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BAB 1 

PT STUDIO 

1.1. Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan 

PT Studio bergerak pada bidang konsultan arsitektur interior dengan 

pendekatan Sustainable architecture. Pendekatan melalui Sustainable 

architecture didasari dengan beberapa permasalahan, kebutuhan, dan peluang 

yang menjadi pertimbangan. Dari permasalahan lingkungan sendiri, adanya 

perubahan iklim yang terjadi di dunia ini akibat adanya pengunaan energi 

berlebih baik dari aktivitas transportasi serta aktivitas harian yang tinggi 

mengakibatkan jumlah emisi yang dihasilkan pun semakin meningkat dan 

tentunya juga berdampak kepada pemanasan global. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, perlu dilakukannya upaya dalam memasukkan usaha 

efisiensi energi melalui prinsip keberlanjutan dimana hal ini dapat menghemat 

penggunaan energi secara global sebanyak 30 persen (COMPAC, 2019). Dari 

segi perekonomian sendiri, adanya kondisi perekonomian yang menurun akibat 

dari Pandemi Covid – 19 serta biaya pengeluaran per kapita terutama dari biaya 

listrik dan air yang semakin meningkat. Adanya ketidakseimbangan terkait 

pemasukan dan pengeluaran ini juga menjadi peluang dalam menerapkan 

prinsip berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui pemanfaatan sumber 

daya yang ada baik dari material lokal yang dapat membantu aktivitas ekonomi 

setempat serta pemanfaatan sumber daya alam seperti pencahayaan dan 

penghawaan alami dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan biaya 



2 

 

pengeluaran. Terdapat pula kebutuhan lain terutama kebutuhan untuk suatu 

perusahaan baik perusahaan besar serta Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) terkait adanya kebijakan dari pemerintah sendiri untuk membuat 

Sustainability Report. Laporan ini merupakan laporan yang dibuat oleh suatu 

perusahaan yang berisikan tentang bagaimana sistem tata pengelolaan yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Adanya kewajiban ini membuat perusahaan untuk berusaha dalam 

menciptakan bangunan yang memiliki unsur sustainable serta konsultan 

arsitektur umum pun juga memerlukan adanya pengetahuan dan usulan dalam 

memasukkan nilai – nilai sustainable ke dalam desain yang telah mereka buat. 

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka PT Studio pun memutuskan 

untuk menjadi konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan dalam 

sustainable architecture. 

 
Gambar 1.0-1 PT Studio 

Sumber : Dokumen Penulis (2020) 

 

Nama PT diambil dari nama singkatan Owner perusahaan yaitu Patrick Tristan. 

Konsep logo dari PT Studio didasari dengan penggunaan sudut-sudut lengkung 

dan tidak tajam untuk menunjukkan sikap keramahan dan keterbukaan dalam 
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desain atau tidak memaksakan suatu desain. Pemilihan warna hijau didasari 

untuk memberikan unsur keseimbangan serta penggunaan pendekatan 

Sustainable architecture dalam mendesain. Pemilihan warna abu - abu didasari 

dengan tanggung jawab dalam setiap proyek yang dikerjakan. Dengan adanya 

penggunaan logo tersebut, diharapkan PT Studio dapat menghasilkan karya – 

karya yang dapat memenuhi kebutuhan klien serta memiliki tingkat keramahan 

terhadap lingkungan. 

 

1.1.2. Visi  

Visi dari PT Studio adalah untuk menjadi konsultan arsitektur yang ternama dalam 

skala Asia Tenggara yang dapat memenuhi kebutuhan klien melalui desain dengan 

pendekatan Sustainable architecture  

 

1.1.3. Misi 

Terdapat misi yang disusun oleh PT Studio meliputi : 

● Membuat desain yang memiliki unsur dari Sustainable seperti efisien energi 

dan penggunaan material lokal namun tetap mempertimbangkan estetika 

dari desain yang dihasilkan. 

● Menciptakan team culture yang baik dalam internal perusahaan melalui 

pelatihan tentang Sustainable Architecture dan product knowledge untuk 

menambah kompetensi dari staff 

● Membangun sikap profesionalisme dan hubungan baik dengan klien atau 

pihak lain seperti key partners dengan memberikan edukasi terhadap 

masyarakat terkait pentingnya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. 
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1.1.4. Tujuan 

Tujuan didirikannya badan usaha ini adalah untuk menjadi konsultan arsitektur 

yang dapat menghasilkan desain yang memenuhi kebutuhan klien dan dapat 

memberikan dampak dan manfaat bagi klien melalui pendekatan Sustainable 

Architecture yang menjaga agar hubungan antara bangunan dengan manusia dan 

lingkungan. 

 

1.2. Gambaran Usaha  

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan      

Secara keseluruhan, kepemilikan perusahaan ini akan memiliki bentuk kepemilikan 

perseorangan. Pemilihan bentuk perusahaan perseorangan ini bertujuan dalam 

memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Selain itu, hal ini juga dapat memudahkan dalam mengatur keuntungan 

yang dapat disimpan untuk kas perusahaan. Sehingga pada fase pertama ini 

kepemilikan perusahaan ini dimiliki oleh satu orang selaku pendiri perusahaan yaitu 

Patrick Tristan. Berkaitan pula dengan sumber dana dan modal awal yang 

digunakan, PT Studio akan mencari tambahan dalam bentuk pinjaman kepada pihak 

ketiga dan bukan dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh investor. Pada fase 

kedua, kepemilikan perusahaan ini juga masih berbentuk perseorangan serta dalam 

tahap ini pula PT Studio mulai dapat bersifat lebih mandiri dan mengurangi 

ketergantungan dengan pihak ketiga terkait dengan tambahan modal seiring dengan 

PT Studio yang sudah dapat mandiri dalam segi finasial dari profit yang didapat 

dari proyek. PT Studio di fase kedua ini juga belum berencana membentuk badan 

usaha seiring dengan memfokuskan pada kegiatan branding dan marketing terlebih 
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dahulu di pihak masyarakat. Pada fase ketiga, PT Studio membuka peluang dalam 

membangun kerja sama dan kepemilikan demi berkembangnya perusahaan ini. 

Menurut Sirclo.com pemilihan rekan kerja sama tersebut didasari atas tujuan dan 

visi misi yang sama dalam menjalankan perusahaan agar terciptanya koneksi dan 

kerja sama yang kuat antar rekan kerja dan mengurangi peluang terjadinya 

pertikaian. Pemilihan partner kerja sama juga bertujuan untuk mendukung 

kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan seperti dalam segi managerial ataupun 

bidang lain. Pembuatan badan hukum juga akan dilakukan di fase ketiga ini setelah 

PT Studio mendapatkan kerjasama dengan pihak yang sesuai.  

 

1.2.2. Fase Usaha  

Secara keseluruhan, fase usaha di perusahaan konsultan ini dibedakan menjadi 3 

fase yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

 

a. Fase Pertama (2023 – 2024) 

Fase pertama ini akan memiliki fokus utama pada mengumpulkan sumber 

daya perusahaan dan membangun kerja sama dengan key partners. 

Perusahaan ini bersifat perseorangan sehingga modal yang digunakan juga 

berasal dari dana pribadi milik Owner. Apabila adanya kekurangan dana, 

maka Owner akan mencari pinjaman dana kepada investor dan akan 

mengembalikannya berdasarkan perjanjian yang dibuat. Lokasi perusahaan 

ini akan berada di Co-Working Space yang berukuran tidak terlalu besar 

dengan perkiraan biaya sewa seharga Rp. 1.500.000. / bulan.  Fase ini akan 
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memiliki 1 staff yang bekerja sebagai Designer untuk memudahkan dalam 

segi koordinasi dan pembagian kerja serta memudahkan dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif. Dalam fase ini owner akan berposisikan 

sebagai Sustainable Expert seiring dengan owner telah mengikuti lisensi 

pelatihan Greenship Profesional. Hal ini juga akan menjadi pondasi dari 

perusahaan dalam memperkenalkan salah satu layanan perusahaan ini yaitu 

sustainable building assessment. layanan usaha perusahaan dalam fase ini 

masih dalam kategori kecil dengan pekerjaan masih terbatas dalam 

komersial dan residential dengan area yang dilayani masih di dalam lingkup 

Pulau Jawa. Untuk mendapatkan klien, perusahaan akan menggunakan 

network digital seperti media sosial instagram dan membuat website 

sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses PT Studio. 

Word of mouth juga memiliki peran yang besar dalam fase ini seiring 

dengan jumlah klien yang ditangani masih terbatas. Yang dilakukan pada 

fase ini pula perusahaan akan mencari dan berusaha untuk memulai 

menjalin kerja sama dengan key Partners yang dapat berguna untuk proyek 

– proyek yang dikerjakan.  

 

b. Fase Kedua (2024– 2027) 

Fase kedua ini akan memiliki fokus pada kegiatan edukasi untuk 

memberikan pengetahuan dan penyampaian value perusahaan serta 

meningkatkan branding perusahaan di masyarakat umum. Perusahaan ini 

masih bersifat perseorangan sehingga modal yang digunakan juga berasal 
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dari keuntungan yang didapat dari fase pertama. Jumlah tenaga kerja di fase 

kedua ini juga bertambah menjadi 2 orang sebagai Designer,dan 3 orang 

sebagai Sustainable Expert. Dalam fase ini, Owner akan menangani terkait 

kegiatan administrasi dan finansial perusahaan seiring dengan bentuk usaha 

masih dalam perseorangan. Penambahan staff sustainable expert didasari 

untuk membantu owner sebagai narasumber dan memberikan seminar 

terkait sustainable. Dalam fase ini, PT Studio juga akan menjalin kerja sama 

dengan partners dalam hal media advertising yang dapat dalam melakukan 

interior architecture photoshoot dan videography proyek yang akan 

digunakan sebagai konten media sosial dan portfolio perusahaan. 

Perusahaan juga akan mulai mengikuti kegiatan sayembara serta pameran – 

pameran arsitektur untuk semakin meningkatkan branding perusahaan. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka perusahaan akan 

pindah menuju Co-Working Space yang lebih luas yang cukup untuk 

menampung jumlah staff yang ada dengan perkiraan biaya Rp. 3.000.000 / 

bulan. Pada Fase Kedua ini, mulai dilakukannya pengembangan di dalam 

luang lingkup menjadi seluruh Indonesia dan perluasan segmen pada jenis 

desain yang semula hanya residential dan komersial akan ditambahkan 

penataan landscape dengan luas yang tidak terlalu luas yaitu di bawah 1 

hektar. Hal ini bertujuan untuk melatih perusahaan dalam mendesain 

landscape sehingga kelak dapat memiliki pengalaman dan pengetahuan 

dalam mendesain landscape yang lebih besar dan masterplan. Dalam 

rangka meningkatkan aktivitas marketing, perusahaan berencana untuk 



8 

 

aktif dalam mengikuti kegiatan sayembara – sayembara arsitektur dan 

mengikuti pameran agar lebih dikenal di dalam dunia arsitektur. Selain itu, 

tenaga kerja juga akan diarahkan dalam mengikuti pelatihan Greenship agar 

tenaga kerja dapat memiliki pengetahuan terkait hal tersebut yang akan 

meningkatkan kemampuan staff dan layanan yang diberikan.  Agar dapat 

lebih menjangkau branding perusahaan di masyarakat umum, PT Studio 

akan mulai mengadakan kegiatan webinar dan seminar edukasi untuk 

masyarakat dengan topik yang dekat dengan subyek yang menjadi target 

sehingga memudahkan mereka dalam lebih mengenal prinsip sustainable 

melalui kegiatan sehari – hari serta dapat tertarik pula untuk mengikuti 

seminar ini. Hal ini juga akan menambah branding dan semakin 

mengenalkan masyarakat terhadap perusahaan. PT Studio juga akan 

memanfaatkan network digital untuk memberikan konten dan edukasi 

dalam hal sustainable agar memudahkan masyarakat juga dalam mengakses 

hal tersebut. 

  

c. Fase Ketiga (2027 – Seterusnya) 

Fase ketiga ini akan memiliki fokus terhadap ekspansi dan pengembangan 

perusahaan hingga Asia Tenggara seiring dengan kegiatan pengumpulan 

sumber daya dan marketing telah dilakukan pada fase sebelumnya. Dalam 

fase ini, perusahaan akan membuka peluang kerja sama dengan pihak lain 

yang memiliki visi misi yang sama serta dapat membantu dalam melengkapi 

perusahaan ini sehingga dapat memperluas pasar hingga ASEAN. Oleh 
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karena itu, kepemilikan akan berubah dari perseorangan menjadi Perseroan 

Terbatas (PT). Perusahaan juga akan menambah staff baru dimana staff – 

staff senior yang semula bekerja sebagai Designer akan dipromosikan atau 

dinaikkan jabatannya dimana 2 orang sebagai Project Manager dan untuk 

Sustanaible Expert akan terdapat penambahan jumlah menjadi 3 orang. 

Selain itu terdapat 4 orang sebagai Junior Designer, dan adanya 

penambahan 1 orang sebagai Admin. Penambahan staff ini didasarkan pada 

bentuk perusahaan PT Studio yang akan menjadi badan usaha dan adanya 

pihak lain yang akan diajak kerjasama. Jumlah staff yang semakin banyak 

juga membuat perusahaan ini akan pindah lokasi dan mendirikan bangunan 

kantor sendiri. Dalam Hal layanan, segmentasi klien menjadi semakin luas 

dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki setelah melalui fase 

pertama dan fase kedua dimana perusahaan memulai menerima proyek 

seperti masterplan dimana proyek ini juga akan melibatkan kerja sama 

dengan urban designer serta landscape artist. Seiring dengan jumlah proyek 

yang semakin banyak dan skala yang makin besar serta area layanan yang 

semakin luas, maka hal ini dapat dijadikan sebagai portfolio untuk 

meningkatkan rasa percaya kepada calon investor. Selain itu, perusahaan 

juga akan tetap mengadakan seminar terkait prinsip sustainable di 

masyarakat demi menyampaikan value perusahaan secara digital dan juga 

mulai menggunakan bahasa inggris agar seminar yang disampaikan dapat 

dijangkau dan diakses dari berbagai lingkup masyarakat yang ada dari 

berbagai daerah dan negara yang ada. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan melalui tabel berikut : 

 

Tabel 1.1. Perbandingan Masing – Masing Fase Perusahaan 

Aspek\ fase Fase Pertama Fase Kedua Fase Ketiga 

Tahun 2023 - 2024 2025 - 2027 2027 - Seterusnya 

Fokus Utama Pengumpulan 

sumber daya (key 

Resources dan Key 

Partners) 

Edukasi 

pentingnya 

sustainable 

Pengembangan 

dan ekspansi 

perusahaaan 

Kepemilikan Perseorangan Perseorangan Badan Hukum 

(PT) 

Lokasi Kantor Menyewa ruang di 

Co-Working Space 

Menyewa ruang  

lebih besar di Co-

Working Space  

Memiliki kantor 

sendiri (Private 

Office) 

Modal Dana Pribadi dan 

pinjaman pihak 

ketiga 

Hasil keuntungan 

dari fase pertama 

Hasil keuntungan 

dari fase kedua 

dan dana kerja 

sama investor 

Area Layanan Pulau Jawa Seluruh Indonesia Asia Tenggara 

(ASEAN) 

Jenis Layanan 

Usaha 

Residential, 

Komersial, 

Sustainable 

Assessment 

Residential, 

Komersial, dan 

landscape,  

Sustainable 

Assessment 

Residential, 

Komersial, 

landscape, dan 

masterplan,  

Sustainable 

Assessment 

Tenaga Kerja Owner (sebagai 

Head Designer dan 

Sustainable Expert), 

1 orang  Designer 

Owner (sebagai 

Head Designer, 2 

orang Designer,  3 

orang Sustainable 

Expert,  

Owner (sebagai 

Head Designer), 2 

orang Project 

Manager, 4 orang 

Junior Designer,  

1 orang Admin, 

dan  4 orang 

Sustainable 

Expert 

Aktivitas 

Marketing 

Melalui sosial media 

(Instagram, dan 

website), Word of 

Mouth, kerja sama 

dengan Key Partners 

Melalui sosial 

media (Instagram, 

dan website), 

Word of Mouth, 

kerja sama dengan 

Key Partners  

Mengikuti 

Melalui sosial 

media (Instagram, 

dan website), 

Word of Mouth, 

kerja sama dengan 

Key Partners  

Mengikuti 
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Aspek\ fase Fase Pertama Fase Kedua Fase Ketiga 

sayembara dan 

kompetisi 

arsitektur, 

Mengikuti 

Pameran 

Arsitektur, 

mengikuti 

pelatihan 

Greenship,  

Mengadakan 

webinar dan 

edukasi di 

masyarakat terkait 

sustainable 

sayembara dan 

kompetisi 

arsitektur, 

Mengikuti 

Pameran 

Arsitektur,  

mengikuti 

pelatihan 

Greenship 

,meningkatkan 

portfolio, seminar 

dan diliput media, 

Mengadakan 

webinar dan 

edukasi di 

masyarakat terkait 

sustainable  
Sumber : Analisis Penulis (2020) 

 

1.2.3. Perolehan Modal  

Seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya, perusahaan ini menggunakan 

bentuk kepemilikan perseorangan sehingga modal awal dari perusahaan ini berasal 

dari dana pribadi pemilik. Pada Fase pertama, modal awal yang berasal dari dana 

pribadi ini didapat dari tabungan yang didapat selama bekerja menjadi intrapreneur. 

Selain itu, terdapat pula pinjaman modal dari investor apabila adanya kekurangan 

modal dan akan dikembalikan kepada investor setelah mendapat keuntungan dari 

pekerjaan proyek. Pada fase kedua dan ketiga, modal yang digunakan berasal dari 

hasil keuntungan yang didapat dari tahapan sebelumnya. Selain itu, adanya 

kemungkinan tambahan dana dari partner kerja sama yang ikut menanamkan 

modalnya dalam pengembangan dan ekspansi usaha ini. 
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1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

Layanan yang diberikan oleh konsultan ini hanya pada tahap perancangan desain 

suatu proyek atau berupa pemberian masukkan untuk unsur sustainable melalui 

sustainability report. Namun, PT Studio juga memberikan tawaran dan referensi 

terhadap kontraktor yang diajak kerja sama untuk membangun proyek tersebut dan 

disertai dengan kegiatan supervisi atau pemantauaan saat tahapan realisasi proyek. 

Terdapat beberapa layanan yang ditawarkan meliputi : 

 

a. Conceptual Design 

Layanan ini berupa penyusunan konsep desain yang dapat diterapkan di 

suatu lokasi demi memenuhi kebutuhan klien dan permasalahan yang ada 

dimana layanan ini hanya sebatas pada tahap pengajuan desain dan 

visualisasi. Dalam layanan ini, PT Studio akan bertemu dengan klien 

terlebih dahulu untuk membahas kebutuhan dan keinginan klien sendiri 

serta menanyakan tentang referensi desain. Setelah itu, PT Studio akan 

melakukan survei lokasi dan menganalisa sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan di lapangan mau kondisi sekitar untuk mengetahui nilai 

sustainable apa yang dapat diterapkan. Selanjutnya tim akan melakukan 

brainstorming untuk menemukan solusi yang tepat. Setelah itu, PT Studio 

akan mengajukan penawaran desain kepada klien. Layanan ini hanya 

terbatas di tahap konseptual dan tidak hingga tahap realisasi. Layanan ini 

masih sebatas di tahap pre-liminary atau konsep awal dari penawaran yang 

diserahkan kepada klien. PT Studio hanya sebatas memberikan layanan 
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untuk membantu visualisasi akan konsep dan solusi yang dapat diterapkan 

untuk proyek tersebut. Pada tahapan ini, terdapat beberapa produk atau 

layanan yang diberikan oleh PT Studio kepada klien sebagai berikut : 

1. Agenda konsultasi dan bertemu dengan klien dimana hal ini meliputi 

kegiatan observasi lapangan, serta client brief terkait kebutuhan dan 

keinginan klien 

2. Pembuatan beberapa konsep desain dalam bentuk gambar render skema 

beserta penjelasan singkat terkait poin – poin desain yang ingin dicapai. 

3. Mood Board beserta beberapa proyek referensi sejenis yang dapat 

memudahkan klien dalam membayangkan desain yang telah dibuat 

 

b. Design Development  

Layanan ini merupakan pengembangan dan adanya tambahan – tambahan 

layanan lainnya dari conceptual design. Pada layanan ini, PT Studio juga 

akan membantu klien dalam mengembangkan konsep desain yang telah 

dipilih oleh klien. Setelah klien memilih alternatif konsep yang ditawarkan 

oleh PT Studio, akan dilakukannya pengembangan konsep tersebut. Selama 

proses pengembangan konsep desain ini juga akan dilakukannya beberapa 

submission dan pertemuan dengan klien hingga desain tersebut final. 

Setelah itu, PT Studio akan memulai mengerjaan gambar kerja dan 

penawaran. PT Studio akan menanyakan apakah klien ingin menggunakan 

referensi kontraktor sendiri atau dari pihak key partners PT Studio. 

Selanjutnya PT Studio akan bertemu dengan kontraktor untuk membahas 
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gambar kerja dan tahap realisasi proyek. PT Studio juga akan melakukan 

supervisi selama pembangunan berlangsung hingga selesainya proyek 

tersebut. Lalu pihak klien akan memberikan feedback terkait kepuasan jasa 

serta tetap menjaga komunikasi dengan klien apabila ada permasalahan 

yang dialami. Pada tahapan ini, terdapat beberapa produk atau layanan yang 

diberikan oleh PT Studio kepada klien sebagai berikut : 

1. Agenda konsultasi dengan klien beserta beberapa kali submission yang 

dilakukan. Selain itu dilakukan pula kegiatan diskusi dengan klien 

apabila terdapat masukkan atau hal yang dapat ditingkatkan oleh PT 

Studio. 

2. Pembuatan gambar render final untuk area proyek yang didesain 

3. Pembuatan Gambar Kerja sesuai dengan kebutuhan proyek seperti 

Gambar Denah, Tampak, Potongan, hingga gambar detil. 

4. Pembuatan Quotation yang berisikan penawaran desain yang diberikan 

kepada klien dimana didalamnya terdapat harga, serta biaya – biaya 

yang dikeluarkan mulai tenaga kerja hingga bahan – bahan material 

beserta transportasi pengiriman. 

5. Melakukan diskusi dan bertemu dengan pihak key partners seperti 

kontraktor, hingga konsultan struktur dan konsultan MEP 

 

c. Masterplan 

Layanan ini merupakan jenis proyek berskala besar yang akan dikerjakan 

oleh PT Studio dimana skala yang dimaksud dapat berupa penataan untuk 
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suatu kawasan. Dalam layanan ini PT Studio akan membentuk tim sendiri 

dan adanya kerja sama dengan pihak landscape artist dalam penataan 

vegetasi untuk kawasan tersebut serta adanya konsultan arsitektur yang 

memiliki spesialisasi dalam urban design yang akan membantu dalam 

penataan bangunan dan sirkulasi. Layanan ini memiliki tahapan yang 

berbeda seiring dengan skala produk ini yang besar. Layanan ini juga 

dimulai dengan bertemu dengan klien terkait kebutuhan klien serta 

bagaimana rencana di masa mendatang. Setelah itu tim yang terdiri atas 

landscape artist dan urban designer akan berdiskusi dalam tim dan 

brainstorming untuk mengajukan pembagian zoning dari lahan yang ada. 

Setelah klien memilihnya, PT Studio akan mulai memasukkan bagaimana 

visuali desain dan konsep yang dapat mendukung zoning dan permasalahan 

yang telah ditemukan. Tahapan berikutnya pun serupa dengan tahapan 

Design Development yaitu finalisasi konsep desain disertai beberapa 

submission serta tahapan realisasi disertai supervisi di lapangan hingga 

proyek ini selesai. Pada tahapan ini, terdapat beberapa produk atau layanan 

yang diberikan oleh PT Studio kepada klien sebagai berikut : 

1. Agenda konsultasi dan bertemu dengan klien dimana hal ini meliputi 

kegiatan observasi lapangan, serta client brief terkait kebutuhan dan 

keinginan klien, bagaimana rencana pembangunan dan pengembangan 

untuk beberapa tahun yang akan datang 
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2. Agenda diskusi dengan pihak key partners seperti landscape artist serta 

klien terkait konsep – konsep yang dapat diterapkan dan dapat memiliki 

potensi dari segi sustainable desain. 

3. Pembuatan penawaran desain secara lumpsum dengan pertimbangan 

biaya, durasi waktu pengerjaan dan tingkat kesulitan yang ada. 

4. Pembuatan Quotation yang berisikan penawaran desain yang diberikan 

kepada klien dimana didalamnya terdapat harga, serta biaya – biaya 

yang dikeluarkan mulai tenaga kerja hingga bahan – bahan material 

beserta transportasi pengiriman. 

5. Melakukan diskusi dan bertemu dengan pihak key partners seperti 

kontraktor, hingga konsultan struktur dan konsultan MEP 

 

d. Sustainable Assessment 

Layanan ini merupakan layanan yang berbeda dengan layanan- layanan 

lainnya yang diberikan oleh PT Studio. Pada layanan ini, PT Studio akan 

membantu klien baik itu perusahaan atau kantor hingga konsultan arsitektur 

lainnya dengan memberikan analisa dan usulan terkait nilai sustainable apa 

yang dapat diterapkan ke dalam suatu proyek. Hal ini disebabkan PT Studio 

sendiri yang memiliki spesialisasi dengan sustainable architecture. 

Layanan ini dilakukan dengan bertemu dengan klien serta mendiskusikan 

bangunan atau fasilitas apa yang akan dianalisa oleh PT Studio dan 

dilanjutkan dengan kegiatan observasi lapangan. Melalui observasi 

lapangan tersebut, staff akan mencatat dan menganalisa terkait poin – poin 
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apa saja yang telah ada dan sudah baik dari segi keberlanjutan serta poin – 

poin khusus yang masih kurang dan dapat diusulkan untuk ditingkatkan atau 

ditambahkan. Hasil akhir dari layanan ini adalah berupa laporan yang 

berisikan analisa – analisa serta poin – poin yang perlu diperhatikan dan 

diusulkan untuk meningkatkan nilai sustainable di dalam proyek tersebut. 

