal value chain perusahaan dari penyedia layanan jasa 

konsultan desain arsitektur dan interior. Kehadirannya yang esensial dalam 

melengkapi segala bentuk komunikasi teknis terkait hasil perancangan 

proyek arsitektur maupun interior, menjadi kunci dari keberhasilan 

perusahaan untuk dapat mengimplementasikan hasil rancangan yang telah 
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disepakati oleh klien dengan perusahaan. Pertumbuhannya yang terus 

meningkat berdasarkan data persentase penduduk bekerja yang 

dikelompokan dalam ruang lingkup lapangan kerja utamanya masing-

masing mulai Februari 2018 hingga Februari 2020 kemarin, oleh BPS, 

menjadi indikasi positif bagi para perusahaan jasa konsultan desain 

arsitektur maupun interior dalam memilih dan bekerjasama terhadap 

perusahaan jasa penyedia layanan konstruksi ini dalam hubungannya untuk 

mememenuhi atau bahkan menambah nilai jual dari layanan jasa yang 

mereka tawarkan kepada klien. 

o Supplier 

Selain memiliki keterkaitan yang erat dengan dampak yang signifikan dari 

kehadiran kedua value chain di atas, peranan supplier dalam bidang usaha 

jasa konsultan desain arsitektur dan interior E Studio, sebagai subjek 

pendukung pembaruan katalog material perancangan, juga memiliki 

peranan penting khususnya dalam perwujudan hasil desain yang berkualitas 

dan up to date. Berikut beberapa jenis supplier yang dibutuhkan dalam 

menjalankan ataupun mengembangkan usaha E Studio kedepannya. 

✓ Supplier Material Pelingkup 

Merupakan jenis supplier yang mengakomodasi kebutuhan perusahaan 

terkait material pelingkup dari pengerjaan proyek arsitektur maupun 

interior, seperti keramik, parket, WCP (Wood Composite Panel), wall 

panel, GRC (Glass Reinforced Concrete), ACP (Aluminium Composite 
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Panel), hingga material pelingkup atap. (vendor terkait: Granito, Asia 

Tile, Platinum, Ekaboard, Kalsiboard). 

✓ Supplier Aksesoris Interior 

Merupakan jenis supplier yang mengkaomodasi kebutuhan perusahaan 

terkait kebutuhan material fininshing dalam bangunan serta aksesoris 

pelengkap desain interior seperti, wallpaper, curtain, venation blind, 

carpet, cushion dan lain sebagainya. (vendor terkait: Goodrich, Indecor). 

✓ Supplier Material Pelapis 

Merupakan jenis supplier yang mengakomodasi kebutuhan perusahaan 

terkait kebutuhan material pelapis bangunan atau ruang interior seperti, 

cat dinding, HPL, dan vinyl. (vendor terkait: Nippon Paint, Dulux, Avian, 

HPL Taco, CS Laminates). 

✓ Green Listing Product 

Merupakan jenis supplier yang tersedia dalam platform asosisasi GBCI, 

guna mendukung ketersediaan serta pemanfaatan material bangunan 

hijau yang ramah lingkungan. 

Sehingga melalui analisa terkait faktor suppliers dan value chain dalam usaha 

industri di bidang jasa konsultan arsitektur dan interior ini, maka dapat diketahui 

bahwa sesungguhnya posisi dari perusahaan jasa konsultan E Studio dalam 

meperoleh serta merespon kebutuhan signifikan dari pelaksanaan kegiatan 

perusahaannya dalam bersaing di lingkungan pasar yang kompetitif, dapat 

ditangani sekaligus dipenuhi secara baik dan terencana. 
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1.3.1.2. Stakeholders 

Membangun sebuah perusahaan di bidang jasa, posisi stakeholders sangatlah 

penting bagi konsultan E Studio. Dipahami sebagai satu individu atau kelompok 

yang memangku kepentingan-kepentingan tertentu di dalam perusahaan, 

stakeholders dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis yang 

dilakukan secara keseluruhan (Kumalasari, R. D, 2018). Berikut penjabaran posisi 

dan peran penting stakeholders dalam perusahaan jasa konsltan E Studio. 

❖ Stakeholders Internal 

Merupakan bagian dari dalam diri perusahaan itu sendiri yakni principal, dan 

para anggota karyawannya, posisi stakeholders internal ini sangat esensial 

kaitannya dalam membangun performa perusahaan yang baik. Menajalankan 

tanggung jawab sosial kepada karyawan, melalui penyediaan fasilitas kerja 

yang nyaman, lingkungan sosial yang sehat (tidak adanya diskriminasi), serta 

pemberian nominal gaji yang sesuai dengan kesepakatan tertulis dan tepat 

waktu, merupakan beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan dalam menjaga hubungan antar anggota perusahaan sebagai 

pemangku kepentingan internal. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, 

mengingat anggota internal perusahaan merupakan pelaku utama yang dapat 

mempengaruhi perwujudan visi dan misi perusahaan agar dapat berjalan baik 

atau tidak. 

❖ Stakeholders External 

Merupakan bagian dari luar diri perusahaan, posisi dan peran penting 

stakeholders eksternal bagi perusahaan konsultan E Studio sangat kompleks dan 
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komprehensif. Berikut penjabaran dari masing-masing subjek pemangku 

kepentingan eksternal perusahaan. 

o Konsumen 

Sebagai stakeholders eksternal, hubungan antara konsumen dengan 

perusahaan menjadi hal yang esensial dalam usahanya untuk membangun 

sebuah relasi yang berkelanjutan. Melalui pemberian layanan yang 

profesional dan instensif kepada klien, diharapkan hasil solusi perancangan 

yang diterima oleh klien dapat sesuai dan memenuhi kepuasan mereka 

dalam menggunakan layanan jasa perusahaan E Studio. Sehingga, hal ini 

diharapkan sentimen positif dari klien tersebut dapat membantu dalam 

pembangunan citra baik perusahaan, yang tentunya akan berdampak pula 

pada pengembangan pasar dari penawaran layanan perusahaan jasa 

konsultan E Studio menjadi lebih luas lagi kedepannya. 

o Supplier 

Usaha merealisasikan hasil perencanaan desain yang berkualitas dan sesuai 

dengan budget yang telah ditetapkan oleh klien, maka peran supplier 

sebagai pemangku kepentingan perusahaan secara eksternal menjadi hal 

yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Relasi dari kedua belah pihak 

yang baik, melalui pembayaran tagihan yang tepat waktu serta kesepakatan 

harga produk yang konsisten, menjadi langkah-langkah aktif yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam menjaga relasi mutualisme di bidang usaha ini. 

o Pemerintah 
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Penerapan berbagai kebijakan oleh pemerintah yang memiliki peran makro 

di dalam industri jasa konsultan desain arsitek dan interior ini, membuat 

posisinya juga sangat esensial dalam mempengaruhi eksistensi perusahaan 

konsultan E Studio. Mentaati dan mengetahui setiap perkembangan dari 

perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait usaha jasa 

konsultan desain arsitektur dan interior ini, merupakan langkah-langkah 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan E Studio dalam membangun 

usahanya. Adapun secara nyata hal ini dapat diperoleh melalui keaktifan 

perusahaaan dalam memperbarui setiap informasi yang diberikan oleh 

pemerintah melalui asosiasi terkait seperti IAI, HDII. 

o GBCI (Green Building Council Indonesia) 

Adapun selain peran makro dari pemerintah, kaitan erat nilai perusahaan 

konsultan E Studio yang menerapkan prinsip perancangan green design juga 

sangat dipengaruhi oleh asosiasi yang menaunginya yakni GBCI. Lembaga 

Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau GBCI, merupakan lembaga mandiri 

(non-government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan 

masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan 

memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan 

(GBCI, 2021). 

o Masyarakat 

Mengahasilkan sebuah hasil produk fisik di tengah lingkungan hidup 

masyarakat, maka posisi dari kelompok masyarakat sebagai stakeholders 

eksternal juga perlu untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam 
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menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pendekatan nilai perancangan E 

Studio yang salah satunya berlandaskan pada prinsip bangunan hijau (green 

building), diharapkan dapat menciptakan hasil produk fisik rancangan yang 

aman bagi lingkungan sekitar, yang tentu hal ini secara langsung juga dapat 

mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitarnya. 

Dengan demikian melalui analisa stakeholders yang telah dijabarkan di atas, 

maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya pelaksanaan usaha dari perusahaan 

layanan jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio sangat berkorelasi dengan 

berbagai pihak. Sehingga, pertimbangan solusi perancangan serta pelaksanaan 

usaha yang matang, kompleks, dan komprehensif menjadi tuntutan yang harus 

dipenuhi dalam membangun sebuah usaha jasa konsultan arsitektur dan interior ini. 

1.3.1.3. Competitor (Incumbents) 

Kompetisi di bidang usaha jasa konsultan arsitektur dan interior perlu dipahami 

sebagai sebuah bahan studi komparasi perusahaan E Studio untuk dapat bertumbuh 

dan berkembang menjadi lebih baik dan besar seiring dengan berjalannya waktu. 

Berikut penjabaran terkait beragam jenis perusahaan kompetitor di bidang usaha 

jasa konsultan arsitektur dan interior yang dinilai dapat menjadi subjek komparasi 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konsultan E Studio 

kedepannya. 

➢ Fase Peluncuran (@danielrich_art), Surabaya 
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Tabel 1. 6. Model Usaha Kompetitor Fase Peluncuran 

Keunggulan kompetitif yang dimiliki dari subjek kompetitor @danielrich_art 

terletak pada performa portfolio visualisasinya yang menarik dan komunikatif 

dalam menarik perhatian pasar di dalam bidang usaha ini. Sedangkan kekurangan 

yang dimiliki ialah belum adanya penetapan branding usaha yang jelas dan matang 

terhadap dokumentasi portfolio yang dimilikinya. Adapun fokus dari konten 

portfolio yang disajikan oleh @danielrich_art berkonsentrasi pada bidang arsitektur 

saja, sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan jasa konsultan E 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 

Keunggulan • Performa portfolio menarik dan komunikatif. 

Kekurangan • Branding usaha belum jelas dan matang. 

Layanan utama Proyek arsitektur. 

Segmen pasar Komersial 

Struktur keuangan - 

Gambar 1. 6. Media Portfolio Competitor 1 

Sumber: https://www.instagram.com/danielrich_art/ (2020) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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Studio untuk menawarkan layanan jasa usahanya pada lingkungan pasar yang lebih 

luas.  

Besarnya nilai proyek yang ditampilkan dalam portfolio rancangan milik 

@danielrich_art, dapat teridentifikasi pula bahwa segmen pasar yang ingin dituju 

lebih mengarah pada golongan proyek komersial. Sehingga hal ini sekali lagi dapat 

menjadi kesempatan bagi perusahaan jasa konsultan E Studio untuk dapat 

membangun eksistensi usahanya pada varian jenis proyek yang lebih kompleks. 

Kemudian berbicara mengenai cost structure pada fase peluncuran ini, kompetitor 

@danielrich_art, masih belum memiliki struktur keunagan perusahaan yang jelas. 

Hal ini dikarenakan branding usaha dari pihak kompetitor dalam menghadirkan 

eksistensi usahanya di tengah lingkungan pasar juga memang belum sepenuhnya 

dipersiapkan secara matang. Dengan demikian, maka kehadiran kompetitor 

@danielrich_art dalam fase peluncuran ini dapat dipahami memiliki peran dalam 

mempengaruhi strategi usaha pertumbuhan layanan jasa konsultan E Studio untuk 

memulai langkahnya di bidang perancangan proyek arsitektur dan interior dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek kekurangan yang dimiliki sebagai peluang 

untuk menjadi perusahaan yang unggul. 

➢ Fase Pertumbuhan (ANTI- Architect), Surabaya 

Tabel 1. 7. Model Usaha Kompetitor Fase Pertumbuhan 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 

Keunggulan • Kematangan dan kejelasan branding 

perusahaan, adanya optimalisasi pengenalan 
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usaha dalam beragam jenis media publikasi, 

adanya pengalaman dan kompetensi dari 

anggota perusahaan yang memadai, efektifitas 

dan simplisitas struktur organisasi 

perusahaan. 

Kekurangan • Terbatasnya akses komunikasi interaktif yang 

disediakan perusahaan bagi klien. 

Layanan utama Proyek arsitektur. 

Segmen pasar Residensial, komersial, perkantoran, 

perhotelan 

Struktur keuangan Value Driven 

Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh subjek kompetitor ANTI-Architect 

yang berlokasi di Surabaya ini berada pada branding perusahaannya, dimana 

penamaan serta dokumentasi portfolio dari perusahaan telah tersusun secara matang 

dan jelas dalam tujuannya untuk memperlihatkan identitas dari layanan usaha jasa 

yang diberikan perusahaan kepada pasar yang mereka tuju. Selain itu, pengalaman 

Gambar 1. 7. Media Portfolio Competitor 2 

Sumber: https://www.instagram.com/antiarchitecture/ (2020) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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perusahaan yang variatif dan kompleks juga menjadi nilai lebih lainnya yang 

dimiliki oleh ANTI-Architect sebagai kompetitor dalam bidang usaha ini. Proyek 

residensial, komersial, perkantoran, perhotelan, hingga kompetisi baik dari lingkup 

arsitektur maupun interior telah dikerjakan ANTI-Architect selama membangun 

usahanya. Bahkan pengenalan terhadap eksistensi layanan usaha jasa dari konsultan 

desain arsitektur dan interior ANTI-Architect kepada pasar mereka tuju, juga telah 

dibangun secara maksimal baik melalui keikutsertaannya dalam beragam jenis 

forum seminar, talk show, hingga publikasi tekstual pada sebuah konten majalah 

arsitektur dari salah satu instansi perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Selain itu, 

bila melihat dari struktur organisasi perusahaan yang disusun oleh ANTI-architect 

sebagai perusahaan jasa golongan mikro praktikal ini, maka dapat diperoleh pula 

nilai unggul yang dimiliki perusahaan dalam usahanya untuk mengatur pembagian 

tugas yang esensial pada masing-masing individu dari anggota perusahaan yang 

minim secara efisien dan efektif. Meski demikian, melalui pengamatan terkait 

sumber media interaksi yang disediakan oleh perusahaan dalam menjalin 

komunikasinya dengan klien (Channel), masih terlihat sangat terbatas. 

Pemanfaatan media Instagram dan Whatsapp menjadi jalan satu-satunya yang 

dapat menghubungkan perusahaan dengan calon klien mereka.  

Hal ini menjadi catatan penting yang dapat menjadi peluang bagi perusahaan jasa 

konsultan E Studio dalam meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat menjadi 

lebih unggul dibanding pihak kompetitor yang masih belum secara maksimal 

mengelolah sistem komunikasinya dengan klien. Adapun konsentrasi penawaran 

layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan kompetitor berada pada lingkup 
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pengerjaan proyek arsitektur, namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

perusahaan jasa konsultan ANTI-Architect juga menerima pengerjaan proyek 

perancangan interior meski perbandingannya tidak sebesar dengan perolehan 

proyek perancangan arsitektur yang mereka kerjakan selama ini. Kemudian 

berbicara mengenai struktur keuangan (cost structure) dari perusahaan kompetitor 

pada fase pertumbuhan ini, ANTI-Architect memilliki bentuk struktur sistem 

keuangan perusahaan yang berdasar pada prinsip value driven. Hal ini menjadi 

sebuah bentuk struktur keuangan yang umum khususnya bagi perusahaan-

perusahaan yang bergerak dibidang jasa, sebab pengeluaran utama dari perusahaan 

jasa hakekatnya memang sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai layanan jasa yang 

ingin klien mereka dapatkan. 

Dengan demikian, maka kehadiran perusahaan kompetitor ANTI-Architect dalam 

fase pertumbuhan ini dapat dipahami memiliki peranan yang cukup signifikan 

dalam mempengaruhi pemetaan pasar usaha, sumber pendapatan, serta margin 

perusahaan dari layanan jasa konsultan E Studio dalam mengembangkan usahanya 

pada fase pertumbuhan ini. Pengalaman usaha yang jauh lebih banyak, serta 

kompleksitas dan branding perusahaan yang matang, menjadi faktor-faktor unggul 

yang dimiliki perusahaan kompetitor dalam mengambil peranannya sebagai 

pesaing di bidang usaha jasa konsultan arsitektur dan interior. 

➢ Fase Shake Out (Archimetric), Surabaya 

Tabel 1. 8. Model Usaha Kompetitor Fase Shake Out 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 
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Keunggulan • Kematangan struktur perusahaan, serta 

kompleksitas value dari perusahaan yang telah 

menerima sertifikasi (IAI, GBCI, LPJK) 

menjadi nilai unggul yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Kekurangan • Media penghubung perusahaan yang 

profesional dengan lingkungan pasar secara 

luas masih terbatas pada media website. 

Layanan utama Proyek arsitektur, perancangan struktur, 

mekanikal, elektrikal, & teknik sipil. 

Segmen pasar Komersial, edukasi, healthcare, industrial, 

tempat ibadah, residensial. 

Struktur keuangan Value Driven 

Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh subjek kompetitor Archimetric 

sejatinya terletak pada penetapan value proposition perusahaannya yang kompleks 

dalam mengatasi permasalahan relevan di dalam lingkungan pasar usahanya, serta 

Gambar 1. 8. Media Portfolio Competitor 3 

Sumber: https://www.archimetric.co.id/ (2020) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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kompetensi dan sertifikasi keahlihan yang telah dimiliki oleh perusahaan dalam 

mendukung aktivitas penawaran layanan jasa konsultan arsitekturnya agar lebih 

dapat dipercaya oleh pasar (IAI, GBCI, & LPJK). Adapun konsenterasi dari 

penetapan value proposition tersebut secara nyata ditujukan pada komitmen 

perusahaan dalam membangun lingkungan yang lebih baik melalui pendekatan 

desain yang terintegrasi sehingga mencapai keunggulan perancangan dan 

keberlanjutan perancangan. Dimana permasalahan terkait keterbatasan lahan yang 

terus berkurang seiring dengan berjalannya waktu, secara paradoks juga harus 

menghadapi kebutuhan dari pasar yang meningkat terhadap kebutuhan ruang bagi 

mereka untuk tinggal dan beraktivitas. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan 

satu permsalahan fenomenal yang aktual dalam mempengaruhi perkembangan 

dunia desain arsitektur maupun interior modern. Adapun kekurangan yang dimiliki 

oleh perusahaan kompetitor saat ini bila dibandingkan dengan perusahaan jasa 

konsultan E Studio, terletak pada media penghubung antara perusahaan dengan 

lingkungan pasarnya secara luas. Pemanfaatan laman website perusahaan menjadi 

satu-satunya media yang dapat menghubungkan antara calon klien dengan 

perusahaannya. 

