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BAB 1  

OZ DESIGN 

 

1.1.Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan Gambaran Usaha 

OZ Design adalah konsultan arsitektur dan interior yang berspesialisai 

dalam proyek residensial, hospitality dan komersial yang memperhatikan prinsip 

efisien energi dan Greenship. OZ Design akan merancang dengan pendekatan 

digital sehingga dapat memberi simulasi parameter bangunan (pencahayaan dan 

bahang alami dan buatan). Usaha ini muncul untuk menjawab kebutuhan akan 

bangunan yang lebih efisien energi dan simulasi kondisi bangunan sebelum 

dibangun sehingga dapat memberi experience yang lebih baik bagi calon pengguna 

bangunan.  

 Usaha ini juga didasari atas ketertarikan OZ Design terhadap penghematan 

SDA dan energi yang sedang dan akan sangat dibutuhkan. Teknologi simulasi 

digital dapat membantu menilai efisiensi bangunan sebelum dibangun dan 

membantu klien memahami desain yang efisien energi dengan visual yang 

informatif.  

1.1.2. Visi 

 OZ Design memiliki visi untuk menjadikan OZ Design sebuah perusahaan 

yang professional, berpengaruh positif terhadap lingkungan, dan terkemuka. 

1.1.3. Misi 

 Visi diatas dapat diraih dengan cara : 

a. Menekankan nilai efisien energi pada setiap desain yang dibuat. 



 
 

b. Menciptakan desain yang unggul secara estetik dan operasional. 

c. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam setiap proyek. 

 

1.2. Gambaran Usaha 

2.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan 

 

Gambar 1.1 Logo OZ Design 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

 

 Nama Perusahaan  : OZ Design 

 Bidang Usaha   : Konsultan 

 Jenis Jasa  : Desain arsitektur dan Interior 

 Lokasi   : Banyuwangi 

 

Perusahaan ini bernama OZ Design yang diambil dari akronim nama 

founder. OZ Design memberikan layanan jasa desain yang focus pada efisiensi 

energi. Kepemilikan perusahaan OZ Design di fase awal (tahun 2025-2026) adalah 

milik perseorangan yaitu Oribella Zelina Wijaya sebagai pemilik sekaligus 

principal designer. Pada fase selanjutnya, diharapkan dapat berbadan hukum dan 

terdaftar sebagai CV. Pemilik telah menyelesaikan pendidikan strata satu dalam 

jurusn Interior Arsitektur di Universitas Ciputra Surabaya serta menjalani magang 



 
 

dan intrapreneurship di perusahaan konsultan lain sebelum mendirikan perusahaan 

OZ Design.   

2.2.2. Fase Usaha 

Fase usaha OZ Design akan dibagi menjadi 3 fase, yaitu :  

1. Fase pertama : Awareness (2025-2026),  

OZ Design akan focus untuk memperkenalkan jasa konsultan baru 

dan menonjolkan nilai desain efisien energi dan simulasi bangunan agar 

masyarakat tertarik dan dapat membranding OZ Design. Modal dan 

resource akan berasal dari modal pribadi yang diperoleh dari hasil bekerja 

sebagai intrapreneur di perusahaan lain. Demikian pula dengan 

kantor/studio yang akan menggunakan rumah pribadi atau mengontrak 

kantor di daerah Banyuwangi. 

OZ Design akan mengambil proyek-proyek kecil dengan luas 

dibawah 500m2. Proyek-proyek ini akan fokus ke proyek residensial dan 

area komersial sederhana. OZ Design juga akan mengikuti lomba-lomba 

untuk membangun portofolio dan menjaga relasi yang telah dibangun 

selama pemilik bekerja magang maupun intrapreneur. 

2. Fase kedua : Market and Improvement (2026-2030) 

OZ Design akan mulai melebarkan pasar ke proyek seluas 500m2-

2500m2 atau lebih. Proyek- proyek yang diambil dapat berupa residensial, 

hospitality, maupun komersial. OZ Design juga akan mengembangkan 

perusahaan dan memperkerjakan sumber daya manusia dalam bidang 

desainer, drafter, teknik sipil, ahli marketing dan pengelola finansial dalam 

struktur perusahaan yang jelas untuk menjaga kestabilan perusahaan. 



 
 

Perusahaan akan mandiri secara finansial, memiliki properti komputer 

perusahaan,serta memiliki partner kontraktor dan supplier. OZ Design juga 

akan mendaftarkan perusahaan agar berbadan hukum (CV).  

 Pada fase ini, OZ Design akan mengusahakan liputan media agar 

dikenal lebih luas dan tidak hanya berpusat di Banyuwangi saja. OZ Design 

akan mengikuti event-event di kota-kota besar Indonesia untuk lebih jauh 

memperluas market. Perusahaan juga menargetkan telah memiliki tempat 

khusus sebagai kantor/studio. 

3. Fase ketiga : Go National (2030 – seterusnya) 

OZ Design akan sudah memiliki property kantor/studio yang 

berlokasi di Banyuwangi/ Surabaya. Struktur organisasi sudah jelas dengan 

pemilik sebagai principal designer sekaligus CEO, dan sumber daya 

manusia yang cakap. OZ Design akan menangani proyek dalam skala besar 

(>2500m2). Perusahaan akan berusaha memperluas jangkauan hingga ke 

seluruh Indonesia, bahkan ke kancah Internasional.  

 

2.2.3. Perolehan Modal 

Modal usaha akan diperoleh dari modal pribadi yang diperoleh dari hasil 

bekerja sebagai intrapreneur dan tabungan pribadi. Pelaksana usaha akan diawali 

secara mandiri kemudian bekerja sama dengan desainer, drafter, dan pegawai 

lainnya. Perusahaan juga akan bekerja sama dengan pemberi jasa kontraktor untuk 

mempermudah klien. Setelah perusahaan mandiri secara finansial, modal akan 

diambil dari perputaran fee desain. 

 



 
 

2.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

1.2.4.1.Layanan Usaha 

  Layanan usaha yang dilakukan OZ Design mencakup : 

1.2.4.1.1. Client Brief   : Menemui klien untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan klien serta mendapatkan data yang diperlukan 

mengenai proyek. Mengedukasi klien mengenai efisiensi energi dan 

keuntungannya bagi pengguna bangunan. 

1.2.4.1.2. Observation   : Mengobservasi kondisi lahan, termasuk 

lingkungan sekitarnya secara langsung. 

1.2.4.1.3. Deep Research  : Melakukan riset mendalam tentang aspek-aspek 

efisien energi yang dapat diterapkan, menganalisa brief dari klien dan 

observasi sehingga menghasilkan problem statement dan solusinya 

untuk menjadi dasar konsep desain. Mengumpulkan studi preseden. 

1.2.4.1.4. Ideation   : Membuat konsep dasar, sketsa awal, programming 

ruang, cara mengaplikasikan efisiensi energi dan jenis material yang 

akan digunakan. Menggunakan perangkat lunak untuk mengekplorasi 

bentukan berdasarkan kondisi lapangan. 

1.2.4.1.5. Design Development  : Membuat model 3D dari desain 

menggunakan perangkat lunak seperti SketchUp dan Rhino, termasuk 

menganalisa dan menyimulasikan bentukan. Mengembangkan desain 

sembari memperhitungkan masukan dari klien dan pihak lainnya. 

1.2.4.1.6. Simulation   : Mendesain bentukan dengan 

memperhitungkan kondisi lapangan dengan bantuan perangkat lunak 

secara terintegrasi. Membuat simulasi efisiensi energi yang menjadi 



 
 

nilai dari OZ Design menggunakan perangkat lunak simulasi seperti 

Dialux dan Velux. Menilai efisiensi dengan tabel assessment 

perusahaan yang berdasarkan standar Greenship. 

1.2.4.1.7. Technical Drawing  : Membuat gambar kerja dari desain yang 

terpilih untuk diberikan pada kontraktor sesuai dengan standar IAI atau 

HDII. 

1.2.4.1.8. Specification   : Membuat spesifikasi atau detail teknis 

mengenai teknik konstruksi (pengerjaan) dan material. 

1.2.4.1.9. Price Estimation  : Membuat perkiraan biaya untuk proyek 

berdasarkan luas bangunan/tanah, material, dan tingkat kesulitan. 