Pada tahapan ini, terdapat beberapa produk atau layanan yang diberikan 

oleh PT Studio kepada klien sebagai berikut : 

1. Agenda konsultasi dan bertemu dengan klien terkait bangunan yang 

akan disurvei 

2. Melakukan observasi lapangan secara mendalam serta melakukan 

simulasi digital menggunakan software – software seperti Dialux untuk 

mengetahu lebih spesifik terkait kondisi yang telah ada di lapangan. 

3. Laporan atau poin – poin penjelasan terkait bagaimana kondisi 

sustainable yang telah ada beserta nilai sustainable apa yang dapat 

diterapkan ke dalam desain atau bangunan tersebut untuk meningkatkan 

kualitas dari bangunan. Laporan ini ditujukan untuk klien - klien 

  

1.2.5. Inovasi Usaha     

Inovasi yang ditawarkan oleh PT Studio berasal dari pendekatan desainnya sendiri 

yaitu sustainable design. Inovasi yang ditawarkan didasari dengan beberapa 

analisis forces yang telah ditemukan.  

 

● Pada kategori Industry Forces khususnya New Entrant, mulainya 

bermunculan tenaga kerja baru hingga teknologi yang meningkatkan 
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persaingan dan mendorong terjadinya substitusi. Hal ini mendorong suatu 

konsultan arsitektur termasuk jasa sustainable architecture untuk 

melakukan inovasi tidak hanya dari segi desain namun juga segi layanan 

yang diberikan bagi klien.  

 

● Pada kategori Market Forces sendiri, faktor yang berpengaruh adalah 

Market Issues dan Needs and Demand. Dalam Market Issues, terdapat 

perubahan yang terjadi dimana tingkat urbanisasi di Asia yang meningkat 

yang juga berdampak tingkat penggunaan energi yang semakin meningkat 

sehingga terjadinya pemanasan global dan perlu untuk dilakukannya 

efisiensi energi serta kesadaran untuk menjaga lingkungan ini. Dari segi 

needs and demand, Indonesia juga memiliki keterbatasan terhadap jumlah 

tenaga terutama arsitek yang memiliki kemampuan dalam sustainable 

architecture. Ketersediaan tenaga arsitek perlu untuk diperhatikan seiring 

dengan adanya kebutuhan perusahaan untuk membuat Sustainability Report 

baik perusahaan besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Laporan tersebut bersifat wajib dimana laporan ini berisikan bagaimana 

sisem tata pengelolaan suatu perusahaan dalam faktor sosial, ekonomi, dan 

lingkungan demi menunjukkan transparansinya di dalam masyarakat.  

 

● Pada kategori Key Trends, faktor yang berpengaruh adalah Technology 

Trends, Regulatory Trends, dan Socio Economic Trends. Technology 

Trends berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang menghasilkan 
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sistem – sistem baru atau software hingga produk dan material yang dapat 

mendukung inovasi sustainable melalui efisiensi energi. Dalam Regulatory 

Trends, adanya Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2015 terkait bangunan 

– bangunan hijau yang mengatur prinsip berkelanjutan seperti konservasi 

energi dan penggunaan material lokal serta aturan dari Otoritas Jasa 

Keuangan Tahun 2017 terkait pembuatan Sustainability Report untuk 

perusahaan. Dalam Socio Economic Trends sendiri menunjukkan bahwa 

pengeluaran per kapita masyarakat sebagian besar berasal dari pengeluaran 

biaya air dan listrik untuk tiap bulannya.  

 

● Pada kategori Macro Economic Forces terutama pada Global Market 

Conditions, ditunjukkan bahwa investasi dalam properti atau bangunan 

menjadi salah satu peluang yang meyakinkan terutama bagi arsitektur 

berkelanjutan seiring dengan pendekatannya yang memperhatikan faktor 

ekonomi dan membantu meningkatkan kembali aktivitas perekonomian.  

 

Untuk menjawab analisis forces yang ada, PT Studio menawarkan inovasi desain 

dengan cara menciptakan binaan yang berkualitas dan memberikan dampak positif 

baik segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedekatan tersebut dapat diciptakan 

dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia baik energi seperti 

pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami hingga penggunaan material – 

material lokal. Hal ini juga akan membantu masyarakat dalam mengurangi biaya 
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pengeluaran per kapita serta membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan 

demi mencegah pemanasan global. 

 

Inovasi selanjutnya adalah melalui penggunaan teknologi – teknologi terbaru dalam 

merancang suatu proyek untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Teknologi 

tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan sistem, produk – produk ataupun 

material – material terbaru yang dapat mengatasi penggunaan energi dengan efisien 

sehingga tidak membahayakan lingkungan. Selain itu, PT Studio juga akan 

melakukan simulasi digital agar bangunan yang dirancang dapat sesuai dengan 

upaya menerapkan nilai sustainable.  

 

Inovasi berikutnya adalah melalui penggunaan material – material lokal sebagai 

material utama dalam proyek yang dikerjakan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja 

sama yang dibangun dengan pihak supplier lokal yang ada sehingga dapat 

membantu dalam upaya meningkatkan perekonomian setempat, mengurangi jejak 

karbon yang dihasilkan dari transportasi material, serta desain kontekstual dalam 

upaya mencegah eksploitasi material di area lain. Selain hal itu, PT Studio juga 

membangun kerja sama dengan key partner seperti supplier produk dan material 

terbaru yang telah memiliki sertifikasi ramah lingkungan seperti Green Listing 

Indonesia dan anggota GBCI dimana hal ini juga dapat membantu dalam upaya 

penerapan prinsip sustainable ke dalam proyek. 
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Dalam segi servis, inovasi yang ditawarkan adalah penyediaan jasa kustomisasi 

atau keunikan dari setiap desain yang ditawarkan. Desain yang dihasilkan tersebut 

akan memiliki sifat personal seiring dengan desain untuk memenuhi kebutuhan 

user. Kebutuhan tersebut nantinya akan dikombinasikan dengan prinsip 

keberlanjutan yaitu faktor sumber daya yang ada dan perkembangan tren desain itu 

sendiri sehingga terciptanya desain yang unik dan spesial bagi klien maupun user. 

Keunikan ini nantinya akan didukung dengan layanan dan servis dari PT Studio 

sendiri dalam pengerjaan suatu proyek dimana PT Studio akan mendampingi 

pelaksanaan proyek mulai dari tahap awal bertemu dengan klien hingga 

pemantauan proyek dan membantu klien apabila adanya kendala atau masalah yang 

dialami setelah selesainya proyek tersebut. 

 

Gambar 1.0-2 Survei Analisa Menggunakan Jasa Arsitektur 

Sumber : Dokumen Penulis (2020) 

 

Dalam hal ini pula, PT Studio juga telah melakukan survei terkait alasan responden 

masyarakat untuk menggunakan jasa konsultan arsitektur. Melalui survei tersebut 

ditemukan sebuah peluang dimana PT Studio menawarkan kepada klien terkait 

pembuatan konsep desain secara 2 arah. Dalam hal ini PT Studio akan dapat 
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membantu klien mengembangkan desain yang diinginkan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat terhadap masukkan yang diberikan dari sudut pandang 

konsultan arsitektur interior. Masukkan yang diberikan juga dapat memberikan 

tambahan nilai – nilai sustainable sehingga dapat meningkatkan value desain yang 

diinginkan oleh klien. 

Selain desain, PT Studio juga menawarkan inovasi berupa konsultasi dan 

memberikan usulan terhadap penerapan prinsip sustainable bangunan seiring 

dengan jumlah energi yang dihasilkan di perkotaan tinggi dan adanya Sustainability 

Report yang mendorong suatu perusahaan untuk juga memiliki bangunan yang 

memperhatikan hal tersebut. Inovasi ini juga membuat perusahaan – perusahaan 

tertarik untuk menggunakan jasa PT Studio serta juga membantu dalam upaya 

penanganan perubahan iklim. Penilaian sustainable yang dimaksud telah sesuai 

dengan standar yang ada baik dari greenship rating tools dan dapat digunakan pula 

dalam Global Reporting Initiative (GRI). 

Demi menyampaikan nilai sustainable dan transparansi perusahaan melalui 

sustainability report, perusahaan akan menerapkan 3P (people, planet, profit) 

melalui beberapa aktivitas yang akan dilakukan sebagai berikut : 

● People 

Mengadakan kegiatan Webinar atau kegiatan edukasi untuk masyarakat 

guna membangun kesadaran terkait pentingnya prinsip sustainable. Jenis 

edukasi yang dilakukan dapat ditujukan untuk berbagai kalangan mulai dari 

kalangan pelajar hingga dewasa dimana topik pembahasan sustainable yang 

digunakan didasarkan kesesuaiannya dengan subyek yang mengikuti 
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● Planet 

Membuat desain yang bersifat kontekstual dengan tujuan untuk 

menghindari eksploitasi material di daerah tertentu lainnya. Selain itu 

memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal yang ada di sekitar lokasi. 

● Profit 

Menerapkan pada efisiensi energi untuk mengurangi biaya yang 

dikeluarkan dalam penggunaan energi listrik dan energi air. Selain itu, 

melalui penggunaaan material – material lokal guna menghemat biaya yang 

dikeluarkan untuk biaya transportasi menuju lokasi. 

 

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis    

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces   

Berdasarkan analisa industri yang telah ditemukan, terdapat beberapa bargaining 

power yang berpengaruh terhadap PT Studio dengan pelaku yang ada di industri 

ini. PT Studio sendiri memiliki 3 fase dimana setiap fase tersebut memiliki 

bargaining power yang berbeda – beda dan berpengaruh terhadap posisi PT Studio. 

Berdasarkan beberapa bargaining power yang ada, dapat disimpulkan bahwa posisi 

dari PT Studio untuk masing – masing fase adalah melalui tabel berikut. 

Tabel 1.2. Posisi PT Studio dalam masing – masing fase usaha 

 Fase Pertama Fase Kedua Fase Ketiga 

Supplier Di bawah Di atas Di atas 

Stakeholder Di bawah Sejajar Di atas 

Competitors Di bawah Sejajar Di atas 

New Entrant Sejajar Di atas Di atas 

Substitute 

Product 

Di bawah Sejajar Di atas 

Sumber : Analisis Penulis (2021) 

 



24 

 

Untuk mencapai posisi – posisi tersebut, terdapat beberapa strategi yang diterapkan 

untuk meningkatkan posisi tersebut. Dalam hal supplier, PT Studio akan mencari 

beberapa alternatif supplier untuk mengurangi rasa ketergantungan yang ada. 

Dalam hal stakeholder, PT Studio akan memberikan servis dan layanan bagi klien 

maupun investor sehingga nama PT Studio akan terlihat baik melalui word of 

mouth yang dilakukan serta branding yang baik ini akan membuat investor tertarik 

dan menawarkan diri untuk menanamkan modal.  Dalam segi kompetitors, PT 

Studio akan menambahkan variasi layanan melalui sustainable building assessment 

serta jam terbang yang tinggi akan meningkatkan posisi PT Studio. Dalam New 

Entrant, PT Studio akan meningkatkan aktivitas marketing dengan mengikuti 

sayembara arsitektur, dan media sosial agar branding dapat lebih dikenal di 

masyarakat. Dalam substitute product, PT Studio akan memberikan servis dan 

layanan pula melalui jenis customer relationship yang diterapkan sehingga klien 

lebih memilih untuk menggunakan PT Studio. 

 

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors    

Di dalam suatu bisnis konsultan arsitektur, supplier memiliki peran yang penting. 

Misalnya adalah supplier produk atau material yang membantu dalam memberikan 

pengetahuan terkait product knowledge kepada konsultan agar dapat mengetahui 

jenis – jenis material atau produk terbaru lainnya yang dapat diaplikasikan ke dalam 

desain. Supplier – supplier tersebut dapat membantu dengan menyediakan katalog 

– katalog dari material – material yang tersedia sehingga konsultan dapat memilih 

material dari katalog tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada kontraktor 
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dalam proses pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam suatu 

konsultan yang bergerak di bidang sustainable design, supplier yang diperlukan 

tentunya juga supplier produk atau material yang telah memiliki sertifikasi dan 

yang bersifat dapat diperbarui atau material yang dapat didaur ulang. Dibutuhkan 

pula supplier produk atau material lokal setempat yang dapat mengurangi jejak 

karbon yang dihasilkan. Selain itu produk – produk yang bersertifikasi seperti 

produk lighting yang tidak mengandung merkuri dan produk cat yang memiliki 

emisi yang rendah. 

 

Selain itu, suatu konsultan juga memerlukan adanya supplier Software dalam 

memenuhi kebutuhan selama mendesain suatu proyek. Supplier software tersebut 

meliputi software yang digunakan dalam membuat 3D Modelling seperti Sketch 

Up, software dalam membuat gambar 2D beserta gambar kerjanya seperti Autodesk 

Autocad, software dalam melakukan rendering untuk perspektif seperti V- Ray dan 

Esncape, hingga software yang berkaitan dengan editing untuk gambar presentasi 

Dalam menjalankan konsultan Sustainable Architecture, diperlukan pula adanya 

supplier software yang menyediakan suatu program yang dapat membantu analisa 

desain dalam memanfaatkan energi yang tersedia dengan seoptimal mungkin 

seperti software Dialux yang membantu dalam menganalisa apakah persebaran 

cahaya di dalam ruang. 

 

Dari segi supplier, di fase pertama ini PT Studio memiliki posisi di bawah supplier 

dikarenakan PT Studio juga masih memiliki keterbatasan dan ketergantungan 
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terhadap supplier tertentu. Dengan adanya hal itu, PT Studio akan mencari 

beberapa alternatif dan kerja sama dengan beberapa supplier lainnya untuk masing 

– masing jenisnya sehingga PT Studio memiliki cadangan dan penggunaan produk 

atau material juga dapat lebih disesuaikan dengan ketersediaan dan jarak yang lebih 

dekat antara lokasi proyek dengan supplier sehingga bertujuan pula dalam 

meminimalisir jejak karbon yang dihasilkan. Dengan semakin berkurangnya rasa 

ketergantungan terhadap satu pihak, maka di fase kedua dan ketiga dari PT Studio 

ini akan memiliki posisi yang lebih tinggi dari supplier. Dalam pelaksanaan dan 

penerapan desain tersebut, PT Studio akan menjalin kerja sama pula dengan 

supplier lokal dimana material lokal tersebut merupakan material utama yang 

digunakan dalam mendesain proyek tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, 

diperlukan pula beberapa supplier produk atau material lain yang dapat mendukung 

pula prinsip sustainable tersebut seperti supplier yang telah memiliki sertifikasi 

keramahannya terhadap lingkungan. Terdapat beberapa supplier yang akan diajak 

kerja sama diantaranya : 

 

Tabel 1.3 Daerah Supplier Material Lokal PT Studio 

Daerah / Lokasi Ketersediaan Material Lokal 

Jawa Barat Batu Hijau, Kayu Jati, Kayu Sengon, 

Jawa Tengah Kayu Ulin, Batu Candi, Batu Putih, Kayu 

Sengon 

Jawa Timur Batu Andesit, Kayu Jati, Kayu Sonokeling 

Bali Bambu, Batu Candi Hitam, Kayu Cempaka, 

Kayu Moja 

Nusa Tenggara  Batu Andesit, Batu Alam, Kayu Jati Putih, 

Kayu Cendana, Rumbia, Batu Breksi 

Sumatera Kayu Sungkai, kayu ulin, Batu Marmer 

Kalimantan Kayu Meranti, Kayu Sungkai, Batu Granit 

Batu Gamping, Kayu Ulin 
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Daerah / Lokasi Ketersediaan Material Lokal 

Sulawesi Kayu Aren, Batu Marmer, kayu eboni, Kayu 

Kuku 

Maluku & Papua Kayu merbau, Kayu Melinjo, Batu Gneiss, 

Batu Milonit 
Sumber : Analisis Penulis (2021) 

 

Tabel 1.4. Supplier PT Studio 

Jenis Produk / Material Supplier 

Lighting Phillips, Hannochs, Everlight 

Finishing Formica, Taco, Dulux, Nippon Paint 

Sanitary TOTO, American Standard, Roca 

Smart Devices Phillips, Ecobee, Xiaomi 

Tiles / Board Nusaboard, Royalboard, Milan 

Facade B Foam, Byo Living, Pomi 

Roofing Bluescope, Lysaght, Utomo 
Sumber : Analisis Penulis (2021) 

 

1.3.1.2. Stakeholder  

Di dalam proses berjalannya suatu konsultan arsitektur, terdapat beberapa 

stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan di dalam perusahaan. Di 

antaranya : 

 

● Owner  

Owner merupakan stakeholder utama di dalam suatu perusahaan. Owner 

memiliki peran di dalam pengambilan keputusan dan menjadi penentu 

utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan 

perusahaan. Di dalam pengembangan di fase pertama, Owner juga memiliki 

peran sebagai penyedia dana untuk perusahaan dimana dana tersebut 

menjadi modal awal dan dasar yang digunakan sebagai kas perusahaan. 

 

● Project Manager  
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Project manager memiliki kepentingan dalam perusahaan terutama di 

dalam segi internal perusahaan. Dalam hal ini, project manager memiliki 

kepentingan di dalam mendampingi staff di dalam bekerja serta memiliki 

tanggung jawab dalam pengecekan hasil yang telah dibuat oleh staff 

sebelum diserahkan kepada klien. 

 

● Staf 

Staf disini memiliki kepentingan yang penting dimana staf terlibat secara 

langsung di dalam proses mendesain. Di dalam proses mendesain, staf 

memegang peran utama dan menjadi PIC (person in charge) atau 

penanggung jawab terhadap proyek – proyek yang dikerjakan oleh suatu 

perusahaan. 

 

● Klien  

Klien merupakan sosok yang berperan penting di dalam aktivitas proyek 

yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. Klien disini tidak hanya berperan di 

dalam berjalannya proyek melainkan juga berperan terhadap aftersales 

setelah proyek tersebut selesai. Dengan melakukan servis yang baik dan 

memuaskan, maka klien pun juga akan memberikan review yang baik 

terhadap perusahaan serta membantu dalam mempromosikan melalui Word 

of Mouth. Oleh karena itu, klien memiliki pengaruh terhadap proses dan 

kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. 
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● User  

User merupakan penentu dari keberhasilan suatu perusahaan terutama 

konsultan arsitektur dimana user merupakan pihak yang dapat menentukan 

apakah desain yang telah dibuat dapat menjawab permasalahan yang ada 

atau tidak. Selain itu, User juga dapat membantu dalam mempromosikan 

suatu perusahaan melalui Word of Mouth terkait bagaimana produk atau 

servis yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

 

● Investor  

Investor merupakan sosok yang berpengaruh bagi suatu perusahaan untuk 

melakukan ekspansi dan perkembangan serta dapat membantu dalam segi 

finansial perusahaan. Dalam suatu perusahaan, investor dapat terlibat dari 

tahap awal dalam menanamkan modal untuk mendirikan perusahaan 

ataupun terlibat setelah perusahaan tersebut telah berdiri untuk memberikan 

tambahan dana bagi perusahaan atau membantu perusahaan dalam 

melakukan ekspansi dari perusahaan tersebut. 

 

● Kontraktor  

Kontraktor disini memiliki peran penting di dalam bagian realisasi 

perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dimana 

terdapat perusahaan yang memposisikan kontraktor sebagai anak 

perusahaan suatu konsultan serta ada pula perusahaan yang memposisikan 

kontraktor sebagai key partner perusahaan tersebut. Kontraktor dapat juga 
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dikatakan sebagai kuneci dimana suatu proyek yang telah didesain dapat 

terealisasi atau tidak. Untuk posisi kontraktor yang menjadi bagian eksternal 

atau di luar perusahaan, perlu adanya hubungan yang baik dengan 

kontraktor karena dapat berpengaruh dalam mempromosikan suatu 

perusahaan kepada pihak lain melalui Word of Mouth yang akan berdampak 

terhadap eksistensi suatu perusahaan di bidangnya. 

 

● Konsultan Pendukung 

Selain Supplier, di dalam menjalankan suatu perusahaan terutama di bidang 

konsultan arsitektur, diperlukan adanya pula penasihat atau konsultan di 

bidang lainnya seperti konsultan struktur, konsultan Mekanikal Elektrikal, 

Konsultan Plumbing, hingga konsultan lighting. Hal ini bertujuan untuk 

membantu dan memberikan masukkan kepada suatu konsultan dalam 

pemberian solusi desain yang dapat memiliki dampak yang berkepanjangan 

dan mencegah pemborosan energi. Dalam pengerjaan proyek – proyek 

berskala besar seperti masterplan, suatu konsultan arsitektur akan 

berdiskusi oleh landscape artist yang memiliki kemampuan dalam menata 

lingkungan dan zonasi yang sesuai. Terdapat pula konsultan lain seperti 

konsultan sustainable design yang dapat membantu dalam mengoptimalkan 

nilai sustainable dari suatu layanan atau produk. 

 

Dari segi stakeholder, PT Studio memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan 

dengan stakeholder seperti investor dikarenakan di tahap awal ini PT Studio akan 



31 

 

membutuhkan tambahan dalam segi pinjaman modal untuk perusahaan ini. Selain 

dalam segi konsumen sendiri baik itu klien maupun user dari suatu proyek, PT 

Studio juga memiliki posisi yang di bawah seiring dengan adanya ketergantungan 

dalam segi feedback terkait hasil desain maupun servis yang diberikan akan 

berpengaruh terhadap word of mouth yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini dapat 

diartikan bahwa word of mouth yang bernilai positif atau negatif akan memiliki 

pengaruh yang besar bagi PT Studio seiring dengan jumlah klien yang masih 

terbatas. Oleh karena itu, terdapat strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan 

memberikan layanan dan servis. Dalam fase kedua ini, maka PT Studio akan 

memiliki posisi yang semakin naik menjadi sejajar dengan stakeholder seiring 

dengan jumlah keuntungan yang semakin banyak dan mengurangi ketergantungan 

terhadap modal dari investor. Selain itu, PT Studio akan tetap memberikan layanan 

dan servis yang memuaskan bagi konsumen sehingga dengan hal ini akan 

berdampak terhadap feedback positif secara word of mouth dari pihak konsumen. 

Adanya hal ini membuat PT Studio akan memiliki posisi yang lebih tinggi dari 

stakeholder di tahap ketiga. Konsumen akan cenderung membutuhkan PT Studio 

seiring dengan branding yang baik di fase ini serta tentunya branding perusahaan 

yang baik juga akan menarik pihak investor untuk menawarkan diri dalam kerja 

sama dan menjadikan PT Studio sebagai tempat investasi 

 

1.3.1.3. Competitor (Incumbents)  

Terdapat beberapa competitor yang bergerak di bidang arsitektur sustainable 

sebagai berikut : 
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Studio Arsitektropis 

 

Gambar 1.0-3. Rumah Bintaro 

Sumber : studioarsitektropis.com (2020) 

Gambar di atas merupakan salah satu portfolio untuk proyek hunian Rumah Bintaro 

dengan pendekatan sustainable architecture terutama efisiensi energi karya Studio 

Arsitektropis. Studio ini didirikan oleh Ren Katili dan Albertus Prawata di tahun 

2014 (Arsitektropis, 2020). Studio ini merupakan konsultan arsitektur interior yang 

memiliki pendekatan dalam menghasilkan desain yang berkelanjutan dan 

memfokuskan pada pemanfaatan energi, lingkungan, iklim, inovasi, serta fungsi 

dari bangunan itu sendiri. Proyek yang dikerjakan meliputi residential dan 

komersial, serta pendidikan. Studio ini juga aktif dalam mengikuti kompetisi dan 

pameran arsitektur. Studio ini memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki oleh 

studio arsitektropis ini seperti memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia 

(staf) yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan value 

perusahaan sehingga solusi desain yang ditawarkan dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan energi dengan baik. Studio ini juga melakukan penelitian – penelitian 

dan analisa yang dalam untuk mengembangkan dan menciptakan ide dan konsep 

baru di dalam perancangannya dengan penggunaan teknologi – teknologi baru. 
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Kelemahan yang dimiliki adalah proyek yang dikerjakan hanya berlokasikan di area 

Jakarta dan sekitarnya sehingga branding dari studio ini akan menjadi terbatas dan 

kurang maksimal untuk area – area lain di Indonesia. Studio ini menitik beratkan 

untuk memanfaatkan energi dengan efisien juga berdampak terhadap bentuk – 

bentuk yang dihasilkan menjadi terbatas dan unsur estetikanya menjadi berkurang 

serta adanya cekcok dengan klien seiring adanya perbedaan prioritas desain antara 

pemanfaatan energi dan nilai estetika desain (Katili, 2018).  

 

Dalam segi bisnis model, Value Proposition yang ditawarkan adalah menciptakan 

desain (design) yang dapat menghemat energi dengan seefisien mungkin dengan 

memfokuskan pada fungsional dan kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan. 

Desain yang dihasilkan berbeda – beda (Customization) dan menyesuaikan dengan 

kondisi site dan lingkungan yang ada. Dalam Customer Relationship, konsultan ini 

menggunakan personal assistance dimana terdapat staf yang memiliki tanggung 

jawab terhadap proyek. Customer segment konsultan ini adalah niche market 

dengan masyarakat menengah ke atas, dengan jenis kebutuhan proyek seperti 

residential dan komersial berdomisili di area Jakarta dan sekitarnya. Dalam 

Channels, Ren Katili mencari klien secara langsung (Direct) melalui networking 

yang ia miliki. Selain itu, penggunaan media sosial seperti instagram dan menjadi 

narasumber untuk acara – acara seperti seminar untuk membangun awareness di 

dalam masyarakat. Key Activites yang dilakukan adalah penggunaan teknologi – 

teknologi terbaru untuk dapat menghasilkan solusi dari desain yang dibuat (problem 

solving). Adanya fase eksplorasi ide rancangan dan analisa site disertai adanya kerja 
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sama tim yang baik (Production). Dalam Key Partners, konsultan ini menggunakan 

strategic alliance between non competitor dimana Ren Katili sering membangun 

hubungan baik diluar dunia arsitektur interior seperti penasihat finansial, 

managerial untuk dapat melengkapi dan mendukung studio ini. Studio ini 

menggunakan Coopetition dengan mengajak kerja sama konsultan lain untuk 

proyek – proyek tertentu apabila mengalami kendala selama proses. Dalam Key 

Resources, (Human) yang dimiliki oleh Studio Arsitektropis adalah Ren Katili dan 

Albertus Prawata yang berperan sebagai prinsipal, divisi pengembangan dan 

penelitian (associate), asisten arsitek, dan senior drafter. Dalam segi intelektual, 

konsultan ini menggunakan teknologi – teknologi dan software serta pengetahuan 

yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu desain. Pada segi finansial, modal awal 

perusahaan berasal dari keuntungan 2 proyek awal yang dikerjakan oleh owner 

sendiri. 