Kemudian melalui pengamatan dokumentasi hasil pengerjaan proyek yang telah 

dilakukan oleh perusahaan secara visual dari media portfolio tertampil dalam laman 

website perusahaan, maka dapat diketahui bahwa fokus layanan yang ditawarkan 

oleh perusahaan kompetitor Archimetric sejatinya cukup kompleks yakni meliputi, 

layanan perancangan royek arsitektur, perancangan proyek struktur, mekanikal, 

elektrikal, serta teknik sipil. Adapun membahas juga mengenai segmen pasar yang 
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berhasil dituju oleh perusahaan kompetitor Archimetric, maka terdapat 6 golongan 

segmen pasar yang dilihat berdasarkan jenis peruntukan proyeknya yakni 

diantaranya, segmen pasar residensial, komersial, serta industrial, healthcare, 

tempat ibadah dan edukasi. Melalui penelusuran yang telah dilakukan ini, maka 

dapat dipahami bahwa kehadiran perusahaan Archimetric sebagai subjek 

kompetitor bagi perusahaan E Studio di fase shake out ini, sangat signifikan dalam 

mempengaruhi eksistensi perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi 

usahanya yang dapat membangun kepercayaan pasar lebih besar dalam menentukan 

pilihan mereka terhadap penggunaan layanan jasa konsultan yang dinilai mampu 

mengatasi permasalahan dan kebutuhan mereka baik di masa sekarang dan masa 

yang akan datang. Adapun potensi pasar non-company dapat menjadi sasaran yang 

potensial, mengingat profesionalitas dari perusahaan kompetitor yang juga hanya 

memiliki media penghubung formal dari laman website perusahaanya, membuat 

fokus pasar usaha yang dimiliki cenderung terkonsentrasi pada proyek-proyek besar 

milik perusahaan. 

➢ Fase Kematangan (Arsitek Tropis), Surabaya 

Tabel 1. 9. Model Usaha Kompetitor Fase Kematangan 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 

Keunggulan • Kompleksitas spesifik dari nilai layanan usaha 

yang diberikan perusahan kepada klien 

menjadi nilai unggul yang dimiliki dalam 
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bersaing di tengah lingkungan usaha di bidang 

jasa konsultan arsitektur dan interior. 

• Keaktifan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensi usahanya. 

Kekurangan • Branding perusahaan yang membatasi 

pandangan klien untuk melihat kompleksitas 

dari nilai layanan usaha yang ingin diberikan 

oleh perusahaan. 

Layanan utama Proyek arsitektur. 

Segmen pasar Residensial, komersial, pendidikan 

Struktur keuangan Value Driven 

Keunggulan kompetitif dari subjek kompetitor Arsitek Tropis sebagai salah satu 

perusahaan jasa konsultan yang menawarkan layanan jasa utamanya pada proyek 

perancangan arsitektur ini ialah kompleksitas dari nilai layanan usahanya (value 

propositions). Arsitek Tropis memiliki fokus perancangan yang unggul dengan 

memperhatikan aspek fungsionalitas, lingkungan, iklim, energi, inovasi rancangan, 

Gambar 1. 9. Media Portfolio Competitor 4 

Sumber: https://www.instagram.com/arsitektropis/ (2020) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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serta teknologi dalam mengerjakan setiap proyeknya. Adapun hal ini menjadi nilai 

yang esensial khususnya dalam peranannya sebagai perusahaan kompetitor di fase 

kematangan ini. Selain itu, perhatian yang diberikan oleh perusahaan dalam 

mempertahankan eksistensi usaha konsultannya juga sangat baik dilakukan oleh 

Arsitek Tropis. Hal ini dapat dilihat dari beragam jenis media yang digunakan mulai 

dari instagram, official website, whatsapp, email, facebook, serta berbagai kegiatan 

publikasi lainnya yang secara aktif diikuti oleh perusahaan. Dengan demikian, 

pengenalan layanan usaha dari perusahaan jasa konsultan Arsitek Tropis ini dapat 

secara luas diketahui oleh masyarakat. Namun, disamping keunggulan yang 

dimilikinya, Arsitek Tropis memiliki satu kekurangan yang dinilai cukup esensial 

dalam mempengaruhi pandangan masyarakat umum untuk melihat dan memilih 

layanan usaha yang ditawarkan oleh perusahaan kompetitor ini, yaitu sekali lagi 

mengenai branding. Penamaan layanan usaha jasa konsultan Arsitek Tropis, 

sebagai branding terdepan perusahaan untuk mengenalkan layanan usahanya 

menjadi hal yang cukup terbatas bila membandingkan dengan kompleksitas nilai 

usahanya. 

Adapun berbicara terkait segmen pasar dari perusahaan kompetitor Arsitek Tropis, 

maka terdapat 3 bagian lingkungan pasar yang telah dikerjakan yakni, pasar 

residensial, komersial dan pendidikan. Belum banyaknya jenis segmen pasar yang 

dikerjakan oleh perusahaan kompetitor, maka hal ini dapat menjadi peluang bagi 

perusahaan konsultan E Studio dalam menyasar segmen pasar yang belum tercapai 

tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi strategi yang baik dalam mempertahankan 

esksitensi usahanya pada fase kematangan ini. Selain itu melalui studi/penelusuran 
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mendalam yang telah dilakukan penulis terhadap perusahaan kompetitor Arsitek 

Tropis pada fase kematangan ini, dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa 

sejatinya terdapat pengaruh positif yang diberikan kompetitor kepada perusahaan 

konsultan E Studio untuk terus meningkatkan perhatiannya terhadap branding 

perusahaan serta perencanaan strategi pemasaran usaha yang tepat, guna menjaga 

eksistensi dan nilai layanan dari perusahaan jasa konsultannya.  

Ikut serta dalam berbagai asosiasi terkait yang dapat mendukung penetapan nilai 

usahanya seperti GBCI pada fase sebelumnya, juga dapat menjadi peran unggul 

yang dimiliki perusahaan konsultan E Studio dalam bersaing dengan subjek 

kompetitor Arsitek Tropis yang sejatinya telah menerapkan nilai perancangan yang 

ramah lingkungan, namun belum memiliki sertifikasi kelayakan dari asosiasi terkait. 

➢ Fase Regenerasi (Andyrahman Architect), Sidoarjo 

Tabel 1. 10. Model Usaha Kompetitor Fase Regenerasi 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 

Keunggulan • Inovasi nilai usaha yang mengkolaborasikan 

pertimbangan elemen alam dengan nilai 

lokalitas, sehingga mewujudkan sebuah 

identitas perancangan arsitektur yang 

berkembang, kontekstual, serta selaras dengan 

alam sekaligus menjadi penandan zaman 

merupakan inti dari nilai unggul yang dimiliki 

perusahaan. 
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• Beragam pencapaian dan penghargaan yang 

berhasil diraih oleh perusahaan baik di tingkat 

nasional maupun internasional 

Kekurangan • Kurang menarik dan komunikaitfnya media 

website dari perusahaan menjadi kekurangan 

yang dimiliki perusahaan dalam 

mempresentasikan kompetensi 

perusahaannya yang begitu luar biasa. 

Layanan utama Proyek arsitektur. 

Segmen pasar Residensial, komersial, perkantoran, 

perhotelan, tempat ibadah, pendidikan, 

Struktur keuangan Value Driven 

 Pada fase regenerasi, dimana perubahan kondisi dari lingkungan pasar menjadi 

sebuah ujian bagi perusahaan E Studio untuk beradaptasi dan berinovasi guna 

mempertahankan eksistensi usahanya, maka subjek kompetitor Andyrahman 

Architect dinilai mampu menjadi pesaing sekaligus pembanding positif bagi 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 

Gambar 1. 10. Media Portfolio Competitor 5 

Sumber: https://www.instagram.com/andyrahman/ (2020) 
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perusahaan E Studio untuk menjaga esksitensi nilai usahanya di tengan perubahan 

pasar yang dinamis. Keunggulan utama dari subjek kompetitor Andyrahman 

Architect dalam membangun usahanya selama 14 tahun terletak pada value 

proposition usahanya yang bisa dikatakan cukup tidak umum. Penggabungan antara 

nilai perancangan arsitektur yang memperhatikan kelestarian alam dengan apresiasi 

nilai lokalitas, guna mewujudkan sebuah hasil perancangan yang berkembang, 

kontekstual, ramah terhadap lingkungan, serta memiliki peran sebagai objek 

penanda zaman, merupakan inti dari nilai unggul yang dimiliki oleh perusahaan 

kompetitor Andyrahman selama membangun usahanya. Hal ini menjadi inspirasi 

nilai usaha yang menarik, sebab melalui pendekatan nilai lokalitas yang secara 

nyata berkorelasi erat dengan identitas dari sebuah kelompok masyarakat, maka 

pertahanan eksistensi usaha jasa konsultan ini dapat jauh lebih prospek seiring 

dengan berjalannya waktu. Selain itu berbagai prestasi yang telah diraih oleh 

perusahaan baik dalam lingkup nasional maupun internasional juga menjadi 

keunggulan lainnya bagi subjek perusahaan kompetitor dalam bersaing di tengah 

perubahan lingkungan pasar usaha. 

Meski demikian, berdasarkan pengamatan selama mencari informasi seputar 

perusahaan kompetitor ini, terdapat sebuah kekurangan yang dimiliki oleh 

konsultan Andyrahman Architect dalam usahanya untuk menunjukkan performa 

yang dimilikinya secara komunikatif dan menarik. Ketidakteraturan laman website 

perusahaanya serta presentasi hasil karya yang kurang menarik menjadi halangan 

bagi perusahaan untuk menarik minat klien dalam menggunakan layanan jasa 

konsultannya. Adapun segmen pasar usaha yang telah berkesempatan dipegang 
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atau dikerjakan oleh perusahaan kompetitor ini meliputi segmen pasar residensial, 

komersial, perkantoran, perhotelan, tempat ibadah, serta bangunan pendidikan. 

Melalui analisa usaha milik kompetitor Andyrahman Architect ini, dapat dipahami 

bahwa pengaruhnya dalam persaingan usaha jasa konsultan arsitektur di Indonesia 

cukup besar. Hal ini dipastikan dari pendalaman nilai usahanya yang begitu matang 

dan spesifik, serta perolehan prestasi dari usahanya yang telah diakui baik secara 

nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kepastian terkait efektifitas dari 

nilai layanan usaha yang ditawarkan oleh perusahaan konsultan E Studio di tengah 

perubahan situasi pasar yang terjadi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan 

khususnya pada fase regenerasi ini. 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents) 

Selain membahas terkait kehadiran kompetitor yang mempengaruhi perusahaan 

konsultan E Studio selama menjalankan fase pertumbuhan dan perkembangan 

usahanya, penting juga bagi perusahaan untuk mengenali pemain baru (new 

entrants) yang masuk dalam lingkungan usaha jasa konsultan arsitektur dan interior 

ini. 

➢ Bonzer Studio 

Tabel 1. 11. Model Usaha New Entrants 

Indikator Komparasi Usaha Deskripsi 

Keunggulan • Adanya struktur keanggotaan perusahaan yang 

kokoh menjadi keunggulan kompetitif dalam 
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bersaing dengan perusahaan yang berangkat 

secara perseorangan. 

• Penyediaan media komunikasi antara 

perusahaan dengan calon kliennya yang matang 

menjadi nilai unggul perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensi usahanya yang baru di 

bidang jasa konsultan arsitektur dan interior. 

Kekurangan • Branding usaha yang kurang korelatif dengan 

tujuan / nilai yang ingin diberikan perusahaan 

dalam menawarkan layanan usahanya, menjadi 

kekurangan dari subjek perusahaan kompetitor 

ini. 

Halangan Penghambat • Kurangnya kompetensi dari pencapaian atau 

penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan 

dapat menjadi halangan yang menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 

Value Propositions • Menghadirkan sebuah nilai perancangan 

arsitektur dan interior perusahaan yang 

berprinsip pada strategi green design. 

Layanan Utama Proyek arsitektur dan interior 

Segmen Pasar Residensial, komersial 
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Struktur keuangan Value Driven 

Berdiri sejak tahun 2017, Bonzer Studio dipilih sebgai subjek perusahaan baru 

(new entrants) yang masuk ke dalam lingkungan usaha jasa konsultan arsitektur 

dan interior di Surabaya. Keunggulan yang dimiliki oleh layanan jasa konsultan 

Bonzer Studio terletak pada status kepemilikan dan pelaksana perusahaannya yang 

berkelompok, dengan latar belakang keilmuan dari masing-masing individu yang 

sama-sama memahami persoalan terkait desain arsitektur maupun interior. Model 

struktur keanggotaan perusahaan yang berkelompok ini tentunya menjadi hal yang 

unggul bila dibandingkan dengan perusahaan konsultan E Studio yang menerapkan 

status kepemilikan dan pelaksana perusahaannya secara perseorangan. Sebab 

dengan adanya dukungan dari anggota di dalam kelompok sebuah perusahaan, 

maka eksitensi dari perusahaan baru tersebut akan jauh lebih stabil dan kokoh 

dalam menghadapi kebutuhan lingkungan pasar usahanya, melalui layanan jasa 

konsultan yang mereka berikan. Adapun selain kelebihan dari penetapan model 

kepemilikan dan pelaksana perusahaan, media pengenalan dari perusahaan baru 

Bonzer Studio yang beragam dan maksimal juga menjadi nilai keunggulan lainnya 

yang dimiliki perusahaan dalam memulai langkah usahanya. Namun penetapan 

branding perusahaan Bonzer Studio yang dinilai kurang korelatif dan komunikatif 

dalam merepresentasikan nilai dari layanan usaha jasa konsultannya, menjadi salah 

satu kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan baru tersebut. 

Fokus penerapan rancangan bangunan hijau (green design) baik dalam lingkup 

arsitektur maupun interior menjadi nilai usaha utama yang ditawarkan oleh 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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perusahaan jasa konsultan Bonzer Studio selama mengerjakan proyeknya di 

segmen pasar residensial dan komersial. Kemudian berbicara mengenai struktur 

keuangan (cost structure) perusahaan, maka konsultan Bonzer Studio diketahui 

memanfaatkan model struktur keuangan perusahaan yang berlandaskan pada 

prinsip value driven. Hal ini menjadi sebuah keputusan yang umum untuk 

diterapkan pada segala jenis bidang usaha jasa, karena fleksibilitas dari layanan 

yang diberikan oleh perusahaan hakekatnya juga menjadi faktor penentu dari 

besaran biaya yang harus mereka keluarkan. Adapun, melalui pengamatan dan 

penelitian yang telah dilakukan terhadap pemain baru yang masuk ke dalam 

lingkungan usaha jasa konsultan arsitektur dan interior ini, dapat dipahami bahwa 

sebenarnya pengaruh dari perusahaan Bonzer Studio kepada usaha layanan jasa 

konsultan E Studio ini cukup berhimpitan satu sama lain. Hal tersebut berarti 

kelebihan yang dimiliki oleh Bonzer Studio seringkali tidak dimiliki oleh 

perusahaan E Studio, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, usaha konsultan E 

Studio untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan model usahanya agar 

dapat menjadi lebih matang, menjadi satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk 

tetap bersaing di tengah lingkungan pasar yang kompetitif. 

1.3.1.5. Substitute Products and Services 

• KANA Furniture 

Gambar 1. 11. Logo KANA 

Sumber: kanafurniture.com (2020) 
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Berada dalam lingkup usaha desain produk furnitur, KANA dalam beberapa 

waktu terakhir telah melakukan inovasi dalam layanan perusahaan mereka. 

Penambahan jenis pelayanan jasa konsultasi desain secara gratis terkait 

rancangan ruang interior yang diinginkan klien oleh para profesional di 

bidangnya, menjadi pemicu yang dapat mempengaruhi peralihan klien dalam 

menggunakan layanan jasa desain interior konsultan E Studio. 

Penawaran harga yang jauh lebih ekonomis dan kepastian hasil produk yang 

terpercaya sebagai pengusaha produk furnitur, menjadi kelebihan yang dimiliki 

oleh KANA dalam meyakinkan klien untuk menggunakan jasa layanan mereka. 

Namun di sisi lain, penawaran layanan yang belum disampaikan secara 

maksimal serta kepentingan klien yang seringkali tidak hanya mengerjakan 

proyek murni interior, melainkan adanya pengerjaan renovasi fisik dari kondisi 

eksisting dalam sebuah ruang, yang sejatinya membutuhkan layanan jasa yang 

mampu mengakomodasikan kebutuhan tersebut, maka potensi perpindahan 

klien untuk meninggalkan layanan jasa konsultan desain interior E Studio ke 

perusahaan penyedia furnitur KANA masih belum terlihat cukup signifikan. 