1.2.4.1.10. Meeting   : Mengadakan rapat dengan klien, kontraktor, teknik 

sipil, serta pihak-pihak lain terkait proyek untuk mengawali proyek, 

menjelaskan detil dan pelelangan proyek, serta untuk evaluasi dan 

mengakhiri proyek 

1.2.4.1.11. Supervision   : Mengawasi pengerjaan proyek secara 

berkala untuk menjaga keakuratan pada desain, mengetahui 

perkembangan proyek, dan membantu memecahkan masalah yang 

mungkin terjadi. 

1.2.4.2. Produk usaha  

Produk usaha yang dihasilkan OZ Design mengacu pada buku “Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa” oleh IAI dan buku 

“Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa” oleh HDII. 

1.2.4.2.1. Arsitektur 



 
 

 Layanan utama jasa arsitek melingkupi : Konsep rancangan, perancangan, 

pengembangan rancangan, pembuatan gambar keja, proses pengadaan pelaksana 

konstruksi, dan pengawasan berkala. (IAI, 2007) 

1.2.4.2.1.1. Tahap Konsep Rancangan : Produk pada tahap konsep 

rancangan arsitektur terdiri atas Program Rancangan, Laporan Konsep 

Rancangan, dan Sketsa Gagasan. Dokumen ini menjadi dasar 

perancangan tahap selanjutnya. 

a. Program rancangan : hasil pengolahan dan analisis data, mencakup 

program rencana kerja dan program dan susunan pola ruang. 

b. Laporan Konsep Rancangan : uraian tentang tujuan proyek,program 

rancngan, serta latar belakang dan pertimbangan semua bidang. 

Ditampilkan dalam bentuk uraian tertulis, diagram, atau gambar. 

c. Sketsa Gagasan : gambar sketsa dalam skala memadai untuk 

menggambarkan ide rancangan yang jelas tentang pola pembagian 

ruang dan bentuk bangunan, sebagai interpretasi dari tujuan dan 

kebutuhan proyek, program, dan konsep rancangan. 

1.2.4.2.1.2. Tahap Prarancangan : Produk pada tahap prarancangan 

meliputi dokumen perancangan, laporan prarancangan dan laporan 

prakiraan biaya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

perancangan tahap selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari 

pengguna jasa. 

a. Dokumen Prarancangan : pengembangan dari sektsa ke tahap 

selanjutnya untuk mendapat persetujuan rencana dari lembaga yang 



 
 

berwenang. Dokumen dibuat dalam skala 1:500, 1:200, 1:100, dana 

tau yang memadai untuk kejelasan informasi. Dokumen 

menjelaskan menganai hal-hal :  

i. Situasi : posisi bangunan dalam tapak terhadap lingkungan 

berdasarkan Rencana Tata Kota. 

ii. Rencana Tapak : hubungan denah dan tata ruang luar dalam 

kawasan tapak. 

iii. Denah : menggambarkan susuan tata ruang dalam 

bangunan yang berskala dan menjelaskan peil lantai. 

iv. Tampak bangunan : menunjukkan 4 sisi/arah bangunan. 

v. Potongan bangunan : potongan dibuat memanjang dan 

melintang untuk menunjukkan penampang dan issstem 

struktur bangunan. 

b. Laporan perancangan : laporan teknis yang menjelaskan tentang 

gagasan rancangan, pemilihan sistem struktu bangunan, dan 

pemilihan sistem instalasi teknik. 

c. Laporan prakiraan biaya : laporan perhitungan kasar biaya bangunan 

secara lengkap dan menyeluruh. 

1.2.4.2.1.3. Tahap Pengembangan Rancangan : Produk dari tahap ini 

adalah pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi 

terhadap sistem struktur, mekanikal, elektrikal, serta disiplin terkait 

lainnya dari dokumen prarancangan yang sudha disetujui. Produk 



 
 

meliputi Gambar pengembangan, garis besar spesifikasi teknik (Outline 

Specifications), dan Prarencana Anggaran Biaya. 

a. Gambar pengembangan : dibuat dalam skala yang memadai untuk 

kejelasan informasi (skala 1:500, 1:200, 1:100) yang meliputi : 

i. Rancangan tapak : menunjukkan hubungan antara lantai 

dasar bangunan dan tata ruang luar terhadap garis 

sempadan bangunan, jalan, dan ketentuan Rencana Tata 

Kota lainnya. 

ii. Denah : menunjukkan lantai-lantai dalam bangunan, 

seusuan tata ruang, koordinat bangunan, peil lantai, dan 

ukuran elemen bangunan serta material yang digunakan. 

iii. Tampak bangunan : menunjukkan pandangan 4 sisi/arah 

bangunan dan material bangunan yang digunakan secara 

jelas. 

iv. Potongan bangunan : potongan dibuat memanjang dan 

melintang untuk menunjukkan penampang dan sistem 

struktur, ukuran, peil elemen bangunan secara menyeluruh. 

v. Detil-detil utama dan/atau tipikal. 

b. Garis Besar Spesifikasi Teknis (Outline Specification) :  

menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang 

digunakan. 



 
 

c. Prarencana Anggaran Biaya : laporan uraian pehitungan biaya yang 

meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, 

elektrikal, tata ruang luar, dll. 

1.2.4.2.1.4. Tahap Pembuatan Gambar Kerja : Produk dari tahap ini 

meilputi pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi 

terhadap sistem struktur, mekanikal, elektrikal, serta dispilin terkait dari 

dokumen prarancangan yang sudah disetujui. Produk meliputi : Gambar 

rancangan akhir, gambar detail pelaksanaan, spesifikasi teknik, dan 

Prarencana Anggaran Biaya. 

a. Gambar Rancangan akhir : pengolahan hasil pengembangan 

rancangan berupa gambar lengkap dan menyeluruh, meliputi : 

i. Rancangan tapak 

ii. Denah 

iii. Tampak 

iv. Potongan bangunan 

v. Detil banguan-bangian utama dan khusus seperti core,toilet, 

tangga dll. 

b. Gambar detil pelaksanaan : Gambar detil dengan skala 1:20, 1:10, 

1:5, dst yang menjelaskan mengenai  

i. Detil pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian 

bahan/material dan elemen/unsur bangunan. 

ii. Detil peralatan dan perlengkapan bangunan yang melekat 

langsung ke bangungan 



 
 

iii. Detail pekerjaan lain yang membutuhkan penjelasan jelas 

dan rinci. 

c. Spesifikasi teknis : menjelaskan jenis, tipe dan karakteristik 

material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh. 

d. Prarencana anggaran biaya : laporan uraian pehitungan biaya yang 

meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, 

elektrikal, tata ruang luar, dll. 

1.2.4.2.1.5. Tahap Proses Pengadan Pelaksana Konstruksi : Produk 

utnuk tahap ini merupakan dokumen untuk pelelangan dalam bentuk : 

a. Gambar-gambar pelelangan : berupa bundle dokumen gambar kerja 

yang telah diseleksi sesuai kebutuhan peleangan berdasarkan paket-

paket yang sudah ditentukan dan disetujui olehpengguna jasa. 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) : RKS terdiri dari tiga 

bagian yaitu uraian umum, syarat-syarat administrasi, dan syarat-

syarat teknis. Syarat-syarat khusus dapat ditambahkan apabila 

ketiga persyaratan diatas masih belum menjelaskan maksud 

perancang. RKS dan gambar-gambar tidak boleh bertentangan satu 

dengan yang lainnya. 

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) : RAB dibuat berdasarkan uraian 

pekerjaan yang idsusun mennurut jenis pekerjaan yang aka nada 

dalam pelaksanaan konstruksi. RAB disusun berdasarkan gambar 

kerja dan RKS dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan 

bahan maupun alat. 



 
 

Dokumen diatas adalah dasar untuk pelaksaan pekerjaan, maka 

semua informasi di dalamnya hasrus definitive dan tidak 

mengandung pertentangan atau perbedaan. Pelelangan adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan penawaran biaya dan 

watu pelaksanaan pembangunan yang wajahr dan memnuhi syarat 

pembangunan. Arsitek pada tahap ini membantu pengguna jasa 

secara keseluruhan atau sebagian dalam : 

d. Mempersiapkan dokumen pelelangan 

e. Memberikan penilai atas penawaran aspek teknis 

f. Memberikan saran serta rekomendasi pemilihan pelaksana 

konstruksi 

1.2.4.2.1.6. Tahap Pengawasan Berkala : Arsitek sebagai peracancang 

melakukan pengawasan berkala mewakili pengguna jasa dalam hal-hal 

yang menyangkut teknik pelaksanaan konstruksi, meliputi : 

a. Memberikan penjelasan tambahan untuk menjelaskan maksud yang 

ada dalam dokumen pelaksanaan/perjanjian/kontrak kerja 

konstruksi. 

b. Membuat gambar-gambar dan atua syarat tambahan untuk 

menyesuaikan keadaan lapangan, apabila dianggap perlu untuk 

memperjelas hal-hal yang kurang jelas dalam dokumen terkait. 

c. Memeriksa dan memperbaiki atau memerintahkan untuk 

memperbaiki gambar bengkel (shop drawing) yang dibuat oleh 

pelaksana konstruksi atau pihak ketiga aoabila diperlukan. 