 

Sonny & Sons Architect Consultant 

 

Gambar 1.0-4.  Proyek Villa Tretes 

Sumber : sonnynsons.com (2020) 

Gambar di atas merupakan salah satu proyek Villa yang dikerjakan oleh konsultan 

ini dengan pendekatan sustainable architecture. Sonny & Sons merupakan salah 
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satu konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan sustainable dan berlokasikan di 

Surabaya (sonnynsons, 2020). Konsultan ini dirikan oleh Sonny Njonoriswondo 

sejak tahun 1981 dengan nama Sonny Architect dan seiring berjalannya waktu 

Sonny mengajak anaknya yaitu Aditya K. Njonoriswondo untuk bekerja sama 

dalam menjalankan konsultan ini dan mengubahnya menjadi Sonny & Sons 

Architect. Konsultan ini memiliki prinsip dalam mengembangkan desain dengan 

memperhatikan beberapa aspek seperti efisien energi, konservasi air, pengolahan 

limbah, penggunaan material – material yang tidak berdampak buruk terhadap 

lingkungan dan fungsionalitas desain tersebut. Proyek yang dikerjakan oleh 

konsultan ini sebagian besar adalah residential namun juga mengerjakan komersial 

yang telah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Surabaya, Malang, Jember, Bali, 

Samarinda, dan kota – kota lainnya. Konsultan ini memiliki kelebihan yaitu telah 

memiliki pengalaman yang banyak dan koneksi key partners yang banyak di 

berbagai daerah di Indonesia. Memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap 

pengolahan sustanaible architecture dan penerapannya di lapangan. Kelemahan 

dari konsultan ini adalah keterbatasan dalam melakukan marketing dan cenderung 

mengandalkan kepada klien (word of mouth) dan owner sendiri sehingga branding 

dari konsultan ini kurang dikenal untuk generasi muda. 

 

Dalam segi bisnis model, konsultan ini memiliki Value propositions yaitu 

pembuatan jasa desain dengan prinsip – prinsip sustainable design dan melakukan 

inovasi – inovasi untuk mengoptimalkan aspek – aspek yang ada(design), 

pemberian layanan dan servis secara penuh kepada dengan berusaha dalam 

http://sonnynsons.com/
http://sonnynsons.com/
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memberikan kepuasan kepada klien (performance), pembuatan desain yang 

kontekstual dan unik sesuai dengan lingkungan sehingga desain yang dihasilkan 

berbeda – beda (customization). Dalam customer relationship, seiring dengan 

memiliki salah satu fokus utama dalam servis pelayanan maka konsultan ini 

menggunakan dedicated personal assistance agar klien dapat memiliki kepuasan 

yang baik dan menjaga hubungan baik dengan klien (aftersales) agar klien dapat 

kembali menggunakan jasa konsultan ini atau merekomendasikan kepada klien – 

klien baru lainnya. Customer segment yang diterapkan yaitu niche market dengan 

masyarakat menengah ke atas dengan residential dan komersial di seluruh 

Indonesia. Channels dari perusahaan ini adalah melalui owner secara langsung 

ataupun melalui staff. (Direct) serta mengadalkan melalui Word of Mouth dari klien 

– klien yang pernah menggunakan jasa konsultan. Key Activities dimulai dari tahap 

pemilihan lokasi yang sesuai dan menganalisa kebutuhan klien yang dapat 

dikombinasikan dengan sustanaible design (production), penggunaan berbagai 

sistem – sistem dan teknologi yang tepat untuk digunakan di dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada (problem solving). Key Partners dari konsultan ini 

membangun kerja sama dengan pihak – pihak lain seperti supplier – supplier yang 

berkaitan dengan produk dan sistem sustainable dalam tahap pengerjaan dan 

realisasi proyek (Arsitektropis, 2020)(Strategic alliance between non-competitor). 

Key Resources yang dimiliki dua owner yang bertugas sebagai principal dalam 

mendesain dan membawahi staffnya. 

 

Atelier Riri 
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Gambar 1.0-5. Proyek Fakultas Teknik Universitas Pancasila 

Sumber : atelierriri.com (2020) 

Gambar di atas merupakan salah satu karya dari konsultan ini yang menggunakan 

pendekatan sustainable architecture. Atelier Riri merupakan sebuah konsultan 

arsitektur interior yang didirikan oleh Novriansyah Yakub (Riri) pada tahun 2005 

(atelierriri, 2020). Pola pikir yang mereka terapkan adalah mendesain tidak hanya 

sekedar estetika bangunan namun juga dapat merespon terhadap lingkungan. 

Konsultan ini berusaha untuk mendesain bangunan dengan memperhatikan 

dampaknya yang berkelanjutan dengan berusaha menggunakan material – material 

lokal, mengoptimalkan pemanfaatan ventilasi dan cahaya demi menciptakan 

kenyamanan bagi penggunanya dengan adanya sentuhan kontemporer. Jenis proyek 

yang dikerjakan oleh Atelier Riri dimulai dari jenis hunian residential dan 

pengerjaan proyek komersial. Kelebihan dari konsultan ini adalah pengutamaan 

sustainable dalam setiap solusi desain yang dihasilkan sehingga dapat 

memanfaatkan respon yang baik dari bangunan terhadap lingkungan seperti 

penggunaan material lokal, cahaya dan ventilasi alami, dan karakteristik tropis yang 

kuat. Selain itu, Atelier Riri lebih mengutamakan dalam memenuhi kebutuhan klien 

daripada menciptakan desain yang memiliki keunikan tersendiri sehingga desain 

yang dihasilkan dapat lebih bersifat personal bagi klien. Kelemahan dari konsultan 
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ini adalah kendala di dalam proses realisasi proyek dalam menjawab solusi desain 

dimana Atelier Riri sering mengalami hambatan apabila jenis solusi yang telah 

dibuat tidak dapat diaplikasikan. Hal tersebut mendorong studio ini untuk mencari 

solusi baru yang tentunya akan memakan waktu. 

 

Dalam segi bisnis model , value propositions yang ditawarkan adalah Desain yang 

dihasilkan unik dan tidak memiliki ciri khas seiring dengan penekanan pada client-

oriented (Customization),dan hasil desain yang dihasilkan merupakan hasil respon 

terhadap lingkungan dengan pendekatan sustainable design (design). Dalam 

Customer relationship, Atelier Riri menggunakan personal assistance dimana 

adanya satu tim yang terdiri atas beberapa staf yang akan bertugas menangani suatu 

proyek. Tim tersebut terdiri atas arsitek proyek yang dibantu dengan junior arsitek, 

konsep yang didapatkan akan dikembangkan oleh arsitek proyek dan arsitek prinsip 

dan untuk pengerjaan gambar detail akan dilanjutkan oleh arsitek junior. Atelier 

Riri juga menerapkan aftersales dengan tetap berkomunikasi dan menjaga 

hubungan baik dengan klien. Customer segments dari Atelier Riri mayoritas adalah 

Residential namun juga menerima pengerjaan komersial di area Jakarta dan 

sekitarnya (niche market). Channels yang digunakan adalah melalui media sosial 

(indirect) seperti instagram, website, dan youtube serta secara langsung melalui 

owner dan staf. Key Activities yang dilakukan melalui fase brainstorming, 

pembagian kerja dalam tim,pengembangan ide hingga proyek tersebut selesai 

(production), melakukan kunjungan pada lokasi proyek, dan melakukan analisa site 

serta bertemu dengan klien secara personal sebagai fase brainstorming untuk 
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menemukan solusi desain dari permasalahan yang ditemukan (problem solving). 

Key Partners : adanya kerja sama dengan konsultan arsitektur interior  (co-

opetition) lainnya pada proyek – proyek tertentu untuk dapat menemukan solusi 

desain yang lebih baik dan lebih matang. Key Resources pada segi human adalah 

Studio ini terdiri atas owner yang bertugas sepabagi principal design, arsitek prinsip 

dan arsitek proyek yang membawahi beberapa arsitek junior yang bertugas sebagai 

desainer dan drafter sekaligus. 

AGo Architect 

 

Gambar 1.0-6. Proyek Rumah 3500 Milimeter 

Sumber : agoarchitecture.com (2021) 

Gambar di atas ini merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh AGo 

Architect. AGo Architect merupakan konsultan arsitektur yang didirikan di tahun 

2018 oleh 2 orang yaitu Abimana Pradhana dan Osrithalia Gabriela. Konsultan ini 

mengutamakan pada pendekatan holistik terkait bagaimana hubungan manusia 

dengan lingkungan dapat terbangun. Demi mewujudkan hal tersebut, konsultan ini 

berusaha dalam menghadirkan desain yang fungsional, berkelanjutan, serta 

penggunaan material – material yang sesuai kondisi dan efisien. Melalui prinsip 

tersebut, konsultan ini berharap dapat membantu mengatasi permasalahan yang 
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terjadi dalam faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsultan ini menawarkan 

beberapa jenis layanan dimulai dari jasa konsultasi untuk desain seperti desain 

hunian, komersial, hingga urban serta jasa layanan penilaian bangunan (building 

performance research). Kedua owner perusahaan ini memiliki keahliannya masing 

– masing dimana Abimana bertugas sebagai arsitek yang memiliki kemampuan 

dalam desain berskala urban serta Gabriela bertugas sebagai arsitek yang memiliki 

kemampuan dalam building researcher. Konsultan ini memiliki kelebihan dimana 

adanya kedua owner yang memiliki keahliannya masing – masing memudahkan 

dalam jenis pelayanan yang ditawarkan dan koordinasi tim. Kelemahannya adalah 

seiring dengan konsultan ini yang baru didirikan tahun 2018, maka branding dari 

arsitek ini tidak sebesar dengan kompetitor – kompetitor lainnya. Konsultan ini juga 

mengikuti kegiatan marketing lainnya seperti mengikuti sayembara dan kegiatan 

pameran sehingga hal ini berpengaruh terhadap pembagian kerja seiring dengan 

keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki. 

 

Dalam segi bisnis model, Value Proposition yang ditawarkan adalah menciptakan 

desain (design) yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, 

dna lingkungan secara sustainable. Desain yang dihasilkan berbeda – beda 

(Customization) dan menyesuaikan dengan kebutuhan klien dan lingkungan yang 

ada. Dalam Customer Relationship, konsultan ini menggunakan dedicated personal 

assistance dimana owner akan terlibat secara langsung dalam menangani proyek 

yang dikerjakan. Customer segment konsultan ini adalah niche market dengan 

masyarakat menengah ke atas, dengan jenis kebutuhan proyek seperti residential 
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dan komersial hingga masterplan dan berlokasikan area Jakarta dan sekitarnya. 

Dalam Channels, owner mencari klien secara langsung (Direct) melalui networking 

yang ia miliki. Selain itu, penggunaan media sosial seperti instagram dan website 

serta mengikuti kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan arsitektur seperti 

pameran maupun sayembara untuk membangun awareness di dalam masyarakat. 

Key Activites yang dilakukan adalah melakukan analysis site secara langsung oleh 

owner agar solusi desain yang desain dapat bersifat kontekstual (problem solving). 

Adanya fase kegiatan seperti kegiatan kurasi bangunan serta observasi dan 

dilanjutkan dengan usulan untuk realisasi yang dapat diterapkan (Production). 

Dalam Key Partners, konsultan ini menggunakan strategic alliance between non 

competitor dimana owner membangun kerja sama dengan kontraktor untuk 

mewujudkan hasil desain yang telah dibuat. Dalam Key Resources, (Human) yang 

dimiliki oleh konsultan ini adalah Abimana Pradhana dan Osrithalia Gabriela yang 

berperan sebagai prinsipal desain yang terdiri atas 2 divisi yaitu urban design dan 

building researcher. Dalam segi intelektual, konsultan ini memiliki pengetahun 

dari segi design thinking serta pengetahuan terkait sustainable dan urban yang 

dimiliki owner saat menjalani kegiatan S2 di Singapura. Pada segi finansial, modal 

awal perusahaan berasal dari tabungan pribadi owner yang didapat dari bisnis lain 

di bidang healthy lifestyle. 

 

Arcologia Architect 
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Gambar 1.0-7. Proyek Gereja Palangkaraya 

Sumber : arcologia.com (2021) 

Gambar di atas merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh Arcologia 

Architect. Arcologia Architect merupakan konsultan arsitektur yang berlokasikan 

di Surabaya dan didirikan oleh Eko Wardoyo di tahun 2009. Nama dari Arcologia 

sendiri berasal dari Architecture dan Ecology. Konsultan ini telah mengerjakan 

beberapa jenis proyek dimulai dari jenis proyek hunian, komersial, hingga gedung 

perkantoran yang berlokasikan di Indonesia. Konsultan ini memiliki pendekatan 

sustainable dan bertujuan dalam menciptakan kesadaran masyarakat terkait 

pentingnya prinsip berkelanjutan ini. Dalam perancangannya sendiri, konsultan ini 

melibatkan prinsip desain yang dinamis dimana konsultan akan berdiskusi dengan 

klien karena suatu keputusan desain yang dibuat oleh konsultan tidak bersifat satu 

arah. Kelebihan dari konsultan ini adalah memiliki key partners yang terpecaya 

baik dari supplier ternama maupun kontraktor dimana hal ini dapat memberikan 

kepercayaan bagi klien untuk menggunakan jasa konsultan ini. Kelemahan dari 

konsultan ini adalah tidak memiliki media sosial secara khusus seperti instagram 
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dimana instagram perusahaan merupakan instagram dari owner pribadi dimana hal 

ini juga berpengaruh pula terhadap konten yang dimasukkan sebagai portfolio 

perusahaan menjadi satu dengan kegiatan pribadi owner.  

 

Dalam segi bisnis model, Value Proposition yang ditawarkan adalah menciptakan 

desain (design) secara sustainable untuk dampaknya yang berkelanjutan dan 

keramahan terhadap lingkungan. Desain yang dihasilkan berbeda – beda 

(Customization) seiring dengan setiap klien memiliki karakternya tersendiri. Dalam 

Customer Relationship, konsultan ini menggunakan co – creation dimana owner 

akan mengajak klien untuk berdiskusi dan membuat desain dengan komunikasi 

secara 2 arah. Customer segment konsultan ini adalah niche market dengan 

masyarakat menengah ke atas, dengan jenis kebutuhan proyek seperti residential 

dan komersial hingga gedung dan berlokasikan di seluruh Indonesia. Dalam 

Channels, owner mencari klien secara langsung (Direct) melalui networking yang 

dimiliki dan mengandalkan word of mouth untuk indirect serta menggunakan 

website. Key Activites yang dilakukan adalah melakukan analysis site secara 

langsung serta diskusi dengan klien terkait solusi yang tepat untuk diaplikasikan ke 

dalam desain (problem solving). Adanya tahapan dari design & build beserta 

pembahasan terhadap sistem – sistem yang ada seperti struktural hingga mekanikal 

(Production). Dalam Key Partners, konsultan ini menggunakan Strategic Alliance 

Between non-competitors dimana konsultan ini membangun kerja sama dengan 

supplier – supplier ternama seperti Toto dan Philips. Dalam Key Resources, 

(Human) yang dimiliki oleh konsultan ini adalah owner perusahaan yang berposisi 
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sebagai designer dan membawahi beberapa drafter dan designer lainnya. Dalam 

segi intelektual, konsultan ini memiliki pengetahun dari segi software yang 

digunakan serta pengetahuan dalam dunia sustainable dan pengaplikasiannya. Pada 

segi finansial, modal awal perusahaan berasal dari tabungan pribadi owner. 

 

SCDA Architects 

 

Gambar 1.0-8 Cluny Park Residence 

Sumber : scdaarchitects.com (2021) 

Gambar di atas merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh SCDA 

Architects. SCDA Architects merupakan konsultan arsitektur interior yang 

didirikan oleh Soo Chan di Singapura pada tahun 1995 dimana nama konsultan ini 

diambil dari singkatan nama pendirinya. Konsultan ini telah mengerjakan berbagai 

jenis proyek dimulai arsitektur interior hospitality, residential, commercial, 

landscape, hingga masterplan yang tersebar di berbagai negara Asia yang ada 

termasuk Indonesia. Konsultan ini memiliki pendekatan dan upayanya dalam 

menggunakan elemen – elemen dasar yang berpengaruh terhadap arsitektur seperti 
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cahaya, material, alam, dan bagaimana desain yang dihasilkan juga dapat 

memberikan transparansi bagi pengguna (Chan, 2004). Dalam merancang, 

konsultan ini memiliki prinsip dan upayanya agar desain yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan kondisi iklim, nilai sosial budaya lokal yang ada, dan 

mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar lokasi. Hal itu juga bisa dilihat dari 

desain yang ditawarkan cenderung menerapkan clean design agar dapat 

menunjukkan keaslian dan karakteristik dari elemen – elemen desain yang ada. 

Kelebihan dari konsultan ini adalah memiliki konten digital terkait penelitian – 

penelitian yang telah dibuat dan dibuka secara umum agar dapat berguna dan 

bermanfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat umum. Selain itu, konsultan 

ini juga telah memiliki jam terbang yang tinggi serta lingkup layanan yang luas 

dengan adanya beberapa kantor cabang di negara lain. Kelemahan dari konsultan 

ini adalah memiliki jumlah director yang cukup banyak dimana mayoritas berada 

di Singapura dan hanya satu director yang ada di beberapa kantor cabang lain 

sehingga hal ini dapat berpengaruh pula dalam segi koordinasi internal perusahaan. 

Selain itu, konten materi yang dibawakan juga memiliki ilmu dan bahasa yang 

mengarah pada hal arsitektur sehingga hal tersebut cenderung sulit untuk dipahami 

bagi masyarakat umum. 

 

Dalam segi bisnis model, Value Proposition yang ditawarkan adalah menciptakan 

desain (design) dengan mengoptimalkan kondisi iklim, nilai sosial budaya 

setempat, dan kondisi di sekitar lokasi. Desain yang dihasilkan berbeda – beda 

(Customization) seiring dengan setiap proyek juga memiliki klien dan analisa yang 
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berbeda – beda. Dalam Customer Relationship, konsultan ini menggunakan 

Personal Asistance dimana adanya tim yang menjadi penanggung jawab untuk 

suatu proyek. Customer segment konsultan ini adalah segmented market yaitu 

secara Business to Business untuk proyek hospitality, komersial, dan masterplan 

serta untuk proyek residensial. Dalam Channels, owner mencari klien secara 

langsung (Direct) melalui networking yang dimiliki dan mengandalkan word of 

mouth  seiring dengan jam terbang yang tinggi untuk indirect menggunakan website 

dan media sosial. Key Activites yang dilakukan adalah melakukan analysis dan 

brainstorming untuk value apa yang terdapat di lokasi serta bagaimana 

mengoptimalkan ketersediaan material dan budaya lokal yang ada (problem 

solving) dan aktivitas pembuatan jurnal untuk konten digital (production). Dalam 

Key Partners, konsultan ini menggunakan Strategic Alliance Between non-

competitors dimana konsultan ini membangun kerja sama dengan pihak lain di luar 

arsitektur seperti manajemen untuk membantu mengembangkan bisnis. Dalam Key 

Resources, (Human) yang dimiliki oleh konsultan ini adalah owner perusahaan 

yang berposisi sebagai head designer yang membawahi beberapa Director dan 

Director membawahi beberapa designer. Dalam segi intelektual, konsultan ini 

memiliki jurnal konten digital terkait penerapan elemen – elemen desain yang dapat 

menjadi gambaran dan pedoman dalam perancangan. Pada segi finansial, modal 

awal perusahaan berasal dari tabungan pribadi owner yang didapat saat menjadi 

intrapreneur di bidang arsitektur. 

 

Berdasarkan aspek penjelasan di atas, dapat disimpulkan melalui tabel berikut : 



47 

 

 

Tabel 1.5. Perbandingan Masing – Masing Competitors 

Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

Arsitektropis ● Memiliki Staff 

yang memiliki 

latar belakang 

pendidikan 

yang 

mendukung, 

melakukan 

penelitian 

yang 

mendalam 

dengan 

menggunakan 

teknologi 

terbaru 

● Owner aktif 

dalam 

melakukan 

edukasi terkait 

pentingnya 

prinsip 

berkelanjutan 

melalui 

narasumber 

acara atau 

seminar dan 

sering 

mengikuti 

pameran 

dimana hal ini 

membuat 

nama 

konsultan ini 

menjadi 

semakin 

dikenal di 

masyarakat 

umum 

● Lingkup 

proyek yang 

dikerjakan oleh 

konsultan ini 

masih terbatas 

untuk area 

Jakarta dan 

sekitarnya  

● Adanya 

cekcok yang 

terjadi dengan 

pihak klien 

terkait adanya 

ketidaksepaham

an prinsip dalam 

mendesain 

dimana 

konsultan ini 

sering menitik 

beratkan pada 

segi efisiensi 

energi dan 

mengakibatkan 

nilai estetika 

seringkali 

menjadi 

berkurang.  

● Value Propositions: 

(design) 

Menciptakan desain 

yang unik dengan 

efisiensi energi dan 

memfokuskan pada 

fungsional dan 

kustomisasi 

(customization) 

dengan kebutuhan 

klien. 

● Customer Segment 

(niche market) 

masyarakat 

menengah ke atas, 

residential dan 

komersial, 

berdomisili di area 

Jakarta dan 

sekitarnya. 

● Customer 

Relationship 

Adanya staf yang 

bertugas sebagai 

penanggung jawab 

di dalam proyek 

(personal 

assistance) 

● Channel Melalui 

Owner secara 

langsung (Direct), 

dan media sosial, 

menjadi pembicara 

seminar 

● Key Activities 

Penggunaan 

teknologi – 

teknologi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

ditemukan (problem 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

solving), adanya fase 

eksplorasi dengan 

kunjungan lapangan 

dan diskusi tim 

(production) 

● Key Partners 

(strategic alliance 

between non 

competitor) dengan 

penasihat finansial, 

managerial, (Co-

opetition) dengan 

konsultan arsitektur 

lain untuk proyek 

tertentu 

● Key Resourves 

(Human): prinsipal, 

divisi 

pengembangan dan 

penelitian, asisten 

arsitek, dan senior 

drafter, 

(Intellectual) 

menggunakan 

teknologi dan 

software untuk 

solusi desain, 

(Financial) berasal 

keuntungan proyek 

yang dikerjakan 

owner 

Sonny & 

Sons 

Architect 

● Memiliki 

pengalaman 

dan jam 

terbang yang 

tinggi di 

bidang 

arsitektur 

serta 

branding 

yang terkenal 

di berbagai 

daerah di 

Indonesia 

● Hanya 

mengadalkan 

klien melalui 

Owner dan 

Word of 

Mouth, 

Branding 

perusahaan 

kurang dikenal 

untuk generasi 

muda. 

● Adanya 

regenerasi 

● Value Propositions 

Pembuatan desain 

(design) dengan 

pendekatan 

sustainable dan 

menciptakan sebuah 

desain yang unik dan 

kontekstual 

(customization)  

dengan kondisi 

lapangan, pemberian 

servis dan layanan 

yang memuaskan 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

● Memberikan 

edukasi pula 

terkait 

bagaimana 

penerapan 

nilai 

sustainable 

melalui 

servis dan 

desain yang 

diberikan 

kepada klien 

yang dilakukan 

dari Bapak 

Sonny kepada 

anaknya yaitu 

Bapak Aditya 

berdampak 

terhadap klien 

– klien lama 

yang belum 

tentu berminat 

konsultan ini 

seiring dengan 

belum 

terbangunnya 

relasi dengan 

generasi baru 

kepada klien 

(performance) 

● Customer Segment 

(niche market) 

Masyarakat 

menengah ke atas, 

residential dan 

komersial di seluruh 

area Indonesia. 

● Customer 

Relationship Owner 

terjun secara 

langsung dan 

menjamin kepuasan 

klien (dedicated 

personal assistance) 

dan menjaga 

hubungan baik 

dengan klien 

(aftersales) 

● Channel Melalui 

Owner dan staff 

secara langsung 

(Direct) serta word 

of mouth melalui 

klien (indirect) 

● Key Activites 

Membantu dalam 

pemilihan lokasi 

serta sistem – sistem 

sustainable yang 

dapat diaplikasikan 

(production), adanya 

penggunaan 

teknologi dan 

produk sebagai 

solusi desain 

(problem solving) 

● Key Partners 

strategic alliance 

between non 

competitor dengan 

supplier – supplier 

produk dan sistem 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

yang sesuai dengan 

prinsip sustainable 

● Key Resources 

(Human): terdapat 

owner sebagai 

principal design 

yang membawahi 

staff secara 

langsung. 

Atelier Riri ● Menciptakan 

desain 

dengan client 

oritented 

sehingga 

desain yang 

dihasilkan 

bersifat 

personal, 

pengutamaan 

prinsip 

sustainability 

● Mengutamak

an pada 

prinsip 

reasoning 

daripada 

imagining 

sehingga 

desain yang 

dihasilkan 

memiliki alas 

an dan dasar 

yang kuat 

● Kendala 

terhadap 

simulasi desain 

apakah sudah 

dapat 

menjawab 

solusi desain 

yang 

ditawarkan 

dengan 

optimal. 

● Adanya image 

atau category 

trap dimana 

konsultan ini 

sering 

terfokuskan 

pada salah satu 

aspek desain 

yang berakibat 

pada aspek 

lainnya yang 

menjadi kurang 

diperhatikan 

● Value Propositions 

client oritented 

desain yang fleksibel 

dan menyesuaikan 

kebutuhan klien 

(Customization), 

menggunakan 

prinsip (design) 

sustainable design 

dalam mendesain 

suatu proyek. 