• Pinterest 

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat, salah satunya dengan kehadiran 

sebuah platform pinterest di tengah lingkungan masyarakat modern saat ini, 

memang tidak dapat dipungkiri telah menjadi produk subtitusi bagi masyarakat 

untuk tidak lagi mempertimbangkan penggunaan layanan jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan konsultan E Studio. Beragam inspirasi menarik dengan gambar 

yang berkualitas, dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam 
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memperoleh desain proyek yang sesuai dengan keinginan mereka. Dilansir dari 

hasil perolehan data yang didapatkan dari para peneliti asal New York, melalui 

sebuah platform We Are Social 2020, sebanyak 34% dari total populasi 

penduduk Indonesia saat ini telah mengenali dan menggunakan aplikasi 

pinterest dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

• Kontraktor 

Menjadi salah satu partner utama dalam bidang usaha jasa konsultan desain 

arsitektur dan interior, kehadiran kontraktor saat ini juga cukup potensial dalam 

mengambil perannya sebagai elemen subtitusi dari layanan jasa yang diberikan 

konsultan desain arsitektur dan interior. Pembiayaan yang lebih murah dengan 

kepastian hasil pengerjaan proyek yang kuat dan awet dari kompetensi yang 

dimiliki oleh pihak kontraktor menjadi nilai lebih dari kehadirannya sebagai 

elemen subtitusi bagi konsumen yang selama ini menggunakan layanan jasa 

konsultan desain arsitektur maupun interior. 

Gambar 1. 12. Diagram Peringkat Platform Media Sosial 

Sumber: datareportal.com (2020) 
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Melalui pengenalan dan analisa terhadap pihak yang berpotensi dalam mengambil 

peran dari usaha jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio secara substitusional, 

maka dapat diposisikan status perusahaan konsultan E Studio dalam merespon 

ketiga pihak tersebut ke dalam penjabaran tabel berikut ini. 

Tabel 1. 12. Tabel Status Usaha Jasa Konsultan E Studio terhadap Pihak Substitusi 

Substitutional Product and Services E Studio 

KANA Furniture Di atas, meski dinilai memiliki 

inovasi usaha yang cukup potensial 

dalam menarik minat pasar usaha 

untuk beralih dari layanan jasa 

konsultan arsitektur interior, 

kompleksitas pasar dalam pemenuhan 

aspek perancangan arsitektur dan 

interior masih tidak cukup di 

akomodasi dari penyediaan layanan 

konsultasi gratis yang disediakan oleh 

pihak KANA Furniture. 

Pinterest Di atas, berpeluang dalam 

mengedukasi pasar melalui tampilan 

visual yang diberikan dalam aplikasi 

pinterest, secara nyata masih berperan 

pasif dalam mempengaruhi eksistensi 

dari layanan usaha jasa konsultan 

arsitektur dan interior yang memiliki 

kompetensi untuk merealisasikan hasil 

perancangan yang diinginkan oleh 

klien. 
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Kontraktor Sejajar, memiliki kompetensi yang 

serupa dalam kaitannya terhadap 

pembangunan sebuah proyek 

arsitektur maupun interior, peranan 

usaha konsultan E Studio dalam 

memperbanyak jam terbang usahanya 

menjadi catatan penting yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi unggul layanan usahanya  

sehingga dapat mencegah terjadinya 

perpindahan minat pasar dalam 

menggunakan layanan usaha jasa 

konsultan arsitektur dan interior.  

Berdasarkan penjabaran posisi status perusahaan dalam menanggapi subjek 

substitusional dalam industri konsultan arsitektur dan interior ini, maka dapat 

dipahami bahwa posisi perusahaan konsultan E Studio dalam tujuannya untuk 

mengambil langkah membangun usahanya mash potensial dan dibutuhkan oleh 

pasar. Sehingga peamahaman pada aspek kebutuhan dan keinginan pasar menjadi 

langkah selanjutnya yang esensial dibutuhkan oleh perusahaan dalam menentukan 

nilai layanan yang unggul dan sesuai dalam bersaing di tengah lingkungan pasar 

usahanya tersebut.  

1.3.2. Market Forces 

1.3.2.1. Market Issues 

Perkembangan dunia yang terus bergerak maju nyatanya menimbulkan berbagai 

isu penting yang dapat mempengaruhi pemetaan pasar dalam membangun sebuah 

Sumber: Olahan Sata Pribadi (2020) 

 

Sumber: Olahan Sata Pribadi (2020) 
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usaha layanan jasa konsultan desain arsitektur dan interior saat ini. Berikut 

penjabaran dari beragam jenis isu penting yang dinilai perusahaan dapat 

berpengaruh dalam pemetaan pasar usahanya di bidang jasa layanan konsultan 

desain arsitektur dan interior. 

➢ Isu Pandemi 

Perkembangan dunia sepanjang tahun 2020 seakan terhenti oleh kehadiran 

dari pandemi virus Covid-19 yang melanda hampir di seluruh bagian negara di 

muka bumi ini. Dampak perubahan yang signifikan baik dalam dunia kesehatan 

maupun non kesehatan menjadikan isu pandemi ini sangat krusial dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan segala jenis bidang usaha 

milik masyarakat. Penerapan kebijakan Social Distancing yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia sejak tanggal 15 Maret 2020 kemarin (Prastiwi, 2020) 

sejatinya merupakan titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal dan 

menjalankan gaya hidup bermasyarakat yang baru melalui penetapan program 

Work from Home (WFH). Namun, oleh karena ketidaksiapan baik dari 

pemerintah maupun masyarakat dalam menjalani gaya hidup yang baru tersebut, 

ironisnya hal ini justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial 

mereka. Anjuran untuk tetap diam di dalam rumah, secara nyata menjadi sebuah 

momen yang menyadarkan pandangan masyarakat dalam melihat urgensi dari 

penerapan rancangan arsitektur maupun interior hunian yang adaptif dalam 

mengahdapi situasi pandemi yang sedang terjadi. 

Berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul “Covid-19 and Living Space 

Challenge. Well-being and Public Health Recommendations for Healthy, Safe, 



70 

 

and Sustainable Housing”, pengaplikasian konsep perancangan hunian yang 

mampu mengintegrasikan faktor kesejahteraan lingkungan dengan kesehatan 

publik, dapat menjadi solusi yang esesnsial dalam merespon permasalahan 

terhadap rasa jenuh, yang kemudian dapat berpotensi memimpin pada 

penurunan tingkat produktivitas masyarakat selama bekerja di masa 

pemberlakuan kebijakan Work from Home tersebut (Alessandro & Gola, 2020). 

Dengan demikian, melalui hal ini dapat dibuktikan bahwa hakekatnya isu 

pandemi yang terjadi saat ini memiliki korelasi yang erat dengan perubahan 

aspek perancangan dari proyek arsitektur maupun interior sebuah hunian milik 

masyarakat di tengah masa pemberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) 

yang masih berlaku. Sehingga guna merespon hal tersebut, kehadiran layanan 

jasa konsultan E Studio yang memiliki fokus terhadap nilai inovasi usahanya 

yang berusaha untuk menghadirkan rancangan arsitektur maupun interior 

bangunan yang berkarakter melalui ekspresi suasana dari konsep perancangan, 

sehingga diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap perubahan positif 

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup dari pengguna 

ruang hasil perancangan tersebut, dapat menjadi jawaban yang efektif untuk 

merespon isu pandemi yang sedang terjadi saat ini. 

➢ Isu Kerusakan Lingkungan 

Dilansir dari laman resmi Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia 

(HPLI, 2011), isu terkait masalah lingkungan sejatinya telah mendapat 

perhatian serius oleh dunia sejak diselenggarakannya konfrensi PBB pada 15 

Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dengan topik pembahasan yang diangkat ialah 
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terkait permasalahan lingkungan hidup. Adapun faktor penting yang dinilai 

memberikan pengaruh cukup besar terhadap eksistensi dari permsalahan 

lingkungan hidup yang terjadi hingga saat ini ialah faktor laju pertumbuhan 

penduduk yang bergerak begitu pesat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk 

disinyalir dapat mempercepat proses pembangunan serta industrialisasi sebuah 

daerah guna memenuhi kebutuhan penduduknya yang meningkat. Alhasil, 

fenomena ini berdampak pula pada peningkatan jumlah pencemaran lingkungan 

yang dapat merusak habitat dari tempat tinggal makhluk hidup. Apabila melihat 

dari cakupannya, permasalahan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 golongan yakni, isu lingkungan lokal, isu lingkungan nasional, serta 

isu lingkungan global. Berikut contoh dari beragam jenis permasalahan riil yang 

tergolong ke dalam klasifikasi isu lingkungan yang berdampak negatif tersebut. 

Tabel 1. 13. Klasifikasi Isu Lingkungan 

Klasifikasi Isu 
Permasalahan Riil 

Lingkungan 

Deskripsi 

Isu Lingkungan 

Lokal 
Kekeringan 

Merupakan situasi berkurangnya 

sumber ketersediaan air bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup 

makhluk hidup 

Dampak: terjadinya gangguan 

kesehatan, keterancaman sumber 

bahan pangan. 
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Banjir 

Merupakan situsai dimana sungai 

tidak lagi mampu untuk 

menampung debit limpahan air 

hujan, akibat berkurangnya 

elemen penghijauan yang 

berperan untuk menyerap 

kelebihan debit air hujan tersebut. 

Dampak: terjadinya gangguan 

kesehatan, penyakit kulit, 

terhambatnya aktivitas manusia, 

serta penurunan produktivitas 

bahan pangan. 

Tanah Longsor 

Merupakan situasi terkikisnya 

daratan oleh aliran air hujan 

akibat berkurangnya elemen 

penghijauan yang berperan untuk 

menyerap kelebihan debit air 

hujan. 

Dampak: terjadinya kerusakan 

materil yang menghambat lajur 

perekonomian dan transportasi 

penduduk. 

Erosi Pantai 

Merupakan situasi terkikisnya 

lahan daratan pantai akibat 

gelombang air laut. 

Dampak: terjadinya kerusakan 

materil dan berkurangnya jumlah 

luas lahan bagi masyrakat untuk 

tinggal. 
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Instrusi Air Laut 

Merupakan situasi dimana air laut 

(asin) mengisi kekosongan dari 

tempat sumber penyedia air tanah 

(tawar) akibat minimnya jumlah 

ketersediaan elemen penahan 

instrusi seperti pohon mangrove. 

Dampak: terjadinya kekurangan 

stok air tanah, dan gangguan 

kesehatan. 

Isu Lingkungan 

Nasional 

Kebakaran Hutan 

(Deforestasi) 

Merupakan situasi yang terjadi 

akibat proses alami atau perilaku 

manusia dalam usahanya untuk 

membuka lahan baru. 

Dampak: terjadinya peningkatan 

jumlah kadar CO2 di udara, 

hilangnya keragaman hayati, 

terganggunya kesehatan 

pernapasan manusia akibat asap 

yang dihasilkan. 
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Pencemaran Minyak 

Lepas Pantai 

Merupakan situasi kebocoran dari 

kapal tanker pengangkut minyak 

bumi yang diperoleh dari hasil 

eksploitasi pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

Dampak: terjadinya pencemaran 

air laut, terganggunya fotosintesis 

flora dalam laut akibat 

tertutupnya lapisan permukaan air 

yang menghalangi penetrasi sinar 

matahari. 

Isu Lingkungan 

Global 

Pemanasan Global 

(Global Warming) 

Merupakan situasi peningkatan 

temperatur global akibat efek dari 

rumah kaca yang disebabkan oleh 

peningkatan jumlah emisi gas 

karbondioksida, metana, 

dinitrooksida, dan CFC di lapisan 

atmosfer bumi. 

Dampak: Terjadinya pelelehan es 

di kutub, kenaikan jumlah volume 

air laut, perluasan wilayah gurun 

pasir, peningkatan jumlah debit 

air hujan dan banjir, perubahan 

iklim, serta kepunahan dari 

spesies floara ataupun fauna 
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Penipisan Lapisan 

Ozon 

Merupakan situasi terjadinya 

penipisan lapisan ozon yang 

mengakibatkan radiasi dari sinar 

matahari tiak dapat dihalangi lagi 

untuk masuk ke permukaan 

daratan bumi. 

Dampak: terjadinya gangguan 

kesehatan kulit, peningkatan 

jumlah penderita katarak, serta 

meningkatnya suhu udara. 

Hujan Asam 

Merupakan situasi terjadinya 

hujan yang mengandung kadar 

asam cukup tinggi akibat dari 

aktivitas revolusi industri. 

Dampak: terjadinya peningkatan 

korosi di permukaan bumi, iritasi 

kulit, gangguan sistem 

pernafasan, serta adanya 

peningkatan kadar senyawa asam 

di dalam tanah. 

Pertumbuhan 

Populasi 

Merupakan situasi terjadinya 

peningkatan jumlah penduduk 

secara signifikan 

Dampak: terjadinya peningkatan 

kebutuhan terhadap sumber daya 

alam dan ruang untuk tinggal. 
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Desertifikasi 

Merupakan situasi terjadinya 

peningkatan jumlah luasan lahan 

kering yang memiliki tingkat 

produktifitas rendah. 

Dampak: meningkatnya kadar gas 

CO2 akibat minimnya area 

penghijauan yang berperan sebgai 

elemen penangkap dari gas CO2 

tersebut. 

Melalui penjabaran dari klasifikasi isu lingkungan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa sesungguhnya permasalahan terkait isu lingkungan yang 

terjadi di bumi ini sejatinya memiliki dampak yang sangat luas dan krusial 

dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Bahkan diperkirakan antara 

tahun 1990 hingga 2100, suhu permukaan bumi secara global akan terus 

mengalami peningkatan mulai dari 1,4 derajat celsius hingga 5,8 derajat celsius. 

Hal ini tentu juga perlu disadari oleh masyarakat yang hakekatnya memberikan 

pengaruh besar terhadap keruskan lingkungan yang terjadi saat ini. Oleh karena 

itu, kehadiran dari konsultan E Studio yang berusaha untuk memberikan 

kontribusi aktifnya dalam perancangan bangunan arsitektur maupun interior 

yang mengapresiasi dan melindungi kondisi lingkungan alam sekitarnya 

melalui penerapan prinsip perancangan Green Design, diharapkan dapat sekali 

lagi menjawab kebutuhan dari usaha penyelesaian isu lingkungan yang sedang 

terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. 

➢ Isu Kepadatan Penduduk 

Sumber: http://www.hpli.org/isu.php (2011) 

 

Sumber: http://www.hpli.org/isu.php (2011) 
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Berdasarkan perolehan laporan data dari wawancara yang dilakukan oleh 

Media Indonesia dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, pada tanggal 11 Juli 2020 

kemarin, isu pandemi yang terjadi di Indonesia secara nyata terintegrasi memicu 

pertambahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 4,5 juta jiwa per 

tahunnya, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49%. Hal ini menjadi 

masalah yang serius, lantaran jumlah peningkatan tersebut setara dengan total 

keseluruhan dari jumlah penduduk yang ada di negara Singapura. Fenomena 

peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat dan tidak terduga ini sejatinya 

perlu dicatat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi isu kerusakan 

lingkungan seperti apa yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.  

Oleh karena itu, strategi perencanaan bangunan yang tepat serta kesdaran dari 

masyarakat untuk merespon isu yang sedang terjadi, merupakan solusi esensial 

dalam mengatasi kompleksitas permasalahan yang terintegrasi satu sama lain 

tersebut. Adapun kehadiran dari layanan jasa konsultan E Studio, diharapkan 

juga mampu memberikan kontribusi positif dalam merespon isu kapadatan 

penduduk yang terjadi di Indonesia, melalui penerapan nilai unggul usahanya 

yang berfokus pada pemberian solusi perancangan arsitektur maupun interior 

yang fungsional, dengan memperhatikan aspek dari keterbatasan ruang yang 

dipahami sebagai fakta ironis bagi perkembangan dunia arsitektur modern saat 

ini. Penerapan nilai unggul dari perancangan arsitektur maupun interior yang 

fungsional ini sejatinya juga dapat secara efektif mendukung penambahan 
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jumlah dari ketersediaan lahan hijau yang ada di tengah lingkungan hidup 

masyarakat saat ini. 

1.3.2.2. Market Segment 

Membahas mengenai penetapan segmen pasar dari layanan usaha jasa konsultan 

arsitektur dan interior E Studio, maka hal ini dapat dipahami sebagai suatu usaha 

untuk mengelompokan jenis pengerjaan proyek yang potensial di lingkungan pasar 

usaha konsultan arsitektur dan interior.  Adapun dalam model rencana usaha 

konsultan E Studio, terdapat 5 jenis pengerjaan proyek yang akan difokuskan oleh 

perusahaan dalam menjalankan usahanya kedepan, yakni diantaranya ada proyek 

residensial, komersial, perhotelan, perkantoran, dan komplek perumahan (real-

estate). Melalui segmentasi dari tipikal proyek tersebut, dapat ditetapkan pula 

potensi dari masing-masing jenis proyek yang akan ditangani oleh perusahaan 

dengan melihat hasil dari analisa pasar yang telah dilakukan sebelumnya, berikut 

penjabaran rinci terkait hal tersebut 

Tabel 1. 14. Segmentasi Pasar Usaha Konsultan E Studio 

Potensi Tipikal Proyek Deskripsi 

Sangat Baik 
Residensial & 

Komersial 

• Melihat hasil dari analisa market 

issue, kebutuhan pasar terhadap 

ketersediaan tempat tinggal di 

tengah kondisi lahan yang 

semakin terbatas merupakan hal 

primer yang potensial untuk 

dikerjakan oleh perusahaan 
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konsultan arsitektur dan interior 

E Studio kedepannya. 

• Selain itu, kebutuhan pasar 

untuk memenuhi keperluan 

hidupnya juga dipahami sangat 

esensial dan bergantung pada 

jenis bangunan komersial yang 

memiliki peranan baik sebagai 

tempat penyedia layanan kerja 

atau tempat untuk menjual 

kebutuhan masyarakat.  

Baik Perhotelan 

• Berdasarkan data yang diperoleh 

dari situs katadata.co.id, dengan 

sumber perolehan datanya 

secara resmi didapatkan dari 

dokumentasi resmi Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata, 

pendapatan devisa negara dari 

sektor pariwisata mengalami 

tren positif sejak tahun 2009 

hingga 2019. Adapun nilai 

perolehan pendapatan devisa 

negara dari sektor pariwisata 

pada tahun 2019 kemarin 

mencatatkan angka tertingginya 

sebesar US$ 20 miliar, atau 

dapat diakatakan menjadi yang 

terbesar dari perolehan devisa 

pada sektor kelapa sawit dan 

migas. Hal ini menunjukkan 
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potensi yang cukup kuat dari 

pengerjaan tipikal proyek 

perhotelan pasca pandemi.  