 
 

d. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan minimal empat minggu sekali, 

atau sebanyak-banyaknya dua minggu sekali. 

 

1.2.4.2.2. Interior Desain 

 Lingkup jasa desain interior meliputi Lingkup pekerjaan pokok dan utama, 

lingkup pekerjaan pelengkap dan pendukung, serta lingkup pekerjaan khusus 

(Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006).  

1.2.4.2.2.1. Lingkup pekerjaan pokok dan utama : Tugas terdiri dari satu 

tahap pekerjaan dimana tahap pekerjaan bisa dilanjutkan setelah sudah 

diselesaikan oleh desainer interior dan disetujui oleh pemeberi tugas. 

a. Pradesain (Preliminary Design) :  

i. Mengolah dan melengkapi data berdasarkan informasi tetang 

proyek (Terms Of Requirements/TOR).  

ii. Membuat program ruang, skematik desain, latar belakang, 

filosofi dan sketsa gagasan. 

iii. Wujud konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah, peletakan perabot utama, citra ruang yang akan 

diwujudkan, skema warna dan material, serta estimasi awal 

biaya. 

iv. Perkiraan RAB. 

b. Pengembangan desain : kelengkapan gambar-gambar denah seperti 

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

telepon atau telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi 



 
 

berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai dan plafon, pola 

lantai, serta skema material dan warna. Termasuk juga gambar 

tampak potongan interior, gambar detil, dan pengolahan (treatment) 

khusus yang akan menjadi bagian utama dari dokumen pelelangan. 

c. Dokumen pelelangan : Dokumen ini dibuat setelah pengembangan 

desain disetujui. Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan 

yang sudah disetujui perancang dan pemberi tugas, mencakup : 

i. Gambar Kerja 

ii. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

iii. Spesifikasi Teknis 

iv. Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

d. Pelelangan : Desainer interior membantu pemberi tugas dengan cara  

i. Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari 

calon kontraktor yang akan diundang. 

ii. Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor 

yang diundang. 

iii. Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan 

atau aanwijzing, untuk persiapan penawaran calon kontraktor. 

iv. Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi terhadap penawaran peserta lelang 

v. Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada 

Pemberi Tugas. 



 
 

e. Pengawasan berkala : Kunjungan pengawasan berkala meliputi 

tugas : 

i. mengadakan dan memimpin rapat awal koordinasi dengan 

kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan pihak lain yang sangat 

terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

ii. Melakukan pengawasan berkala terhadap kuantitas dan kualitas 

pekerjaan. 

iii. Memberi bimbingan dalam pelaksanaaan pekerjaan bila 

diperlukan. 

iv. Membuat gambar penjelasan tambahan untuk menjelaskan 

dengan lebih lanjut gambar kerja pada dokumen pelaksanaan 

apabila diperlukan 

v. Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilai konsultan 

pengawas kerja terhadap pekerjaan kontraktor agar kontraktor 

mendapatkan haknya atas tahap pembayaran sesuai dengan 

kualitas pekerjaan. 

vi. Desainer interior berhak menolak hasil pekerjaan apabila tidak 

sesuai dengan deain dan wajib memberi solusi di lapangan 

melalui rapat kooordinasi dengan konsultan pengawas. 

vii. Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan 

penyesuaian pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai 

dengan ketetapan terhadap desain interior yang harus 

dilaksanakan. 



 
 

viii. Desain er interior bertindak mewakili pemberi tugas , 

pengawasan brkala dilakukan minimal 4 minggu sekali dan 

ssebanyak-banyaknya seminggu sekali. 

1.2.4.2.2.2. Lingkup pekerjaan pelengkap dan pendukung : Pekerjaan 

yang mungkin diperlukan dalam keadaan tertentu untuk melengkapi dan 

mendukung pekerjaan desain, seperti pembuatan studi-maket, model 3D 

dan gambar perspektif (atau gambar 3 dimensi) dengan rendering khusus 

untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti publikasi, pemasaran dan 

sebagainya. Biaya untuk melaksanakan kepentingan tersebut tidak termasuk 

dalam perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri yang terpisah. 

1.2.4.2.2.3. Lingkup pekerjaan khusus :  

a. Pekerjaan yang memerlukan khusus di luar keahlian desain inerior, 

seperti gamabr dan perhitungan konstruksi, gambar-gambar instalasi 

teknik lainnya yang harus dibuat oleh ahli-ahli khusus yang 

disarankan oleh Desainer Interior. Ahli-ahli akan ditunjuk secara 

resmi oleh pemberi tugas. 

b. Imbalan jasa untuk para ahli tersebut merupakan biaya terpisah dan 

diajukan langusng kepada Pemberi Tugas. 

c. Apabila para ahli tersebut bekerja atas nama Desainer interior, 

makan pembayaran imbalan jasa ditentukan oleh desainer interior 

dan menjadi bagian dalam imbalna jasanya. Desainer interior 

menjadi penanggun jawab akan seluruh pekerjaan. 

 



 
 

2.2.5. Inovasi Usaha 

OZ Design menekankan desain yang efisien energi dan sesuai dengan 

acuan standar Greenship serta menawarkan simulasi digital pada beberapa 

parameter bangunan. Parameter yang dimaksud berupa simulasi optimasi 

pencahayaan dan penghawaan alami, serta pengurangan efek panas/radiasi dari 

matahari yang disimulasi menggunakan perangkat lunak simulasi seperti Dialux 

dan Velux. Proses desain juga akan memanfaatkan perangkat lunak seperti Rhino 

untuk mengintegrasikan simulasi dalam proses eksplorasi bentukan agar sesuai 

dengan kondisi lapangan. Desain yang efisien energi dan berdasarkan standar 

Greenship dapat berdampak positif bagi lingkungan serta memberikan 

kenyamanan dan experience dalam bangunan yang lebih baik untuk klien atau 

pengguna bangunan. Hasil desain akan dinilai menggunakan tabel penilaian 

(assessment) perusahaan untuk memberi batasan dan penilaian yang jelas terhadap 

efisiensi energi. 

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces     

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors 

OZ Design akan bekerja sama dengan berbagai supplier untuk memenuhi 

kebutuhan seperti sampel material, finishing, furniture, keperluan kantor, printing 

dan lain sebagainya. OZ Design juga akan mencari supplier yang memiliki 

sertifikasi greenship agar sesuai dengan nilai yang dijunjung perusahaan. 

Kerjasama akan menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa contoh supplier yang 

dibutuhkan adalah :  



 
 

a. Jasa Printing 

b. Toko alat tulis 

c. Toko bangunan 

d. Toko wallpaper 

e. Toko kain/gorden 

f. Toko furniture 

g. Toko material lainnya 

h. Dan seterusnya. 

 

1.3.1.2.  Stakeholder 

Stakeholder adalah sekelompok orang yang memiliki keterikatan dalam 

sebuah proyek, serta memberikan kontribusi pada hasil akhir (Rahmah, 2020). 

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal maupung 

eksternal. Stakeholder internal dari OZ Design adalah pemilik bisnis yang 

memanajemen keseluruhan bisnis serta kolaborator yang akan berkontribusi dalam 

proses desain. Di fase selanjutnya, pemegang saham juga akan menjadi stakeholder 

internal OZ Design. Stakeholder eksternal dari OZ Design adalah klien yang 

menggunakan jasa desain, pihak konstruksi dan supplier material, pemerintah yang 

mengeluarkan regulasi, serta konsultan arsitek lain yang menjadi kompetitor. 

1.3.1.3.  Competitor (Incumbents)  

 Berkembangnya teknologi menyebabkan masyarakat semakin mudah 

menemukan jasa yang dibutuhkan. Jasa arsitektur juga semakin banyak diminati 

sehingga kompetitor juga semakin banyak. Data Lembaga Pengembangan Jasa 



 
 

Konstruksi Nasional (LPJKN) menunjukkan bahwa jumlah konsultan besar pada 

2018 rata-rata bertumbuh 16,82% per tahun, konsultan kecil betumbuh 5,96%, daan 

konsultan menengah bertumbuh 6,49% dalam periode 2015—2018 (Maulana, 

2019).  