● Customer Segment 

(niche market) 

Masyarakat 

menengah ke atas, 

Residential dan 

komersial di area 

Jakarta dan 

sekitarnya 

● Customer 

Relationship 

Adanya tim yang 

terdiri atas gabungan 

arsitek senior dan 

junior dalam 

menangani proyek 

(personal 

assistance) 

● Channel melalui 

owner (direct) atau 

media sosial seperti 

instagram, website, 

dan youtube.  

● Key Activities 

Adanya fase 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

brainstorming dan 

melakukan analisa 

site terlebih dahulu 

untuk dapat 

memecahkan solusi 

desain (problem 

solving), adanya 

brainstorming, 

pembagian tim, fase 

diskusi dan 

pengembangan 

hingaa proyek 

selesai (production) 

● Key Partners (co-

opetition) kerja sama 

dengan konsultan 

arsitektur lainnya 

dalam pengerjaan 

proyek – proyek 

tertentu 

● Key Resources 

(human): terdapat 

Owner sebagai 

principal design, 

arsitek prinsip 

arsitek proyek yang 

membawahi arsitek 

junior. (Financial) 

didapat dari 

tabungan owner 

selama bekerja 

sebelumnya. 

AGo 

Architect  

● Adanya dua 

principal 

design 

memudahka

n dalam jenis 

pelayanan 

yang 

ditawarkan 

dan 

koordinasi 

tim terkait 

pembagian 

● branding dari 

arsitek ini tidak 

sebesar dengan 

kompetitor – 

kompetitor 

lainnya seiring 

dengan 

konsultan ini 

lebih baru 

● Konsultan ini 

juga mengikuti 

kegiatan 

● Value Proposition 

desain sustainable 

(design) yang 

memberikan 

dampak positif 

terhadap ekonomi, 

sosial, dna 

lingkungan Desain 

yang dihasilkan 

berbeda – beda 

(Customization) dan 

menyesuaikan 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

jobdesk yang 

dilakukan.  

● Owner 

memiliki 

sertfikasi 

greenship 

yang 

diperoleh di 

Singapura 

dimana 

standar 

sustainable 

yang 

diaplikasikan 

merupakan 

standar yang 

diakui secara 

global 

 

marketing 

lainnya seperti 

mengikuti 

sayembara dan 

kegiatan 

pameran 

sehingga hal ini 

berpengaruh 

terhadap 

pembagian 

kerja seiring 

dengan 

keterbatasan 

tenaga kerja 

yang dimiliki. 

dengan kebutuhan 

klien dan lingkungan 

yang ada. 

● Customer 

Relationship 

(dedicated personal 

assistance) owner 

akan terlibat secara 

langsung dalam 

menangani proyek 

yang dikerjakan 

● Customer segment 

(niche market) 

dengan masyarakat 

menengah ke atas, 

dengan jenis 

kebutuhan proyek 

seperti residential 

dan komersial 

hingga masterplan 

di area Jakarta dan 

sekitarnya. 

● Channels owner 

mencari klien secara 

langsung (Direct) 

melalui networking 

yang ia miliki dan 

penggunaan media 

sosial seperti 

instagram dan 

website, mengikuti 

pameran dan 

sayembara arsitektur 

● Key Activites 

analysis site secara 

langsung oleh owner 

agar solusi desain 

kontekstual 

(problem solving). 

kegiatan kurasi 

bangunan dan 

observasi 

dilanjutkan dengan 

usulan realisasi yang 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

dapat diterapkan 

(Production). 

● Key Partners 

(strategic alliance 

between non 

competitor) kerja 

sama dengan 

kontraktor untuk 

mewujudkan hasil 

desain yang telah 

dibuat.  

● Key Resources, 

(Human) yang 

dimiliki oleh 

konsultan ini adalah 

owner sebagai 

prinsipal desain 

yang terdiri atas 

urban design dan 

building researcher. 

(intellectual) 

pengetahun dari segi 

design thinking serta 

pengetahuan terkait 

sustainable dan 

urban, (finansial) 

modal awal 

perusahaan berasal 

dari tabungan 

pribadi owner yang 

didapat dari bisnis 

lain di bidang 

healthy lifestyle. 

 

Arcologia ● key partners 

yang 

terpecaya 

baik dari 

supplier 

ternama 

maupun 

kontraktor 

dimana hal 

ini dapat 

● tidak memiliki 

media sosial 

secara khusus 

seperti 

instagram 

dimana 

instagram 

perusahaan 

merupakan 

instagram dari 

● Value Proposition 

desain (design) 

secara sustainable 

untuk dampaknya 

yang berkelanjutan 

dan keramahan 

terhadap lingkungan. 

Desain yang 

dihasilkan berbeda – 

beda 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

memberikan 

kepercayaan 

bagi klien 

untuk 

menggunaka

n jasa 

konsultan ini.  

● Menawarkan 

pula jasa 

desain baik 

dari 

konseptual 

serta secara 

design 

development 

pula baik 

dalam hal 

interior, 

struktural 

hingga 

mekanikal 

elektrikal 

owner pribadi 

dimana hal ini 

juga 

berpengaruh 

pula terhadap  

konten yang 

dimasukkan 

sebagai 

portfolio 

perusahaan 

menjadi satu 

dengan 

kegiatan 

pribadi owner 

● Owner 

menangani 

secara 

langsung 

berbagai divisi 

serta 

komunikasi 

dengan klien 

dilakukan pula 

hanya dengan 

owner 

sehingga hal 

ini berdampak 

terhadap 

pekerjaan staff 

yang sangat 

bergantung 

dengan owner 

(Customization) 

seiring dengan setiap 

klien memiliki 

karakternya 

tersendiri.  

● Customer 

Relationship (co – 

creation) owner 

mengajak klien 

untuk berdiskusi dan 

membuat desain 

dengan komunikasi 

secara 2 arah.  

● Customer segment 

(niche market) 

dengan masyarakat 

menengah ke atas, 

proyek seperti 

residential dan 

komersial hingga 

gedung dan 

berlokasikan di 

seluruh Indonesia.  

● Channels owner 

mencari klien secara 

langsung (Direct) 

melalui networking 

yang dimiliki dan 

mengandalkan word 

of mouth dan 

menggunakan 

website.  

● Key Activites 

analysis site secara 

langsung dan diskusi 

dengan klien terkait 

solusi yang tepat 

untuk diterapkan 

(problem solving). 

Adanya tahapan dari 

design & build, 

pembahasan sistem 

struktural hingga 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

mekanikal 

(Production).  

● Key Partners 

(Strategic Alliance 

Between non-

competitors) 

membangun kerja 

sama dengan 

supplier – supplier 

ternama seperti Toto 

dan Philips  

● Key Resources 

(Human) owner 

perusahaan sebagai 

designer dan 

membawahi 

beberapa drafter dan 

designer lainnya. 

(intellectual) 

pengetahun dari segi 

software yang 

digunakan dan dunia 

sustainable, 

(financial) modal 

awal perusahaan 

berasal dari tabungan 

pribadi owner 

SCDA 

Architects 

● Memiliki jam 

terbang yang 

tinggi dengan 

proyek yang 

tersebar di 

berbagai 

negara 

● Adanya 

konten digital 

terkait 

edukasi 

arsitektur 

yang dapat 

diakses 

secara umum 

● Mengoptimal

kan nilai 

● Adanya 

ketidakseimba

ngan dalam 

posisi director 

yang dapat 

berpengaruh 

terhadap 

koordinasi 

internal 

perusahaan 

● Konten materi 

yang 

disampaikan 

memiliki sifat 

yang dalam 

sehingga lebih 

susah untuk 

● Value Proposition 

desain (design) 

dengan 

mengoptimalkan 

kondisi iklim, nilai 

sosial budaya 

setempat, dan 

kondisi di sekitar 

lokasi. Desain yang 

dihasilkan berbeda – 

beda 

(Customization) 

seiring dengan setiap 

proyek juga 

memiliki klien dan 

analisa yang berbeda 

– beda. 
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

sosial budaya 

dan 

lingkungan 

dan 

diterapkan ke 

dalam desain 

dimengerti 

oleh 

masyarakat 

umum 

●  Customer 

Relationship 

Personal Asistance 

dimana adanya tim 

yang menjadi 

penanggung jawab 

untuk suatu proyek 

● Customer segment 

segmented market 

secara Business to 

Business untuk 

proyek hospitality, 

komersial, dan 

masterplan serta 

untuk proyek 

residensial.  

● Channels owner 

mencari klien secara 

langsung (Direct) 

melalui networking 

yang dimiliki dan 

mengandalkan word 

of mouth  seiring 

dengan jam terbang 

yang tinggi untuk 

indirect 

menggunakan 

website dan media 

sosial.  

● Key Activites 

melakukan analysis 

dan brainstorming 

untuk value apa yang 

terdapat di lokasi 

serta bagaimana 

mengoptimalkan 

ketersediaan 

material dan budaya 

lokal yang ada 

(problem solving) 

dan aktivitas 

pembuatan jurnal 

untuk konten digital 

(production)..  
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Konsultan/ 

aspek 

Kelebihan Kekurangan Business Model 

Canvas 

● Key Partners 

konsultan ini 

menggunakan 

Strategic Alliance 

Between non-

competitors dimana 

konsultan ini 

membangun kerja 

sama dengan pihak 

di luar arsitektur 

seperti dalam halam 

manajemen bisnis  

● Key Resources, 

(Human) owner 

perusahaan yang 

berposisi sebagai 

head designer yang 

membawahi 

beberapa Director 

dan Director 

membawahi 

beberapa designer. 

intelektual, jurnal 

konten digital terkait 

penerapan elemen – 

elemen desain yang 

dapat menjadi 

gambaran dan 

pedoman dalam 

perancangan. 

finansial, modal 

awal perusahaan 

berasal dari 

tabungan pribadi 

owner yang didapat 

saat menjadi 

intrapreneur di 

bidang arsitektur. 

 
Sumber : Dokumen Pribadi (2020) 
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Dari segi competitors, PT Studio memposisikan berada di bawah kompetitor – 

kompetitor yang ada. Hal ini didasari dengan branding yang belum terkenal di 

kalangan masyarakat serta jam terbang yang tidak setinggi kompetitor lain. Demi 

meningkatkan posisi ini, maka diperlukan adanya strategi yang ditawarkan agar 

konsumen lebih memilih PT Studio. Dalam segi layanan usaha sendiri, PT Studio 

akan menawarkan pula jasa sustainable building assessment bagi perusahaan – 

perusahaan dalam membuat sustainability report. Selain itu, PT Studio juga akan 

menawarkan dalam. PT Studio akan melakukan kegiatan marketing melalui media 

sosial seperti instagram dan website ataupun kegiatan sayembara, serta mengadakan 

webinar dan konten digital agar branding dari PT Studio dapat semakin dikenal di 

masyarakat. Dalam fase kedua ini, PT Studio akan mulai berada di posisi yang sama 

dengan competitor yang ada. Demi meningkatkan posisi ini, maka PT Studio akan 

memperluas linkup pengerjaan proyek hingga seluruh Indonesia beserta bangunan 

dengan skala besar pula. Adanya hal ini berpengaruh terhadap posisi dari PT Studio 

yang dapat mencapai posisi di atas competitor di fase ketiga ini. Berdasarkan 

competitor – competitor yang ada, dapat disimpulkan melalui positioning sebagai 

berikut : 



59 

 

 

Gambar 1.0-9. Positioning PT Studio Fase Pertama 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 

 

Gambar 1.0-10. Positioning PT Studio Fase Kedua 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 
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Gambar 1.0-11. Positioning PT Studio Fase Ketiga 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 

 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents)  

Kesadaran akan pentingnya sustainable dalam penerapan di dalam desain saat ini 

memang belum cukup dan seiring dengan berjalannya waktu akan semakin 

meningkat (amal, 2017). Adanya kesadaran dan pembangunan yang terus 

meningkat juga akan diikuti dengan mulainya bermunculan konsultan – konsultan 

arsitektur baru yang akan mengedepankan sustainable architecture dalam 

mendesain. 

 

Seiring dengan bertambahnya tahun, jumlah fresh graduate juga akan semakin 

meningkat. Setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 50.000 sarjana arsitek yang 

tersebar di berbagai universitas di seluruh Indonesia (Ramadhiani, 2020). Hal ini 

tentunya menjadi ancaman bagi suatu perusahaan arsitektur yang baru. Di dalam 
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lingkup arsitektur berkelanjutan, terdapat Dewan Bangunan Hijau Indonesia yang 

mengadakan pelatihan – pelatihan tentang arsitektur berkelanjutan yang akan 

menghasilkan tenaga – tenaga baru yang memiliki pengetahuan akan arsitektur 

berkelanjutan yang dapat menjadi ancaman untuk pendatang baru lainnya (Suparta, 

2019). 

 

Teknologi baru juga menjadi suatu ancaman bagi konsultan arsitektur. Adanya 

kemajuan teknologi mengakibatkan adanya gerakan akan otomatisasi total dalam 

jasa arsitektur. Hal ini menjadi suatu ancaman dimana jasa arsitektur akan 

digantikan dengan teknologi digital. Hal ini tentunya dapat menjadi ancaman bagi 

perusahaan arsitektur yang bergerak di arsitektur berkelanjutan sehingga untuk 

mengatasi ancaman – ancaman tersebut, suatu konsultan juga memerlukan 

keunggulan dalam menjamin kepuasan klien agar dapat memiliki posisi yang lebih 

unggul dibandingkan dengan ancaman – ancaman baru di masa yang akan datang. 

 

Dari segi new entrant, di fase pertama ini PT Studio memiliki posisi yang sama 

dengan pendatang baru lainnya seiring dengan kesamaanya di dalam memulai suatu 

usaha di bidang arsitektur serta belum memiliki jam terbang yang tinggi. Agar 

memiliki posisi yang lebih tinggi, maka PT Studio akan melakukan beberapa 

strategi yaitu meningkatkan channel perusahaan agar dapat semakin dikenal 

masyarakat melalui media sosial ataupun sayembara arsitektur, mengembangkan 

customer segment dan lingkup area pengerjaan proyek, serta memperkuat jaringan 

key resources yang dimiliki.Seiring dengan perkembangan fase perusahaan dari PT 
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Studio, maka PT Studio ini akan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendatang baru lainnya. Hal ini didasari dengan jam terbang yang lebih 

tinggi baik dari segi pengalaman proyek (portfolio) maupun dari segi kematangan 

bisnis seperti channel dan customer segment. Melalui penjelasan terkait new entrant 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.6. Posisi PT Studio dengan New Entrant 

Fase 

Perusahaan 

Posisi Perusahaan 

dengan new entrant 

Penjelasan & Strategi 

Fase Pertama Sejajar Sama – sama baru di dalam dunia 

arsitektur, adanya keterbatasan channel 

yang dimiliki dan branding yang belum 

terlalu dikenal di masyarakat. Untuk 

meningkatkan hal tersebut dapat 

dilakukan melalui melakukan kegiatan 

awareness seperti media sosial, 

sayembara arsitektur serta upaya 

memberikan layanan yang maksimal 

kepada klien agar dapat memberikan 

review yang positif bagi masyarakat. 

Selain itu, mengikuti pula pelatihan 

sustainable demi menambah 

kemampuan sumber daya PT Studio. 

Fase Kedua & 

Ketiga 

Di Atas Channel dari PT Studio sudah menjadi 

lebih luas, telah memiliki layanan dan 

area yang dikerjakan lebih luas. PT 

Studio juga memiliki jam terbang serta 

pengalaman yang lebih banyak dalam 

sustainable. 
Sumber : Analisis Penulis (2021) 

 

 

1.3.1.5. Substitute Products and Services  

Berkaitan dengan kebutuhan substitusi jasa dari suatu konsultan arsitektur, terdapat 

beberapa jenis substitusi yang dapat terjadi meliputi : 
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● Bisnis furniture 

 Brand – brand perusahaan yang bergerak di bidang produk furniture terus 

melakukan usaha dalam pemasarannya. Salah satunya adalah dengan 

menyediakan jasa desain sekaligus dalam menata furniture yang disediakan 

melalui brand tersebut agar klien dapat menghemat pengeluaran serta 

menjadi one stop solution. Misalnya adalah Brand KANA yang 

menyediakan fasilitas bagi klien dalam mendesain sendiri ruangannya 

melalui KANA virtual room yang disediakan di website KANA sehingga 

klien dapat menyusun furniture sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

klien sendiri (KANA, 2021). Terdapat pula Brand IKEA yang menyediakan 

jasa konsultasi virtual dimana tim ahli dari IKEA akan mendampingi klien 

dalam memilih produk – produk furniture dan memberikan masukan – 

masukan agar jenis produk yang dipilih oleh klien dapat memenuhi 

kebutuhan (IKEA, 2021). 

 

● Aplikasi – aplikasi 

Adanya aplikasi – aplikasi yang bermunculan dapat menjadi solusi bagi 

klien untuk mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 

Misalnya adalah Perusahaan Cat Dulux yang menyediakan aplikasi Dulux 

Visualizer agar klien dapat memilih cat sendiri dan memvisualisasikan 

warna cat yang telah dipilih dengan bidang yang akan dicat oleh klien agar 

klien dapat lebih mudah dalam membayangkan (Dulux, 2021). Terdapat 

pula aplikasi lain yaitu Houzz yang merupakan aplikasi yang menyediakan 



64 

 

katalog dari produk – produk furniture, memberikan gambar – gambar 

inspirasi hingga visualisasi produk secara virtual (Houzz, 2015). 

 

● Pemborong 

Pemborong disini menawarkan servis dalam perencanaan dan 

pembangunan serta merealisasikan tempat yang akan didesain. Dengan 

menggunakan pemborong, maka jumlah dana yang dikeluarkan menjadi 

semakin minim (Kartika, 2017). Dengan menggunakan pemborong, klien 

dapat menghemat anggaran biaya yang dikeluarkan dikarenakan 

pemborong akan mengerjakan tugas dari konsultan dan kontraktor. Klien 

pun juga dapat memposisikan dirinya sebagai desainer dengan melakukan 

pengawasan di lapangan sehingga hasil desain yang diinginkan pun dapat 

langsung dikerjakan oleh pemborong. 

 

● Kontraktor 

Berbeda halnya dengan pemborong, kontraktor merupakan salah satu 

produk substitusi yang dapat menjadi pesaing bagi konsultan arsitektur. Hal 

ini didasari kontraktor yang umumnya telah memiliki sertifikasi dalam hal 

tenaga ahli serta adanya tim yang memiliki kemampuan dalam hal 

perancangan. Kontaktor memiliki kelebihan yaitu memiliki sistem 

pengerjaan yang profesional dengan adanya jaminan dan garansi untuk 

proyek yang akan dikerjakan (sinergia, 2019). Selain itu, kontraktor juga 

dapat memudahkan klien dikarenakan tidak perlu untuk melakukan 
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pemantauan secara langsung ke proyek seperti halnya saat menggunakan 

jasa pemborong. Kontaktor juga memberikan perjanjian yang jelas sehingga 

hal ini juga membantu dalam durasi pengerjaan proyek menjadi lebih cepat 

dan tepat waktu. 

 

● Software 

Berkaitan dengan substitute Sustainable Architecture, klien juga dapat 

menggunakan software Green Building Studio dimana klien dapat 

mendesain suatu bangunan dan mengetahui bagaimana hasil desain yang 

dibuat telah sesuai dengan respon terhadap lingkungan atau tidak 

(Autodesk, 2013). Namun, penggunaan software ini dibuat oleh Autodesk 

dan klien juga memerlukan latihan terlebih dahulu agar dapat 

menggunakannya. Selain software tersebut, terdapat pula software 

LinovHR yang bertujuan untuk membantu pembuatan Sustainability Report 

yang dikeluarkan oleh perusahaan (LinovHR, 2020). 

 

● Tenaga Greenship Associate 

Klien dapat menggunakan jasa Greenship Associate secara langsung untuk 

menangani kebutuhan mereka. Dalam hal ini, Greenship Associate telah 

mengikuti pelatihan tentang pengolahan dan pemanfaatan sustainable 

design seperti konservasi energi dan kenyamanan udara dalam ruangan 

(gbcindonesia, 2021). Dengan demikian, klien dapat secara langsung 
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melalui Greenship Associate untuk membuat konsep desain tanpa melalui 

konsultan arsitektur terlebih dahulu. 

 

Dari segi substiture product, dalam fase pertama ini PT Studio akan memiliki posisi 

yang sejajar dengan produk substitusi yang ada di pasar melihat dari kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki baik dari PT Studio maupun dari segi produk substitusi 

dan PT Studio akan berada di posisi bawah apabila dibandingkan dengan posisi 

kontraktor. Untuk mengatasi hal ini, terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan 

oleh PT Studio seperti peningkatan dalam segi servis atau pelayanan yaitu dengan 

memberikan personal assistance terhadap klien dimana hal ini tentunya dapat 

memudahkan klien dalam segi komunikasi dan rasa percaya pada klien. Dalam 

mengatasi kontraktor, PT Studio akan menawarkan penerapan nilai sustainable 

dengan efisiensi energi dan material lokal sebagai inovasi yang akan menjadi daya 

tarik bagi klien. Dengan menerapkan strategi – strategi tersebut, PT Studio dapat 

memposisikan dirinya berada di atas produk substitusi lainnya di fase kedua dan 

ketiga ini. 

 

1.3.2. Market Forces   

Dapat menghadapi market issues yang ada yaitu isu perubahan iklim dan kesadaran 

masyarakat akan prinsip keberlanjutan, PT Studio menemukan sebuah peluang 

dalam mendirikan konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan Sustainable 

architecture sebagai salah satu cara dalam menanggapi bisnis tersebut. Jenis 

segmentasi yang tepat dalam menjalankan konsultan ini akan berada di 

perekonomian menengah ke atas yang berada di area perkotaan. Konsultan PT 
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Studio juga hadir sebagai sebuah solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

terkait lingkungan yang memiliki sifat urgensi demi menciptakan sebuah 

lingkungan yang sehat bagi masyarakat serta dapat memanfaatkan energi dengan 

seoptimal mungkin demi mengurangi potensi perubahan iklim. PT Studio juga 

menemukan adanya peluang seiring adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan 

akan tenaga arsitek dengan jumlah jasa arsitek yang tersedia. Untuk menghindari 

terjadinya switching cost, PT Studio akan memberikan relasi, servis dan kepuasan. 

Relasi dilakukan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan klien. Servis 

dilakukan dengan menyediakan personal assistance dimana adanya staff dari PT 

Studio yang akan menjadi penanggung jawab yang akan mendampingi klien selama 

berjalannya suatu proyek serta dedicated personal assistance untuk proyek – 

proyek berskala besar. Kepuasan dilakukan dengan cara penyampaian solusi desain 

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan klien dengan melalui pendekatan 

Sustainable architecture. Selain itu, tentunya klien juga akan perlu untuk 

meluangkan waktu apabila hendak mencari konsultan baru. Dari segi revenue 

attractiveness, PT Studio akan memberikan pricing yang sesuai dengan jasa yang 

telah ditawarkan. Jasa tersebut meliputi jasa bertemu dengan klien dan observasi 

serta analisa data di lapangan, mengajukan penawaran dan konseptual desain, 

melakukan finalisasi desain disertai beberapa submission agar desain yang 

dihasilkan sesuai dengan keinginan klien, serta melakukan pemantauan dan 

pengawasan selama proses realisasi proyek. Dengan pricing yang ditawarkan, klien 

pun akan tertarik menggunakan jasa dari PT Studio.  
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1.3.2.1. Market Issues    

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak dimana 

hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya intenstitas pembangunan yang 

dilakukan secara terus menerus. Hal ini juga disertai dengan adanya agenda 

pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 dimana terdapat agenda dalam 

memperkuat infrastruktur seperti tol serta fasilitas – fasilitas lainnya untuk 

memudahkan transportasi antar wilayah demi memperkuat pelayanan ekonomi dan 

kebutuhan pasar (Lawi, 2020). Adanya infrastruktur ini tidak hanya berpengaruh 

terhadap aktivitas ekonomi namun juga berdampak terhadap peningkatan laju 

urbanisasi yang ada. 

 

Gambar 1.0-12. Grafik Laju Urbanisasi Asia 

Sumber : Menghijaukan Asia (2016) 

 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa adanya tingkat laju urbanisasi yang tinggi 

di Asia dimana terdapat 100.000 orang per hari yang pindah menuju kota di Asia 

dimana 1.000 hektar lahan pertanian yang diubah menjadi perkotaan pada tiap 

harinya. Adanya kondisi laju urbanisasi tidak disertai dengan pembangunan yang 

memadai dan memperhatikan dampak yang dapat terjadi untuk jangka panjangnya 
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(Kurniawan, 2020). Hal ini juga mulai mengakibatkan kadar karbon yang 

dihasilkan dan tingginya energi yang digunakan. Pembangunan seperti kawasan 

bisnis dan industri hingga pemukiman serta adanya pemukiman kumuh juga 

semakin mengurangi lahan hijau yang ada (Mulyadi, 2011). Adanya hal tersebut 

berdampak kepada peningkatan pada perubahan iklim dan pemanasan global. 

European Climate Foundation melakukan penelitian dan perhitungan bagaimana 

masa depan dari perubahan iklim ini dengan hasil sebagai berikut. 

 

Gambar 1.0-13. Grafik Perubahan Iklim Dunia 

Sumber : European Climate Foundation (2009) 

 

Grafik di atas menunjukkan bagaimana perubahan iklim yang terjadi apabila 

penduduk di dunia tidak melakukan perubahan terhadap penghematan penggunaan 

energi serta membatasi emisi yang dikeluarkan (BBC, 2009). Garis berwarna biru 

menunjukkan suhu akan mencapai 70°C di tahun 2030 dengan perkiraan emisi yang 

dihasilkan menyebabkan suhu meningkat 3°C di setiap tahunnya jika tidak adanya 

tindakan preventif yang dilakukan. Garis berwarna jingga menunjukkan bagaimana 

suhu akan berada di bawah 40°C apabila penduduk di dunia dapat melakukan 
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penghematan energi dan emisi karbon dioksida yang dikeluarkan sebanyak 17 GT 

(Giga Ton) per tahunnya.  