Kurang Baik 
Perkantoran & 

Real-Estate 

• Melalui hasil analisa isu pasar 

yang mempengaruhi eksistensi 

dari arah layanan usaha 

konsultan E Studio, 

pemberlakuan kebijakan Work 

from Home (WFH) di tengah isu 

pandemi, menyadarkan pasar 

bahwa pelaksanaan aktivitas 

kerja mereka sejatinya tidak 

harus dilakukan dalam gedung 

perkantoran. Hal ini yang 

kemudian menjadi pertimbangan 

dalam mengelompokkan tipikal 

proyek perkantoran ini ke dalam 

golongan segmen pasar yang 

kurang potensial. 

• Sedangkan untuk tipikal proyek 

real-estate, pertimbangan 

terhadap isu kerusakan 

lingkungan yang berfokus pada 

permasalahan terkait 

ketersediaan lahan yang semakin 

terbatas di tengah peningkatan 

jumlah penduduk, menjadi latar 

belakang penggolongan tipikal 

proyek real-estate ini juga 

ditempatkan pada jenis 
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segmentasi pasar yang kurang 

potensial.  

Melalui penjabaran segmen pasar diatas, perlu dicatat bahwa sesungguhnya 

pengelompokan jenis proyek yang kurang potensial bukan berarti tidak akan 

menjadi bagian dalam pertimbangan perusahaan untuk menerima pengerjaan jenis 

proyek tersebut. Namun, usaha dalam menyusun proporsi perencanaan yang 

strategis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, maka 

tipikal proyek yang potensial menjadi prioritas utama yang akan diambil oleh 

perusahaan. 

1.3.2.3. Needs and Demand 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terkait kondisi dari lingkungan pasar 

usaha konsultan arsitektur dan interior E Studio, dapat diketahui kebutuhan dan 

keinginan dari pasar sebagai berikut. 

➢ Needs (Kebutuhan) 

Merespon permasalahan dari beragam jenis isu yang sedang terjadi di tengah 

lingkungan masyarakat saat ini, kebutuhan pasar untuk menetapkan 

keputusannya dalam menggunakan layanan jasa konsultan arsitektur dan 

interior lebih didasari pada kemampuan perusahaan konsultan untuk 

memberikan solusi perancangan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. 

Hal ini secara nyata juga tervisualisasikan dari perolehan data yang 

disampaikan oleh laman berita resmi milik Persatuan Perusahaan Real Estate 

Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2019 silam, yang menyatakan bahwa 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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pertumbuhan bangunan hijau di Indonesia sejatinya telah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 50% setiap tahunnya. 

Adapun berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh International Finance 

Corporation (IFC) pada bulan November 2018 lalu, dengan judul “Climate 

Investment Opportunities for Cities”,  menyatakan bahwa potensi investasi dari 

persoalan iklim yang ada di negara-negara berkembang secara sinergi 

berkonsentrasi cukup besar kepada enam sektor urban yang terdiri atas investasi 

sektor transportasi publik, pengelolaan dan pengadaan air, pengelolahan limbah, 

kendaraan listrik, energi terbarukan, serta bangunan hijau, dengan akumulasi 

nilai investasi sebesar US$ 29,4 triliun. Sedangkan di Indonesia sendiri, nilai 

investasi dari sektor bangunan hijau terkoreksi memiliki potensi yang paling 

besar bila dibandingkan dengan kelima jenis sektor investasi terkait iklim 

lainnya. Hal ini dipaparkan oleh konsultan Exellence in Design for Greater 

Efficiencies (EDGE) Indonesia, Yanu Aryani, yang menginformasikan besaran 

dari nilai investasi untuk bangunan hijau di Indonesia mencapai US$ 24,7 triliun, 

atau lebih dari 80% dari total potensi investasi dari kelima jenis sektor urban 

lainnya. 

Berdasarkan pemahaman ini pula, layanan usaha jasa konsultan arsitektur dan 

interior E Studio hadir dengan nilai usahanya yang koheren terhadap kebutuhan 

dari pasar usahanya. Sehingga peningkatan potensi dari nilai layanan usahanya 

ini diharapkan mampu bersaing secara unggul di tengah persaingan pasar yang 

kompetitif. 

➢ Demands (Keinginan) 
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Keinginan pasar terhadap pemanfaatan layanan usaha jasa konsultan 

arsitektur dan interior hakekatnya sangat bersifat subjektif dan dinamis untuk 

dipengaruhi oleh beragam jenis aspek yang ada di tengah lingkungan 

masyarakat. Dilansir dari laman archify.com, pada tanggal 20 Mei 2020 

kemarin, disampaikan bahwa ada setidaknya 6 tren gaya arsitektur dan interior 

yang diminati oleh masyarakat Indonesia, yakni diantaranya gaya minimalis, 

vintage, industrial, rustic, tropis, serta eklektik. Adapun melalui keenam tren 

gaya tersebut, terdapat kesamaan komparatif dari parameter desain yang 

diaplikasikan dalam usaha untuk mewujudkan hasil rancangan dari masing-

masing gaya arsitektur dan interior yang diminati oleh masyarakat Indonesia 

tersebut, berikut penjabarannya. 

Tabel 1. 15. Komparasi Parameter Gaya Perancangan Arsitektur dan Interior 

Gaya 

Parameter 

Material Durabilitas Perawatan Dekoratif Fungsi 

Minimalis 

Pre-

febricated & 

fabricated 

Tinggi Mudah Minimum Maksimum 

Vintage 
Recycle & 

Reuseable 
Rendah Susah Maksimum Normal 

Industrial Alami Tinggi Mudah Minimum Maksimum 

Rustic Alami Normal Mudah Normal Normal 



84 

 

Tropis 
Lokal & 

Alami 
Tinggi Normal Normal Maksimum 

Eklektik Variatif Normal Susah Normal Normal 

Melihat hasil penguraian data parameter di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemanfaatan material alami, dengan sifat durabilitas yang tinggi serta 

perawatan yang mudah dari sebuah perancangan arsitektur maupun interior 

sejatinya merupakan keinginan dari mayoritas pasar dalam memilih layanan 

jasa konsultan arsitektur dan interior saat ini. Sedangkan terkait pengaplikasian 

aspek dekoratif dalam perancagan arsitektur maupun interior, diperoleh melalui 

data analisa komparatif gaya diatas mengalami tren penurunan dengan dominasi 

perolehan nilai ‘normal’ pada keenam jenis gaya perancangan arsitektur dan 

interior tersebut. Namun, perolehan data sebaliknya justru ditunjukkan dalam 

aspek perancagan fungsional yang terkoreksi mengalami tren peningkatan 

dengan perolehan dominasi nilai komparatifnya di kisaran ‘normal’ hingga 

‘maksimum’. Melalui hasil pemetaan ini, maka kehadiran dari nilai perusahaan 

konsultan E Studio dalam menawarkan solusi perancangan yang fungsional, 

sekali lagi terbukti dapat berkorelasi dengan potensi dari keingan pasar 

usahanya. 

1.3.2.4. Switching Cost 

Dalam lingkungan usaha jasa konsultan arsitektur dan interior yang kompetitif, 

performa dari portfolio serta branding sebuah perusahaan menjadi dual hal yang 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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esensial dalam mempengaruhi kepercayaan pasar untuk menentukan perusahaan 

konsultan arsitektur dan interior pilihannya. Adapun dilansir dari situs accurate.id, 

manfaat dari penetapan branding perusahaan yang tepat dapat dijabarkan ke dalam 

6 poin berikut ini: 

o Membantu untuk menciptakan identitas penawaran bagi perusahaan. 

o Membantu untuk meningkatkan rasa kepercayaan pasar terhadap preferensinya 

dalam menghadapi berbagai penawaran dari layanan jasa konsultan yang serupa. 

o Memberikan aset perusahaan yang baru dalam usaha meningkatkan penawaran 

dari layanan usahanya. 

o Memberikan peranan positif dalam membangun kepercayaan pasar terhadap 

layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

o Meningkatkan rasa bangga dan puas baik dari pihak pelanggan maupun 

karyawan perusahaan. 

o Membantu pengembangan strategi pemasaran, sebab branding merupakan akar 

dari semua strategi pemasaran. 

Melalui penjabaran diatas, maka dapat dipastikan bahwa biaya peralihan 

(switching cost) yang ditetapkan oleh perusahaan konsultan E Studio pada sektor 

branding perusahaanya, merupakan kebijakan yang setimpal dalam usaha 

membangun dan mmengembangkan usahanya. Adapun bila berbicara mengenai 

korelasi riil-nya terhadap struktur keuangan dari perusahaan, maka strategi untuk 

menerapkan sistem Down Payment (DP) terhadap layanan perusahaan sesuai 

dengan termin pembayaran yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, 

meerupakan usaha yang dilakukan dalam mencegah terjadinya switching cost 
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akibat peralihan minat pasar ke pesaing dalam industri jasa konsultan arsitektur 

maupun interior ini.  

1.3.2.5. Revenue Attractiveness 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, optimalisasi terhadap nilai 

layanan usaha yang dimilikinya, merupakan daya tarik yang potensial bagi 

perusahaan dalam memperoleh pendapatannya melalui keyakinan pasar terhadap 

layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Adapun berdasarkan situs 

archisanpper.com terdapat sembilan strategi yang dapat dmanfaatkan oleh 

perusahaan konsultan arsitektur dan interior dalam usaha meningkatkan potensi dari 

pendapatan usahanya. Berikut penjabaran terperinci dari ketujuh strategi yang 

dinilai memiliki korelasi dengan pembahasan terkait revenue attractivenes kali ini. 

o Niche Down, memfokuskan nilai layanan jasa yang ingin ditawarkan 

perusahaan kepada pasar merupakan strategi yang dinilai mampu meningkatkan 

kompetensi perusahaan dalam bersaing sebagai tenaga spesialis yang terpercaya. 

o Focus on Value, mengoptimalkan nilai unggul dari layanan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, merupakan strategi yang potensial dalam 

meningkatkan minat pasar untuk tetap menggunakan layanan jasa dari 

perusahaan tersebut. 

o Company Rates Determine Your Clients, menetapkan besaran harga yang sesuai 

dengan kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan, menjadi 

strategi yang secara tidak langsung dapat menghindarkan resiko dari 

penerimaan jenis kelompok pasar yang dinilai tidak serius dalam menggunakan 

layanan jasa dari sebuah perusahaan konsultan arsitek dan interior 
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o Stay Small, struktur keanggotaan perusahaan yang minimalis nyatanya juga 

dapat menjadi startegi yang efektif dalam memangkas kebutuhan perusahaan 

yang tidak begitu esensial, sehingga hal ini secara tidak mampu meningkatkan 

nilai margin dari pendapatan perusahaan.  

o Scale Up, mengembangkan model perusahaan ke skala yang lebih besar juga 

dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meninngkatkan 

kompetensinya dalam bersaing di tengah kondisi pasar yang kompetitif. 

o Productize Your Service Business, mengembangkan peluang usaha lain di luar 

layanan jasa utama yang ditawarkan oleh perusahaan seperti, menerbitkan buku, 

mengadakan seminar, atau pengadaan inovasi produk material yang dapat 

digunakan dalam pengerjaan konstruksi menjadi strategi yang dapat digunakan 

oleh perusahaan dalam menambah sumber pendapatan usahanya. 

o Actively Build Existence, memiliki eksistensi usaha yang baik dapat menjadi 

media yang potensial dalam meningkatkan pendapatan perusahaan yang 

dipandang oleh pasar sebagai tenaga ahli yang profesional. 

Adapun dalam merespon strategi yang telah dipaparkan di atas, maka tindakaan 

riil dari konsultan E Studio dalam usaha menerapkan ketujuh strategi tersebut dapat 

dilihat melalui penjabaran tabel berikut ini. 

Tabel 1. 16. Respon Riil Perusahaan Konsultan E Studio Terhadap Strategi Revenue 

Attractiveness 

Strategi Revenue Attractiveness Respon Riil 
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Niche Down Memusatkan segementasi pasar 

potensial yang telah dianalisa pada 

pembahasan market segment 

sebelumnya. 

Focus on Value Menetapkan nilai peracangan 

perusahaan yang spesifik, unggul dan 

tepat sasasaran sesuai dengan hasil 

analisa pasar yang telah dilakukan. 

Company Rates Determine Your 

Clients 

Menetapkan permodelan value driven 

pada aspek perolehan pendapatan dari 

aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Stay Small Memulai langkah awal perusahaanya 

dengan bentuk usaha perseorangan. 

Scale Up Mengembangkan bentuk perusahaanya 

menjadi lebih besar, yakni berupa CV 

pada fase usaha selanjutnya. 

Productize Your Service Business Aktif berkontribusi dalam aspek 

kegiatan sosial maupun inovasi nilai 

usaha, guna merespon perubahan 

kondisi pasar yang sedang terjadi 

khususnya di fase usaha regenerasi. 
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Actively Build Existence Memberikan perhatian mendalam pada 

aspek pengembangan dan optimalisasi 

performa branding perusahaan yang 

direalisasikan dalam penetapan 

kebijakan elemen switching cost 

perusahaan yang telah dijelaskan pada 

subbab sebellumnya. 

Beragamnya jenis perusahaan konsultan arsitektur dan interior yang ada di tengah 

lingkungan pasar saat ini, membuat tuntutan terhadap optimalisasi dari performa 

layanan usaha yang dimiliki oleh setiap perusahaan konsultan arstiektur dan interior 

menjadi margin terbesar yang dinilai mampu mempengaruhi minat pasar dalam 

memilih perusahaan konsultan yang mereka percayai. 

1.3.3. Key Trends 

1.3.3.1. Technology Trends 

Era revolusi industri 4.0 sejatinya memang tidak dapat dipisahkan dari fenomena 

perkembangan teknologi digital yang bergerak begitu pesat. Pengaruhnya yang 

begitu luas, secara global juga dirasakan pada perkembangan dunia arsitektur 

maupun interior modern saat ini. Berikut penjabaran mengenai berbagai tren dari 

segi teknologi yang dinilai cukup esensial dalam mempengaruhi perkembangan dan 

pertumbuhan dari model usaha layanan jasa konsultan arsitektur dan interior. 

➢ Digital Automation Trend 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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Dipahami sebagai salah satu bentuk tren teknologi yang sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan dampak dari isu pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di 

lingkungan masyarakat saat ini, tren otomatisasi digital merupakan indikasi 

utama dari pergerakan roda revolusi industri 4.0. Adapun sesungguhnya 

perubahan strategi dari sistem kinerja industri konvensional saat ini menjadi 

sistem kinerja industri siap digital pada masa pandemi Covid-19, perlu 

dilakukan berbagai persiapan (Pratiknyo. Y. B, 2020) diantaranya sebagai 

berikut di bawah ini: 

o Internet of Thing (IoT), merupakan perisapan sebuah objek pelaksana dari 

kegiatan industri konvensional, agar memiliki kemampuan untuk 

mentransfer data menggunakan sistem jaringan, tanpa bantuan dari interaksi 

manusia secara langsung. Dalam dunia industri perncangan arsitektur 

sendiri, pemanfaatan IoT secara nyata sudah dapat dirasakan oleh pelaku 

usaha melalui pengaplikasian program Google Map atau Google Earth yang 

secara umum memiliki fungsi sebagai media penyalur informasi berupa data 

terkait letak maupun akses dari pengerjaan proyek yang sedang atau akan 

dikerjakan oleh perushaan. Adapun dalam hal komunikasi, peranan IoT ini 

juga sudah sangat mendominasi dalam perangkat digital smartphone yang 

kita miliki saat ini. 

o Artificial Intelligence (AI), merupakan persiapan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan mempelajari seluruh perolehan data yang didapatkan 

dari penerapan sistem IoT secara berkesinambungan, guna menghasilkan 
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prediksi-prediksi yang dapat membantu sistem kinerja industri berbasis 

digital. 

o System Integration, merupakan persiapan yang dilakukan untuk 

mengintegrasikan hasil dari setiap prediksi yang diperoleh dalam sistem 

kinerja industri baik secara fisik maupun fungsional. 

o Cyber Security, merupakan persiapan final yang dilakukan untuk menjamin 

keamanan dalam pemanfaatan sistem kinerja industri siap digital dari 

serangan cyberattack. 

Melalui kehadiran tren dari otomatisasi digital pada era revolusi industri 4.0 

ini maka perkembangan dunia perancangan arsitektur maupun interior di tengah 

lingkungan pasar usahanya saat kini dapat terindikasi akan mengarah pada 

aspek perancangan yang efesien dan fungsional. Adapun kehadiran konsultan E 

Studio dalam merespon hal ini, seara jelas telah digambarkan dalam penetapan 

salah satu nilai inovasi usahanya yang berusaha untuk menghadirkan solusi 

perancangan yang efisien dan fungsional dalam menjawab kebutuhan pasar 

melalui pendepatan prinsip perancangan fungsional dan ramah lingkungan 

(green design) dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. 

➢ Augmented Reality Trend 

Dikutip dari laman vercator.com, perkembangan tren dari teknologi 

augmented reality, khususnya dalam dunia perancangan arsitektur maupun 

interior akan terproyeksi mengalami peningkatan sebesar 30% selama kurun 

waktu 5 tahun kedepan. Adapun perkembangan dari pemanfaatan teknologi 

Augmented Reality yang berkelanjutan ini, sejatinya telah digunakan dalam 



92 

 

pelaksanaan kegiatan konstruksi arsitektur dan interior sejak tahun 2017 silam. 