Pada fase pertama (2026-2027), OZ Design akan memiliki kompetitor utama 

freelancer, fresh graduate, dan mahasiswa arsitektur dan interior.  

Tabel 1.1 Kompetisi Fase 1 

Faktor Keterangan 

Deskripsi bisnis Perusahaan baru atau perseorangan 

(freelance) yang bergerak dalam 

bidang arsitektur dan interior. 

Segmentasi pasar Semua segmen 

Kelebihan Ide-ide yang masih baru. Mungkin 

memiliki pemahaman lebih terhadap 

kemajuan teknologi dan tren. 

Kekurangan Belum mempunyai brand/nama. Masih 

membangun kepercayaan. Value yang 

belum jelas. 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

Pada fase kedua dan ketiga, OZ Design akan bersaing dengan konsultan yang 

sudah berpengalaman dan berfokus dalam value efisien energi seperti Ivan 

Priatman Architecture dan PT.Archimetic .  

Ivan Priatman Architecture adalah studio kreatif yang berspesialisai dalam 

desain rumah yang cocok dengan kebutuhan unik penghuninya (Ivan Priatman, 



 
 

2014). Ivan Priatman Architecture didirikan tahun 2014 di Surabaya. Desain Ivan 

Priatman memiliki ciri khas desain yaitu bangunannya jarang tegak lurus, 

melainkan miring, melengkung, atau ada sesuatu yang menonjol. Selain itu, hasil 

desainnya selalu bekerja dengan baik, performanya baik, memiliki pencahayaan 

alami yang baik, efisien energi, dan menciptakan suasana yang mengundang 

respon/interaksi. (Priatman, 2019) Selain menjadi principal architect dan desainer 

untuk setiap rumah, Ivan Priatman juga berposisi sebegai direktur arsitektur di 

PT.Archimetric.  

Tabel 1.2 Kompetisi Fase 2 

Faktor Keterangan 

Deskripsi bisnis Perusahaan kreatif yang berspesialisai 

dalam bidang residensial. 

Segmentasi pasar Residensial 

Kelebihan Berfokus pada efisiensi energi dan 

pencahayaan alami. 

Memiliki ciri khas desain 

Berpengalaman menangani banyak 

jenis proyek. 

Kekurangan Segmentasi proyek yang sempit (focus 

ke residensial). 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

PT.Archimetric adalah firma arsitektur, teknik, sains bangunan, dan 

menejemen konstruksi yang berpusat di Surabaya. Perusahaan ini telah berdiri sejak 

tahun 1988 oleh Ir. Jimmy Priatman, M.Arch., IAI. Archimetric memiliki 



 
 

kualifikasi tingakt 4 dari LPJK (Lembana Pengembangan Jasa Konstruksi) dan 

beberapa penghargaan serta publikasi terkait efisiensi energi. Salah satu karya 

Archimetric yaitu Graha Wonokoyo (ASEAN Energi Awards 2006) telah 

dibuktikan menggunakan energi listrik 55% lebih sedikit dari standar efisien energi 

ASEAN.  Archimetric menyediakan jasa arsitek, structural engineering, Teknik ME 

dan sipil, manajemen konstruksi dan jasa lainnya. Archimetric memiliki target 

pasar menengah keatas serta telah menangani berbagai jenis proyek dalam bidang 

komersial, edukasi, kesehatan, insdustrial, religious, dan residensial (Archimetric, 

n.d). 

Tabel 1.3 Kompetisi Fase 3 

Faktor Keterangan 

Deskripsi bisnis Perusahaan dengan kualifikasi tinggi 

dan sudah berdiri sejak lama. 

Segmentasi pasar Menengah keatas 

Kelebihan Memiliki pengahrgaan dalam bidang 

efisiensi energi. 

Menyediakan banyak jenis jasa. 

Berpengalaman menangani banyak 

jenis proyek. 

Kekurangan Segmentasi pasar yang sempit. 

Kondisi suasana kerja yang kurang 

fleksibel. 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

 



 
 

1.3.1.4.  New Entrants (Insurgents)  

Pendatang baru yang dapat menjadi ancaman bagi OZ Design adalah fresh 

graduates dan arsitek yang baru membuka perusahaan konsultan sendiri. OZ 

Design perlu memperhatikan gaya desain dan biaya yang dapat menarik klien agar 

tidak beralih ke kompetitor.  

Ancaman pendatang baru akan sangat terasa di fase pertama, karena pada 

fase ini OZ Design masih membangun kepercayaan dan koneksi klien. Pada fase 

kedua, ancaman pendatang baru tegolong normal, karena OZ Design sudah 

memiliki pengalaman dan kepercayaan, namun masih kurang dikenal dan memiliki 

koneksi. Pada fase ketiga, ancaman pendatang baru rendah karena OZ Design sudah 

membangun image, kepercayaan dan pengalaman serta sudah memiliki jaringan 

koneksi klien yang baik. 

 

1.3.1.5.  Substitute Products and Services 

 Calon klien dapat menggunakan beberapa produk substitusi seperti 

menggunakan desain sederhana dari internet (pinterest) serta beberapa aplikasi 

online / offline seperti Design Home, Dekoruma, Planner 5D, Sweet Home 3D, 

IKEA Home Planner dan lain sebagainya. Meskipun demikian, desain yang 

ditemukan belum tentu sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi lahan sehingga 

akan mengurangi experience pengguna. Desain yang sesuai prinsip Greenship, 

efisien energi dan dapat menghemat biaya dalam jangka panjang tidak dapat 

diperoleh dari produk substitusi diatas. Selain itu, calon klien tidak dapat 



 
 

melakukan simulasi pencahayaan maupun panas/radiasi matahari terhadap 

bangunan tanpa teknologi digital. 

1.3.2. Market Forces 

1.3.2.1.  Market Issues  

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) menjadi kebutuhan untuk 

meningkat kualitas hidup. Gaya hidup yang ramah lingkungan juga bisa 

mengurangi paparan dari polusi. Di Indonesia, gerakan ramah lingkungan terus 

berkembang selama beberapa tahun terakhir, mulai dari pengurangan kantong 

plastic, sedotan plastik, penghijauan, dll (Hartati, 2019). Hal ini menunjukkan 

ketertarikan masyakat untuk hidup lebih ramah lingkungan. Nilai Greenship dari 

OZ Design dapat membantu menciptakan lingkungan dan bangunan yang ramah 

lingkungan. Pada fase awal dimana OZ Design sedang membangun portofolio, OZ 

Design mengikuti lomba-lomba desain bangunan hijau. Luasan terkecil untuk 

mendapatkan sertifikasi greenship dari GBCI adalah 2500m2 (GBCI, n.d), sehingga 

bangunan seluas <2500m2 yang dibangun pada fase awal belum bias mendapatkan 

sertifikasi Green building. Pada fase kedua dan ketiga, bangunan yang memiliki 

luasan >2500m2 akan didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi.  

Kondisi pemanasan global dan polusi menjadi permasalahan utama yang 

perlu ditangani. Desain bangunan yang hijau menjadi salah satu jalan yang bias 

mengurangi penggunaan energi dan perangkat yang tdapat merusak ozon 

(Hanggara, 2014). Sektor ketenagalistrikan sendiri mengambil bagian 38% dari 

total emisi karbondioksia dunia. (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2009) 

Efisiensi energi dapat membantu mengruangi emisi CO2 dan pemanasan global. 



 
 

OZ Design membuka jalan efisiensi energi dari desain rumah yang ramah 

lingkungan dan efisien energi. 

 

1.3.2.2. Market Segment     

Indonesia memiliki sekitar 270.20 juta penduduk. Menurut hasil sensus 

penduduk 2020, Generasi Millenial dan Generasi Z membentuk 25.87% dan 

27.94% komposisi penduduk Indonesia. Sebaran penduduk juga masih 

terkonsentrasi di pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2021). 75% dari generasi Z 

bersedia membayar biaya lebih untuk desain yang sustainable (Djatmiko, 2017).  

Generasi Y juga memiliki ketertarikan lebih terhadap produk atau layanan yang 

ramah lingkungan serta memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi (Jalal, 2018).  

Generasi Y dan Z memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. 