 

Tindakan – tindakan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan 

menerapkan sustainable architecture. Sustainable Architecture merupakan salah 

satu tren arsitektur di tahun 2020 dan menjadi salah satu bidang industri yang 

menjadi kunci dalam menggerakkan solusi – solusi desain yang inovatif dalam 

mengatasi perubahan iklim (Arehart, 2020). Sustainable Architecture menjadi 

trend seiring dengan tujuannya dalam menciptakan desain yang lebih baik yang 

didasari dengan prinsip berkelanjutan dan efisien terhadap energi. Menurut 

arsitur.com. terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan Sustainable 

Architecture seperti efisiensi penggunaan energi, penggunaan material – material 

yang dapat diperbarui yang bersifat non polusi hingga penghematan air. Dalam hal 

ini, poin penggunaan energi merupakan poin yang perlu perhatian khusus seiring 

dengan perlunya kontribusi dari kedua pihak yaitu desain yang telah dibuat arsitek 

dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Di tahun 2020, Emil Dardak selaku 

Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan 

pentingnya penghematan energi perlu untuk ditingkatkan. Untuk membantu 

menyadarkan masyarakat, terdapat hal yang dapat dilakukan yaitu melalui 

pengolahan dan penataan yang dilakukan di lingkungan masyarakat.  

 

Mendukung dengan hal serupa, Aman Suparman selaku Wakil Ketua Kadin Jawa 

barat KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat)  
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mengatakan bahwa pasar produk hijau telah meningkat hingga 2 kali lipat. Tren 

pasar ekonomi hijau menjadi semakin meningkat dikarenakan masyarakat sendiri 

mulai sadar terhadap pentingnya untuk menjaga lingkungan yang dapat 

berkelanjutan (Lukihardianti, 2019). Dimulai dari hal kecil seperti pembatasan 

penggunaan kantong plastik hingga sedotan akan semakin mendorong masyarakat 

untuk sadar terhadap pentingnya akan lingkungan sehingga penggunaan energi 

seefisien mungkin akan dapat diterapkan di masyarakat.  

 

Melalui beberapa problem dan tren yang telah ditemukan, dapat ditunjukkan bahwa 

perubahan iklim yang terjadi akan dapat dikurangi apabila masyarakat sendiri 

menjadi sadar akan pentingnya prinsip keberlanjutan. Kesadaran tersebut dapat 

dimulai dari hal – hal kecil dan sederhana dan seiring berjalannya waktu, 

masyarakat pun juga akan menjadi sadar akan penggunaan energi dengan seefisien 

mungkin demi mencegah pemanasan global. 

 

Dalam hal bidang arsitektur sendiri, terdapat pula kejadian buruk yang dialami oleh 

klien maupun dari pihak konsultan arsitek atau kontraktor sendiri. Dilansir dari 

arsitag.com di tahun 2020, terdapat pula hal – hal terkait resiko yang dapat terjadi 

selama proses pembangunan. Dalam segi klien sendiri, terdapat pula adanya 

pengalaman ketika menghadapi kontraktor atau arsitek “nakal” yang meninggalkan 

proyek dengan membawa kabur uang yang telah diberikan klien (Meilanita, 2020). 

Ada pula kejadian dimana kontraktor yang melakukan kegiatan pembangunan yang 

tidak sesuai dengan perjanjian dan desain yang ada serta tidak adanya tanggung 
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jawab dari pihak kontraktor. Dari segi kontraktor maupun arsitek sendiri, terdapat 

pula klien yang melakukan penundaan pembayaran yang berakibat pada proyek 

menjadi terbengkalai. Melalui hal – hal di atas, terdapat pula beberapa solusi yang 

dapat diterapkan guna mencegah hal tersebut seperti pembuatan perjanjian kontrak 

yang jelas untuk menghindari miskomunikasi dan prosedur yang jelas terhadap 

kendala dan kejadian yang terjadi selama berlangsungnya proyek. Ada pula 

dilibatkannya pihak ketiga sebagai pihak netral dan menjadi penengah bagi pihak 

klien maupun pihak arsitek dan kontraktor. 

 

1.3.2.2. Market Segment    

Dalam segi demografis yang ada, kebutuhan akan jasa meningkat arsitek terbilang 

luas dimulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Hal itu 

disampaikan oleh Yu sing selaku salah arsitek Indonesia mengatakan bahwa 

arsitektur memiliki peran penting karena tidak hanya mementingkan estetika 

namun juga fungsional. Suatu bangunan akan ditinggali dalam waktu lama oleh 

user sehingga baik masyarakat menegah ke bawah atau ke atas tetap akan memiliki 

minat terhadap arsitek demi menghindari kesalahan dan pemborosan.  Namun, Yu 

Sing (tahun 2014) mengatakan pula bahwa masyarakat sering kali memiliki mindset 

tentang penggunaan jasa arsitek memerlukan biaya yang mahal. Adanya mindset 

ini berpengaruh terhadap arah pasar konsultan arsitektur lebih cenderung mengarah 

kepada perekonomian kelas menengah ke atas, namun hal ini tidak menutup 

kemungkinan bagi masyarakat kelas menegah ke bawah untuk menggunakan jasa 

arsitek. 
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Dalam segi geografi, masyarakat desa cenderung mendesain sendiri bangunan 

sesuai dengan kemampuan dan insting yang dimiliki sehingga hal tersebut 

mengakibatkan jenis bangunan yang ada di daerah pedesaan memiliki bentuk 

bangunan dan layout ruangan yang umum serta tidak mementingkan bagaimana 

trend desain (Tanjung, 2020). Hal ini juga menunjukkan bahwa konsultan arsitektur 

cenderung memiliki segmentasi pasar di area perkotaan terutama kota – kota besar. 

 

Dalam segi subyek, konsultan arsitektur pun memiliki segmentasi pasar yang luas 

meliputi desain hunian tempat tinggal keluarga mulai dari skala kecil hingga besar 

serta pemilik bisnis yang ingin mendirikan bangunan usahanya untuk tujuan 

komersial. Dalam hal ini, segmentasi pasar suatu konsultan cenderung berada di 

rentang umur 25 hingga 60 tahun dengan pertimbangan aktivitas ekonomi yang 

dilakukan serta kebutuhan akan tempat tinggal baru dalam rentang umur tersebut. 

Pendekatan arsitektur berkelanjutan juga memiliki segmentasi yang serupa seiring 

dengan masyarakat yang mulai sadar pula akan daya dukung terhadap lingkungan 

dengan membangun hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan 

(Kresdiana, 2018).  

 

1.3.2.3. Needs and Demand  

Dengan adanya perubahan iklim yang terus terjadi di dunia, kondisi suhu yang ada 

di dunia pun meningkat dimana musim panas akan terlalu panas bagi manusia. 

Adanya suhu yang panas akan membahayakan bagi manusia dalam menjalani 

aktivitas dimana manusia menjadi memiliki resiko tekanan panas (Shukman, 2020). 

Tekanan panas merupakan suatu fenomena dimana tubuh tidak dapat menurunkan 
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suhu badan dan dapat menyerang organ tubuh manusia hingga berhenti berfungsi. 

Ada pula resiko lain seperti dehidrasi, penyakit kardiovaskular, hingga penyakit 

batu ginjal. Apabila tidak adanya perubahannya yang dilakukan, terdapat penelitian 

pula yang disebutkan oleh BBC di awal tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pada 

tahun 2100 setidaknya ada 1,2 milyar manusia di dunia yang terkena tekanan panas 

dimana angka tersebut merupakan 4 kali lipat dari kondisi saat ini.  

 

Dalam mengatasi kondisi perubahan iklim seperti hal – hal di atas, diperlukan 

adanya tindakan yang dapat mengurangi hal tersebut. Dibutuhkan setidaknya 50 % 

hingga 80 % usaha dalam mengurangi emisi untuk dapat menjaga keseimbangan 

dengan pemanasan global. Dalam buku Menghijaukan Asia, saat ini banyak 

bangunan – bangunan hijau yang telah memiliki peringkat tinggi namun tidak 

memiliki target dalam penggunaan energi dengan efisien.  Oleh karena itu, 

pemerintah pun juga berupaya mewujudkan hal tersebut dengan cara mengeluarkan 

regulasi – regulasi tentang sertifikasi bangunan hijau publik yang memperhatikan 

nilai – nilai sustainable. Dengan demikian, masyarakat pun memiliki kebutuhan 

terhadap jasa konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan dengan sustainable 

agar dapat memenuhi kebijakan regulasi dari pemerintah serta dapat menjaga 

kondisi dunia ini dan memberi dampak yang berkepanjangan terhadap upaya 

mengurangi pemanasan global. 

 

Masyarakat juga mengeluhkan akan tagihan listrik yang semakin tinggi dan hal 

tersebut membuat Bob Saril selaku Manajemen Pelayanan PLN memberikan 
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pernyataan bahwa peningkatan tagihan tersebut disebabkan dengan pemakaian 

energi yang tinggi pula (Novika, 2020). Peningkatan pemakaian energi tersebut 

disebabkan dengan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan optimal. 

Dengan demikian, masyarakat memiliki kebutuhan dan permintaan bagaimana cara 

agar dapat mengurangi tagihan yang disebabkan peningkatan pemakaian energi. 

Melalui sustainable architecture, masyarakat dapat belajar dalam memanfaatkan 

sumber daya alam yang tersedia dengan optimal sehingga dapat mencegah 

pemborosan energi yang digunakan dan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh 

masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan 

yang ada untuk dunia. 

 

Gambar 1.0-14. Infografis Ketersediaan Tenaga Ahli Indonesia 

Sumber : katadata.co.id (2018) 

 

Infografis di atas menunjukkan bagaimana persentase dan ketersediaan tenaga kerja 

dan tenaga kerja ahli di Indonesia pada tahun 2018. Contoh dari tenaga ahli adalah 

arsitek, dokter, pengacara, akuntan, dan lain – lain. Meskipun Indonesia merupakan 

penyedia tenaga kerja terbesar di ASEAN, keadaan tersebut tidak didukung dengan 
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jumlah tenaga kerja ahli di Indonesia yang hanya memiliki persentase 10,7 % atau 

13,4 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persentasi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan negara lainnya seperti Malaysia dan Singapura yang 

memiliki persentase hingga 26,8 % dan 56 % (Hariyanti, 2018). Hal ini juga 

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga ahli dengan 

kebutuhan yang ada di Indonesia sehingga hal ini dapat menjadi peluang untuk 

membuka suatu konsultan arsitektur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Selain hal di atas, adanya kebutuhan dari perusahaan – perusahaan untuk 

memberikan Sustainability Report atau laporan berkelanjutan. Laporan ini 

merupakan laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan 

bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dimana adanya 3 

aspek utama yang terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi 

(Nugraha, 2020). Awalnya laporan ini bersifat tidak wajib dan seiring dengan 

berjalannya waktu, pemerintah mewajibkan laporan ini sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan terkait aktivitas yang dilakukan beserta dampaknya. Laporan ini 

tidak hanya diwajibkan untuk perusahaan – perusahaan besar namun juga 

perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Laporan ini terbilang cukup 

penting pula seiring dengan membantu menjaga reputasi dan transparansi 

perusahaan agar dipercaya masyarakat (LinovHR, 2020). Menurut Standar Global 

Reporting Initiative (tahun 2020), Terdapat beberapa hal yang perlu disebutkan di 

dalam laporan seperti profil perusahaan, tata pengelolaan organisasi dan tanggung 

jawab terhadap lingkungan. Tangung jawab yang dimaksud berkaitan dengan input 
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seperti penggunaan energi, material, dan air dan output seperti pengolahan dan 

pembuangan limbah dan emisi yang dihasilkan. Adanya kewajiban bagi perusahaan 

untuk membuat Sustainability Report sendiri mendorong perusahaan untuk 

memiliki bangunan yang bersifat sustainable dimana hal ini menjadi sebuah 

peluang bagi konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan serupa dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

 

Gambar 1.0-15. Survei ketertarikan masyarakat terhadap prinsip sustainable 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 

 

Dari segi masyarakat sendiri, saat ini mulai muncul pula ketertarikan dalam segi 

penerapan sustainable architecture di masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari survey 

yang telah dilakukan kepada 51 responden dimana 45 diantaranya membutuhkan 

jasa arsitek. Dari 45 responden yang membutuhkan tersebut, terdapat 97,8 % 

responden yang tertarik pula dalam prinsip sustainable architecture. 
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Gambar 1.0-16. Survei alasan ketertarikan menggunakan jasa konsultan sustainable 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 

 

Adanya ketertarikan dari pihak responden didasari beberapa alasan dari dipilihnya 

konsep sustainable ini. Mayoritas responden memilih prinsip ini dikarenakan 

adanya upaya dalam efisiensi energi yang membantu pula dalam menghemat 

responden biaya pengeluaran energi seperti listrik dan air serta dampaknya dari 

prinsip ini yang berkelanjutan dalam waktu jangka panjang dalam upaya membantu 

faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

 

1.3.2.4. Switching Cost  

Suatu konsultan arsitektur memiliki jenis desain yang bersifat unik dengan 

mencerminkan kebutuhan dan keinginan klien yang dikombinasikan dengan hasil 

analisa site yang telah dilakukan serta bagaimana konsultan tersebut menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Dengan kata lain, desain yang dihasilkan memiliki sifat 

personal yang didasari dari hasil observasi lapangan dan bertemu dengan klien 

secara langsung dimana hasil dari data tersebut memiliki penafsiran dan solusi yang 

berbeda – beda seiring setiap konsultan memiliki design thinking yang berbeda – 

beda pula. Hal tersebut menyebabkan klien akan mengalami kesulitan apabila 
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hendak mencari konsultan baru seiring tahapan dan relasi yang dibangun dengan 

konsultan arsitektur sebelumnya akan hilang dan klien perlu untuk memulai 

kembali dari tahap analisa kebutuhan dan keinginan desain yang tentunya akan 

memakan waktu klien. Selain itu, klien juga belum tentu memiliki selera yang sama 

dan cocok dengan solusi desain yang ditawarkan oleh konsultan arsitektur yang 

baru. Dengan demikian, suatu konsultan arsitektur akan memberikan servis yang 

memuaskan dan tetap menjaga hubungan baik dengan klien. Servis tersebut 

dilakukan melalui pemberian personal assistance kepada klien berupa adanya satu 

staff dari suatu konsultan yang bertugas mendampingi klien selama berjalannya 

proyek. Switching cost tersebut yang harus dibayar oleh klien apabila memutuskan 

untuk mencari konsultan arsitektur interior lainnya. Dengan demikian, dapat 

dismpulkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang akan menjadi switching 

cost apabila klien berencana untuk mencari konsultan arsitektur interior lainnya 

yaitu relasi, servis dan kepuasan, serta waktu. 

 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness 

Berkaitan dengan revenue dan pricing yang ditawarkan, terdapat beberapa jenis 

pricing yang dapat diterapkan oleh suatu konsultan. Dilansir dari archify.com, cara 

perhitungan biaya arsitek dapat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 

berdasarkan meter persegi. Perhitungan berdasarkan RAB ditentukan berdasarkan 

tabel perhitungan jasa arsitek IAI yang dibagi menjadi 3 kategori seperti bangunan 

hunian, industri, dan komersial. Persentase yang dibuat memiliki rentang sekitar 6 

% hingga 8 %. Perhitungan berdasarkan meter persegi memiliki sifat yang lebih 

fleksibel karena tidak memandang kategori – kategori bangunan dengan harga yang 



80 

 

ditawarkan oleh arsitek pada umumnya Rp 200.000 – 750.000 / m2 (archifynow, 

2017). Namun terdapat pula arsitek yang memberikan harga yang lebih murah atau 

lebih mahal dengan pertimbangan pengalaman yang telah dimiliki. Untuk jasa 

desain yang memiliki skala yang besar seperti masterplan atau landscape, terdapat 

pula sistem pembayaran lumpsum dimana harga tersebut berasal dari kesepakatan 

antara pihak konsultan dengan klien atas pertimbangan waktu, luas proyek, tingkat 

kesulitan, dan biaya (Alfari, 2016). Dalam hal jasa konsultan Sustainable 

architecture, adanya kemungkinan harga yang ditawarkan cenderung lebih mahal 

dibandingkan arsitek umum seiring dengan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki. 

 

Menurut Adhyaksa Persada Indonesia, jasa yang ditawarkan oleh suatu arsitek 

berdasarkan pricing yang ditawarkan terdiri atas 3 tahapan meliputi pre-liminary, 

schematic, dan Design Development. Pada tahapan Preliminary, arsitek akan 

bertemu dengan klien dan berdiskusi terkait kebutuhan yang ada serta melakukan 

observasi lapangan untuk memperoleh data. Melalui hal tersebut, klien akan 

mengajukan penawaran tentang konsep yang dapat dijadikan sebuah solusi. Pada 

tahapan Schematic, arsitek akan melakukan perkembangan terhadap hasil konsep 

yang telah disetujui oleh klien. Pada tahapan Design Development, arsitek akan 

membuat gambar kerja yang lebih detail dan akan melakukan diskusi dengan 

kontraktor. Arsitek yang memiliki pendekatan Sustainable architecture juga 

memiliki tahapan yang hampir serupa dengan adanya analisa yang lebih dalam 



81 

 

terkait data yang diperoleh di tahap pre – liminary dan tahap Schematic dalam 

melakukan analisa yang menggunakan software – software tertentu. 

 

Dengan membandingkan antara harga yang telah ditawarkan dengan jasa yang 

dilakukan oleh suatu konsultan arsitektur, hal ini dapat menjadi suatu persaingan 

dari suatu konsultan agar dapat menarik perhatian dari klien. Dari segi biaya sendiri, 

pricing yang ditawarkan sudah sebanding dengan jasa yang diberikan dari tahap 

awal hingga akhir suatu proyek. Hal ini menjadi kebijakan dari masing – masing 

suatu konsultan dalam menawarkan jasa dan pricing.  

 

1.3.3. Key Trends  

Dalam Key Trends sendiri, adanya perkembangan tren di dalam teknologi yang 

menghasilkan software – software baru yang dapat digunakan untuk mendukung 

proses pengerjaan desain dan solusi yang ditawarkan. Selain itu, inovasi material 

dan produk hingga sistem dari dampak perkembangan teknologi juga membantu PT 

Studio dalam tetap menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Dari segi regulasi yang 

berlaku, adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang 

memberikan jaminan kepada pelaku ekonomi kreatif seperti PT Studio dengan 

adanya Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil karya yang telah dibuat 

sehingga mencegah plagiarisme. Selain itu, adanya pula Peraturan Menteri Nomor 

02/PRT/M/2015 yang mewajibkan dalam peraturan pendirian bangunan hijau 

meliputi penggunaan material yang sustainable dan penggunaan energi dengan 

efsien juga menjadi suatu peluang bagi PT Studio. Dalam Societal and cultural 

trends, masyarakat mulai memiliki kesadaran akan eco-logical awareness dimana 
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hal ini juga mendorong masyarakat untuk peduli terhadap upaya penanganan 

pemanasan global. Dengan PT Studio menunjukkan spesialisasinya di bidang ini, 

maka klien pun juga akan percaya dan mau untuk menggunakan jasa ini. Dalam 

Socioeconomic trends, PT Studio juga membantu dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dalam menghadapi permasalahan pengangguran serta dengan membantu 

kegiatan perekonomian dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi 

manusia maupun bangunan itu sendiri melalui sustainable design. 

 

1.3.3.1. Technology Trends 

Terdapat beberapa teknologi yang menjadi trend terutama di bidang arsitektur. 

Melalui E-Book yang diterbitkan oleh perusahaan Hewlett-Packard dengan judul 

Reaching Beyond The Innovations Driving The Next Wave High Rise di tahun 2019, 

terdapat 5 tren yang berpengaruh terhadap dunia arsitektur meliputi Virtual Reality, 

Inovasi Material, Simulasi Digital, Zonasi 3D, dan Building Information Modeling 

(BIM). Terdapat 2 hal yang dapat berpengaruh pada arsitektur hijau yaitu Inovasi 

Material dan Simulasi Digital. Dalam membuat inovasi material melalui 

penggunaan teknologi, terdapat faktor yang perlu diperhatikan yaitu lingkungan, 

ekonomi, dan sosial. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, maka kondisi 

dunia ini akan dapat tetap terjaga untuk masa yang akan datang. Salah satu 

contohnya adalah penggunaan material Cross Laminated Timber yang merupakan 

produk kayu buatan yang disusun secara bersilang untuk tiap lapisnya hingga 

mencapai ketebalan tertentu. Material ini bersifat ramah bagi lingkungan dan dapat 

digunakan sebagai material untuk konstruksi.  
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Gambar 1.0-17. Produk Designtex 

Sumber : Designtex (2020) 

 

Terdapat beberapa inovasi material lain seperti perusahaan Designtex yang 

menghasilkan produk kain untuk penutup bangku. Produk ini berasal dari 87% 

persen poliester post-consumer dan 13% persen poliester daur ulang pre-consumer. 

Produk ini memiliki ketahanan ringan hingga 40 jam dan tersedia dengan 10 jenis 

warna. Ada pula perusahaan Formica yang menghasilkan Horizontal Surfaces yang 

berasal dari sekam dan kantong biji kopi dimana produk ini dapat digunakan 

sebagai pelapis untuk top table. 

 

Adanya Simulasi digital dapat membantu arsitek dalam merancang desain yang 

menjadi solusi dari kondisi lingkungan yang ada. Melalui software – software 

seperti Dialux dapat membantu arsitek dalam mengetahui titik persebaran 

pencahayaan yang ada di suatu ruangan. 
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Gambar 1.0-18. Tampilan Software Dialux 

Sumber : Dialux.com (2020) 

 

Gambar di atas merupakan tampilan menu Software Dialux dalam melakukan 

simulasi ruangan. Software ini membantu dalam melakukan simulasi pencahayaan 

secara 3 dimensi baik pencahayaan alami maupun buatan. Simulasi ini membantu 

dalam mengetahui apakah penyebaran cahaya telah sesuai dengan kebutuhan atau 

tidak. Dengan demikian, software tersebut menyebabkan hasil yang akan desain 

menjadi lebih akurat dan dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alami yang 

ada di lingkungan dan mengurangi pemborosan energi dari pencahayaan yang 

digunakan. 

 

Seiring dengan adanya tren teknologi yang semakin berkembang, perusahaan 

Gartner menyatakan bahwa terdapat 3 strategi untuk tren teknologi tahun 2021 

meliputi manusia tetap menjadi pusat dalam bisnis (People centricity), Adanya 

kebebasan dalam lokasi atau tempat (Location independence), dan adaptasi dari 

perusahaan dalam menyampaikan produk  (Resilient delivery) 
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Gambar 1.0-19. Tren Teknologi tahun 2021 

Sumber : Gartner (2020) 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan 

arsitektur berkelanjutan. Penerapan yang dapat dilakukan adalah melalui 

penggunaan teknologi Smart Home dalam melakukan aktivitas di dalam rumah. 

Anywhere Operations dapat diterapkan melalui penggunaan saklar canggih yang 

disambungkan dengan perangkat pintar seperti Smartphone. Salah satu produk yang 

menyediakan layanan tersebut adalah Ecobee4 yang merupakan produk pengatur 

suhu ruangan. Alat pengatur suhu ruang baik untuk mendinginkan dan 

menghangatkan ini dapat disambungkan dengan beberapa ruang yang ada di dalam 

rumah dan dapat menyesuaikan kebutuhan serta alat ini dapat dioperasikan di 

manapun sehingga dapat menggunakan energi dengan efisien. Terdapat pula 

teknologi lain seperti Artificial Intelligence Engineering yang dapat ditemukan 

pada produk The Connected Shower karya French INMAN. Produk shower ini 

dapat mengatur dan membatasi aliran air yang dikeluarkan berdasarkan aktivitas 

dan kebutuhan pengguna sehingga dapat melakukan penghematan terhadap energi 

air. 
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Selain teknologi – teknologi tersebut, terdapat pula teknologi berupa Gerakan 

Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA) yang telah disampaikan oleh Kementrian 

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di tahun 2017 dan ditargetkan berhasil pada 

tahun 2025. Program tersebut berupa penggunaan atap panel surya pada bangunan 

– bangunan terutama untuk bangunan publik dan hunian rumah tinggal. 

 

Gambar 1.0-20. Proses Pemasangan Panel Surya 

Sumber : Indonesia.go.id (2020) 

 

Pemasangan panel surya pada umumnya dilakukan di atap bangunan yang tidak 

terhalang obyek apapun agar cahaya matahari dapat langsung masuk ke dalam 

panel surya yang nantinya akan disalurkan menuju inverter lalu menuju PLN. 

Penggunaan teknologi panel surya ini sendiri memberikan manfaat dalam 

menghemat energi yang digunakan sehingga dana yang dikeluarkan untuk 

membayar listrik bulanan dapat berkurang. Menurut Edwin Widjanarko selaku 

Direktur PT Xurya Daya Indonesia, penggunaan panel surya dapat menghemat 

energi dari listrik PLN hingga 30 persen. 
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1.3.3.2. Regulatory Trends 

Terdapat beberapa regulasi yang telah diterapkan di Indonesia. Adanya regulasi 

yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 

Tentang Ekonomi Kreatif. Undang – Undang tersebut mengatur tentang aturan 

dalam mendirikan usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Hal ini 

menunjukkan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap masyarakat 

Indonesia dalam membangun usaha di sektor ekonomi kreatif. Terdapat bab dari 

Undang – Undang tersebut yang menunjukkan adanya hak kekayaan intelektual 

yang terdiri atas pasal 23 dan 24 dengan isi “(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran 

hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku 

Ekonomi Kreatif” dan pasal 24 dengan isi “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan 

intelektual. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Isi dari pasal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan dan perlindungan 

bagi masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi kreatif agar dapat berkreasi dan 

membuat karya yang bersifat kreatif tanpa perlu adanya rasa takut seiring adanya 

hukum yang melindungi hal tersebut. Adanya hukum tersebut mencegah unsur 

plagiarisme yang dapat dilakukan oleh orang lain dalam menciptakan suatu karya. 
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Terdapat pula peraturan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah yang diwakili dari 

pihak Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia tentang upaya pembangunan 

bangunan hijau. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2015 

yang terdiri atas 34 pasal beserta regulasi – regulasi yang perlu diperhatikan dan 

pengkategorian tipe – tipe bangunan hijau menjadi kelas – kelas tertentu yang 

memiliki jenis aturan yang berbeda – beda. Peraturan tersebut memiliki panduan 

yang lengkap dimulai dari tahap pengertian, perencanaan, hingga tahapan 

pelaporan. Salah satu pasal 21 berisikan “(1) Indikator kinerja Hunian Hijau 

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat berupa: (a) 

pengurangan konsumsi energi rata-rata 25%; (b) pengurangan konsumsi air rata-

rata 10%; (c) pengelolaan sampah secara mandiri; (d) penggunaan material 

bangunan lokal dan ramah lingkungan; dan e.pengoptimalan fungsi ruang terbuka 

hijau pekarangan”. Isi pasal tersebut mengacu kepada salah satu syarat yang perlu 

diperhatikan di dalam mendesain bangunan hijau dimana pada pasal – pasal lainnya 

terdapat penjelasan terhadap masing – masing kategori seperti pengurangan 

konsumsi energi dapat dilakukan melalui sistem ventilasi, sistem pencahayaan, 

sistem kelistrikan, dan lain – lain. Adanya hukum tersebut dapat membantu 

masyarakat dalam mendesain bangunan hijau yang memiliki nilai sustainable yang 

dapat memberikan dampak dalam usaha penanganan pemanasan global. 