Inovasi media komunikasi digital yang memungkinkan pihak konsultan untuk 

memperesentasikan hasil dari solusi perancangannya secara detail dan nyata 

kepada klien, merupakan kelebihan utama yang dapat diperoleh dari 

pemanfaatan fasilitas teknologi Augmented Reality ini. Pengaplikasiannya 

dalam dunia perancangan arsitektur dan interior sendiri secara reliabel dapat 

ditemukan dari pengadaan bentuk aplikasi yang telah dikeluarkan oleh salah 

satu perusahaan supplier material ternama Dulux, dengan kelebihan layanan 

yang memungkinkan penggunanya untuk memperoleh prediksi secara visual 

terhadap hasil pengaplikasian dari pilihan warna cat yang digunakan pada 

permukaan dinding ruangan mereka melalui aplikasi yang disediakan. 

➢ Real-time Rendering Trend 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka tuntutan 

dalam lingkungan pasar usaha untuk memperoleh hasil dari aktivitas industri 

yang pasti, cepat dan efisien, merupakan tantangan yang harus dicapai bagi 

seluruh pelaku usaha di masa modernisasi saat ini. Dalam dunia industri 

perancangan arsitektur dan interior, hasil visualisasi yang nyata dan menarik 

menjadi faktor yang esensial dan utama dalam tujuannya untuk memperoleh 

kesepakatan dengan pasar. Dilansir dari laman archdaily.com yang berjudul 

“Trends in Real-Time Rendering”, menyatakan bahwa hasil yang ditemukan 

dari penelitian survei yang dilakukan oleh Forrester, terkait preferensi pelaku 

usaha di bidang jasa konsultan arsitektur dan interior dalam memanfaatkan 

kemajuan teknologi real-time rendering ini, secara signifikan terkoreksi positif 
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di angka persentase 95%. Adapun pertimbangan terbesar yang dinilai 

berpengaruh terhadap hasil dari keputusan responden untuk menggunakan 

teknologi real-time rendering ini sendiri ialah terkait pertimbangan soal 

efisiensi waktu pengerjaan, yang dipersentasekan sebesar 65% dari total 

keselurahan jumlah responden yang ada dalam penelitian tersebut. 

➢ Building Information Modelling (BIM) Trend 

Menjadi perkembangan tren teknologi yang esensial bagi industri 

perancangan arsitektur dan interior, BIM menghadirkan inovasi layanan 

teknologi perancangan yang informatif dan integratif dalam usaha 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dari pelaku usaha konsultan 

arsitektur maupun interior. Dikutip dari laman hmcarchitects.com, terdapat 8 

keuntungan dari pemanfaatan tren teknologi BIM ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

o Faster Project Completion, dimana proses perancangan desain yang telah 

terintegrasi satu sama lain, dapat secara efektif membantu penetapan 

keputusan secara komprehensif selama proses perancangan dilakukan. 

o Better Communication, kemampuan teknologi BIM dalam mewujudkan 

perolehan data visual dari objek perancangannya secara informatif dan 

terorganisir, merupakan kelebihan unggul yang dapat dijadikan faktor 

pendukung dalam menjalin komnuikasi yang lebih baik dan efisiean antara 

perusahaan dengan para stakeholders-nya. 

o More Detailed Visualization Tools, memungkinkan pelaku usaha konsultan 

arsitekur maupun interior untuk memperoleh informasi seputar 3D aspek 
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(panjang, lebar, tinggi), 4D aspek (prediksi durasi waktu pengerjaan dari 

setiap elemennya), dan 5D aspek (prediksi total pembiayayaan) dari objek 

perancangannya. 

o Accurate Environmental Impact Analysis, memungkinkan penampilan 6D 

aspek dari objek perancangan yang berakitan dengan dampak lingkungan 

riil dari lokasi proyek, sehingga pertimbangan terkait efisiensi energi dari 

pemanfaatan jenis material yang digunakan dapat dipikirkan secara matang. 

o Easier building Management, memungkinkan pelaku usaha konsultan 

arsitektur dan intetior untuk melakukan pengamatan 7D aspek dalam objek 

perancangan, yang bekaitan terhadap prediksi biaya pengeluaran dari 

aktivitas perawatan desain arsitektur maupun interior yang telah terbangun. 

o Higher Quality Results, mampu memberikan analisa struktur dari objek 

perancangan yang maksimal. 

o Lower Cost, dengan hasil perencanaan desain yang matang dari 

pemanfaatan teknologi BIM, maka segala resiko yang dapat meningkatkkan 

pembiayayaan selama proses implementasi bisa dihindari. 

o Instant Information Transfer, memungkinkan pelaku usaha konsultan 

arsitektur dan interior untuk menyalurkan informasi seputar aspek 

pemeliharaan fasilitas bangunan yang tellah selesai dikerjakan, secara instan 

kepada kliennya. 

Melalui pemaparan dari berbagai jenis tren teknologi yang sedang atau akan 

terjadi di dalam persaingan pasar usaha konsultan arsitektur dan interior, maka 

dapat dipahami bahwa sesungguhnya kehadiran dari inovasi teknologi tersebut 
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memiliki korelasi komplementatif terhadap penerapan nilai usaha dari layanan jasa 

konsultan E Studio. Dimana pemanfaatan otomatisasi digital dengan nilai 

fungsionalitas dan efisiensi dari perancangan usaha E Studio, hakekatnya mampu 

menjawab permasalahan dari isu keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan jumlah 

penduduk yang terus menignkat. Kemudian, adanya perkembangan tren teknologi 

BIM yang sejatinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan konsultan E Studio dalam 

mewujudkan perancangan arsitektur maupun interior usahanya yang berbasis pada 

prinsip green design, dinilai juga mampu menghasilkan produk layanan jasa yang 

optimal dan minim terhadap resiko kegagalan, oleh karena sudah adanya dukungan 

dari perencanaan yang matang dari teknologi BIM tersebut. Adapun terkait nilai 

usaha lainnya dari perusahaan konsultan E Studio untuk mewujudkan hasil 

perancangan arsitektur maupun interior yang berkarakter, maka kolaborasinya 

dengan tren teknologi augmented reality dan real-time rendering, dapat menjadi 

solusi yang mendukung dalam menciptakan komunikasi visual yang menarik dan 

reliabel bagi pasar usahanya. 

1.3.3.2. Regulatory Trends 

Perkembangan tren perundang-undangan ataupun kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah, secara nyata memang dapat dipahami akan memberikan dampak 

yang cukup signifikan dalam perkembangan model pasar usaha dari layanan jasa 

konsultan arsitektur dan interior di Indonesia. Dilansir dari laman berita 

ekonomi.bisnis.com, penetapan peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 38 tahun 

2012, tentang bangunan hijau, sejatinya telah mendukung pengadaan 339 gedung 

di Jakarta yang menerapkan prinsip perancangan bangunan hijau. Hal ini setara 
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dengan luas lahan sebesar 21 juta m2, dengan nilai potensi penghematan energi 

mencapai hampi US$ 90 juta. Adapun jenis bangunan yang termasuk dalam 

persyaratan peraturan gubernur DKI Jakarta no 38 tahun 2012, terkait bangunan 

hijau ini diantaranya adalah sebagai berikut, di bawah ini: 

o Fungsi hunian, bangunan gedung rumah susun, dengan batasan luas seluruh 

lantai bangunan lebih dari 50.000 meter persegi. 

o Fungsi usaha, bangunan gedung perkantoran, dengan batasan luas seluruh lantai 

bangunan lebih dari 50.000 meter persegi. 

o Fungsi usaha, bangunan gedunng perdagangan dengan batasan luas seluruh 

lantai bangunan lebih dari 50.000 meter persegi. 

o Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi dalam satu massa 

bangunan, dengan batasan luas seluruh lanti bangunan leih dari 50.000 meter 

persegi. 

o Fungsi usaha, bangunan gedung perhotelan, dengan batasan luas seluruh lantau 

bangunan lebih dari 20.000 meter persegi. 

o Fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan kesehatan, dengan 

batasan luas seluruh lantai bangunan lebih dari 20.000 meter persegi. 

o Fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan pendidikan, dengan 

batasan luas seluruh lantai bangunan lebih dari 10.000 meter persegi. 

Selain membahas terkait jenis bangunannya, peraturan gubernur yang telah 

ditetapkan menjadi prasyaratan bagi pelaku usaha untuk memperoleh IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi) bangunannya ini, juga 

memiliki fokus persyaratan lainnya terkait teknis dari penggunaan bangunan 
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tersebut, baik yang statusnya masih baru atau eksisting. Berikut penjabaran dari 

persyaratan teknis bangunan yang dinilai telah berhasil menerapkan prinsip 

perancangan bangunan hijau. 

Tabel 1. 17. Persyaratan Teknis Bangunan Hijau 

Persyaratan 

Teknis 

Bangunan Baru Bangunan Eksisting 

o Efisiensi energi. 

o Efisiensi air. 

o Kualitas udara 

indoor. 

o Pengelolahan lahan 

dan limbah. 

o Pelaksanaan kegiatan 

konstruksi. 

o Konservasi dan efisiensi 

energi. 

o Konservasi dan efisiensi 

air. 

o Kualitas udara indoor dan 

kenyamanan termal. 

o Manajemen 

operasional/pemeliharaan. 

Selain DKI Jakarta, kota Bandung juga menjadi pelopor dari pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam usaha mendukung pengadaan objek perancangan 

bangunan hijau di lingkungan daerahnya. Namun bila dilihat dari pencapainya sejak 

tahun 2016 lalu, kota Bandung nyatanya memiliki laju pertumbuhan nilai luas 

bangunan hijau 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kota Jakarta, yakni sebesar 

876.273 meter persegi. Hal ini dapat dipahami oleh karena persyaratan terkait 

besaran luas bangunan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip perancangan 

bangunan hijau di kota Bandung lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan yang 

ditetapkan dalam peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 38 tahun 2012. Sehingga 

berdasarkan pemaparan dari Green Building Leads IFC Indonesia, Sandra Pranoto, 

potensi penghematan energi dari bangunan hijau yang ada di kota Bandung masih 

Sumber: Pergub Wilayah Jakarta, Nomor 38 Tahun 2012 

 

Sumber: Pergub Wilayah Jakarta, Nomor 38 Tahun 2012 
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jauh lebih rendah performanya bila dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta, 

yakni sekitar US$ 5 juta. 

Meski baru diberlakukan pada dua kota di Indonesia, penerapan dari kebijakan 

pemerintah ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan diperluas hingga 

menjadi sebuah peraturan nasional. Sebab dengan adanya fenomena pergerakan 

laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang 4,1% lebih cepat dibandingkan dengan 

kota-kota lain di Asia, maka kemmungkinkan konsumsi energi listrik yang 

dihasilkan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2050 mendatang diproyeksikan 

dapat meningkat tajam hingga 800%. Hal in tentu menjadi ancaman lingkungan 

yang harus dihindari, mengingat besarnya konsumsi energi meningkatkan potensi 

dari kerusakan lingkungan. Adapun mengutip pernyataan dari pihak United Nations 

Environment Programme (UNEP), mengenai urgensi dari perancangan bangunan 

hijau, maka posisi bangunan konvensional yang selama ini seringkali dianggap 

sebagai faktor utama dari pemborosan energi, di sisi lain dapat bertransformasi 

menjadi faktor potensial terbesar dalam usaha mereduksi emisi gas yang dihasilkan 

melalui penerapan model perancangan bangunan hijau. 

Sehingga melalui penjabaran dari tren regulasi diatas, dapat dipahami bahwa 

sesungguhnya permodelan usaha dari layanan jasa konsultan E Studio, hakekatnya 

telah memiliki kesinambungan yang sinergis dengan tren regulasi yang ada. Hal ini 

merupakan poin unggul yang dapat dimanfaatkan konsultan E Studio dalam 

bersaing di tengah lingkungan pasar usahanya yang kompetitif. Adapun insentif 

yang diberikan oleh pemerintah, berupa penambahan luasan lantai atau pemotongan 

nilai pajak bumi bangunan, bagi setiap pelaksana usaha yang menerapkan kebijakan 
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perancangan bangunan hijau lebih dari persyaratan yang telah ditentukan dalam 

peraturan gubernur atau walikota daerahnya, merupakan faktor yang dapat memicu 

terjadinya perubahan dalam preferensi pasar terhadap perancangan arsitektur 

maupun interior di masa yang akan datang. 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 

➢ Health & Hygine 

Kondisi sosial masyarakat sejatinya dipahami sebagai suatu kondisi yang 

dinamis dan terus berubah, dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, serta 

tempo yang berbeda satu sama lain (Sztompka, 2017). Secara riil, perubahan 

dari kondisi sosial masyarakat sedang kita alami pada masa fenomena dari 

pandemi Covid-19 saat ini. Dikutip dari laman lombokpost.jawapos.com, 

pandemi Covid-19 sesungguhnya telah menyebabkan terjadinya perubahan 

sosial yang tidak direncanakan dalam lingkungan kehidupan masyarakat saat 

ini. Menurut hasil perolehan data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS, 2020), sebanyak 72% responden menyatakan telah menerapkan 

kebijakan menjaga jarak secara teratur dalam kurun waktu seminggu terakhir. 

Adapun 80,2% dari responden juga mengakui lebih sering mencuci tangan 

dengan sabun serta menggunakan masker selama masa pandemi Covid-19 ini 

terjadi. Melalui hasil dari perolehan data dalam penelitian tersebut, maka 

setidaknya dapat dipahami bahwa kepedulian masyarakat terhadap faktor 

kebersihan dan kesehatan dari kondisi lingkungan sekitarnya secara nyata 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi aspek 

perancangan arsitektur maupun interior. 
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➢ Go Green Campaign 

Kesadaran masyarakat modern terhadap kondisi lingkungan alam sekitarnya 

yang semakin memburuk, menjadi faktor pendorong munculnya tren gaya 

hidup masyrakat yang mulai peduli terhadap lingkungan dengan pendekatan 

yang ekologis (Green Lifestyle). Perkembangan tren yang positif sejatinya perlu 

disadari dan diperhatikan secara serius oleh pemerintah Indonesia dalam usaha 

menjaga kelestarian wilayah hutan seluas 99,6 juta hektar tersebut. Kebutuhan 

energi dunia yang akan terus mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah populasi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang diproyeksikan tumbuh di kisaran rata-rata 1,7% hingga tahu 

2030 mendatang, menimbulkan isu terkait produksi gas CO2 yang signifikan 

dalam mempengaruhi iklim dunia / global warming (Hermawan, E., 2014). 

Adapun adopsi konsep gaya hidup masyarakat yang ramah terhadap 

lingkungan ini secara nyata dan jelas dapat dilihat mulai dari sektor 

perkembangan industri kuliner dan otomotif di Indonesia yang telah aktif 

menerapkan prinsip produksi yang ramah lingkungan. Penggunaan energi 

listrik pada kendaraan bermotor, serta pemanfaatan wadah makanan yang awet 

dan repeatable dalam fungsinya membungkus atau menyimpan makanan dan 

minuman, menjadi respon konkret dari penggambaran aktivitas nyata 

masyarakat dalam menjalani gaya hidup hijau tersebut (Azizah, N., 2019). 

Selain dari segi industri, peran sosial masyarakat dalam mengkampanyekan 

gaya hidup hijau ini juga sudah terintegrasi cukup baik melalui sebuah gerakan 

komunitas Teens Go Green, yang berusaha untuk mengembangkan minat, 



101 

 

pengetahuan, serta aksi cinta lingkungan bagi golongan masyarakat muda, 

melalui konsep edutainment dan sukarela. 

Melalui penjabaran terkait kedua jenis tren yang terjadi dalam lingkungan sosial 

dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat diperoleh korelasi responsif 

antara permodelan usaha dari layanan jasa konsultan E Studio dalam menanggapi 

kehadiran tren tersebut, berikut penjelasan yang disampaikan dalam bentuk dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1. 18. Korelasi Tren Sosial Budaya dengan Model Permintaan Pasar 

Tren Lingkup Tren 
Aspek Korelatif 

Permintaan Pasar Model Usaha 

Healthy & 

Hygine 
Sosial 

 

Meningkatnya 

kepedulian 

masyarakat terhadap 

aspek kesehatan dan 

kebersihan, 

mendorong 

permintaan pasar 

terkait fasilitas 

ruang yang 

fungsional dalam 

mendukung 

aktifitasnya dengan 

perhatian maksimal 

pada aspek 

kesehatannya baik 

secara fisik maupun 

 

Menghadirkan 

layanan usaha yang 

menekankan aspek 

perancangan 

arsitektur maupun 

interior bangunan 

yang adaptif dan 

fungsional dalam 

usaha memenuhi 

kebutuhan 

penggunanya, serta 

didukung dengan 

pemanfaatan 

otomatisasi 

perancangan digital 

sebagai solusi yang 
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mental menjadi 

dampak yang 

ditimbulkan dari 

tren sosial 

masyarakat. 

terintegrasi dengan 

tren teknologi guna 

mewujudkan inovasi 

perancangan yang 

contactless 

(Archdaily, 2020, 

“Contacless 

Architecture: 

Sensors and New 

Technologies for 

Indoor Daily Life).  

Go Green 

Campaign 
Budaya 

Adanya 

perkembangan tren 

budaya masyarakat 

terkait Green 

Lifestyle, 

mendorong tuntutan 

komprehensif 

terhadap elemen-

elemen pendukung 

kehidupan 

masyarakat yang 

ramah lingkungan. 

Adapun elemen 

pendukung 

kehidupan 

masyarakat yang 

dimaksud pada 

pembahasan kali ini, 

tidak lain ialah 

objek bangunan 

Menyediakan 

layanan perancangan 

yang dapat 

mengakomodasi 

kebutuhan pasar 

terkait pelaksanaan 

gaya hidup hijau 

mereka (Green 

Lifestyle), melalui 

pendekatan prinsip 

perancangan 

bangunan arsitektur 

maupun interior 

yang berlandaskan 

pada kriteria 

penilaian dari Green 

Building Council 

Indonesia (GBCI) di 

dalam penawaran 
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yang memiliki peran 

sebagai elemen 

pendukung dari 

ketersediaan ruang 

bagi masyarakat 

untuk tinggal dan 

beraktivitas. 

model usaha jasa 

konsultan E Studio. 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Sumber: Ikatan Arsitek Indonesia (2007) 
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1.3.3.4. Socio Economic Trends 

Ruralisme menjadi tren demografi utama yang teridentifikasi secara reliabel 

dalam situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Selain memberikan pengaruh 

pada pergerakan tren budaya, ruralisme nyatanya juga memberikan dampak yang 

Gambar 1. 13. Tabel Pendapatan Bersih Masyarakat Urban dan Rural Februari 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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cukup siginifikan dalam sektor sosial ekonomi dari pasar usaha jasa konsultan 

arsitektur dan interior. Pola distribusi pendapatan dan kesejahteraan pasar yang 

awalnya cenderung terpusat pada wilayah perkotaan, kini melalui ruralisme mulai 

dapat dirasakan secara merata di berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia. 