Kedua generasi ini merupakan pasar yang luas dan tertarik dengan value yang 

ditawarkan oleh OZ Design. Segmentasi yang diambil OZ Design terbagi dalam 

dua bagian dengan menganalisa nilai yang dijunjung perusahaan serta kebutuhan 

pasar itu sendiri.   

a. Segmen geografis 

Secara geografis, target pasar OZ Design di fase awal adalah kota-

kota berkembang dan/atau kota besar di wilayah pulau Jawa. Hal ini 

dikarenakan kota berkembang dan kota besar memiliki potensi 

pembangunan yang lebih besar, serta lebih peduli terhadap konsep efisien 

energi dan ramah lingkungan Selain itu, pulau Jawa adalah daerah asal 

dari OZ Design and merupakan pulau terpadat di Indonesia. Untuk fase 



 
 

selanjutnya, OZ Design akan merambah ke seluruh wilayah Indonesia 

bahkan internasional. 

b. Segmen demografis 

Secara demografis, OZ Design memiliki target pasar yang luas. Usia 

yang dituju adalah mulai usia produktif, segala gender, dengan tingkat 

ekonomi menengah hingga menengah keatas. Hal ini dikarenakan tingkat 

ekonomi diatas akan lebih memiliki keinginan untuk membangun 

bangunan yang didesain dengan baik serta cenderung lebih peduli dengan 

penghematan jangka panjang. 

 

1.3.2.3. Needs and Demand     

Saat ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya desain sebuah 

bangunan sehingga kebutuhan akan jasa konsultan semakin tinggi. Berdasarkan 

studi yang dilakukan Dodge di tahun 2018, 30% responan memperkirakan bahwa 

proyek bangunan ramah lingkungan akan membentuk setidaknya 60% dari 

keseluruhan proyek di tahun 2021. Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan besarnya 

permintaan atas gedung ramah lingkungan dan sehat di Asia (Amalia, 2019).  

Desain ramah lingkungan juga semakin menarik perhatian, namun masih banyak 

orang yang awam terhadap konsep ramah lingkungan. OZ Design menawarkan 

simulasi yang dapat membantu klien memahami pengaruh desain ramah 

lingkungan terhadap kenyamanan dan pengalaman pengguna.  

 



 
 

1.3.2.4.Switching Cost    

Hal yang dapat mengikat klien ke perusahaan adalah: harga yang sesuai 

budget, value/nilai perusahaan yang sesuai dengan value klien, kualitas 

desain/pekerjaan yang baik, efisiensi, tanggung jawab, serta relasi. OZ Design akan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan klien sekaligus menanamkan value efisien 

energi dan memberikan simulasi secara professional. Perusahaan juga akan 

menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan klien. 

OZ Design juga akan meminta downpayment sesuai dengan 

kontrak/perjanjian awal dengan klien agar klien tidak mudah beralih atau pindah ke 

proyek pesaing. Selain itu, klien akan rugi apabila beralih ke perusahaan lain karena 

di perusahaan lain kemungkinan besar tidak memberikan simulasi.  

1.3.2.5. Revenue Attractivenes 

OZ Design akan dapat menarik klien dari value efisien energi yang 

ditawarkan dan sesuai dengan keinginan pasar. OZ Design juga akan mendesain 

dengan menerima masukan dari klien (komunikasi dua arah). Portofolio yang baik 

juga akan berpengaruh terhadap kepercayaan dan ketertarikan calon klien. 

 

1.3.3.  Key Trends     

1.3.3.1. Technology Trends     

Saat ini, teknologi berkembang dengan pesat sehingga arsitek dan 

desainer juga harus mengikuti perkembangan. Dunia juga memasuki era Industri 

4.0 dimana automasi, interkonektivitas, machine learning, dan data instan (real-

time) menjadi fokus utama (Epicor, 2021). Tren teknologi Industri 4.0 dapat 



 
 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : teknologi engineering, teknologi digital, dan 

teknologi terkait biologi/kedokteran . Dalam bidang teknologi engineering 

terdapat 4 temuan utama yaitu kendaraan autonomy, 3D Printing, Advanced 

Robotics dan Material baru (Schwab, 2016). Saat ini, penggunaan Internet of 

Things juga semakin maju, sehingga manusia dapat terkoneksi satu sama lain 

dengan mudah.  

Menurut Henri H.Achten, perkembangan teknologi digital dalam dunia 

arsitektur memiliki 6 praktek utama, yaitu :  

1. Penyelesaian kompleksitas model dengan memproses informasi : 

teknologi mempermudah arsitek untuk menciptakan desain yang lebih 

kompleks dan menjawab lebih banyak pertanyaan yang sebelumnya 

terlalu rumit dan tidak bias dibayangkan. (Achten, n.d.) 

2. Material dan teknik konstruksi baru : Material baru seperti beton 

transparan, kaca self-cleaning, dll membuka kemungkinan baru untuk 

mengekspresikan suasana. Material baru juga membuat arsitek dapat 

mengeksplor detil konstruksi dan pelingkup baru. Mesin produksi yag 

dapat dikontrol dan system panel juga merubah proses produk dari 

produksi massal menjadi kustomisasi massal (memproduksi berbagai 

produk berbeda). (Achten, n.d.) 

3. Teknologi rapid-prototyping : Mesin produksi yang dikontrol 

computer seperti 3D Printer dan Laser cutting membantu arsitek 

membuat model/maket yang presisi dengan lebih cepat dan mudah. 



 
 

Hal ini membantu menguji apakah sebuah desain dapat di realisasikan. 

(Achten, n.d.) 

4. Penggunaan media yang versatile : Media manual dan digital dapat 

digabungkan dengan mudah dengan teknologi scan dan print. Hal ini 

membantu arsitek memahami desain dari sudut pandang berbeda. 

(Achten, n.d.) 

5. Kemajuan komunikasi-internet : Proses desain membutuhkan 

kerjasama banyak pihak, sehingga teknologi komunikasi yang baik 

membantu proses pembagian informasi antar pihak dengan masalah 

minimal. Komputer dan internet menjadi pusat informasi dalam kantor 

seorang arsitek. (Achten, n.d.) 

6. Teknologi BIM (Building Information Modeling) : BIM 

mempermudah proses pertukaran informasi sehingga semua pihak 

dapat bekerjasama dari awal proses desain dalam waktu yang sama. 

BIM juga membuat proses konstruksi lebih efisien. (Achten, n.d.) 

Selain itu, ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan untuk membantu proses 

desain seperti :  

a. Dialux : Dialux adalah program desain 3D yang membantu desainer 

merencanakan dan mengetahui efek pencahayaan nyata dari sebuah lokasi. 

Dialux didukung oleh oleh dari 135 perusahaan lampu yang menyediakan 

data produk digital lampu. Software ini dapat membantu menyimulasikan 

pencahayaan sebuah bangunan sesuai dengan lokasi, jam, dan 

pencahayaan buatannya. 



 
 

b. 3D Printing : 3D Printing dapat digunakan untuk membantu membuat 

maket desain, bahkan membuat model aslinya. Laser Cutting dan CNC 

juga dapat membantu menggambarkan dan merealisasikan desain yang 

rumit. 

c. Penyimpanan digital : Penyimpanan digital seperti Google Drive dan 

Cloud sangat membantu untuk membagikan data dan file proyek. Hal ini 

mempermudah kolaborator dari berbagai lokasi untuk saling menerima 

dan membagikan informasi dengan cepat, bahkan real-time. 

 

1.3.3.2. Regulatory Trends 

Saat menjalankan bisnis dalam bidang arsitektur dan desain interior, 

perusahaan wajib mengikuti regulasi dan kebijakan yang telah diatur oleh 

beberapa instansi seperti IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), HDII (Himpunan 

Desainer Interior Indonesia), dan pemerintah. Selain itu, karena OZ Design 

menjunjung value desain efisien energi dan ramah lingkungan, maka OZ Design 

juga terikat dengan standar dari GBCI (Green building Council Indonesia). 

 Regulasi yang patut diikuti diantaranya adalah :  

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

b. “Pedoman Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas” 

dari HDII 

c. Undang-Undang Arsitek Indonesia tahun 2017 

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

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



 
 

f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. 

g. Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Kota di setiap daerah lokasi 

proyek. 

h. Standar Greenship dari GBCI. 