 

Selain Undang – Undang dan Peraturan dari Pemerintah, terdapat pula regulasi 

yang dibuat oleh Dewan Bangunan Hijau Indonesia dalam mengkategorikan jenis 

bangunan hijau. Dewan Bangunan Hijau Indonesia merupakan lembaga non 
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pemerintah yang berdiri di tahun 2008 yang bertujuan dalam membantu pendidikan 

masyarakat akan lingkungan hijau dan membantu dalam membuat bangunan 

dengan prinsip keberlanjutan. Dalam proses tersebut, terdapat regulasi yang dikenal 

dengan Greenship Rating Tools yang didalamnya berisikan indikator – indikator 

yang terdiri atas Tepat Guna Lahan, Efisiensi dan Konservasi Energi, Konservasi 

Air, Sumber dan Siklus Material, Kesehatan dan Kenyamanan Dalam Ruang, dan 

Manajemen Lingkungan Bangunan. Hal ini memiliki kesamaan dengan Peraturan 

Menteri terkait panduan dalam mendesain bangunan hijau, namun terdapat 

perbedaan di Peraturan Menteri lebih mengarah kepada segi administratif dan 

pendataan bangunan hijau sedangkan Greenship Rating Tools lebih terperinci 

dimana adanya penjelasan untuk masing – masing poin yang dapat diperoleh 

berdasarkan penerapan ke dalam bangunan. 

 

Berkaitan dengan regulasi suatu perusahaan, adanya peraturan yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan no. 51, halaman 21 tahun 2017 yang menyebutkan 

bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat Sustainability Report. Laporan 

ini ditujukan baik untuk perusahaan besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah 

dimana di dalam laporan tersebut membahas terkait tata pengelolaan suatu 

perusahaan baik pengelolaan dalam segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. 

Laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan standar yang ada 

di Global Reporting Index (OJK, 2017). Dilansir dari Consolidated set of GRI 

Sustainability Reporting Standards 2019, konten laporan dapat dibedakan menjadi 

Universal Standard dan Topic Specific Standard. Universal Standard terdiri atas 
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GRI 101 Foundation 2016, GRI 102 General Disclosures 2016, dan GRI 103 

Management Approach 2016. Pada Topic Specific Standard, terdapat tiga bab 

meliputi GRI 200 Economic, GRI 300 Enviromental, dan GRI 400 Social. Ketiga 

bab tersebut memiliki sub bab sebagai berikut : 

Tabel 1.7. Tabel Sub Bab GRI Sustainability Reporting Standards 2019 

GRI 200 Economic GRI 300 Enviromental GRI 400 Social 

1. GRI 201 Economic 

Performance 2016 

2. GRI 202 Market 

Presence 2016 

3. GRI 203 Indirect 

Economic Impact 2016 

4. GRI 204 Procurement 

Practices 2016 

5. GRI 205 Anti 

Corruption 2016 

6. GRI 206 Anti 

Competitive Behaviour 

2016 

7. GRI Tax 2017 

1. GRI 301 Materials 

2016 

2. GRI 302 Energy 2016 

3. GRI 303 Water and 

Effluent 2018 

4. GRI 304 Biodiversity 

2016 

5. GRI 305 Emissions 

2016 

6. GRI 306 Effluents and 

Waste 2016 

7. GRI 307 Enviromental 

Compliance 2016 

8. GRI 308 Supplier 

Enviromental 

Assessment 2016 

 

1. GRI 401 Employment 

2016 

2. GRI 402 Labor / 

Management Relations 

2016 

3. GRI 403 Occupational 

Health and Safety 2018 

4. GRI 404 Training and 

Education 2016 

5. GRI 405 Diversity and 

Equal Opportunity 

2016 

6. GRI 406 Non – 

Discrimination 2016 

7. GRI 407 Freedom of 

Association and 

Collective Bargaining 

2016 

8. GRI 408 Child Labor 

2016 

9. GRI 409 Forced or 

Compulsory Labor 

2016 

10. GRI 410 Security 

Practices 2016 

11. GRI 411 Right of 

Indigenous Peoples 

2016 

12. GRI 412 Human 

Right Assessment 

2016 

13. GRI 413 Local 

Communities 2016 

14. GRI 414 Supplier 

Local Assessment 

2016 
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GRI 200 Economic GRI 300 Enviromental GRI 400 Social 

15. GRI 415 Public 

Policy 2016 

16. GRI 416 Customer 

Health and Safety 

2016 

17. GRI 417 Marketing 

and Labelling 2016 

18. GRI 418 Customer 

Privacy 2016 

19. GRI 419 

Socioeconomic 

Compliance 2016 

 
Sumber : Global Reporting Index (2019) 

 

 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 

Terdapat beberapa tren kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Menurut situs 

Marvil56.com, terdapat cultural trends yang dapat mempengaruhi kegiatan 

marketing di tahun 2021 meliputi  Stay sober, stay cool, Appearance: zero pressure, 

100% positivity, dan The echo-logical awareness. Di antara ketiga tren tersebut, 

The eco-logical awareness menjadi tren yang dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap kondisi dunia ini. Adanya kondisi cuaca yang berubah – ubah disebabkan 

dengan kondisi dunia ini yang semakin kritis akibat dari pemanasan global. Hal 

tersebut memicu adanya dorongan di masyarakat dalam menemukan solusi yang 

tepat guna mengatasi pemanasan global. Berbagai macam badan usaha mulai 

berinovasi dan bermunculan dengan sektor yang berbeda – beda demi menciptakan 

solusi tersebut. Misalnya adalah Yuka yang meluncurkan aplikasi untuk mendeteksi 

label makanan dan kosmetik apakah produk tersebut aman bagi kesehatan dan 

dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, terdapat aplikasi bernama Geev yang 

membantu dalam upaya donasi baik makanan atau pakaian bekas yang masih layak 
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pakai dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan produk – produk baru agar 

lingkungan dapat tetap terjaga. Ada pula brand Designtex yang menyampaikan 

bahwa adanya produk kain yang dihasilkan berasal dari bahan – bahan sisa dan daur 

ulang. Berkaitan dengan kepedulian akan lingkungan, terdapat sebuah penelitian 

yang dilakukan oleh Forbes dimana 88 % konsumen ingin ambil bagian dalam 

menjaga lingkungan melalui produk yang mereka gunakan. Konsumen cenderung 

memilih untuk menggunakan produk – produk yang telah tersertifikasi atau 

menunjukkan produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemasar perlu untuk 

meyakinkan konsumen bahwa produk yang akan mereka beli memiliki dampak 

dalam upaya lingkungan yang berkelanjutan. 

 

Dalam Cultural Trend menurut O.C. Tanner, terdapat 5 tren yang akan berpengaruh 

di tahun 2021 yaitu perusahaan melakukan penyesuaian dengan budaya Post-Covid, 

lingkungan yang menjadi berbeda dan tidak sama lagi seperti Pre-Covid, 

Penekanan pada lingkungan inklusif, Gen Z akan mulai masuk ke dalam dunia 

pekerjaan, dan transformasi digital yang melibatkan manusia. Tren yang dapat 

dikaitkan dengan arsitektur adalah penciptaan lingkungan kerja yang baru dengan 

memperhatikan jarak dan sirkulasi udara yang baik serta ketersediaan ruang 

terbuka. Tren transformasi digital dapat juga dikaitkan dengan teknologi – 

teknologi yang digunakan dalam bidang arsitektur seperti penggunaannya dalam 

menciptakan Smart Home. Menurut Levantina, terdapat beberapa tren arsitektur 

untuk tahun 2021 yaitu ruang terbuka, adanya perluasan kebutuhan dapur, kualitas 

kamar mandi, ruang bercahaya alami, dan pemilihan elemen lantai dan dinding. 
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Dalam hal ini, terdapat 2 tren arsitektur yang dapat dikaitkan dengan Cultural Trend 

lainnya yaitu ruang terbuka dan ruang bercahaya. Penerapan ruang terbuka dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu melalui desain ruangan dengan meminimalisir sekat 

antar ruang sehingga terciptanya sebuah ruangan besar yang terdiri atas beberapa 

fungsi atau ruang terbuka berupa adanya ruang yang dibuat terbuka sebagai akses 

penghawaan pada bangunan. Penerapan ruang bercahaya dapat dilakukan melalui 

desain jendela yang besar agar cahaya alami dapat masuk ke dalam ruangan dengan 

optimal sehingga dapat digunakan untuk efisiensi energi dalam pencahayaan.  

 

Penerapan – penerapan di atas dapat dikaitkan pula dengan arsitektur berkelanjutan 

dimana konsultan dapat memberikan solusi desain dengan memanfaatkan sumber 

daya alami seperti cahaya matahari agar dapat masuk ke dalam ruangan dan 

penyediaan lahan hijau serta hal lain yang dapat menciptakan desain yang 

menjunjung arsitektur berkelanjutan. Dengan adanya hal tersebut, maka hal ini 

dapat digunakan dalam meyakinkan klien bahwa hasil desain tersebut dapat 

memberikan dampak dan manfaat bagi klien serta dapat menjadi peluang dalam 

membuka usaha konsultan arsitektur dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan. 

 

1.3.3.4. Socio Economic Trends 

Menurut Vistage.com, terdapat beberapa tren sosial yang dapat berdampak bagi 

perekonomian dunia di tahun 2021 yaitu pengangguran, masalah kesehatan, peran 

bisnis di dalam masyarakat, adanya ketimpangan pada pendapatan, perubahan 

demografis terkait generasi masyarakat, dan edukasi. Pada poin kesehatan, terdapat 

penelitian yang dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention tahun 
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2020 yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat penyakit yang lebih 

tinggi terhadap penyakit jantung, gangguan pernapasan, kanker, dan diabetes 

dimana penyakit – penyakit tersebut dapat membuat masyarakat menjadi rentan 

untuk terkena Covid-19. Selain itu, biaya premi terhadap kesehatan juga meningkat 

hingga 4 % dimana masyarakat mulai mengalami kesulitan seiring dengan biaya 

perawatan untuk kesehatan yang semakin tinggi dalam jangka waktu yang panjang 

(Emmer, 2020). Pada poin peran bisnis di masyarakat, kondisi perusahaan sedang 

berada di bawah tekanan beberapa faktor dimulai dari kondisi perekonomian yang 

menurun, jumlah karyawan, dan masyarakat. Kondisi bisnis yang tidak dapat 

bertahan pun juga berdampak kepada penyebab lain seperti jumlah pengangguran 

di masyarakat yang meningkat dan adanya ketimpangan pada pendapatan 

masyarakat seiring dengan perekonomian yang menurun. Dengan demikian, 

masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis baru yang dapat 

meningkatkan perekonomian. Pada poin edukasi, terdapat beberapa universitas 

yang terdampak seperti universitas swasta yang mengandalkan siswa internasional 

menjadi sepi seiring dengan adanya pandemi Covid – 19 yang melanda dunia ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari vistage.com di tahun 2020, hingga pendaftar 

di Universitas Harvard menurun hingga 20 %. Adanya peristiwa Covid-19 ini 

mendorong siswa dalam mencari metode belajar baru seperti kelas online atau 

metode lain untuk dapat belajar terhadap kondisi lapangan. Hal ini tidak hanya 

berdampak terhadap sekolah melainkan juga perusahaan. Perusahaan juga sedang 

mencari cara bagaimana dapat menerapkan sistem pengelolaan secara online dalam 

melakukan interaksi dengan masyarakat. 
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Indonesia memiliki peningkatan pada jumlah penduduk di mana Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 30 juni 2020 menyampaikan data 

populasi Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa dimana populasi terbanyak terdapat 

di pulau Jawa terutama Jawa Barat dengan 46.092.205 Jiwa (Nugraheny, 2020). 

Meningkatnya jumlah penduduk tak didukung dengan adanya pendapatan yang 

meningkat melainkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat. 

 

Gambar 1.0-21. Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Infografis di atas menunjukkan bagaimana keadaan ketenagakerjaan Indonesia 

yang memiliki jumlah pengangguran yang meningkat hingga 7,07 % di bulan 
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Agustus 2020. Adanya Covid-19 juga memberikan dampak terhadap perekonomian 

Dunia termasuk Indonesia dimana terdapat 29,12 Juta Penduduk Indonesia yang 

terkena dampaknya yang terbagi menjadi 2,56 juta penduduk mengalami 

pengangguran, 0,76 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja (BAK), 1,77 

penduduk tidak bekerja, dan 24,03 penduduk mengalami pengurangan jam kerja.  

 

Gambar 1.0-22. Data Pengeluaran perkapita Masyarakat 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Tabel di atas merupakan biaya pengeluaran per kapita masyarakat dalam sebulan 

dalam kategori bukan makanan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan pada semua kelompok dengan pengeluaran tertinggi berasal dari biaya 

perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air. Hal ini menunjukkan bahwa perlu 

adanya solusi terhadap pengeluaran dalam kelompok perumahan seiring dengan 

kondisi perekonomian masyarakat yang menurun. 

 

Melalui tren – tren sosial yang berdampak terhadap perekonomian, hal ini dapat 

menjadi peluang dalam menciptakan bisnis di sektor usaha konsultan arsitektur 

dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan. Dengan menciptakan badan usaha 

baru dalam bidang konsultan arsitektur ini akan dapat menciptakan mendorong 

kegiatan perekonomian sehingga dapat membantu masyarakat mendapatkan 
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pemasukkan. Pendekatan arsitektur berkelanjutan juga dapat menciptakan 

bangunan yang memperhatikan faktor sosial, ekonomi serta lingkungan yang baik 

dan tentunya dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh masyarakat. Melalui 

arsitektur berkelanjutan pula masyarakat dapat teredukasi akan pentingnya upaya 

dalam menjaga lingkungan untuk jangka panjang sehingga resiko dari pemanasan 

global dapat berkurang di masa yang akan datang. Sustainable architecture dapat 

membuat masyarakat untuk menggunakan energi dengan seefisien mungkin 

terutama dalam segi penerangan dan air sehingga biaya yang dikeluarkan 

masyarakat untuk pengeluaran per kapita setiap bulannya dapat berkurang. Hal ini 

tentunya dapat menghemat segi finansial masyarakat seiring dengan kondisi 

ketenagakerjaan di Indonesia yang menurun. 

 

1.3.4. Macro Economic Forces 

Dalam segi pasar global, adanya hasil pemilu Amerika Serikat dan perkembangan 

vaksin Covid – 19 menyebabkan aktivitas perekonomian global yang mulai 

membaik. Dalam segi properti sendiri akan mencapai puncaknya di beberapa tahun 

ke depan dan dengan adanya nilai saham yang menurun, maka ini juga menjadi 

peluang bagi investor untuk menaruh modal atau investasi dimana perekonomian 

juga akan membaik di tahun berikutnya. Hal ini juga dapat menjadi suatu peluang 

bagi PT Studio dalam menyediakan jasa konsultan arsitektur untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam segi komoditas, Badan Ekonomi Kreatif 

memberikan jaminan dan perlindungan bagi pelaku sektor ekonomi kreatif seperti 

PT Studio dengan menciptakan lingkungan pendukung usaha serta Hak Kekayaan 

Intelektual terhadap hasil karya yang dihasilkan. Selain itu, jumlah tenaga kerja 
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dalam sektor ekonomi kreatif juga akan meningkat sehingga hal tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi PT Studio dalam mengumpulkan key resources untuk 

perusahaan namun di lain sisi hal ini juga menjadi tantangan bagi PT Studio untuk 

bersaing di sektor ekonomi kreatif ini. Berkaitan dengan Economic Forces, 

Masyarakat Indonesia saat ini mengalami penurunan minat dalam beraktivitas 

ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid – 19. Dalam menanggapi hal 

tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan dan mendorong kembali perekonomian Indonesia sehingga 

dapat kembali seperti semula dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini juga akan 

memberikan dampak terhadap jumlah proyek yang diterima oleh PT Studio di masa 

mendatang. 

 

1.3.4.1. Global Market Condition 

Menurut Russell Investment, Kondisi pasar global di tahun 2021 akan mengalami 

pengaruh dari hasil pemilu Amerika Serikat (AS) dimana Joe Biden berhasil terpilih 

sebagai Presiden Amerika Serikat dan adanya perkembangan dalam vaksin Covid-

19. Adanya pengaruh yang besar dari hasil pemilu AS akan memberikan dana 

stimulus yang membantu dunia dalam mendorong perekonomian agar kembali 

membaik sehingga ekonomi dapat tumbuh dan kembali membaik. Terdapat 

beberapa sektor yang akan memiliki potensi yang baik terhadap pasar global di 

tahun 2021 meliputi keuangan, Sustainable Energy, dan properti. Sektor keuangan 

merupakan sektor utama yang dapat memulihkan perekonomian. Adanya Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada di level 5,3 % diharapkan dapat 

membuat saham perbankan dapat menjaga kenaikan level ke depan. Sektor 



99 

 

Sustainable Energy menunjukkan bahwa adanya isu global yang mendorong dalam 

penggunaan energi yang bersifat ramah lingkungan. Sektor ini berpotensi terhadap 

jangka panjang dimana Sustainable Energy menghasilkan energi yang menjaga 

keberlanjutan untuk masa yang akan datang dan mengarah pada efisiensi energi 

bagi pengguna. Salah satunya adalah penggunaan mobil listrik yang membuat 

prospek yang menjanjikan pada holding baterai dimana mobil listrik ini merupakan 

salah satu solusi dalam memberikan dampak positif di berbagai sektor. Biaya 

penggunaan listrik yang lebih murah daripada biaya bahan bakar ini dapat 

membantu juga dalam mengurangi impor minyak guna mengurangi defisit neraca 

perekonomian (Salomo, 2019). Untuk sektor properti sendiri saat ini menunjukkan 

grafik menurun dan akan menjadi siklus naik dengan puncaknya di tahun 2023. 

Dengan saham properti yang memiliki Net Asset Value (NAV) yang terdiskon 50 

hingga 70 % dan adanya bunga rendah properti ini, maka hal ini dapat menjadi 

peluang dalam melakukan investasi. Adanya hal ini dapat membantu 

membangkitkan kelesuan yang terjadi agar ekonomi dapat bangkit kembali. 

 

Gambar 1.0-23. Grafik Pengaruh Saham Terhadap Pasar Global 

Sumber : Russel Investment (2020) 
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Grafik di atas menunjukkan kondisi yang terjadi terhadap situasi global terutama 

adanya ketidakpastian akan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi saham 

menjadi tidak stabil. Adanya panic buying dan panic selling yang terjadi dalam 

saham perlu untuk dikendalikan agar dapat membantu dalam menjaga pemulihan 

ekonomi. Hans Kwee selaku Direktur PT Anugerah Mega Investama mengatakan 

bahwa sebaiknya untuk tidak agresif di pasar dalam melakukan pembelian di pasar. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebelum melakukan pembelian perlu 

untuk mencari perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus terlebih dahulu 

sehingga dapat memperoleh profit di masa yang akan datang (Oktariyanto, 2020).  

 
Gambar 1.0-24. 1.24 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Secara Global 

Sumber : World Bank (2021) 

 

Secara global sendiri, terdapat sebuah perbandingan yang berbeda dalam hal 

pertumbuhan ekonomi di dunia ini. Secara global, pertumbuhan ekonomi 

cenderung membaik dimana terdapat perubahan dari angka -5,3% menjadi -4,3% 

(Pardede, 2021). Hal ini disebabkan dari respon pemerintah yang cepat dalam 

upaya menangani krisis yang ada akibat pandemi Covid – 19. Negara – negara yang 

mengalami pertumbuhan yang membaik seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, 

dan China. Untuk negara – negara berkembang seperti Indonesia, India, dan 
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Filipina, kondisi perekonomian yang ada cenderung mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan kondisi pandemi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

 

1.3.4.2. Capital Market 

Perusahaan J.P. Morgan memberikan pandangannya terkait bagaimana 

perkembangan pasar modal untuk tahun 2021 dan masa yang akan datang. Secara 

global sendiri, terjadi resesi terparah di dunia semenjak The Great Depression di 

tahun 1930-an. Dalam segi inflasi global, adanya sedikit perubahan yang terjadi 

inflasi global dimana mayoritas masih tetap berada di 2,2 % sedangkan pada negara 

berkembang adalah 3,3 % dengan adanya sedikit penurunan pada beberapa negara. 

Dalam segi tingkat hutang, Bank Sentral berusaha untuk membatasi peminjaman 

yang dapat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kondisi keuangan dari Bank 

sendiri seiring dengan adanya resesi akibat dari pandemi Covid-19. Pembatasan 

yang dilakukan oleh Bank Sentral ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan. 

Dalam segi investasi, hal ini tentunya menjadi peluang bagi investor dalam 

menanamkan modal seiring dengan adanya resesi yang terjadi. Investasi yang 

memiliki keuntungan yang paling menonjol adalah infrastruktur dan transportasi 

dengan ekuitas pada infrastruktur naik dari 0,1 % menjadi 6,1 % dan transportasi 

naik dari 0,1 % menjadi 7,6 %. Selain itu, kondisi saat ini juga menjadi peluang 

bagi investor seiring dengan harga saham yang lebih murah dengan adanya harapan 

perekonomian kembali membaik setelah resesi tersebut selesai. Namun, investor 

juga lebih berhati – hati dalam menanamkan sahamnya seiring dengan adanya 

kemungkinan perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup usahanya. 
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Gambar 1.0-25. Grafik Pertumbuhan Sektor Properti 

Sumber : Bank Indonesia (2021) 

 

Dalam segi sektor properti sendiri, Indonesia mengalami krisis terutama di dalam 

kuartal ketiga dimana kontraksi dapat mencapai hingga 30 %. Namun, indeks harga 

property menunjukkan bahwa terdapat sebuah peluang dimana pertumbuhan 

ekonomi mulai kembali positif meskipun saat ini masih dalam kategori lemah. Hal 

tersebut juga dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kredit dari sektor kontruksi, 

real estate, perumahan, apartemen mulain menunjukkan peningkatan kecuali kredit 

ruko. Melihat arah sektor dan perkembangan sektor properti yang secara 

keseluruhan mulai membaik, hal ini dapat juga menjadi peluang bagi investor untuk 

menanamkan modal di bidang ini. 

 

Penanaman modal dari investor di bidang konsultan arsitektur interior tergolong 

memungkinkan apabila konsultan tersebut sudah memiliki branding yang baik dan 

sedangkan untuk tahap awal ini terbilang kurang memungkinkan karena kondisi 

resesi ini juga membuat investor lebih selektif dalam memilih perusahaan yang 
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akan dijadikan investasi. Untuk mendapatkan modal dari pihak perbankan juga 

terbilang kurang memungkinkan seiring dengan pihak perbankan membatasi hal 

tersebut demi menjaga fluiditas dari perbankan sendiri. sehingga untuk tahap awal 

pengembangan suatu konsultan dalam hal sumber penanaman modal yang paling 

memungkinkan adalah dengan menggunakan modal pribadi dan tidak terlalu 

berharap kepada investor untuk menanamkan modalnya di tahap awal ini. Untuk 

tahapan pengembangan selanjutnya, hal tersebut memungkinkan bagi investor 

untuk memberikan tambahan modal pada fase pengembangan suatu konsultan 

seiring adanya portfolio dan branding yang telah dibangun di masyarakat. 

 

Di dalam pasar modal sendiri, Indonesia memiliki kondisi indeks yang lebih baik 

bila dibandingkan dengan negara lain seperti Filipina dan Thailand yang memiliki 

indeks -24,53 % dan -22,04 %. Hal ini disebabkan kondisi pasar di Indonesia 

didominasi dengan adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

membantu dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mengurangi terjadi 

volatilitas atau lonjakan tajam pada perekonomian di Indonesia (Fuad, 2020). 

 

1.3.4.3. Commodity and Other Resources     

Di tahun 2020, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak perekonomian 

nasional. Sektor ekonomi kreatif ini meliputi arsitek, desainer, aplikasi dan game 

developer, dan lain – lain. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja 

untuk sektor ekonomi kreatif meningkat sebanyak 5,95 % setiap tahunnya. 

Pemerintah juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar 

di sektor ekonomi kreatif ini sehingga pemerintah akan menciptakan suatu 
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lingkungan yang dapat mendukung sektor tersebut (Herman, 2020). Dengan 

demikian, ketersediaan tenaga kerja seperti arsitek di masa yang akan datang akan 

banyak tersedia dan dapat mudah didapat. 

 

Dalam bidang arsitektur sendiri terutama arsitektur berkelanjutan, Dewan 

Bangunan Hijau Indonesia berusaha untuk membantu dalam usaha memenuhi 

kebutuhan akan tenaga ahli melalui pelatihan – pelatihan yang diadakan. Terdapat 

2 jenis pelatihan meliputi Greenship Associate dan di tahapan berikutnya terdapat 

Greenship Professional. Adanya pelatihan tersebut membantu diharapkan dapat 

menambah ketersediaan tenaga ahli dalam upaya menjaga prinsip keberlanjutan di 

masa yang akan datang. 