Adapun perolehan nilai rata-rata pendapatan bersih masyarakat Indonesia sejak 

Februari 2020 kemarin dipaparkan melalui tabel hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, Statistik Pendapatan Februari 2020) di 

atas. 

Berdasarkan perolehan data tersebut, dapat diketahui bahwa pergerakan tren 

pendapatan dari kelompok masyarakat Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 

masih terkonsenterasi pada wilayah Jawa barat dan Jawa Timur. Hal ini 

dikarenakan, puncak dari fenomena ruralisme sebagai tren demografi di Indonesia 

baru terjadi di pertengahan kuartal kedua tahun 2020, yakni tepatnya di bulan Mei 

akhir. Meski demikian, melalui hasil perolehan nilai rata-rata pendapatan bersih 

masyarakat Indonesia terbaru yang dikumpulkan oleh BPS tersebut, dapat diketahui 

sesungguhnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami 

peningkatan yang positif. Dilansir dari laman finance.detik.com, mulai 1 Juli 2020 

silam, Bank Dunia menyatakan bahwa pertummbuhan nilai PNB (gross national 

income/GNI) per kapita Indonesia yang sebelumnya bernilai US$ 3.840 dan kini 

menjadi US$ 4.050, telah mengangkat kategori perekonomian negara Indonesia 

dari negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income country) 

menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country). Hal 

ini menjadi sebuah prestasi ekonomi yang cukup membanggakan khususnya 
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melihat situasi negara Indonesia pada saat itu yang masih berada dalam tahap awal 

menghadapi fenomena pandemi Covid-19. Selain itu, menurut kepala Ekonom 

Bank Permata, Josua Pardede, prestasi dari meningkatnya kualifikasi kategori 

ekonomi Indonesia sejak 2003 hingga 2019 kemari dari lower middle income 

country menjadi upper middle income country, sejatinya telah mengindikasikan 

keberhasilan dari kinerja program pembangunan pemerintah dalam usaha 

meningkatkan pendapatan perkapita rata-rata masyarakat Indonesia. Dengan 

demikian, kepercayaan dunia internasional dalam mengundang investasi asing atau 

FDI untuk masuk ke pasar usaha yang ada di Indonesia diharapkan juga dapat 

meningkat secara signifikan kedepannya. 

Meski akan menerima prestasi ekonomi di awal triwulam ketiga tahun 2020, 

kehadiran dari fenomena pandemi yang terus bergejolak, terpaksa harus sempat 

mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia pada masa triwulan ke dua 

silam, jatuh ke level -5,32% year-on-year (Berita Kementerian Keuangan, 5 

November 2020). Dikutip dari laman voi.id, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 

Nasional, Suhariyanto menyatakan bahwa tren penuruan penadapatan masyarakat 

di kuartal ke dua ini nyatanya terjadi pada semua lapisan masyarakat. Namun, 

berdasarkan hasil survei yang telah diperoleh, lapisan penduduk berpenghasilan 

rendah, dengan kisaran perolehan pendapatan 1,8 juta per bulan, mengalami tren 

penurunan yang terdalam, dengan persentase sebesar 70,53%. Melalui penurunan 

tren pendapatan ini, maka pertumbuhan nilai konsumsi masyarakat Indonesia di 

kuartal kedua juga dipastikan akan mengalami kontraksi yang cukup serius dalam 

segala aspek khususnya pada aspek kebutuhan non makanan. 



107 

 

Adapun memasuki kuartal ketiga, sinyal pertumbuhan positif dari perekonomian 

bangsa Indonesia secara nyata mulai terlihat. Dilansir dari laman pwc.com 

(PricewaterhouseCoopers), optimistis dari masyarakat Indonesia dalam 

mengahadapi fenomena pandemi Covid-19, terindikasi jauh lebih tinggi dibanding 

persentase rata-rata masyarakat global. Hal ini ditunjukan melalui perolehan data 

persentase dari masyarakat Indonesia yang menyatakan ingin meningkatkan 

aktivitas konsumsinya pasca pandemi sebesar 64 persen, atau meningkat sebesar 

7% dari masa sebelum pandemi yang mencatatkan angka pesentasenya sebesar 57%. 

Hal ini menjadi nilai unggul apabila dibandingkan dengan negara-negara yang ada 

di kawasan Timur Tengah dengan nilai persentase peningkatan aktivitas konsumsi 

oleh masyarakatnya pasca pandemi hanya sebesar 49%, kemudian Cina sebesar 

43%, dan Eropa sebesar 29%.  

Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 yang begitu 

fluktuatif akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini, sesungguhnya juga 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kondisi sosial masyarakat 

Indonesia. Penurunan atau kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada kuartal ke 

dua dan ke tiga dalam tahun 2020 kemarin, sejatinya menjadi sebuah momen yang 

penting bagi masyarakat untuk secara bijak mengelolah sistem keuangannya di 

masa setelah pandemi. Hal ini secara tidak langsung juga dapat memberikan 

pengaruh terhadap perubahan preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan 

jasa konsultan arsitektur maupun interior. Peningkatan aspek fungsionalitas dan 

penghematan energi dalam solusi perancangan, disinyalir dapat menjadi tren yang 

akan diminati oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa konsultan 
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arsitektur maupun interior yang dipengaruhi pertimbangan terhadap respon 

kontraksi ekonomi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya. Pemanfaatan 

prinsip perancangan bangunan hijau yang telah terbukti mampu menghemat 

penggunaan energi listrik sebesar 170 juta kWh setiap tahunnya, air sebesar 1,3 juta 

m3 setiap tahunnya, serta emisi karbon CO2 sebesar 151 ribu ton setiap tahunnya, 

juga dapat menjadi data pendukung yang potensial dalam meyakinkan pasar usaha 

untuk lebih peduli memanfaatkan konsep perancangan bangunan hijau, sebagai 

bentuk investasi pada objek arsitektur maupun interior yang mereka miliki. 

1.3.4. Macroeconomic Forces 

1.3.4.1. Global Market Condition 

Kondisi pasar global di Indonesia sepanjang tahun 2020 terkoreksi bergerak 

cukup fluktuatif akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi. Berdasarkan Berita 

Resmi Statistik (BPS, 2020), kondisi perekonomian Indonesia pada fase triwulan 

ketiga tahun 2020, dengan melihat nilai dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) 

atas dasar harga berlaku, mencatatkan nilai pertumbuhan sebesar Rp. 3.849,7 triliun. 

Adapun secara q-to-q, kondisi ekonomi Indonesia dinyatakan terkoreksi mengalami 

Gambar 1. 14. Bagan Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) 

Sumber: Berita Resmi Statistik (2020) 
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peningkatan sebesar 5,05%, dengan nilai pertumbuhan produksi tertinggi terdapat 

dalam sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mencatatkan 

persentase nilai pertumbuhan ekonominya sebesar 24,8%. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran, sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mencatatkan 

persentase nilai pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,93%. 

Adapun melalui tampilan infografis dari peringkat lapangan usaha yang 

bertumbuh di tengah kondisi perekonmian Indonesia sepanjang triwulan ketiga 

tahun 2020 diatas, maka dapat terlihat bahwa sektor lapangan usaha konstruksi, 

pada triwulan ketiga tahun 2020, secara positif berhasil menaikkan pertumbuhan 

ekonomi industrinya sebesar 5,72%, dari yang sebelumnya sempat terperosok di 

kisaran minus 7,37%. Meski tidak terlihat bertumbuh secara signifikan, stabilisasi 

yang berhasil dicapai oleh pertumbuhan ekonomi di bidang lapangan usaha 

konstruksi selama masa pandemi, dinilai cukup baik.  

Gambar 1. 15. Peta Infografis Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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Sedangkan apabila melihat proporsi struktur ekonomi Indonesia secara spasial, 

Badan Pusat Statistik telah memberikan gambaran visual dari nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) melalui gambara peta terkait persebaran nilai PDB yang ada 

di seluruh wilayah Indonesia selama kurun waktu triwulan ketiga tahun 2020 

kemarin. Berdasarkan peta infografis di atas, dapat dipahami bahwa struktur 

perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh wilayah 

kabupaten/provinsi yang ada di Pulau Jawa, dengan persantase mayor sebesar 

58,88%.  Adapun selama masa pandemi Covid-19, teridentifikasi pula beberapa 

wilayah di Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya jauh 

lebih dalam dari pertumbuhan nasional (y-on-y), diantaranya yakni Pulau Bali dan 

Nusa Tenggara sebesar 6,80%, Pulau Kalimantan sebesar 4,23%, serta Pulau jawa 

sebesar 4,00%. Namun, disamping kontraksi yang dalam tersebut, beberapa 

wilayah di Indonesia juga teridentifikasi berhasil menghadapi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi yang berada di atas batas pertumbuhan nasional (y-on-y), 

diantaranya Pulau Sulawesi sebesar 0,82%, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83 

persen, dan Pulau Sumatera sebesar 2,22%. 

Meski melalui data yang ditampilkan oleh BPS menunjukkan adanya 

ketidakpastian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 

kemarin, laman nasional.kontan.co.id menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2021 mendatang secara optimis diproyeksikan dapat 

bertumbuh sebesar 5,5%. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, 

juga menjelaskan bahwa tekad yang dimiliki oleh pemerintah dalam usaha 

mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% tersebut, sejatinya juga sejalan 
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dengan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh lembaga-

lembaga internasional seperti, OECD dengan target pertumbuhan ekonomi global 

sebesar 4,0%, kemudian Bank Pembangunan Asia atau ADB yang mentargetkan 

pertumbuhan ekonomi global sebesar 5,3%, serta IMF yang memproyeksikan 

pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 meningkat sebesar 5,2%. 

Secara lebih spesifik, pembahasan terkait optimisme pertumbuhan ekonomi 

nasional di sektor lapangan usaha konstruksi juga disampaikan oleh laman 

finance.detik.com, pada tanggal 6 Desember 2020 lalu. Menurut BCI Economics 

Client Service Manager, Prita Ananda, pertumbuhan dari pembangunan gedung di 

Indonesia pada tahun 2021 mendatang, terproyeksi akan mengalami pertumbuhan 

sebesar Rp. 197,80 triliun, dengan sektor dominan didukung dari proyek perumahan 

serta industri yang menjadi tipikal unggul dalam membantu pemulihan 

perekonomian secara nasional. Kelompok proyek residensial yang mendominasi, 

diperkirakan dapat mencapai nilai konstruksi sebesar Rp. 52,46 triliun di tahun 

2021 mendatang, atau meningkat sebesar 48,71% dari nilai konstruksi tahun 

sebelumnya. 

Adapun proyek apartment yang sempat tertunda pada masa pandemi, menjadi 

prioritas utama untuk dilanjutkan kembali pengerjaannya pada tahun 2021. 

Sedangkan untuk sektor industri, peningkatan nilai konstruksi pada tahun 2021 

diperkirakan dapat mencapai Rp 16,76 triliun, atau meningkat sebesar 48,13% dari 

tahun sebelumnya. Sektor pendorong esklasi seperti pertumbuhan dari permintaan 

gudang oleh pihak FMC-G, e-commerce & retailer online, serta logistik pihak 

ketiga dengan di dukung langkah kebijakan proaktif dari pemerintah dalam 
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mempersiapkan beragam jenis kawasan industri baru sebagai modal untuk menarik 

lebih banyak investasi, dinilai menjadi pengaruh dari peningkatan nilai 

pertumbuhan konstruksi di sektor industri ini. 

1.3.4.2. Capital Market 

Pemulihan perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021 yang terproyeksi 

dalam perkiraan analis terhadap pertumbuhan nilai IHSG yang bergerak positif, 

menjadi satu indikasi terhadap peluang yang potensial bagi seluruh sektor usaha di 

Indonesia untuk kembali membangun pertumbuhan usahanya dari masa 

keterpurukan yang sempat dialami di sepanjang tahun 2020 sebelumnya. Hal ini 

juga termasuk untuk sektor usaha konstruksi, yang performa usahanya telah 

diperkirakan dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di sepanjang 

tahun 2021 mendatang. Adapun dukungan dari pemerintah sebagai pihak stimulator 

modal nasional yang dapat membantu para pelaku usaha sektor konstruksi dalam 

membangkitkan kembali performa usahanya pasca pandemi, juga telah dinyatakan 

secara reliabel dalam susunan RAPBN tahun 2021 yang memposisikan anggaran 

Kementerian PUPR naik mencapai 98,08%.  

Dilansir dari laman ekonomi.bisnis.com, nilai anggaran tahun 2021 dari 

kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR diproyeksikan naik sebesar Rp. 149,81 

triliun. Dimana melalui penambahan dana insentif ini diharapkan posisi pemerintah 

dalam usaha meningkatkan pertumbuhan usaha dalam sektor konstruksi dapat 

berdampak secara menyeluruh dan signifikan bagi para pelaku usahanya baik yang 

berskala kecil, menengah, hingga besar. Dengan demikian, melalui penggambaran 

dari situasi pasar usaha layanan jasa konsultan arsitektur dan interior yang didukung 
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dengan penguatan lingkungan dari pasar modal saat ini, maka dapat terdefinisikan 

pertumbuhan dan perkembangan usaha konsultan E Studio dimasa yang akan 

datang dapat berjalan dengan cukup baik melalui dukungan dari pemerintah. 

Disamping hal itu, kehadiran dari lembaga baru pemerintah yakni Baparekraf, 

yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga 

dinilai dapat menjadi pihak potensial dalam menjalankan peranannya sebagai 

subjek capital market dari bidang industri jasa konsiltan arsitektur dan interior di 

Indonesia. Bila pembahasan sebelumnya berbicara terkait peranan pemerintah 

dalam lingkup pemberi dukungan / stimulus terhadap ketersediaan proyek 

infrastruktur pemerintahan melalui kementerian PUPR, maka posisi lembaga 

pemerintahan yang satu ini akan lebih bersifat fleksibel dan persuasif bagi para 

pelaku usaha jasa konsultan arsitektur maupun interior. Hal ini dapat dilihat dari 

tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga Baparekraf dalam menjalankan 

fungsi kelembagaannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai berikut: 

o Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan 

kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, 

dan pengembangan pemasaran II. 

o Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang 

aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi 

visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, 

music, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 
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o Perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan 

game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain 

produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, 

penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa , dan telivisi dan radio. 

o Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 

industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan 

pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II. 

o Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, 

arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, 

film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, 

seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 

o Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata 

dan 10 destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata 

nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing 

pariwisata. 

o Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, 

pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan 

pengembangan pemasaran II. 

o Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan 

program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, 

desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, 
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dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni 

pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 

o Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku 

kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, 

desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, 

dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni 

pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 

o Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain 

yang terkait. 

o Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

o Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

o Pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

o Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi 

kreatif. 

Adapun secara realiabel kontribusi yang diberikan oleh Baparekraf dalam 

menjalankan peranannya sebagi pihak pasar kapitalis di lingkungan industri 

konsultan arsitektur dan interior ini adalah membimbing, melatih, serta memonitori 

setiap pelaku usaha baru dibidang ekonomi kreatif agar dapat bertumbuh dan 

membangun ekosistem usahanya yang kokoh dalam bersaing di lingkungan pasar 

global kompetitif. Adapun manfaat yag dapat diperoleh melalui partisipasi pelaku 
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usaha kreatif dalam kelembagaan Baparekraf ini tertuang ke dalam 3 poin utama 

yang dipaparkan dalam situs resmu BEKUP 2020, sebagai berikut: 

o Networking, berjejaring merupakan hal terpenting dalam proses belajar. 

Sehingga melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang diberikan oleh lembaga 

Baparekraf ini, manfaat untuk memiliki kesempatan dalam mengenal kawan 

baru yang dapat membuka peluan kolaborasi usaha menjadi lebih luas 

merupakan hal positif yang dapat diperoleh. 

o Workshop, merupakan kelas intensif selama 3 hari, yang akan berfokus pada 

penajaman aspek problem definition, product growth, dan pitching skill dari 

masing-masing pelaku usaha baru. 

o Mentoring, adanya kegiatan mentoring secara 1 on 1 dengan diikuti oleh 

delapan pelaku usaha baru yang terpilih dari kegiatan Boocamp selama satu 

bulan menjadi manffat lainnya yang dapat diperoleh. Setiap pelaku usaha baru 

akan diberikan kesempatan memperoleh pelatihan dari dedicated mentor, 

guna mendorong kemajuan dan pelaksanaan usahanya.  