 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends  

Desain bangunan tidak lagi menjadi hal yang dikesampingkan. Maraknya 

penggunaan media sosial menyebabkan munculnya kebutuhan lebih akan hal 

estetik, termasuk desain bangunan/ruangan. Akhir-akhir juga muncul tren dimana 

restoran tidak hanya menjadi tempat makan, namun juga menjadi tempat untuk 

hang-out dan berfoto untuk konten media sosial. Tren desain kekinian sangat 

diminati kalangan milenial, mulai dari fesyen, lifestyle hingga interior desain 

(Digipro, 2019). Hal ini juga memicu banyak usaha seperti toko dan rumah makan 

yang menggunakan sisi estetik atau instagramable sebagai salah satu daya 

tariknya. Media sosial juga mempermudah masyarakat (dan calon klien) untuk 

mendapat ide atau menggambarkan desain yang diharapkan. 

Gaya hidup eco-living atau ramah lingkungan juga semakin diperhatikan. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gerakan mengurangi kantong plastik, 

menggunakan sedotan metal, hemat listrik dan air, dll. Selain itu, gaya hidup 

online juga mempermudah komunikasi dengan klien dan kolaborator, terutama 

dalam masa-masa dimana pertemuan tatap muka tidak memungkinan. 

  



 
 

1.3.3.4. Socio Economic Trends     

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan gaya hidup dan 

perilaku konsumtif yang meningkat. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

sebesar 5-6% per tahun menunjukkan jumlah masyarakat konsumtif yang 

meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih sering mengkonsumsi dan 

mengunjungi mall atau area rekreasi dengan unsur estetik untuk sekedar rekreasi 

dan memuaskan gaya hidup (The Conversation, 2019). 

Tren bangunan hijau di Indonesia juga berada pada tren positif. IFC 

(International Finance Corporation) memperkirakan potensi investasi green 

building di Indoesia mencapai 200 Miliar USD dalam rentang tauhn 2020-2030 

(Khadafi, 2019). Budaya green building juga menarik generasi Millenial 

(Generasi Z), dimana sekitar 75% dari generasi ini bersedia membayar lebih 

mahal untuk produk/jasa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan (Djatmiko, 

2017). 

 

1.3.4. Macro Economic Forces     

1.3.4.1. Global Market Condition     

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diperkirankan akan mencapai 

5% setelah turun 3.8% di tahun 2020. Keceparan perbaikan ekonomi global 

dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya 

stimulus kebijakan fiscal serta moneter. Kondisi likuiditas global yang besar, suku 

bunga yang rendah, serta tren lemahnya nilai tukar USD juga meningkatkan aliran 

modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang Indonesia. 

(Faqir, 2020). 



 
 

Bank Dunia memperkirakan kondisi perekonomian global di tahun 2021 

akan membaik dan perlahan menguat pada tahun 2022. Hal ini karena pembukaan 

ekonomi tahun 2021 dan dilonggarknannya aturan pembatasan sosial di tahun 2022. 

Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 

akan mencapai angka 4,4% yang didukung oleh pemulihan wisata. (Ramadhani, 

2021). 

 

1.3.4.2. Capital Market     

IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sempat jatuh ke level terendahnya 

di tahun 2020 pada level 3.997 pada tanggal 24 Maret. Seiring dengan itu, 

kepercayaan investor di pasar modal ikut meningkat. Per 29 Desember 2020, 

jumlah investor pasar modal juga tercatat naik sebesar 56% dari 31 Desember 2019 

(CNBC Indonesia, 2021).  

Peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor domestik yang 

berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 70% dari total investor. Hal ini 

didukung dengan adanya proses digitalisasi di pasar modal Indonesia, terutama 

untuk proses pembukaan rekening investasi. Pertumbuhan investor diperkirakan 

akan pesat dan jumlah SID dapat menembus 5 juta investor di tahun 2021. (Utami, 

2020) 

Kondisi di akhir tahun 2020 cukup stabil sehingga pleuang investor di 

tahun 2021 akan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh mulainya penyebaran vaksin 

Covid-19 dan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan awal pandemi. 

(Nugraha, 2020). 



 
 

1.3.4.3. Commodity and other resources     

Salah satu dampak dari pandemic adalah pengelolaan SDM (sumber Daya 

Manusia) yang berubah. Perusahaan diprediksi akan memantapkan system dan 

infrastruktur untuk kerja jarak jauh bagi karyawan. Beberapa perushaan seperti 

Twitter, Capital One, dan Square juga akan menerapkan kerja dari rumah bahkan 

setelah pandemi berakhir. Di tahun 2021, HR akan lebih memfokuskan diri pada 

peningkatan kemampuan tim SDM yang sudah ada daripada mencari profesional 

baru. SDM dipastikan memiliki keahlian dan daya adaptasi yang baik untuk 

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi id masa depan. Integrasi Digital HR 

juga mendorong efisiensi SDM, menyampaikan strategi SDM dan mendorong 

mekajuan bisnis melalui teknologi (Santoso, 2020). Konsumsi lampu yang 

meningkat selama pandemic menyebabkan peningkatan permintaan lampu LED 

yang lebih hemat daya sebesar 15% (Chrisbiyanto, 2021). Masyarakat menyadari 

beban listrik dan air yang meningkat saat awal diterapkannya sistem kerja dari 

rumah. Sistem kerja dari rumah (WFH) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang kebutuhan desain rumah untuk tempat tinggal sekaligus tempat 

kerja yang efisien energi.  

Indonesia kaya akan sumber daya alam sehingga komoditas bahan 

bangunan dapat diambil dari sumber local dan mengurangi jejak karbon bahan. 

Selain itu, IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar) Bahan Bangunan dan 

Konstruksi turun 0.01% di bulan Juli 2020 terhadap Juni 2020. Penurunan ini 

disebabkan oleh penurunan harga komoditas bahan bangunan dan konstruksi 



 
 

seperti kayu gelondongan, kayu kaso, aspal, besi beton, dan rangka atap baja. 

(Adhito, 2020) 

  

1.3.4.4. Economic Forces     

Perkembangan infrastruktur akan menunjang pertumbuhan ekonomi dari 

berbagai sektor. Sektor konstruksi saat ini termasuk dalam 5 sektor tertinggi yang 

berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pembangunan infrastruktur pada 

tahun 2020-2024 akan berfokus pada tiga kerangka utama untuk meningkatkan 

investasi yang masuk ke Indonesia. Ketiga kerangka utama itu adalah infrastruktur 

pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, serta infrastruktur perkotaan (Mahardika, 

2019). 

Tujuan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah untuk 

meratakan pembangunan di Indonesia, meliputi hunian layak, peningkatan akses 

ketenagalistrikan, dan layanan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur 

ekonomi akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan ekonomi. Fasilitas tersebut meliputi bidang transportasi, ketenegalistrikan 

dan energi, serta teknologi informatika. (Mahardika, 2019) 

Pembangunan infrastruktur perkotaan akan berfokus pada peningkatan 

sarana dan prasarana penunjang di perkotaan, seperti pembangunan angkutan 

umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi, 

serta pengolahan dan pengelolaan limbah. Infrastruktur yang baik akan 

memudahkan arus barang dari dan ke dalam negeri, serta menjadi daya tarik bagi 

investor. (Mahardika, 2019)  



 
 

1.3.5. Model Bisnis 

Analisa Market Forces menunjukkan minat gaya hidup ramah 

lingkungan yang makin meningkat, serta kondisi pemanasan global yang 

memprihatinkan. Ketertarikan atas bangunan ramah lingkungan juga tinggi 

sebagai respons dari kondisi alam. Generasi Z dan Y yang membentuk total 

53.81% komposisi penduduk Indonesia memiliki kepedulian lebih terhadap 

lingkungan serta minat lebih terhadap produk/jasa yang ramah lingkungan 

sehingga memperluas pasar.  

Analisa key trends menungjukkan penggunaan teknologi yang dapat 

membantu proses desain (generative design) agar dapat merespon lingkungan 

dengan baik. Terdapat pula perangkat lunak yang membantu simulasi seperti 

DIALux. Societal and Cultural trends menunjukkan gaya hidup ramah 

lingkungan dan gaya hidup online yang mempermudah komunikasi dan 

mengurangi emisi CO2 dari pertemuan tatap muka. Socio Economics Trends 

menunjukkan perilaku konsumtif yang meningkat seiring dengan pertmbuhan 

ekonomi. Hal ini menunjukkan masyarakat akan lebih bersedia membayar lebih 

untuk menyesuaikan gaya hidup ramah lingkungan. 

Analisa dari Economic Forces menujukkan tren WFH (Work From 

Home) akibat pandemi. WFH menyebabkan masyarakat menyadari beban listrik 

dan air yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan lampu 

hemat daya sebesar 15%. Sistem kerja WFH diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tenntang kebutuh desain tempat tinggal maupun bangunan 

lainnya yang efisien energi.  