 

Pada faktor Intellectual property, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(BEKRAF) memberikan fasilitas dan membantu dalam pengurusan hak kekayaan 

intelektual sebanyak 5.671 produk yang tersebar di 35 kota di Indonesia (Petriella, 

2019). Dalam hal ini, BEKRAF dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Kemenkumham) menunjukkan bahwa pemerintah pusat 

memberikan dukungan bagi pelaku badan usaha di sektor ekonomi kreatif ini 

(Yuniartha, 2019). Dengan demikian, adanya hal tersebut menunjukkan bahwa 

faktor Intellectual property telah tersedia dan dapat mudah untuk dilakukan oleh 

masyarakat terutama bagi sektor ekonomi kreatif dalam memberikan jaminan 

perlindungan terhadap kekayaan intelektual produk yang dihasilkan. 
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Adanya tren digitalisasi sendiri membantu dalam proses pengembangan sistem 

informasi. Adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet dapat 

membantu terciptanya karya – karya yang dihasilkan. Misalnya, arsitek 

membutuhkan informasi terkait dalam mendesain bangunan agar data yang 

ditemukan dapat lebih akurat sehingga desain yang dihasilkan dapat menjawab 

kebutuhan dan permasalahan yang ada. Selain itu, Munculnya software – software 

baru yang dapat membantu dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan 

informasi untuk sektor – sektor yang ada. Seiring dengan adanya dukungan 

pemerintah terhadap tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif, maka tidak menutup 

kemungkinkan akan terciptanya software – software baru yang dapat meningkatkan 

dan memudahkan tenaga kerja terutama arsitek agar dapat memperoleh informasi 

yang dibutuhkan. 

 

1.3.4.4. Economic Forces     

Pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini sedang berada di tahap minus 

dengan 1,1 % hingga 0,2 %. Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap 

menurunnya aktivitas perekonomian yang terjadi sehingga kondisi pertumbuhan 

menjadi menurun. Pemerintah sendiri menargetkan agar pertumbuhan ekonomi 

dapat meningkat 5 % di tahun 2021 (Larasati, 2020). Target tersebut dapat dicapai 

melalui 2 kombinasi ekonomi yaitu melalui Technical Rebound atau lonjakan 

dalam waktu singkat dan melalui sektor keuangan. 

 

Dalam upaya membantu pertumbuhan ekonomi, Perri Warjiyo selaku Gubernur 

Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan 
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moneter dan makroprudensial yang dapat membantu upaya tersebut. Namun, Bank 

Indonesia tetap akan melakukan pemantauan terhadap kondisi perkembangan 

ekonomi. Kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini sedang berada di level 

1,5% dan kondisi inflasi sedang terkendali sehingga adanya harapan bahwa 

pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat membaik (Kencana, 2020). Untuk 

mewujudkan hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan  

untuk menahan suku bunga acuan 7 Daya Reverse Repo Rate (7DRRR) di angka 4 

% agar dapat menjaga keseimbangan kondisi ekonomi global.   

 

Gambar 1.0-26. Indeks PDB Negara di Dunia 

Sumber : World Bank (2021) 

 

Dilansir dari indeks PDB berdasarkan World Bank, Indonesia akan  dapat kembali 

ke posisi di tahun 2019 di tahun 2022 (Pardede, 2021). Hal ini didasari dari aktivitas 

perekonomian yang ada pada global. Berbeda halnya dengan China dan Vietnam 

yang telah berhasil dalam menangani pandemi Covid – 19 dengan baik sehingga 

tidak mengalami kontraksi ekonmi yang berdampak terhadap lonjakan yang mereka 

alami. 
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Dalam segi tenaga kerja, jumlah pengangguran semakin meningkat seiring dengan 

adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan dalam kegiatan 

ekonomi. Terdapat 2 sektor perekonomian yang dapat menjadi kekuatan dalam 

mengangkat kegiatan ekonomi yaitu sektor pertanian dan sektor Usaha Menegah 

(Yanna, 2020). Sektor pertanian pun diharapkan mengangkat ekonomi dikarenakan 

membantu penjualan kebutuhan untuk masyarakat Indonesia. Adanya 

pengangguran atau tenaga yang tidak memiliki pekerjaan tergerak untuk 

mendirikan usaha dalam sektor usaha menengah dan menciptakan aktivitas 

ekonomi baru yang dapat membantu mengangkat kegiatan ekonomi Indonesia 

 

Gambar 1.0-27. Upaya Pemulihan PDB oleh Pemerintah 

Sumber : CReco Consulting (2021) 

 

Dalam upaya pemulihan PDB, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia diantaranya adalah melalui stimulus APBN serta penyediaan 

vaksin Covid – 19. Stimulus APBN dapat dilakukan melalui penyediaan bansos 

yang dibagikan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dimana hal ini 

diharap dapat mendorong mereka untuk melakukan aktivitas belanja. Terdapat pula 

penyediaan vaksin Covid – 19 ini yang diharapkan dapat mampu mendorong 

masyarakat dengan golongan menengah ke atas agar berani dan mengurangi 

kecemasan terhadap kondisi lingkungan yang ada sehingga mereka kembali aktif 
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dalam berbelanja. Melalui aktivitas masyarakat yang berposisi sebagai konsumen 

diharapkan dapat pula meningkatkan aktivitas produsen untuk meningkatkan 

produksi melalui investasi. 

 

1.3.5 Model Bisnis      

 

1.3.5.1. Value Proposition      

Berkaitan dengan analysis forces yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, 

terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan value dari 

PT Studio ini diantaranya :  

a. Adanya Kebutuhan masyarakat terkait penerapan prinsip sustainable 

architecture terhadap dampak yang berkelanjutan dalam segi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dan kebutuhan perusahaan dalam membuat laporan 

sustainability report. 

b. Adanya perkembangan teknologi yang dapat memudahkan dalam segi 

simulasi digital demi menciptakan solusi desain yang adaptif serta adanya 

perkembangan material – material baru yang ramah lingkungan 

c. Adanya resiko yang dapat terjadi diluar rencana dari klien terhadap proses 

pelaksanaan dengan arsitek atau kontraktor seperti adanya waktu 

pembangunan yang melampaui jadwal, proyek yang terbengkalai, hingga 

adanya arsitek atau kontraktor yang kabur meninggalkan proyek. 

Value Proposition yang diberikan oleh PT Studio dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1. Design 
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Aspek Design merupakan salah satu aspek utama yang ditawarkan dari 

perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif termasuk PT Studio. 

Dalam Value ini, PT Studio menawarkan jasa desain yang memiliki unsur 

pendekatan sustainable design dengan memperhatikan efisiensi energi dan 

penggunaan material lokal dalam memenuhi fungsionalitas desain dan 

kebutuhan klien dengan tetap mempertimbangkan nilai estetika yang ada. 

Desain yang dihasilkan pun juga dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

tersedia dengan efisien untuk memberikan dampak keberlanjutan. 

Pendekatan sustainable dapat dilakukan melalui penerapan standar – 

standar desain seperti yang ada di dalam regulasi yang berlaku. Dengan 

demikian, desain yang dihasilkan merupakan desain yang bersifat adaptif 

dan dapat memenuhi kebutuhan klien yang dikombinasikan dengan nilai 

keberlanjutan serta perkembangan tren desain yang ada. Demi terciptanya 

desain yang optimal, PT Studio akan menggunakan teknologi berupa 

software – software yang membantu dalam penerapan simulasi digital.  

 

2. Customization 

Adanya jasa desain yang ditawarkan oleh PT Studio ini memiliki sifat 

personal dan unik bagi klien. Hal ini disebabkan setiap proyek yang 

dikerjakan memiliki kondisi yang berbeda di lapangan. Hal tersebut dapat 

terpengaruh dari orientasi dan letak site, ketersediaan material yang ada di 

sekitar lokasi, serta analisa lainnya. Selain itu, setiap klien dari suatu proyek 

tentunya juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda – beda. 
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Demi terwujudnya hal tersebut, PT Studio akan menggunakan desain yang 

kontekstual dimana desain yang dihasilkan merupakan desain yang unik dan 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kontekstual yang 

dimaksud juga dapat pula dikaitkan dengan bagaimana konsep desain yang 

ditawarkan dari PT Studio dapat disesuaikan kembali dengan permintaan 

klien. Hal ini juga dapat diterapkan melalui prinsip desain yang dilakukan 

secara dua arah dimana klien dapat memberi saran ataupun request agar 

desain yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

klien. 

 

3. Getting The Job Done 

PT Studio menawarkan value layanan desain untuk membantu 

mendampingi klien dan memberikan jaminan hingga proyek tersebut 

selesai. PT Studio juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor 

atau pihak lainnya pada tahap realisasi dan melakukan pemantauan selama 

proyek tersebut dibangun. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan 

menangani kegiatan yang ada di tahapan realisasi proyek sehingga klien 

tidak perlu direpotkan dalam tahapan ini hingga selesainya proyek. Untuk 

itu, PT Studio akan memberikan update kepada klien terkait progress yang 

telah dilakukan hingga proyek tersebut selesai dan tetap akan bertanggung 

jawab terhadap permasalahan yang ditemukan hingga pihak klien telah puas 

dengan hasilnya. 
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4. Risk Reduction 

Dalam menjalankan suatu proyek, PT Studio akan membuat perjanjian 

secara tertulis terlebih dahulu terkait pembagian tugas dan tanggung jawab 

beserta kesepakatan untuk menghindari adanya miskomunikasi dan 

menyiapkan terlebih dahulu solusi – solusi yang akan dilakukan demi 

mengurangi resiko yang dapat terjadi di dalam proyek. PT Studio juga 

menawarkan kepada klien key partners yang telah terpercaya seperti 

kontraktor yang telah diajak kerja sama oleh PT Studio untuk memberikan 

rasa kepercayaan kepada klien dan menghindari kontraktor – kontraktor 

yang memiliki kinerja yang buruk. Selain itu, PT Studio juga akan 

melakukan komunikasi dengan konsultan struktur maupun konsultan 

Mekanikal Elektrikal apabila terdapat kendala yang dialami sehingga 

adanya pihak ahli ini dapat mengurangi pula resiko yang dapat terjadi. PT 

Studio juga melakukan komunikasi secara langsung kepada pihak Key 

Partners untuk menghindari miskomunikasi yang dapat terjadi. 

 

1.3.5.2. Customer Relationship      

Dalam Customer Relationship, PT Studio membedakannya menjadi 2 jenis meliputi 

Personal Asistance dan Dedicated Personal Asistance dengan adanya penjelasan 

sebagai berikut : 

 

1. Personal Asistance 

Dalam customer relationship ini, setiap klien akan didampingi oleh satu 

staff atau satu tim yang ditunjuk secara langsung oleh Owner untuk 
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bertanggung jawab terhadap berjalannya suatu proyek dimana penunjukkan 

jumlah staff atau tim ini disesuaikan dengan proyek yang dikerjakan. Tim 

tersebut juga akan menangani beberapa proyek lainnya. Dalam hal ini, 

penunjukkan tim sebagai penanggung jawab akan memberikan rasa 

kenyamanan dan keamanan bagi klien karena mengetahui ada orang yang 

bertanggung jawab terhadap proyeknya. Adanya tim ini juga akan 

memudahkan bagi klien untuk melakukan interaksi dan membangun 

komunikasi yang baik demi teciptanya desain yang personal dan dapat 

menjawab kebutuhan klien. 

 

2. Dedicated Personal Asistance 

Penerapan jenis customer relationship ini digunakan untuk proyek – proyek 

yang memiliki skala besar seperti masterplan atau proyek dengan skala luas 

besar lainnya. Dalam hal ini, Owner akan turun secara langsung untuk 

menangani proyek ini. Tim dan Owner ini juga tidak akan menangani proyek 

lainnya dan hanya fokus dalam mengerjakan satu proyek berskala besar ini. 

Tujuannya adalah untuk memberikan klien kepuasan yang lebih terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh PT Studio. Metode ini juga dapat membangun 

hubungan yang lebih dekat serta komunikasi yang lebih baik dengan klien 

sehingga desain yang dihasilkan pun dapat lebih maksimal. 

 

3. Co – creation  
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Dalam mendesain suatu proyek, PT Studio akan memiliki prinsip mendesain 

secara 2 arah dimana dalam hal ini PT Studio akan bekerja sama dan mendesain 

proyek bersama klien dalam menciptakan desain yang sesuai. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menerima ide dan masukkan dari klien dari pihak 

klien sehingga desain yang dihasilkan pun dapat lebih kontekstual dalam segi 

kebutuhan dan keinginan klien.  

 

Dengan menerapkan Customer Relationship berupa Personal Asistance dan 

Dedicated Personal Asistance serta Co – Creation, PT Studio berharap dapat 

memberikan klien kepuasan terhadap servis yang diberikan. Kepuasan tersebut juga 

dapat dicapai melalui servis jangka panjang atau long term relationship dimana PT 

Studio akan bersedia dalam membantu klien apabila terdapat kendala yang dialami 

setelah proyek selesai. PT Studio juga dapat memberikan manfaat bagi klien – klien 

lama yang menjadi langganan bagi PT Studio dalam bentuk potongan harga. 

Dengan adanya kepuasan dari klien tersebut diharapkan pula dapat membuat klien 

untuk memberikan review yang baik dan merekomendasikan jasa PT Studio melalui 

Word Of Mouth yang tentunya dapat membantu meningkatan penjualan dan jumlah 

proyek yang diterima oleh PT Studio. 

 

1.3.5.3. Customer Segment    

Dalam segi konsumen sendiri, PT Studio memiliki beberapa pertimbangan yang 

didasari dari analisa yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya sebagai berikut: 

1. Dari segi demografis, masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah 

ke atas lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan arsitektur 



114 

 

daripada masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah dengan 

adanya mindset jasa arsitek yang mahal dan ketersediaan biaya. 

2. Dari segi geografi, area perkotaan lebih berpotensi daripada area perdesaan 

seiring dengan proses pembangunan yang mengandalkan insting 

3. Dari segi subyek, konsultan arsitektur memiliki pasar yang baik untuk klien 

keluarga maupun pebisnis dengan rentang usia 25 – 60 tahun sesuai 

aktivitas yang dilakukan oleh subyek tersebut. 

 

Selain hal di atas, terdapat pula survei yang dilakukan oleh PT Studio terkait 

customer pain dan customer gain yang ada pada klien. customer pain yang dialami 

adalah pihak arsitek atau kontraktor yang kabur, adanya jadwal yang lebih dari yang 

telah direncanakan, adanya arsitek atau kontraktor yang menaikkan harga setelah 

proyek selesai (Meilanita, 2020). Customer gain yang dialami adalah adanya 

konsultan arsitektur yang dapat memberikan masukkan dan ide dalam sudut 

pandang arsitektur terkait kebutuhan dan keinginan dari klien, serta desain yang 

bersifat fungsional namun juga memiliki nilai estetika desain. Agar dapat 

mewujudkan customer pain dan customer gain yang ada, PT Studio akan 

menawarkan value dari pelayanan yang diberikan dimulai dari risk reduction 

dengan surat perjanjian untuk menghindari customer pain yang ada serta 

melibatkan prinsip desain secara 2 arah dengan menerima ide dan masukkan klien. 

Melalui pertimbangan – pertimbangan yang ada di atas, PT Studio akan 

menggunakan customer segment yaitu Segmented market seiring dengan adanya 

pasar yang terbatas dengan adanya segmentasi sebagai berikut : 
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a. Business to Business Assessment 

Segmen ini ditujukan untuk perusahaan – perusahaan baik perusahaan besar 

maupun start up yang memiliki kebutuhan terhadap jasa sustainable 

building assessment atau penilaian bangunan yang akan digunakan di dalam 

sustainability report. Dalam segmen ini, perusahaan yang dimaksud dapat 

berupa perusahaan konsultan arsitektur interior lainnya yang membutuhkan 

jasa analisa sustainable seiring dengan PT Studio yang memiliki 

kemampuan akan pengetahuan di bidang sustainable. Untuk segmen ini, 

tidak adanya rentang usia yang ditentukan dikarenakan sustainability report 

merupakan kebutuhan yang bersifat diwajibkan oleh pemerintah melalui 

Otoritas Jasa Keuangan. Dalam segi geografis, dalam fase pertama memiliki 

target untuk Pulau Jawa dan fase kedua yang memiliki target seluruh 

Indonesia serta fase ketiga untuk lingkup Asia Tenggara.  

 

b. Business to Business (B2B) 

Segmen ini ditujukan untuk pemilik perusahaan maupun start up yang akan 

mendirikan bangunan komersial yang akan dikerjakan. Segmen ini juga 

ditunjukan untuk pemilik rentang usia 25 – 60 tahun dengan kondisi 

perekonomian menengah ke atas dengan pertimbangan ketersediaan biaya 

yang dimiliki oleh klien. Untuk komersial yang dimaksud dapat berupa 

bisnis kuliner seperti café dan restoran, retail seperti pertokoan hingga 

hospitality seperti hotel dan resort. Terdapat pula proyek – proyek memiliki 
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skala besar seperti masterplan. Dalam segi geografis, PT Studio akan 

memiliki target konsumen yang berada di area seluruh Indonesia dimana 

terdapat tahapan – tahapan fase pertama memiliki target untuk Pulau Jawa 

dan fase kedua yang memiliki target seluruh Indonesia serta fase ketiga 

untuk lingkup Asia Tenggara. Selain itu, PT Studio juga menargetkan klien 

yang memiliki gaya hidup yang modern dan memiliki minat dan kesadaran 

akan konsep sustainable design. 

 

c. Business to Client (B2C) 

Segmen ini ditujukan untuk klien yang berencana untuk membangun hunian 

atau proyek residential. Dalam segmen ini, klien merupakan keluarga baik 

keluarga dari pasangan yang baru menikah maupun keluarga besar dan 

memiliki rentang usia 25 hingga 60 tahun yang menyesuaikan dengan 

intensitas aktivitas yang dilakukan pada rentang umur tersebut (Kresdiana, 

2018). Dalam segi geografis, PT Studio akan memiliki target konsumen 

yang berada di area seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pengembangan di 

mana fase pertama memiliki target untuk Pulau Jawa dan fase kedua yang 

memiliki target seluruh Indonesia serta fase ketiga untuk lingkup Asia 

Tenggara. Dalam segi perekonomian, PT Studio akan menargetkan kepada 

klien dengan perekonomian menengah ke atas yang membutuhkan jasa 

desain untuk hunian tempat. Selain itu, PT Studio juga menargetkan klien 

yang memiliki gaya hidup yang modern dan memiliki minat dan kesadaran 

akan konsep sustainable design. 
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1.3.5.4. Channel     

Dalam menentukan Channel yang digunakan oleh PT Studio, terdapat beberapa hal 

yang menjadi pertimbangan sebagai berikut : 

 

Gambar 1.0-28. Survei Cara Mengetahui Suatu Konsultan Arsitektur 

Sumber : Dokumen Penulis (2021) 

 

Melalui survei di atas, dapat pula ditunjukkan bahwa masyarakat umum cenderung 

untuk mengetahui suatu konsultan arsitektur melalui teman atau keluarga dimana 

hal ini juga menunjukkan bahwa word of mouth memiliki peran yang penting 

terhadap suatu konsultan arsitektur. Hal itu juga berpengaruh terhadap PT Studio 

agar berusaha untuk memberikan jaminan kepuasan dan pelayanan yang maksimal 

bagi klien agar dapat memberikan feedback beserta review yang positif kepada 

pihak lain. Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang cukup penting 

terutama instagram yang memperoleh 68,6 %. Hal ini pun mendorong PT Studio 

untuk menggunakan media sosial dengan memfokuskan pada penggunaan 

instagram namun juga menggunakan akses lain seperti website dan youtube. Dalam 

segi pameran, PT Studio pun memutuskan untuk tidak mengikuti pameran seiring 

dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan tingkat persentase 33,3 %. 
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Gambar 1.0-29. Survei Rasa Percaya Mengunakan Konsultan Arsitektur 

Sumber : Dokumen Penulis (2021) 

 

Melalui hasil survei yang ada di atas, dapat ditunjukkan pula bahwa masyarakat 

akan percaya untuk menggunakan suatu konsultan arsitektur interior adalah melalui 

portfolio desain yang dimiliki oleh konsultan. Selain mengerjakan proyek yang ada, 

PT Studio juga akan mengikuti kegiatan sayembara arsitektur guna menambah 

portfolio desain perusahaan agar masyarakat dapat semakin percaya. Selain itu, dari 

segi rekomendasi pihak lain PT Studio akan memberikan servis dan pelayanan yang 

memuaskan kepada klien agar klien tersebut dapat membantu merekomendasikan 

calon klien agar menggunakan jasa PT Studio. 

 

Gambar 1.0-30. Survei Media Komunikasi Yang Digunakan 

Sumber : Dokumen Penulis (2021) 
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Melalui hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa klien cenderung untuk 

bertemu secara langsung dengan konsultan arsitektur sebagai sarana komunikasi 

yang paling nyaman untuk digunakan. Terdapat pula beberapa konsumen yang 

cenderung menggunakan whatsapp atau melalui chatting antara klien dengan 

konsultan serta dapat melalui video conference seperti Zoom Meeting. Seiring 

dengan adanya wabah pandemi Covid – 19 beserta regulasi pemerintah terkait 

adanya pembatasan sosial hingga lockdown yang ditetapkan di daerah – daerah 

tertentu, PT Studio akan menyesuaikan kembali dan melihat kondisi peraturan yang 

berlaku serta menawarkan kembali kepada masyarakat terkait media komunikasi 

yang digunakan. 

 

Gambar 1.0-31. Info Peningkatan Virtual Meeting 

Sumber : Presentasi Rhenald Kasali (2021) 

 

Dari segi virtual meeting atau video conference sendiri saat ini sedang mengalami 

peningkatan di tahun 2021 terutama pengguna Zoom yang meningkat hingga 350 

M di tahun 2020 (Kasali, 2021). Dengan demikian, PT Studio akan menyesuaikan 
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kembali media komunikasi yang akan digunakan dengan klien sesuai dengan 

kebutuhan dan urgensi topik yang akan dibahas dengan klien. 

 

Melalui pertimbangan di atas, Channel yang akan dilakukan oleh PT Studio 

dibedakan menjadi 2 kategori yaitu secara Direct dan Indirect. Channel Direct ini 

dilakukan secara langsung kepada pihak PT Studio yaitu melalui owner ataupun 

melalui staff.  Untuk mengoptimalkan channel ini, Staff akan mendapat arahan 

terlebih dahulu dari owner terkait bagaimana cara berkomunikasi dan 

menyampaikan hasil produk kepada klien. Untuk berkomunikasi dengan owner 

atau staff dapat dilakukan dengan menghubungi secara langsung, atau mendatangi 

kantor PT Studio secara langsung. Channel Indirect dilakukan melalui adanya 

perantara yang menghubungkan antara PT Studio dengan klien. Terdapat beberapa 

channel yang digunakan seperti melalui Word Of Mouth dari pihak klien lama, Key 

Partner, dan Supplier yang membantu mempromosikan PT Studio kepada calon 

klien ataupun dari klien – klien PT Studio sendiri yang memberikan rekomendasi 

dan memberikan review kepada pihak lain berdasarkan layanan yang telah 

diberikan kepada klien tersebut. Ada pula channels lain yaitu melalui media sosial 

seperti instagram yang menunjukkan bagaimana branding dari PT Studio serta 

mendukung di fase Awareness. Selain itu, PT Studio juga akan masuk ke dalam 

media online lainnya seperti dan website dan youtube untuk memperluas akses dan 

mempermudah calon klien dalam menemukan PT Studio. 
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Untuk mewujudkan channel tersebut, terdapat 5 fase yang akan PT Studio lakukan 

yaitu : 

1. Awareness 

Pada tahapan ini, PT Studio akan membuat media sosial terutama instagram, 

media online lainnya seperti website dan youtube dimana hal ini dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan network digital dan dapat diakses dari 

berbagai daerah dan negara yang ada. Selain itu, PT Studio juga 

mengandalkan kepada Word Of Mouth dimana adanya pihak lain yang dapat 

membantu dalam membangun branding.  Dalam tahapan ini pula PT Studio 

akan menyampaikan value dan layanan yang ditawarkan baik dari layanan 

desain maupun layanan sustainable building assessment. PT Studio juga 

akan mengikuti kegiatan sayembara atau kompetisi arsitektur dimana hal ini 

juga dapat membantu menambah portfolio desain yang dapat digunakan 

dalam tahapan evaluation serta membantu memperkenalkan pula PT Studio 

di dalam kalangan dunia arsitektur. Untuk memperkenalkan pada 

masyarakat umum, PT Studio akan mengadakan webinar atau seminar 

edukasi terkait pentingnya prinsip sustainable dengan topik yang dibahas 

akan dapat menyesuaikan dengan hal yang dekat dengan masyarakat 

sehingga dapat menimbulkan minat dan ketertarikan di masyarakat. 

 

2. Evaluation 

Pada tahapan ini, PT Studio akan memasukkan portfolio dari hasil yang 

telah dikerjakan oleh PT Studio di media sosial Instagram dan website 
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hingga Youtube. Portfolio desain dapat berasal dari proyek – proyek yang 

telah dikerjakan oleh PT Studio ataupun dari hasil desain yang telah 

diikutkan sayembara. Hal ini bertujuan agar calon klien dapat menilai 

bagaimana hasil pekerjaan dari PT Studio dan bagaimana value dari desain 

yang ditawarkan oleh PT Studio. Adanya kegiatan webinar dan edukasi 

yang akan diadakan juga akan mendorong masyarakat umum untuk lebih 

mencari tahu dan mengujungi media sosial dari PT Studio. 

 

3. Purchase 

Setelah klien melihat hasil portfolio dari PT Studio dan memutuskan untuk 

menggunakan jasanya, klien dapat menghubungi PT Studio melalui Contact 

Person yang tersedia di Instagram dan website. Apabila klien mendapatkan 

informasi melalui Word Of Mouth, klien dapat mengujungi kantor dari PT 

Studio ataupun melalui nomor yang diberikan dari pihak Word Of Mouth. 

Dalam tahapan ini pula, PT Studio akan meminta pembayaran uang muka 

atau Down Payment terlebih dahulu kepada klien dengan adanya tahapan 

pelunasan sesuai dengan pembayaran termin yang ada di bagian sub bab 

revenue stream. 