1.3.4.3. Commodity and Other Resources 

Pasar komoditas dan sumber daya esensial bagi bisnis usaha jasa konsultan 

arsitektur dan interior E Studio, sejatinya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar 

yakni pasar komoditas bahan bangunan/konstruksi dan sumber daya manusia 

sebagai tenaga ahli. Berikut penjabaran kondisi terkini dari pasar komoditas bahan 

bangunan/konstruksi serta sumber daya manusia sebagai tenaga ahli di sektor usaha 

jasa konsultan arsitektur dan interior. 
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➢ Pasar Komoditas Bahan Bangunan/Konstruksi 

Berdasarkan perolehan data statistik dari pergerakan Indeks Harga 

Perdagangan Besar Indonesia, bulan Desember 2020, oleh BPS, ditampillkan 

bahwa adanya pertumbuhan positif sebesar 0,54% dibanding dengan nilai IHPB 

Umum Nasional bulan November 2020 kemarin. Adapun dalam kelompok 

IHPB Bangunan/Konstruksi, peningkatan nilai indeks dalam sebulan terakhir 

juga terkoreksi mengalami kenaikan sebesar 0,13%, sehingga hal ini menutup 

pertumbuhan nilai persentase IHPB kelompok Bangunan/Konstruksi dari tahun 

ke tahun (y-on-y) sebesar 0,97%. Kenaikan nilai indeks IHPB 

Gambar 1. 16. Tabel Persentase dan Andil Perubahan IHPB Kelompok 

Bangunan/Konstruksi Indonesia, Desember 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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Bangunan/Konstruksi yang terjadi pada bulan Desember 2020 ini, sejatinya 

meningkat secara keseluruhan dari semua jenis kelompok bangunan yang ada, 

yakni Kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal naik 

sebesar 0,15%, Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian naik 

sebesar 0,11%, Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, 

dan Pelabuhan naik sebesar 0,08%, serta yang terakhir kelompok Bangunan 

Lainnya naik sebesar 0,17%. 

Gambar 1. 17. Tabel Persentase Perubahan dan Andil IHPB Menurut Kelompok Bahan 

Bangunan Konstruksi Indonesia, Desember 2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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Adapun kelompok bahan bangunan yang terkoreksi mengalami kenaikan 

harga pada bulan Desember 2020 kemarin diantaranya adalah, beton naik 

sebesar 0,89%, batu split naik sebesar 0,45%, besi konstruksi bangunan naik 

sebesar 0,44%, rangka atap baja naik sebesar 0,77%, dan kayu balok naik 

sebesar 0,14. Selain adanya kenaikan, penurunan harga bahan bangunan juga 

terjadi pada golongan material gipsum yang turun sebesar 0,88%, aspal turun 

sebesar 0,79%, solar industri turun sebesar 0,32%, generator set turun sebesar 

0,32%, serta kayu lapis turun sebesar 0,23%. Adapun penjabaran rinci terkait 

pergerakan harga material bangunan di Indonesia pada bulan Desember 2020 

tertampil pada tabel di atas. 

➢ Sumber Daya Manusia sebagai Tenaga Ahli 

Selain komoditas bahan bangunan, ketersediaan terhadap sumber daya 

manusia sebagai tenaga ahli dalam menunjang pelaksanaan pembangunan 

usaha jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio juga sangat esensial untuk 

diperhatikan. Berdasarkan perolehan data yang dikumpulkan oleh Kementerian 

Keuangan dalam dokumentasi negara yang berjudul “Peran Dana Insentif 

Daerah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Daerah”, dipaparkan beragam 

Gambar 1.17. Tabel Persentase Perubahan dan Andil IHPB Menurut Kelompok 

Bahan Bangunan Konstruksi Indonesia, Desember 2020 (sambungan) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 
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jenis infografis yang salah satunya membahas terkait dampak Covid-19 

terhadap Tenaga Kerja di Indonesia, berikut penjabarannya. 

Melalui gambar infografis tersebut, dapat diketahui bahwa sesungguhnya 

melalui fenomena pandemi Covid-19, terdapat 22% korban PHK yang memiliki 

kompetensi sebagai seorang tenaga profesional atau teknisi, dengan 17% 

diantaranya teridentifikasi berasal dari jenis lapangan pekerjaan yang bergerak 

dibidang penyedia layanan jasa kemasyarakatan, seperti halnya perusahaan 

konsultan arsitektur maupun interior. Adapun potensi peningkatan jumlah 

pengangguran di Indonesia yang diperkirakan dapat melonjak di kisaran 4,03 

hingga 5,23 juta orang, membuat nilai persentase dari korban PHK yang telah 

dijelaskan sebelumnya menjadi sebuah persoalan yang signifikan dalam 

menghadapi masa pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2021. Namun 

persoalan tersebut di sisi yang berbeda juga dapat menjadi sebuah peluang bagi 

para pengusaha baru dalam membantu menyediakan lapangan kerja bagi 

Gambar 1. 18. Infografis Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja 

Sumber: Dokumentasi Kementerian Keuangan (2020) 
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masyarakat Indonesia yang terdampak fenomena pandemi. Sedangkan terkait 

upah minimum yang ditetapkan bagi para pekerja yang berada di wilayah kota 

Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp. 4.300.479,19 (Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020). 

1.3.4.4. Economic Forces 

Kekuatan ekonomi makro dari negara Republik Indonesia hakekatnya dipahami 

berada pada sistem integrasinya yang efektif dan efisen dalam menjangkau setiap 

daerah yang ada di Indonesia. Adapun perwujudan sistem integrasi tersebut secara 

riil dapat dicapai melalui pengadaan infrastruktur transportasi oleh pemerintah yang 

memadai. Hal ini sesungguhnya secara nyata telah ditunjukkan melalui performa 

pertumbuhan ekonmi negara Indonesia yang terkoreksi masih bisa bertahan di 

tengah situasi pandemi, karena adanya sokongan pertumbahan ekonomi di bidang 

Industri Transportasi dan Pergudangan yang meningkat cukup signifikan, yakni 

sebesar 24,8% (BPS, 2020). 

Dilansir dari laman mediaindonesia.com, pada 22 September 2020 kemarin, 

pemerintah melalui kementerian perhubungan menyatakan sebuah kepastian bahwa 

pembangunan dari sistem infrastruktur transportasi yang telah direncanakan 

sebelumnya, akan tetap dijalankan meski situasi pandemi Covid-19 belum juga 

mereda. Adapun sektor-sektor infrastruktur transportasi yang sedang 

dikembangkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut, di bawah ini. 

➢ Konektivitas Udara 
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Pembangunan infrastruktur transportasi udara yang terkoneksi satu sama lain 

merupakan rencana besar yang dikerjakan oleh pemerintah. Konsenterasi 

konektivitas transportasi udara ditujukan secara khusus pada 5 aspek prioritas, 

yakni diantaranya: 

o Konektivitas daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam) dengan jembatan 

udara sebanya 37 rute di Papua. 

o Pembangunan 21 bandara baru di seluruh Indonesia. 

o Pembangunan 10 bandara hub primer di seluruh Indonesia. 

o Rehabilitasi dan pengembangan 175 bandara pendukung KSPN, KEK, dan 

KI. 

o Pembangunan bandara perairan di 5 lokasi pendukung pariwisata. 

Adapun konektivitas penerbangan domestik saat ini telah terhitung mencapai 

393 rute yang menghubungkan 135 kota di Indonesia. Sedangkan untuk 

konektivitas penerbangan internasional saat ini terhitung telah mencapai 152 

rute yang menghubungkan Indonesia dengan beberapa kota besar di dunia. 

➢ Konektivitas Laut 

Memastikan dapat menjangkau kawasan terluar dari wilayah Indonesia melalui 

transportasi angkutan laut, menjadi tujuan dari pengembangan infrastruktur 

transportasi laut yang dikerjakan saat ini. Operasional tol laut yang terus 

berjalan di masa pandemi, dengan sedikitnya terdapat 26 rute kapal tol laut yang 

beroperasi mulai dari barat, yakni Tanjung Priok keliling ke Enggano kemudian 

Nias, hingga wilayah paling utara dan timur Indonesia, menjadi komitmen nyata 
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dari pemrintah dalam mewujudkan konektivitas antar daerah di Indonesia yang 

sulit dijangkau melalui transportasi laut. 

➢ Konektivitas Kereta Api 

Pembangunan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang transportasi Kereta 

Api (KA) yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Kementerian 

Perhubungan, merupakan aksi nyata lainnya yang dilakukan pemerintah dalam 

usahanya mengembangkan ketersediaan layanan infrastruktur nasional di 

bidang transportasi kreta api yang memadai. Adapun peningkatan jumlah 

perjalanan kereta api dari tahun 2015 yang terkoreksi sebanyak 1.599 perjalanan, 

hingga tahun 2019 yang terkoreksi sebanyak 2.079 perjalanan menjadi 

pencapaian yang dimiliki oleh pihak PT. KAI selama melayani masyarakat 

Indonesia dalam bidang transportasi hingga saat ini. 

Berdasarkan penjabaran usaha dari pemerintah untuk mengembangkan 

ketersediaan infrastruktur nasional di bidang transportasi secara optimal dan 

terintegrasi, maka pertumbuhan usaha dari layanan jasa konsultan arsitektur dan 

interior yang hakekatnya sangat tergantung pada aspek mobilasi dari individu ke 

lokasi tapak, ataupun supplier material ke lokasi tapak, dapat sangat terbantu 

melalui kualitas infrastruktur dari pemerintah yang terus dikembangkan secara 

maksimal. 

Disamping persoalan infrastruktur di bidang transportasi, posisi status pajak dari 

pelaku usaha maupun badan usaha, juga secara signifikan mengambil peranan yang 

penting dalam membangun kekuatan ekonomi makro dari lingkungan pasar usaha. 

Berikut penjabaran dari struktur penetapan pajak perorangan (Pph) dan badan usaha 
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oleh pemerintah yang harus dipenuhi layanan jasa konsultan arsitektur dan interior 

E Studio dalam menjalankan usahanya. 

➢ Pajak Perorangan (PPh 21) 

Penerapan besaran nilai PPh sejatinya akan berbeda bagi mereka yang memiliki 

NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Tarif lebih rendah akan diperoleh bagi 

mereka yang telah memiliki NPWP, sedangkan yang belum memilikinya harus 

menerima besaran nilai tanggungan PPh yang lebih tinggi. Persentase pajak 

yang ditangguhkan kepada wajib pajak sendiri juga didasari dari pendapatan 

yang diperoleh setiap individu dari pelaku usaha, berikut tabel penetapan tari 

bagi pelaku usaha yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP: 

o Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Pemilik NPWP 

o Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk yang Tidak Memiliki NPWP 

✓ Pengaturan terhadap penghasilan kena pajak dari pelaku usaha yang 

tidak memiliki NPWP dapat dilihat dalam pasal 20 Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang menyatakan kebijakan 

sebagai berikut: 

Gambar 1. 19. Tabel Penetapan Tarif Penghasilan Kena Pajak PPh 21 untuk Pemilik 

NPWP 

Sumber: Online Pajak (2018) 
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✓ Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan tidak memiliki 

NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% 

daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki 

NPWP. 

✓ Jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud di atas 

adalah 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal 

yang bersangkutan memiliki NPWP. 

✓ Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 

hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

✓ Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai 

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang 

bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa 

pajak Desember, PPh 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif 

sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh 21 yang 

terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. 

➢ Pajak Perusahaan (PPh Badan) 

Sedangkan untuk pajak perusahaan sendiri atau disebut dengan istilah PPh 

Badan, merupakan beban pajak yang diberikan pemerintah untuk seluruh 

perusahaan profit maupun nonprofit yang ada di Indonesia. Dimana menurut 

ketentuan perpajakan yang berlaku, badan usaha merupakan sekumpulan orang 

atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha 

ataupun tidak melakukan usaha. 
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Bentuk-bentuk badan antara lain ialah perseroan komanditer, perseroan terbatas, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, 

dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan 

bentuk lainnya. Tidak hanya itu, badan usaha juga dapat berbentuk 

perkumpulan orang seperti asosiasi, perhimpunan, dan ikatan. 

Sebagai subjek pajak dalam negeri, badan memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut 

akan berakhir ketika badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di 

Indonesia. Perhitungan pajak yang dikenakan pada badan atas penghasilan yang 

didapatkan sendiri dapat dihitung dengan mekanisme sebagai berikut: 

o Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP PPh Badan) 

Untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, kurangi 

penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Adapun 

penghasilan neto fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib 

pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan usaha yang 

telah melewati penyesuaian fiskal dengan dasar ketentuan perpajakan. 

Sementara itu, kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. 

Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi 

selama lima tahun secara berturut-turut. Melalui, hasil dari pengurangan 

penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal tersebut dapat 

diperoleh besaran penghasilan kena pajak yang dimaksud. 

o Perhitungan PPh Terutang (PPh Badan) 
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Guna memperoleh besaran nominal PPh terutang atau Pajak Penghasilan 

yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP PPh Badan) dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 

ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif 

pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai 

berlaku pada tahun pajak 2010. Adapun penetapan tarif lebih rendah dapat 

dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

✓ Berbentuk usaha perseroan terbuka. 

✓ Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi kriteria 

tertentu untuk Badan yang tahun pajaknya 2019, dan turun menjadi 19% 

untuk tahun pajak 2020, serta turun lagi menjadi 17% untuk tahun pajak 

2021. 

✓ Tarif yang dikenakan sebesar 3% lebih rendah daripada tarif normal 

Adapun dilansir dari laman resmi pajak.go.id, penetapan tarif pajak penghasilan 

Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan 

kena pajak (PKP PPh Badan), sedangkan untuk perusahaan yang Go Public, 

persentase penetapan tarif pajak penghasilnanya lebih rendah menjadi 20%. 

Selain itu, bagi Badan dengan tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan 

turun menjadi 22%, dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2021. 
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1.3.5. Model Bisnis 

1.3.5.1. Value Proposition 

Penetapan nilai layanan usaha konsultan E Studio sejatinya didasari pada anlisa 

permasalahan yang esensial dari isu pasar, dengan tetap mempertimbangkan sifat 

keberlanjutan dan kebutuhan dari pasar usahanya. 

o Design, memberikan Fokus layanan desain bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat sehingga dapat memberikan sebuahan suasana ruang 

yang baru, dan nyaman bagi klien. 

Green Design, memanfaatkan prinsip-prinsip green design dalam pengerjaan 

setiap proyeknya, menjadi langkah positif yang di ambil dalam menciptakan 

hasil desain yang ramah lingkungan dan efisen terhadap pembiayaan 

pemeliharaan gedung atau ruang yang digunakan oleh klien masa yang akan 

datang. 

o Getting the Job Done, berusaha memenuhi kebutuhan dari klien terhadap 

ketersediaan ruang melalui penerapan rancangan fungsional serta sekaligus 

Gambar 1. 20. Value Proposition Canvas 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada dalam sebuah pengerjaan 

proyek yang belum terselesaikan sebelumnya. 

1.3.5.2. Customer Relationship 

Usaha menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan klien, layanan jasa 

konsultan arsitektur dan interior E Studio mengadopsi permodelan relasi pelanggan 

berupa bentuk Dedicated Personal Assistance, yang memperhatikan beberapa 

aspek penting diantaranya sebagai berikut, di bawah ini: 

o Co-creations, memandang klien sebagai satu rekan perancang dalam 

pengerjaan sebuah proyek, sehingga dapat menciptakan sebuah bentuk 

komunikasi interaktif dalalm proses perancangan. 

o Visual Communication, Menggambarkan hasil konsep perancangan secara 

komunkatif dan profesional dalam berbagai bentuk media presentasi yang akan 

diajukan kepada klien. (visualisasi gambar & video). 

o Emphaty, Memahami dan peduli terhadap permasalahan, kebutuhan, dan 

kondisi klien dalam mejalin hubungan selama proses pengerjaan proyek, 

sehingga hasil desain yang diimplemnetasikan dapat benar-benar efektif 

memberikan dampak kepada klien. 

o Responsibility in Project Development, Memberikan perhatian penuh selama 

proses awal perencanaan desain hingga tahap akhir proses implementasi 

perancangan proyek, dengan tujuan agar dapat membangun rasa kepercayaan 

klien terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa konsultan. 
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1.3.5.3. Customer Segment 

Berangkat dari nilai layanan usaha yang spesifik, pemetaan pasar usaha dari 

layanan usaha jasa konsultan arsitektur dan interior E Studio juga mengadopsi 

bentuk permodelan pasar yang Segmented, dengan pembagian yang variatif degmen 

seperti di bawah ini: 

➢ Tipikal Proyek 

Sejalan dengan pertimbangan analisis yang telah dilakukan sebelumnya terkait 

segmentasi pasar, penggambaran bagan tipikal proyek di atas menunjukkan 

strategi perusahaan konsultan E Studio dalam memposisikan langkah 

prioritasnya mengambil tipikal proyek yang potensial dalam memulai langkah 

perjalanan usahanya. 

➢ Lokasi Proyek 

o Regional, merupakan segmen pengerjaan proyek yang berlokasi sama 

dengan letak domisili perusahaan jasa konsultan E Studio yang berada di 

lingkungan kota Surabaya. 

o Nasional, merupakan segemen pengerjaan proyek yang berlokasi di luar 

letak domisili perusahaan jasa konsultan E Studio tersebut berada, namun 

masih berada dalam batasan negara Indonesia. 

➢ Ekonomi 

Residensial Komersial Perhotelan Perkantoran Real-estate

Bagan 1. 1. Tipikal Proyek Konsultan E Studio 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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Menengah ke atas, hal ini di dasarkan kepada pertimbangan terhadap kepastian 

dan keseimbangan kondisi finansial dari klien untuk menggunakan layanan jasa 

konsultan arsitektur dan interior E Studio. 

➢ Skala Proyek 

o New Building, merupakan jenis skala proyek yang dimulai dari lahan 

kosong dengan tuntutan pengerjaan struktur bangunan hingga finishing 

bangunan. 

o Existing Building, merupakan jenis skala proyek yang dimulai dari 

bangunan eksisting, dengan tuntutan pengerjaan reprogramming ruang 

hingga finishing bangunan arsitektur maupun interior. 

o Inteerior Space, merupakan jenis skala proyek yang dimulai dari bangunan 

eksisting, dengan lingkup pengerjaan berkisar pada perencanaan, 

operasional dan pemeliharaan ruang di dalam gedung. 