 
 

Berdasarkan hasil analisa lingkungan bisnis, OZ Design membentuk 

model bisnis sebagai berikut.  

 

 
Tabel 1.4 Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2015) 

BUSINESS MODEL CANVAS 

OZ DESIGN 

KEY PARTNER: 

Optimization 

and Economy. 

 Tim Ahli 

dalam 

bidang 

Green 

Design 

 SDM 

bersertifikasi 

 GBCI 

 Supplier 

dengan 

sertifikasi 

Greenship 

 

KEY ACTIVITIES: 

 SOP 

 Analisa 

lingkungan dan 

penilaian 

tapak/bangunan 

eksisting sesuai 

standar 

assessment 

 Memberikan 

konsultasi 

penilaian 

 Menggunakan 

acuan dari 

GBCI 

 Mendesain 

dengan proses 

generatif 

 Memberikan 

simulasi  

 Mendesain 

 Marketing 

 Meeting 

 

 

VALUE 

PROPOSITIONS: 

 Newness : 

Konsep yang 

belum begitu 

diperhatikan 

di 

Banyuwangi 

 

 Performance 

: 

Menawarkan 

jumlah revisi 

yang cukup 

banyak, 

menawarkan 

edukasi 

mengenai 

green design, 

menawarkan 

simulasi 

digital, 

menawarkan 

generative 

design. 

 

 Getting the 

Job Done : 

Menawarkan 

penyelesaian 

CUSTOMER 

RELATIONSHIP: 

 Transactional : 

klien 

  

 Long Term : 

kontraktor, 

supplier 

material dan 

bahan 

bangunan, 

klien, 

  

 Tipe 

Relationshop : 

Co-creation  

 (Menerima 

masukan dari 

klien) 

 Personal 

Assistance  

 (Desainer 

dapat 

menangani 

lebih dari satu 

klien)  

 Melakukan 

rapat 

menyesuaikan 

jadwal klien. 

CUSTOMER 

SEGMENTS: 

 

Mass Market : 

untuk semua 

golongan.  

 

Niche Market 

: masyarakat 

yang peduli 

dengan 

lingkungan 

serta pemilik 

usaha yang 

ingin 

menerapkan 

bangunan 

hijau dan 

efisien energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KEY RESOURCE: 

Physical : Laptop, 

bangunan kantor 

Intelligence : 

Pengetahuan 

mengenai Arsitek 

interior, Konsep 

Design, Sertifikasi 

Human : Owner, 

Partner kerja, 

Arsitek, Interior 

Desainer, Ahli 

dalam bidang 

green design. Ahli 

finansial dan 

marketing 

desain hingga 

membantu 

realisasi 

 

 Design :  

Desain fokus 

pada green 

design, 

penggunaan 

energi yang 

efisien (listrik 

dan air), 

generative 

design. Hasil 

desain akan 

dinilai 

menggunakan 

tabel 

assement 

yang dibuat 

berdasarkan 

Greenship. 

 

 Conveniece : 

Cocok untuk 

penghematan 

jangka 

panjang, 

dengan 

bantuan 

simulasi 

digital untuk 

mengetahui 

kesesuaian 

dan 

kenyamanan 

desain 

sebelum 

dibangun 

sehingga 

dapat 

memenuhi 

keinginan 

klien. 

CHANNELS: 

 Awareness : 

melalui media 

sosial dan 

koneksi 

pribadi, serta 

mouth-to-

mouth. 

 Evaluation : 

menerima 

saran dan 

masukan dari 

klien setelah 

selesai 

dibangun. 

 Purchase : 

jenis desain, 

jumlah revisi 

dan batasan 

desain yang 

jelas. 

 Delivery : 

Menekankan 

sifat hijau 

dalam proses 

desain hingga 

pengiriman 

gambar kerja. 

 Aftersales : 

memberi 

jaminan revisi 

dan 

pengawasan 

proyek. 



 
 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

 

1.3.5.1. Value Proposition   

OZ Design menawarkan desain yang efisien energi (terutama energi listrik 

dan air) dan sesuai dengan acuan standar Greenship serta menawarkan simulasi 

digital pada beberapa parameter bangunan (pencahayaan dan bahang alami dan 

buatan) sehingga dapat memberikan experience yang lebih baik untuk klien. 

Efisiensi energi juga membantu pengguna gedung berhemat dalam jangka panjang 

sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 

1.3.5.1.1. Newness    : Konsep bangunan hijau dan efisien energi 

belum terlalu diperhatikan di Banyuwangi.  

1.3.5.1.2. Performance   : OZ Design menawarkan jumlah revisi yang 

cukup banyak, edukasi mengenai green design, dan simulasi digital 

menggunakan perangkat lunak seperti Dialux. Menawarkan generative 

desain untuk menghasilkan bentukan yang merespon lingkungan. 

1.3.5.1.3. Getting the Job Done  : OZ Design menawarkan pembuatan desain 

hingga membantu realisasi. 

COST STRUCTURE: 

 Value driven : fokus pada jasa desain dengan unsur 

green dan efisien energi, serta simulasi digital yang 

ditawarkan. 

 Fixed cost : Listrik, air, gaji desainer (biaya 

operasional), biaya promosi dan edukasi. 

 Variable cost : Biaya print, biaya meeting, transportasi 

ke lahan, material furnitur, biaya tukang furnitur, dst. 

REVENUE STREAM: 

 Usage fee : menjual jasa desain 

 Fixed pricing : Volume 

dependent (terdapat range 

harga utama berdasarkan luas 

tanah/bangunan dan jenis 

desain)   

 Dynamic pricing : Negotiation 

(untuk menentukan biaya 

desain sesuai tingkat kesulitan, 

dll) 



 
 

1.3.5.1.4. Design    : Desain focus pada green design, 

penggunaan energi yang efisien, serta generative design untuk 

menyatukan proses eksplorasi bentukan dan simulasi. Hasil desain akan 

dinilai menggunakan tabel assement yang dibuat berdasarkan 

Greenship. Draft tabel penilaian dapat dilihat di lampiran. 

1.3.5.1.5. Convenience  : Desain cocok untuk penghematan jangka 

panjang, dengan bantuan simulasi digital untuk mengetahui keseuaian 

dan kenyamanan desain sebelum dibangun sehingga dapat memenuhi 

ekspektasi dan kebutuhan klien. 

1.3.5.2. Relationship 

1.3.5.2.1 Jangka waktu  :  

a. Transactional: Hubungan transaksional terjadi dengan klien baru. 

b. Long Term : Hubungan jangka panjnag terjadi dengan 

kontraktor, supplier material dan bahan bangunan, serta klien yang 

sudah percaya dan bekerja sama. 

1.3.5.2.2 Tipe Hubungan  : 

a. Co-creation :  OZ Design selalu menerima masukan dan saran 

dari klien. 

b. Personal Assistance : Desainer dapat menangani lebih dari satu 

klien dalam satu waktu, namun tetap memberikan jasa yang 

terbaik. OZ Design juga akan menyesuaikan waktu rapat dengan 

jadwal klien. 

 



 
 

1.3.5.3. Customer Segment 

 OZ Design pada fase awal akan menargetkan kota-kota besar di Pulau Jawa, 

kemudian akan memperluas ke nasional hingga internasional. Target pasarnya 

adalah  golongan menengah keatas generasi Y dan Z yang lebih peduli terhadap 

lingkungan dan lebih mungkin mengeluarkan biaya lebih untuk desain yang cocok 

dengan kebutuhan dan keinginannya. 

1.3.5.3.1 Mass Market : untuk semua golongan, gender, dan usia. 

1.3.5.3.2 Niche Market : Masyarakat yang peduli dengan lingkungan serta 

pemilik usaha yang ingin menerapkan bangunan hijau dan efisien 

energi. 

 

1.3.5.4. Channel     

1.3.5.4.1 Awareness : melalui media sosial dan koneksi pribadi, serta mouth-to-

mouth. 

1.3.5.4.2 Evaluation : menerima saran dan masukan dari klien setelah selesai 

dibangun. 

1.3.5.4.3 Purchase : jenis desain, jumlah revisi dan batasan desain yang jelas. 

1.3.5.4.4 Delivery : Menekankan sifat hijau dan efisien energi dalam proses 

desain, termasuk generative desain, hingga pengiriman gambar kerja. 