1.3.5.4. Channel 

Dalam usaha membangun hubungan dan eksistensi usahanya yang baru dengan 

lingkungan pasar, konsultan arsitektur E Studio menetapkan berbagai strategi 

dalam merespon setiap fase dalam permodelan channel usahanya. Berikut 

penjelasnnya, di bawah ini: 

➢ Awareness 

o Portfolio, menyusun beragam dokumen visual terkait hasil pengerjaan 

proyek desain yang telah dilakukan, sehingga identitas dan kompetensi 

perusahaan dapat terlihat dan dijadikan bahan pertimbangan oleh calon 

klien di masa yang akan datang. 
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o Social Media Instagram, menjadi sebuah platform utama yang akan 

digunakan oleh perusahaan dalam tujuannya untuk menghubungkan antara 

pihak klien dengan biro konsultan desain arsitektur dan interior, melalui 

beragam info update terkait aktivitas perusahaan yang terus akan diperbarui 

setiap waktu. 

o Website, merupakan platform official lainnya yang akan dimanfaatkan 

perusahaan dalam peranannya sebagai marketing tools untuk mencapai 

lingkaran pasar yang lebih luas dan profesional. 

o Join Competition, aktif berpartisipasi dalam sayembara arsitektur menjadi 

cara lain yang digunakan untuk menunjukkan profesionalitas, dan eksistensi 

serta kompetensi dari kualitas perusahaan. 

o Exhibition, aktif berbagian dalam beragam jenis pameran desain arsitektur 

maupun interior sebagai usaha untuk meperluas koneksi pasar perusahaan 

jasa konsultan desain. 

➢ Evaluation 

o Consultation Services, memberikan layanan konsultasi perdana kepada 

klien merupakan strategi yang diberikan perusahaan dalam menjalin 

hubungannya dengan pasar. Adapun pengenalan nilai dari 

perancangan,yang diterapkan oleh perusahaan serta beragam keuntungan 

yang dapat diperoleh klien melalui perusahaan, disampaikan dalam 

pelasayan konsultasi ini. 

➢ Purchase 
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o Branding Development, memberikan perhatiann lebih pada pengelolahan 

branding perusahaan yang baik dan optimal, menjadi usaha yang dilakuakn 

perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan pasar usahanya. 

➢ Delivery 

o Implementation Project, mengimplementasikan hasil perencanaan konsep 

perancangan yang telah disepakati, dengan penyediaan layanan jasa 

pembangunan dalam konsultan arsitektur dan interior E Studio yang diawasi 

secara berkala, merupakan usaha dalam ‘mengantarkan’ nilai perancangan 

dari perusahaan yang tepat sasaran kepada klien.  

➢ After Sales 

o Supervision, melakukan tindakan supervisi terhadap hasil pengerjaan 

proyek yang telah selesai, guna memastikan kesesuaian hasil perancangan 

dengan perencanaan yang telah disepakati, juga menjadi bagian dari strategi 

perusahaan dalam menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan pasar 

usahanya. 

o Website, menyediakan kolom feedback atau testimoni, dari para klien 

terhadap pengalaman mereka menggunakan layanan jasa konsultan 

arsitektur dan interior E Studio juga menjadi langkah strategis yang 

dilakukan perusahaan dalam menampung segala masukan yang diberikan 

pasar usahanya usai penyelesaian aktivitas penjualan oleh perusahaan. 
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1.3.5.5. Key Activities 

Usaha menjalankan konsultan arsitektur dan interior E Studio, ada beberapa 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut di 

bawah ini: 

Pra Rancangan 

➢ Problem Solving 

o Meeting, melakukan perjumpaan dengan klien untuk membahas detail 

pengerjaan proyek serta proposal penawaran perusahaan. 

o Observation, Melakukan pengamatan lokasi terhadap objek pengerjaan 

proyek yang sedang dilakukan. 

o Research, melakukan studi analisa dan preseden yang dinilai mampu 

mendukung proses perancangan terhadap kondisi permasalahan yang ada 

selama menjalankan proses observasi proyek. 

Perancangan 

➢ Production 

o Design, melakukan perancangan solusi konseptual terkait masalah yang ada 

dengan di dukung perolehan data yang telah dikumpulkan selama fase riset 

dan observasi sebelumnya serta beberapa masukan dan revisi dari klien. 

o Presentation, melakukan presentasi hasil desain konseptual yang telah 

dibuat kepada klien untuk memperoleh persetujuan dari klien. 
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o Calculation, mengkalkulasi perhitungan dana yang dibutuhkan dalam 

tujuan untuk mengimplementasikan hasil dari rancangan desain yang telah 

disetujui klien. 

o Implementation, melakukan proses realisasi desain mulai dari pengurusan 

izin bangunan, pengawasan proses pengerjaan objek desain (arsitektur atau 

interior), hingga bimbingan pengecekan terhadap penyajian hasil desain 

akhir kepada klien. 

Pasca Rancangan 

o Review/Supervision, melakukan review hasil dari pengerjaan proyek yang 

telah dilakukan sebelumnya, sebagai bahan pembelajaran yang positif 

dalam mengembangkan pekerjaan proyek kedepannya. 

1.3.5.6. Key Partner 

Co-opetition menjadi salah satu jenis permodelan kemitraan usaha yang digunakan 

oleh perusahaan jasa konsultan E Studio dalam mendukung aktivitas usahanya. 

Adapun jenis permodelan ini dipahami sebagai sebuah bentuk strategi kerja sama 

yang dilakukan antar perusahaan guna membagi resiko yang dihasilkan dari 

kegiatan perusahaannya masing-masing (Belyh. A, 2020). Berikut beberapa pihak 

perusahaan yang terkait dalam jenis kemitraan ini, diantaranya: 

o Kontraktor, berperan sebagai subjek yang mampu merealisasikan hasil 

perancangan desain arsitektur maupun interior yang telah disetujui klien. 
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o Engineers, berperan sebagai subjek yang membantu proses perancangan 

instalasi bangunan dalam desain arsitektur maupun interior (Structural 

Engineers, Electrical Engineers, Water/Drainage Consultant). 

Selain bentuk kemitraan yang telah dijelaskan di atas, perusahaan konsultan E 

Studio juga memanfaatkan jenis kemitraan Relationship Between Buyers & 

Suppliers dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berikut beberapa pihak 

perusahaan yang terkait dalam jenis kemitraan ini, diantaranya: 

o Supplier Material, berperan sebagai subjek yang mendukung ketersediaan 

material bahan bangunan yang dibutuhkan dalam proses implementasi proyek 

sesuai dengan perencanaan desain yang telah ditetapkan. (Granito, Titanium 

Granite Tiles, Roman Tiles, Taco HPL, CS Laminates) 

o Workshop Furniture, berperan sebagai subjek yang dapat membantu 

menciptakan produk-produk furniture custom dalam perancangan desain 

interior. 

1.3.5.7. Key Resources 

Perusahaan konsultan E Studio memiliki setidaknya empat jenis sumber daya 

yang berperan dalam menggerakkan aktivitas usahanya. Berikut penjabaran rinci 

terkait keempat jenis sumber daya tersebut. 
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➢ Human Resources 

Sebagai subjek dari pelaku usaha, jenis sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh perusahaan konsultan arsitektur dan interior E Studio tersusun dalam 

rancangan struktur organisasi perusahaan yang diterapkan pada fase 

pertumbuhan,di atas. 

Adapun penjabaran terkait tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

anggota perusahaan dari konsultan arsitektur dan interior E Studio ini, dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1. 19. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Perusahaan Konsultan E Studio 

No Anggota Perusahaan Tugas dan Tanggunng Jawab 

Bagan 1. 2. Struktur Organisasi Perusahaan Konsultan E Studio 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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1 Principal 

Bertanggung jawab penuh dalam setiap 

keputusan yang diambil perusahaan dan 

mengatur serta mengawasi kinerja setiap 

anggota karyawan dalam perusahaan. 

2 Direktur  

Bertanggung jawab atas pencarian proyek 

yang kemudian akan dikerjakaan oleh tim 

coordinator proyek. 

3 Public Relation 

Bertanggung jawab dalam menjalin hubungan 

dengan klien maupun vendor-vendor 

pendukung dalam usaha bisnis perusahaan. 

4 Marketing 

Bertanggung jawab dalam menyusun dan 

melaksanakan strategi pemasaran bisnis 

perusahaan. 

5 Finansial 
Bertanggung jawab dalam mengelola kas 

keuangan perusahaan. 

6 Human Resource 

Bertanggung jawab dalam mencari dan 

mengevaluasi setiap kinerja dari anggota 

perusahaan. 

7 Koordinator Proyek 

Bertanggung jawab dalam 

mengkoordinasikan setiap pengerjaan proyek 

yang diterima oleh perusahaan. 

8 Arsitek/Desainer 

Bertanggung jawab dalam merencanakan 

solusi desain yang diperoleh dari pengawas 

pelaksana proyek, dengan melalui seluruh 

tahap perancangan. 
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9 Drafter 
Bertanggung jawab dalam menyusun 

perencanaan gambar teknis perancangan. 

➢ Physical 

Sumber fisik yang dibutuhkan oleh perusahaan kosnultan arsitektur dan interior 

E Studio dalam menjalankan usahanya, anatara lain sebagai berikut, di bawah 

ini: 

o Office, kantor konsultan, sebagai tempat untuk bekerja maupun berdiskusi 

dan bertemu dengan klien untuk membahas desain yang diinginkan. 

o Hardwares, sebagai media utama bagi desainer untuk merencakan solusi 

desain yang ingin diberikan kepada klien (laptop/pc). 

➢ Intellectual 

Kemampuan dari pelaku usaha dalam menggunakan beragam jenis perangkat 

lunak (Softwares) yang mendukung pengerjaan aktivitas usahanya, juga 

menjadi sumber daya penting bagi perusahaan konsultan arsitektur dan interior 

E Studio. Berikut beberapa jenis dari perangkat lunak yang digunakan oleh 

perusahaan, diantaranya: 

Software Perancangan 

o Sketchup, merupakan perangkat lunak yang digunakan arsitek/desainer 

dalam membentuk permodelan 3D dari konsep perancangan. 

o Vray, merupakan perangkat lunak yang digunakan arsitek/desainer, dalam 

mewujudkan visualisasi gambar realis dari permodelan rancangan 3D yang 

telah dibuat. 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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o Enscape, merupakan perangkat lunak yang digunakan arsitek/desainer 

dalam mewujudkan visualisasi gambar maupun video secara realistik dan 

cepat (real-time rendering), dari permodelan rancangan 3D yang telah 

dibuat. 

o AutoCAD, merupakan perangkat lunak yang digunakan arsitke/desainer 

dalam menyusun rangakaian gambar kerja dari model perancangan 3D yang 

telah dibuat. 

o Photoshop, merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh 

arsitek/desainer dalam menyempurnakan hasil visualisasi gambar 3D 

rendering. 

o Premiere, merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh arsitek/desainer, 

dalam mengkompilasikan hasil pengambilan scene dari animasi video 3D 

rendering. 

Software Keuangan 

o Excel, merupakan perangkat lunak yang digunakan accounter/finance 

dalam mengelola dan mendokumentasikan data keuangan perusahaan 

secara rapi dan terorganisir. 

Adapun selain kemampuan dari pelaku usaha untuk memahami penggunaan dari 

perangkat lunak yang dinilai mendukung pengerjaan aktivitas usahanya, 

kemampuan terkait intelektual pelaku usaha dalam memahami perkembangan 

legalitas/hukum yang berlaku di dalam lingkungan pasar usaha konsultan arsitektur 

dan interior, juga menjadi hal esensial lainnya yang harus dimiliki oleh perusahaan 
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konsultan E Studio. Disamping itu, kompetensi intelektual terkait pelaksanaan 

prinsip perancangan bangunan hijau (greenship) juga menjadi key resources 

penting bagi konsultan E Studio yang sejatinya menerapkan nilai perancangan 

terkait hal tersebut. 

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream 

➢ Cost Structure 

Pemanfaatan model struktur keuangan dari perusahaan konsultan arsitektur dan 

interior E Studio mengadopsi sistem struktur keuangan Value Driven, dimana 

besaran nilai pengeluaran dari perusahaan didasari pada besarnya nilai layanan 

jasa yang diberikan kepada klien. Adapun dalam pembagiannya, struktur 

keuangan perusahaan konsultan E Studio terbagi menjadi dua bagian yang 

dijabarkan sebagai berikut, di bawah ini: 

o Fixed Cost, merupakan biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan selama 

menjalankan kegiatan usahanya. Secara riil, biaya yang termasuk dalam 

golongan ini diantaranya biaya operasional (listrik, air, biaya sewa kantor), 

pajak perusahaan, biaya jaringan internet perusahaan. 

o Variable Cost, merupaka biaya tidak tetap yang dikeluarkan perusahaan 

selama menjalankan kegiatan usahanya. Secara riil, biaya yang termasuk 

dalam golongan ini diantaranya biaya transportasi, percetakan 

dokumen/portfolio, biaya pendaftaran lomba, biaya sewa jasa collaboration 

engineer. 

Adapun penjabaran struktur keuangan dari setiap fase dari perusahaan 

konsultan E Studio dapat dilihat melalui penjabaran tabel berikut ini. 
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Tabel 1. 20. Cost Structure Perusahaan Konsultan E Studio 

Fase Usaha Fixed Cost Variable Cost 

Fase Peluncuran 

(2022-2024) 

Biaya operasional 

perusahaan (listrik, air), 

biaya jaringan internet 

perusahaan, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator / freelance 

(engineering). 

Fase Pertumbuhan 

(2024-2026) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air), biaya sewa 

kantor, pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Shake Out 

(2026-2030) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan sebagai 

anggota dalam asosiasi 

terkait. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Kematangan 

(2030-2034) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air, biaya sewa 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 
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kantor), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan sebagai 

anggota dalam asosiasi 

terkait, biaya marketing 

perusahaan. 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting. 

Fase Regenerasi 

(2034-seterusnya) 

Gaji karyawan, biaya 

operasional perusahaan 

(listrik, air, biaya sewa 

kantor), pajak 

perusahaan, biaya 

jaringan internet 

perusahaan, biaya pajak 

bangunan, biaya 

keikutsertaan dalam 

asosiasi terkait, biaya 

marketing perusahaan. 

Transportasi, biaya 

percetakan dokumen dan 

portfolio, biaya 

pendaftaran lomba, biaya 

sewa jasa konsultan 

kolaborator 

(engineering), biaya 

pemeliharaan gedung 

kantor perusahaan, biaya 

akomodasi meeting, 

biaya pelaksanaan riset. 

➢ Revenue Streams 

Permodelan bentuk dari aliran pendapatan perusahaan konsultan arsitektur dan 

interior E Studio berasal dari dua sumber yakni Usage Fee dan Asset Sale. 

o Ussage Fee 

Pricing Model, penetapan koefisien/persentase harga tetap terhadap luasan 

desain yang dikerjakan dengan acuan dari buku pedoman asosiasi terkait yakni 

IAI untuk lingkup pekerjaan proyek arsitektur dan HDII untuk lingkup 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2021) 
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pekerjaan proyek interior. Adapun dalam prakteknya, perolehan pendapatan 

dari perusahaan konsultan arsitektur dan interior E Studio dijalankan 

berdasarkan tahapan termin penagihan yang telah disepakati dengan pihak 

pemberi tugas sebagai berikut di bawah ini (Alfari. S, n. d.). 

- Tahap konsep perancangan (20%), merupakan tahap mempersiapkan 

perancangan yang melingkupi kegiatan dari pemeriksaan seluruh data dan 

informasi secara menyeluruh, serta membuat analisa dan pengelolahan data 

guna memenuhi seluruh kebutuhan persyaratan pembangunan, maksud, dan 

tujuan dari perancangan agar dapat dijalankan secara baik dan tepat. Adapun 

tahap konsep perancangan ini digunakan sebagai dasar pemikiran dan 

pertimbangan terhadap semua bidang yang terkait (struktur, mekanikal, 

elektrikal, dan lain sebagainya). 

- Tahap rancangan / schematic design (20%), merupakan tahap penyusunan 

pola dan komposisi bentuk dari perancangan arsitektur ke dalam wujud 

gambar visual 3 dimensi dan diagram konsep fungsional, yang dihasilkan 

dari pertimbangan aspek kualitatif dan kuantitatif perancangan seperti 

perkiraan luas lantai, informasi bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu 

pelaksanaan pembangunan yang disampaikan dalam wujud laporan tertulis 

dengan kelengkapan gambar yang mendukung. 

- Tahap pengembangan rancangan / design development (20%), merupakan 

tahap penentuan sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal 

elektrikal, material bangunan, serta perkiraan biaya konstruksi yang didasari 
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pada penetapan sistem bangunan yang diwujudkan dalam bentuk gambar 

visual, diagram, dan laporan tertulis. 

- Tahap pembuatan gambar kerja / detailed engineering drawing (25%), 

merupakan tahap penerjemahan rancangan dari mulai tahap perkembangan 

ke dalam wujud gambar dan uraian teknis yang rinci untuk memaparkan 

secara jelas proses dari pelaksanaan dan pengawasan aktivitas konstruksi. 

- Tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi (10%), merupakan tahap 

pengelolahan hasil pembuatan gambar kerja ke dalam format dokumen 

pelelangan yang dilengkapi dengan keterangan tulisan terkait penjabaran isi 

RKS, RAB, dan Bill of Quantity / BQ. 

- Tahap pengawasan berkala (5%), merupakan tahap peninjauan dan 

pengawasan secara periodik di lapangan, bersama dengan pihak pengguna 

jasa serta pelaksana pengawasan terpadu dengan intensitas sebanyak 1 kali 

dalam 2 minggu, atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Adapun 

bila lokasi pembangunan terletak di luar kota domisili dari arsitek, maka 

biaya terkait transportasi utnuk mengunjungi lokasi proyek wajib diganti 

oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Adapun Competition Award, yang merupakan usaha perolehan dana 

unpredictable dari hadiah yang diperoleh perusahaan dalam sebuah kegiatan 

kompetisi juga menjadi bagian dari permodelan revenue attractiveness yang 

tergolong pada jenis usage fee dimana semakin besar upaya perusahaan dalam 

menyusun konsep perancangan yang diajukan dalam sebuah kompetisi, maka 
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semakin besar pula peluang untuk memperoleh dana hadiah dari kejuaraan 

kompetisi tersebut. 

  