1.3.5.4.5 Aftersales : memberi jaminan revisi dan pengawasan proyek. 

 



 
 

1.3.5.5. Key Activities    

1.3.5.5.1 SOP (Standart Operation Procedure) : OZ Design akan selalu 

mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap lingkungan. Klien akan 

diedukasi mengenai pentingnya dan keuntungan dari desain bangunan 

yang efisien energi. Proses bertemu dengan klien akan diusahakan 

mengurangi dampak terhadap lingkungan, seperti bertemu di tempat 

yang terdekat atau juga menerapkan konsep hemat energi. Desain akan 

mengutamakan efisiensi desain dan respon bangunan terhadap 

lingkungan sekitar. Bahan dan tenaga konstruksi akan mengutamakan 

bahan lokal untuk mengurangi jejak karbon.  Hasil desain akan dinilai 

menggunakan tabel penilaian (assessment) perusahaan untuk memberi 

batasan dan penilaian yang jelas terhadap efisiensi energi. Draft tabel 

penilaian dapat dilihat di lampiran. 

1.3.5.5.2 Analisa lingkungan dan penilaian tapak/bangunan : OZ Design akan 

melakukan analisa terhadap kondisi tapak dalam proyek arsitektur 

untuk mendesain bangunan yang merespon lingkungan. OZ Design 

akan melakukan penilaian terdapat bangunan eksisting dalam proek 

interior menggunakan tabel assessment untuk mengetahui kekurangan 

dari bangunan eksisting agar dapat didesain secara lebih efisien energi. 

1.3.5.5.3 Memberikan konsultasi penilaian : OZ Design dengan SDM yang 

bersertifikasi greenship dapat membantu menilai kesesuaian bangunan 

dengan standar Greenship dair GBCI. 



 
 

1.3.5.5.4 Menggunakan acuan dari GBCI : OZ Design akan mengacu pada aturan 

dari GBCI untuk standar greenship dan desain yang dibuat. 

1.3.5.5.5 Mendesain dengan proses generative : Proses generative design akan 

dilakukan untuk menggabungakan proses eksplorasi bentukan 

bangunan dengan simulasi lingkungan agar dapat menghasilkan desain 

yang merespon lingungan dengan baik. Generative design juga 

digunakan untuk membuktikan perhitungan dari analisa data 

lingkungan mengenai efisiensi bangunan. 

1.3.5.5.6 Memberikan simulasi : OZ design akan memberikan simulasi efisiensi 

energi dan perbandingan antara bangunan efisien energi dan tidak 

efisien energi untuk mengedukasi tentang keuntungan dari desain yang 

efisien serta meyakinkan klien untuk investasi desain efisien energi 

jangka panjang. 

1.3.5.5.7 Mendesain : Kegiatan mendesain akan melalui tahap-tahap 

sebagai berikut :  

a. Client brief 

b. Observation 

c. Deep research 

d. Ideation 

e. Design development 

f. Simulation 

g. Technical drawing 

h. Specification 



 
 

i. Price estimation 

j. Meeting 

k. Supervision 

1.3.5.5.8 Marketing : Kegiatan marketing akan meliputi mengikuti lomba-lomba 

untuk membangun portofolio, mengunggah konten di media sosial, dan 

mengiklankan secara aktif. OZ Design juga akan mengadakan 

talkshow/seminar untuk mengedukasi dan mengenalkan konsep efisien 

energi pada masyarakat. 

1.3.5.5.9 Meeting : Kegiatan meeting akan meliputi pertemuan dengan klien, 

kontraktor, dan kolaborator lain. Meeting dilakukan baik sebelum 

hingga sesudah proyek untuk membuka dan mengevaluasi penyelesaian 

sebuah proyek. Meeting dapat dilakukan secara tatap muka atau daring. 

Meeting daring dapat mengurangi kebutuhan akan transportasi. 

Meeting secara tatap muka memperhitungakan jarak agar dapat 

mengurangi jejak karbon. 

 

1.3.5.6. Key Partner     

1.3.5.6.1 Motivation : Optimization and Economy, yaitu untuk 

mendapatkan sumber daya, baik barang maupun jasa, yang belum 

dimiliki oleh perusahaan. 

1.3.5.6.2 Tipe Partnership : 

a. Strategic Allience between non-competitor : 



 
 

Hubungan kemitraan dengan kontraktor, tukang furnitur, teknik 

sipil, desainer landscape, dll. Hubungan dengan tim-tim ahli dalam 

bidang green design serta GBCI. 

b. Supplier-buyer :  

Supplier material, bahan bangunan, toko furniture, toko alat tulis, 

toko wallpaper, dll yang bersertifikasi greenship.  

c. Co-opetition   : 

Hubungan kemitraan dengan arsitek dan desainer interior lain. 

 

1.3.5.7. Key Resources     

1.3.5.7.1 Physical : Laptop (untuk mendesain), bangunan kantor. Pada fase 

pertama, aset fisik akan masih kepemilikan pribadi. Pada fase kedua, 

perusahaan akan memiliki asset tambahan seperti computer 

perusahaan. Pada fase ketiga, perusahaan sudah memiliki asset 

bangunan atas nama perusahaan. 

1.3.5.7.2 Intellectual : Pengetahuan mengenai Arsitektur /interior, konsep 

desain, sertifikasi. 

1.3.5.7.3 Human  : Owner, partner kerja, arsitek, interior desainer, ahli 

green design, ahli finansial dan marketing. SDM yang sudah diedukasi 

mengenai efisiensi energi dan bersertifikasi Greenship. 

Pada fase pertama, OZ Design berdiri secara perseorangan sehingga belum 

memiliki pegawai. Hal-hal yang belum bisa dikerjakan sendiri akan dilaksanakan 

dengan berkolaborasi dengan perusahaan atau freelancer lain. Pada fase kedua, OZ 



 
 

Design akan menambah sumber daya manusia seperti desainer, drafter, teknik sipil, 

ahli marketing dan pengelola finansial dalam struktur perusahaan yang jelas. Pada 

fase ketiga, struktur perusahaan akan makin terperinci dan jelas.  

 

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Fase 1 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

 

 

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Fase 2 dan 3 

Sumber : data olahan pribadi (2021) 

Principal Designer / 
Owner

Drafter (freelance) Senior Architect freelancer

Principal 
Designer / 

Owner

Design 
Team

Project 
Manager

Senior 
Architect

Junior 
Architect

Drafter

3D 
Visualizer

Teknik sipil

Tim ahli 

Senior 
Interior 

Dsg.

Junior 
Interior 

Dsg.

Drafter

3D 
Visualizer

Tim ahli 

General 
Team

Pengelola
Finansial

Marketing

RAB 
Estimator

OB

Security



 
 

 

1.3.5.7.4 Financial : Cash flow dari modal pribadi dan fee desain. 

 

1.3.5.8. Cost Structure  

1.3.5.8.1 Konsep : Value driven, karena perusahaan akan focus pada jasa desain 

dengan unsur green dan efisien energi serta simulasi digital. 

1.3.5.8.2 Tipe  : 

a. Fixed Cost : Biaya tetap termasuk biaya operasional seperti listrik, 

air, gaji karyawan, biaya pemasaran dan edukasi, dll. 

b. Variable Cost : Biaya variatif termasuk biaya maintenance, biaya 

print, biaya meeting, transportasi ke lahan, material furniture, biaya 

tukang furniture, dsb. 

 

1.3.5.9. Revenue Stream     

1.3.5.9.1 Tipe  : Usage fee, karena perusahaan menjual jasa desain (fee). 

1.3.5.9.2 Pricing : 

a. Fixed pricing : Volume dependent, terdapat range harga utama 

berdasarkan luasan tanah/bangunan dan jenis desain. 

b. Dynamic pricing : Negotiation, menentukan biaya desain sesuai 

tingkat kesulitan, jarak area proyek, dll. 

1.3.5.9.3 Cashflow : Arus kas dari OZ Design berisi tentang aktivitas keuangan 

perusahaan, mulai dari modal, pemasukan, pengeluaran, dan profit. 

Modal usaha akan diperoleh dari modal pribadi yang diperoleh dari 



 
 

hasil bekerja sebagai intrapreneur dan tabungan pribadi. Pemasukan 

akan diperoleh dari kegiatan jual beli jasa (fee design) atau produk yang 

dibayarkan oleh klien. Pengeluaran diasumsikan berupa pembelian 

peralatan yang dibutuhkan, biaya sewa kantor, biaya operasional 

(listrik, air, telepon, internet), gaji karyawan/partner kerja, biaya 

marketing, dan biaya lain-lain. Uraian rincian cashflow dapat dilihat di 

halaman lampiran. 

  