 

4. Delivery 

Untuk menyampaikan value dari perusahaan, Penyampaian ini didasari dari 

jenis layanan dan proyek yang dikerjakan sebagai berikut : 
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1. Untuk proyek dengan skala residential atau berskala kecil akan 

disampaikan melalui perwakilan dari tim yang menjadi penanggung 

jawab dari proyek tersebut 

2. Untuk proyek komersial berskala besar hingga masterplan, Owner akan 

menyampaikan secara langsung kepada klien 

3. Untuk jenis proyek sustainable building assessment, tim sustainable 

expert atau owner akan menyampaikan kepada klien dan menyesuaikan 

kembali dengan skala proyek yang dikerjakan. 

Penyampaian kepada pihak klien dapat dilakukan melalui online platform 

untuk mengurangi aktivitas transportasi yang dilakukan serta kondisi 

pandemi Covid – 19 yang ada saat ini. Hal tersebut dilakukan oleh PT 

Studio melalui Zoom atau Skype atau melalui Whatsapp. PT Studio juga 

dapat melakukan pertemuan secara langsung secara face to face sesuai 

dengan permintaan klien untuk membahas progress ataupun penawaran 

desain yang diajukan. Selain secara langsung Penyampaian value juga dapat 

ditunjukkan melalui beberapa submission yang dilakukan ataupun dari 

aktivitas pengawasan di lapangan saat proses realisasi desain. 

 

5. Aftersales 

Setelah proyek tersebut selesai, PT Studio akan menanyakan kepada klien 

bagaimana feedback serta adanya kendala atau tidak yang dialami. Setelah 

itu, PT Studio akan tetap melakukan komunikasi dengan klien serta 

mengujungi kembali proyek agar hubungan tetap terjaga. 
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1.3.5.5. Key Activities   

  Dalam menjalankan perusahaan ini, PT Studio menggunakan Key Activites berupa 

Production dan Problem Solving. Dalam hal ini, PT Studio akan melalukan 

produksi dalam tim untuk menawarkan konsep desain yang dapat menjadi solusi 

dalam memenuhi kebutuhan klien dan permasalahan yang ditemukan di lokasi. 

Untuk menghasilkan hal tersebut, terdapat beberapa langkah – langkah yang akan 

dilakukan oleh PT Studio meliputi : 

 

1. Introduction 

Pada tahapan ini, PT Studio akan memberikan layanan dengan bertemu 

dengan klien terlebih dahulu untuk membahas proyek yang akan dikerjakan 

dan akan menanyakan seputar bagaimana kebutuhan dan keinginan klien 

serta referensi – referensi desain yang diinginkan oleh klien. Pertemuan 

dengan klien dapat dilakukan juga secara online seperti lewat chat ataupun 

menggunakan zoom untuk dapat mengurangi biaya transportasi dan jejak 

yang karbon yang dihasilkan. Apabila klien juga memutuskan untuk 

bertemu, maka PT Studio juga akan bertemu di lokasi agar dapat 

dilakukannya observasi di lapangan demi mengurangi aktivitas transportasi 

yang dilakukan. Setelah berkomunikasi dan mengetahui kebutuhan klien, 

owner akan menentukan dan membagi divisi manakah yang akan bekerja 

yang menangani proyek ini apakah divisi proyek atau divisi sustainable 

Expert berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 

 



125 

 

2. Analysis 

Pada tahapan ini, PT Studio akan melakukan studi lapangan untuk 

menganalisa bagaimana kondisi yang ada di lokasi. Tahapan ini memiliki 

peran yang penting dimana tahapan ini juga menjadi dasar untuk tahapan 

berikutnya. Pada tahap ini dilakukannya analisa seperti bagaimana sumber 

daya yang dapat dioptimalkan berkaitan dengan ketersediaan material yang 

ada di sekitar lokasi, pemanfaatan energi baik pencahayaan maupun 

penghawaan demi meningkatkan efisiensi energi serta data lingkungan 

lainnya. Setelah data tersebut diperoleh dan dianalisa, dibawanya menuju 

tahapan selanjutnya untuk dikembangkan menjadi konsep. Di saat 

melakukan observasi ini lapangan, dilakukannya pula observasi terkait 

ketersediaan penjual produk dan material lokal di sekitar lokasi yang dapat 

digunakan saat tahapan realisasi.  

 

3. Brainstorming 

Pada tahapan ini, PT Studio akan melakukan brainstorming konsep dimana 

orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk proyek ini akan 

memimpin kegiatan brainstorming ini. Kegiatan ini dilakukan dengan 

melakukan deep research, mencari referensi proyek sejenis, dan melakukan 

diskusi. Pada tahap ini pula sustainable Expert dan Project Manager juga 

akan berdiskusi dan mengkombinasikan nilai sustainable dengan kebutuhan 

klien sehingga dapat terciptanya beberapa konsep dasar. Berdasarkan hal 

tersebut, staff akan mengembangkan hal tersebut berdasarkan produk yang 
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diminta oleh klien apakah berupa laporan usulan desain atau berupa 

pengajuan preliminary desain. Fase pengembangan ini juga dapat dilakukan 

melalui software – software digital untuk mengurangi penggunaan kertas. 

 

4. Preliminary 

Setelah ditemukannya beberapa konsep, PT Studio akan mengajukan 

penawaran terkait bagaimana estimasi biaya yang dan solusi apa saja yang 

dapat terpenuhi melalui beberapa jenis konsep yang telah ditemukan dengan 

pertimbangan unsur – unsur sustainable yang dapat terpenuhi. Pada tahapan 

ini pula PT Studio akan melakukan komunikasi dengan klien melalui Zoom 

atau media lainnya untuk mendiskusikan konsep mana yang akan dipilih 

dan dikembangkan lagi serta PT Studio juga akan memberikan edukasi 

kepada klien terkait bagaimana solusi yang ditawarkan juga dapat 

berdampak baik terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan 

dengan optimal. 

 

5. Schematic 

Pada tahapan ini, klien sudah memilih konsep mana yang akan 

dikembangkan. Pada tahap ini pula staff yang bertugas sebagai personal 

assistance dengan klien akan melakukan beberapa kali submission untuk 

mendiskusikan progress proyek yang sedang dikerjakan ini. Untuk 

mengurangi biaya cetak, presentasi juga dapat dilakukan dengan media 

seperti laptop ataupun tablet kepada klien sehingga penyampaian 
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pengembangan dapat lebih fleksibel. Jumlah komunikasi terkait 

penyampaian pengembangan yang telah dilakukan akan disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. Setelah tahapan ini selesai, PT Studio akan 

menunjukkan bagaimana hasil final desain yang nantinya akan 

direalisasikan. Apabila klien sudah puas dengan hasilnya, maka PT Studio 

akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya untuk pekerjaan yang lebih 

detail.  

 

6. Design Development & Supervision 

Pada tahapan ini, PT Studio akan melakukan pengerjaan gambar kerja serta 

DED (Detail Engineering Design). PT Studio juga akan melakukan 

komunikasi dengan supplier produk dan material yang telah ditemukan di 

sekitar lokasi di tahap analysis dan mendiskusikannya pula dengan 

kontraktor proyek ini terkait jumlah dan produk yang dipilih untuk 

digunakan. Kontraktor yang digunakan pun menggunakan tenaga kerja 

setempat untuk mengurangi aktivitas transportasi yang dilakukan untuk 

proyek ini. Setelah itu, PT Studio akan bertemu dengan kontraktor untuk 

membahas hasil gambar kerja yang telah dibuat dan akan melanjutkan di 

tahapan pengerjaan. Saat dilakukannya pengerjaan, PT Studio akan 

melakukan pengawasan dan supervisi terkait apakah sudah sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Apabila tidak sesuai, akan dilakukannya 

penyesuaian kembali terhadap gambar kerja yang telah dibuat. 
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7. Final & After Sales 

Pada tahap ini, hasil proyek telah selesai dikerjakan oleh kontraktor. PT 

Studio akan mengajak klien untuk mengunjungi hasil proyek tersebut dan 

menanyakan apakah sudah puas atau masih ada hal yang kurang. Apabila 

ada yang kurang, PT Studio akan kembali mengerjakan dan memperbaiki 

kekurangan tersebut hingga klien puas. Setelah proyek selesai, PT Studio 

akan tetap menjaga komunikasi dengan klien apabila ditemukannya 

Kendala – kendala yang dialami setelah selesainya proyek tersebut. 

 

Bagan 1.1. SOP Aktivitas Pelayanan Proyek Desain 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 

 

 

Bagan 1.2. SOP Aktivitas Pelayanan Sustainable Building Assessment 

Sumber : Olahan Penulis (2021) 
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Untuk mendukung kegiatan – kegiatan di atas, PT Studio juga memiliki agenda 

tersendiri demi meningkatkan kualitas perusahaan melalui kegiatan berikut : 

● Mengikuti pelatihan – pelatihan terkait arsitektur khususnya sustainable 

demi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari staff perusahaan 

serta pelatihan terkait komunikasi secara profesional untuk staff baik 

Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris 

● Mengadakan product knowledge dan brown bag untuk menambah 

pengetahuan terkait perkembangan material – material beserta 

pengaplikasiannya dan sumber material tersebut untuk dapat diterapkan 

demi meningkatkan nilai sustainable 

● Melakukan studi lapangan atau studi secara virtual terkait bangunan – 

bangunan sustainable yang telah ada dan melakukan analisa pula untuk 

menambah pengetahuan staff. 

● Mengurangi penggunaan kertas (paperless) dalam melakukan aktivitas 

perusahaan seperti saat melakukan kegiatan diskusi di dalam tim.  

● Pembuatan konten terkait sustainable dan pemanfaatan network digital 

dengan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

agar konten digital ini dapat diakses dan bermanfaat bagi berbagai segmen 

masyarakat yang ada di berbagai daerah maupun negara yang ada. 

● Mengadakan kegiatan webinar atau edukasi untuk masyarakat agar dapat 

lebih mengenal dan memahami bagaiman penerapan prinsip berkelanjutan 

dalam kehidupan sehari – hari. 
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● Adanya kegiatan Research dan Development yang berkaitan dengan 

sustainable yang dilakukan untuk menghasilkan design manual  yang dapat 

digunakan sebagai panduan dalam mendesain serta dapat diikutkan untuk 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

 

1.3.5.6. Key Partner   

 PT Studio memiki beberapa Key Partners yang dapat dibedakan menjadi beberapa 

kategori : 

 

Strategic Alliance Between Non – Competitor 

PT Studio menjalin kerja sama dengan pihak – pihak lain di luar konsultan arsitek 

namun masih di dalam lingkup arsitektur dengan tujuan untuk memaksimalkan 

hasil desain dari PT Studio dan memperluas kerja sama yang dimiliki. Key Partners 

yang diajak kerja sama oleh PT Studio meliputi : 

● Kontraktor : untuk membantu dalam proses realisasi hasil desain yang telah 

dibuat oleh PT Studio 

● Konsultan Struktur : untuk membantu memberikan usulan dan saran 

terhadap struktur yang dapat digunakan dan digunakan kembali untuk 

proyek bangunan baru ataupun renovasi bangunan 

● Konsultan MEP : untuk membantu dalam memberikan usulan dan saran 

terkait bagaimana sistem mekanikal elektrikal dan plumbing yang tepat 

untuk digunakan di dalam proyek demi mengoptimalkan energi dan nilai 

sustainable di dalam desain. 
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● Landscape Artist : untuk memberikan usulan dalam pengolahan landscape 

yang ada di sekitar bangunan yang juga memperhatikan dan mendukung 

nilai sustainable di dalam desain. Key Partners ini biasanya dilibatkan 

untuk proyek – proyek berskala besar seperti masterplan. 

● Media Advertising : untuk membantu dalam melakukan dokumentasi 

beserta pembuatan videography dan architecture interior photoshoot untuk 

proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan dimana hasil yang telah 

dibuat akan digunakan sebagai konten untuk media sosial perusahaan 

 

Buyer – Supplier Relationship 

PT Studio menjalin kerja sama dengan beberapa vendor supplier dimana hubungan 

hanya sebatas hal tersebut dan tidak ada kerja sama yang lebih.  Key Partners yang 

diajak kerja sama oleh PT Studio meliputi : 

● Supplier Material : Supplier ini berkaitan material – material yang telah 

memiliki sertifikasi serta mempertimbangkan material yang memiliki nilai 

sustainable. Hubungan yang dibangun dengan supplier ini melalui 

pemberian katalog – katalog dari material tersebut serta presentasi product 

knowledge. 

 

● Supplier Produk : Supplier ini memiliki kesamaan dengan supplier material 

yang memiliki kaitan dengan produk - produk yang telah memiliki 

sertifikasi serta dapat diaplikasikan ke dalam desain untuk mendukung nilai 

sustainable. Hubungan yang dibangun dengan supplier ini melalui 
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pemberian katalog – katalog dari produk tersebut serta presentasi product 

knowledge. 

 

● Supplier Software : Supplier ini berkaitan dengan kebutuhan software dari 

PT Studio untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam menghasilkan 

desain. Contoh software tersebut adalah software untuk membuat 3D 

Modelling, software untuk membuat gambar kerja, dan software untuk 

melakukan rendering, serta software – software lainnya. Hubungan ini 

hanya sebatas di dalam pembelian lisensi untuk software yang akan 

digunakan.  

 

Coopetition 

PT Studio akan menjalin kerja sama dengan competitor yaitu konsultan arsitektur 

interior lain nya untuk proyek – proyek seperti Masterplan atau proyek lainnya. 

Dalam hal ini, kerja sama yang dilakukan adalah proyek kolaborasi dimana PT 

Studio dapat memposisikan dirinya sebagai ahli atau penasihat sustainable Expert. 

Kerja sama dapat dilakukan dengan pihak – pihak seperti konsultan Arsitektur yang 

memiliki spesialisasi dalam Urban Design yang dapat membantu dalam penataan 

kawasan untuk proyek masterplan. 

 

1.3.5.7. Key Resources     

Terdapat beberapa jenis Key Resources yang dimiliki oleh PT Studio yang dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian meliputi : 
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1. Physical 

Dalam segi aset fisik ini, PT Studio memiliki kantor pribadi yang berupa studio 

sebagai tempat untuk bekerja beserta perabot – perabot yang mendukung kantor 

tersebut. Selain itu, terdapat pula komputer dan laptop yang digunakan untuk 

mengerjakan proyek, kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan 

kebutuhan perusahaan seperti foto lokasi proyek, serta printer dan alat tulis 

kantor untuk mendukung kegiatan kantor sehari – harinya. 

 

2. Intellectual 

Dalam segi intelektual, PT Studio memiliki properti intelektual melalui 

research development yang dilakukan dalam sustainable melalui hasil analisa 

dan penelitian yang telah dibuat. Selain itu terdapat juga panduan desain manual 

yang telah dibuat oleh PT Studio terkait petunjuk dan tahapan desain yang perlu 

untuk diperhatikan dalam mendesain dengan penggunaan prinsip sustainable. 

Properti intelektual yang ada tersebut akan diikutkan dalam Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Badan Ekonomi Kreatif sehingga 

dapat menjadi milik perusahaan PT Studio ini. 

 

3. Human 

Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang akan diterapkan oleh PT Studio dalam 

mempersiapkan human yang ada di key resources ini. Pada bulan pertama, staff 

akan diikutkan pada kegiatan pelatihan sertifikasi Greenship Associate untuk 

menambahkan wawasan staff dan memperkenalkan ilmu di bidang sustainable. 
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Selain itu, staff juga akan diberikan research development serta petunjuk 

manual book terkait bagaimana penanganan sustainable yang dilakukan 

berdasarkan standar yang diterapkan ke perusahaan ini sehingga dapat 

memberikan gambar dan menjadi hal tersebut sebagai panduan dalam bekerja 

di PT Studio. Selain diajarkan terkait design thinking secara sustainable, staff 

juga akan dibekali dengan kemampuan menggunakan software dalam 

membantu penerapan simulasi digital untuk proyek yang dikerjakan. Seiring 

dengan area proyek yang dikerjakan mencapai Asia Tenggara, maka sumber 

daya yang dimiliki juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara 

profesional menggunakan bahasa inggris serta memahami standar 

pembangunan dan regulasi yang ada di lingkup layanan Perusahaan. 

 

Dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Studio, terdiri atas Owner 

yang juga bekerja sebagai Head Designer, 3 orang bekerja sebagai Sustainable 

Expert, 2 orang yang bekerja sebagai Project Manager, 4 orang yang bekerja 

sebagai Junior Designer, 1 orang sebagai Admin, dan 1 Orang yang bekerja 

sebagai Media Advertising. 

 

Bagan 1.3. Struktur Organisasi Perusahaan PT Studio Fase Pertama 

Sumber : Olahan Penulis (2020) 

 

 

 
Designer 

 Owner 
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Bagan 1.4. Struktur Organisasi Perusahaan PT Studio Fase Kedua 

Sumber : Olahan Penulis (2020) 

 

 
Bagan 1.5. Struktur Organisasi Perusahaan PT Studio Fase Ketiga 

Sumber : Olahan Penulis (2020) 

 

Bagan di atas menunjukkan struktur organisasi dari sumber daya manusia yang 

bekerja di PT Studio. Terdapat pembagian jobdesk dari masing – masing 

sumber daya manusia yang ada sebagai berikut : 

 

a. Owner 

● Pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan yang berkaitan 

dengan kepentingan perusahaan 

 

 
Sustainable 

Expert  
Designer 

 Owner 

 

 
Admin  

Project 
Manager  

Sustainable 
Expert 

Junior 
Designer 

 Owner 
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● Bekerja sebagai Head Designer untuk proyek – proyek dengan skala 

besar 

● Menyusun timeline perusahaan secara keseluruhan 

● Memimpin koordinasi dalam internal perusahaan 

● Memimpin meeting dan kegiatan brown bag perusahaan 

● Mendampingi Project Manager dalam melakukan supervisi dan 

pengecekan di lapangan 

● Melakukan komunikasi dengan klien 

● Melakukan komunikasi dengan Key Partners 

● Pemeriksa final dokumen dan hasil pekerjaan sebelum diserahkan 

kepada pihak lain 

● Memberikan materi dan presentasi saat webinar atau edukasi yang 

berkaitan dengan menambah wawasan sustainable di masyarakat  

 

b. Admin 

● Mengerjakan kegiatan administrasi perusahaan 

● Membuat surat penawaran perusahaan yang ditujukan kepada klien 

● Memiliki tanggung jawab untuk menangani email perusahaan 

● Menyusun dan mengatur jadwal janji pertemuan dengan klien atau 

rapat dengan pihak lain. 

● Menjawab dan menerima telepon serta membalas pesan untuk 

perusahaan  
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● Mengerjakan laporan keuangan perusahaan dan menyerahkannya 

kepada owner 

● Menangani arus kas Perusahaan 

● Mengatur finansial terkait pemasukkan dan pengeluaran perusahaan 

● Sebagai Contact Person bagi perusahaan 

● Menangani media sosial dan kebutuhan iklan untuk perusahaan 

● Menyusun timeline dan konten untuk media sosial perusahaan 

 

c. Sustainable Expert 

● Bertugas sebagai penanggung jawab terhadap hasil analisa 

sustainable yang telah dibuat sebelum diserahkan ke Owner 

● Melakukan Observasi lapangan terhadap proyek yang akan dinilai 

● Melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh 

● Memberikan usulan – usulan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan nilai sustainable suatu proyek 

● Melakukan komunikasi dengan klien untuk berdiskusi dan 

menyampaikan hasil usulan dan analisa 

● Berdiskusi dengan Project Manager terkait penerapan poin – poin 

sustainable dalam proyek yang sedang dikerjakan perusahaan 

● Membuat laporan hasil analisa dan usulan nilai sustainable yang 

dapat diterapkan terhadap proyek yang dinilai 

● Memberikan materi dan presentasi saat webinar atau edukasi yang 

berkaitan dengan menambah wawasan sustainable di masyarakat  
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d. Project Manager 

● Bertugas sebagai penanggung jawab dan pemeriksa hasil pekerjaan 

junior designer sebelum diserahkan menuju Owner 

● Memimpin tim di dalam proyek yang dikerjakan 

● Melakukan koordinasi dan menyusun timeline pengerjaan suatu 

proyek 

● Melakukan pembagian jobdesk untuk Junior Designer 

● Melaporkan progress desain yang telah dikerjakan kepada Owner 

● Melakukan komunikasi dengan Key Partners 

● Bertemu dan berdiskusi dengan klien 

● Melakukan supervisi dan pengecekan di lapangan 

● Berdiskusi dengan Sustainable Expert terkait penerapan poin – poin 

sustainable dalam proyek yang sedang dikerjakan perusahaan 

 

e. Junior Designer 

● Melakukan Brainstorming dan mencari konsep untuk suatu proyek 

● Membuat master desain dari suatu proyek 

● Membuat 3D Modelling proyek 

● Membuat gambar kerja untuk proyek 

● Menyampaikan progress yang telah dikerjakan kepada Project 

Manager 
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4. Financial 

Segi finansial perusahaan ini mayoritas berasal dari dana pribadi owner 

perusahaan dan adanya pihak ketiga yang memberikan tambahan berupa 

pinjaman untuk modal awal. Seiring dengan berkembangnya perusahaan ini, 

segi finansial sendiri juga berasal dari pendapatan yang diperoleh dari proyek – 

proyek yang dikerjakan oleh PT Studio. Selain itu, PT Studio juga akan 

mendapatkan tambahan dana dari pihak investor yang akan diajak kerja sama 

oleh pihak PT Studio untuk usaha pengembangan perusahaan ini. 

 

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream    

 

1.3.5.8.1 Cost Structure 

Seiring dengan PT Studio yang bergerak di bidang jasa dan pemberian layanan, 

maka PT Studio akan menggunakan prinsip Value Driven. Hal ini didasari dari 

perusahaan ini sendiri yang mengutamakan akan kepuasan klien terhadap layanan 

yang diberikan oleh PT Studio sehingga ini membuat PT Studio memfokuskan pada 

penyampaian value perusahaan dengan memberikan servis yang terbaik dengan 

harga yang sesuai. Selain itu, bergerak di dalam jasa atau desain pun juga tidak 

memiliki adanya standar atau tolak ukur dalam menentukan harga dan sulit untuk 

dinilai dengan uang sehingga PT Studio akan mengutamakan penyampaian value 

di atas profit yang akan didapat. 
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Biaya – biaya pengeluaran dari PT Studio dapat dibedakan menjadi 3 yaitu biaya 

investasi awal (Initial Investment), pengeluaran tetap (Fixed Cost) dan pengeluaran 

yang tidak tetap (Variable Cost) dengan penjelasan sebagai berikut :  

 

a. Initial Investment 

Dalam hal ini, terdapat beberapa investasi awal seperti biaya untuk membeli 

kantor serta perabot – perabotnya, pembelian peralatan untuk mendukung 

aktivitas kantor seperti komputer, laptop, kamera, printer, dan alat tulis 

kantor, serta biaya lisensi untuk software yang digunakan. Software – 

software yang digunakan membutuhkan biaya lisensi seperti biaya lisensi 

Autocad yang digunakan dalam pembuatan gambar kerja senilai Rp. 

4.600.000, sketch up for commercial use yang digunakan dalam pembuatan 

3D Modelling senilai Rp. 4.000.000, V – Ray untuk kebutuhan render 

gambar senilai 4.000.000, lisensi Adobe termasuk Photoshop, Lightroom, 

Premiere, indesign, dan illustrator senilai Rp. 3.200.000,dan lisensi 

Microsoft senilai Rp 1.600.000, Melalui lisensi – lisensi software dapat 

diperoleh adanya total pengeluaran sekitar Rp. 16.800.000. 

 

b. Fixed Cost 

Terdapat pula biaya yang dikeluarkan setiap bulannya seperti pengeluaran 

gaji karyawan untuk Project Manager, Junior Designer, Sustainable 

Expert, Secretary, Finance dan Marketing. Terdapat pula biaya operasional 
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kantor meliputi biaya listrik, biaya air, biaya internet, serta biaya 

transportasi harian (uang bensin).  

 

c. Variable Cost 

Biaya yang dikeluarkan untuk variable cost bergantung kepada setiap 

proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. Misalnya adalah untuk proyek – 

proyek di luar kota atau pulau maka memerlukan biaya transportasi untuk 

melakukan survei lokasi seperti tiket pesawat. Selain itu, ada pula gaji 

lembur karyawan yang menyesuaikan dengan jumlah proyek yang ada. Ada 

pula kebutuhan biaya cetak untuk dokumen atau proyek mendadak di luar 

yang telah direncanakan. Selain itu, ada pula biaya pelatihan untuk staff 

demi menambah pengetahuan dan kompetensi. Misalnya adalah biaya untuk 

melakukan pelatihan Greenship Associate sebesar Rp. 3.000.000 dan 

setelah 3 tahun terdapat pelatihan Greenship Profesional sebesar Rp. 

8.000.000. Demi meningkat kemampuan staff, terdapat pula biaya 

tambahan seperti mengikuti seminar ataupun biaya pendaftaran sayembara 

untuk menambah portfolio perusahaan. Untuk meningkatkan kemampuan 

software yang digunakan, akan ditambahkannya lisensi Autodesk Revit 

untuk memperoleh informasi terkait Building Information Modelling senilai 

Rp 7.700.000. 
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1.3.5.8.2. Revenue Stream 

Untuk mendapatkan pemasukkan, PT Studio akan menggunakan jenis Usage Fee 

yaitu pemasukkan yang diperoleh dari penggunaan jasa layanan yang diberikan 

oleh PT Studio kepada klien. Jasa tersebut meliputi jasa observasi lapangan, jasa 

menyusun konsep dan konsultasi, jasa pengembangan desain hingga jasa 

pengawasan di lapangan. Dalam hal ini, jumlah pemasukkan yang diperoleh dari 

masing – masing klien akan berbeda karena adanya jenis proyek yang memiliki 

skala yang berbeda – beda serta adanya perbedaan budget dari klien sendiri. Selain 

jasa tersebut, terdapat pula Usage Fee lainnya yang diperoleh dari penggunaan jasa 

layanan untuk sustainable assessment atau penilaian bangunan. Jasa yang dimaksud 

bertujuan untuk menganalisa apakah bangunan tersebut telah masuk dalam kategori 

sustainable. Jasa tersebut berupa observasi lapangan atau suatu bangunan serta 

memberikan analisa serta usulan terkait konsep sustainable yang dapat diterapkan 

dan bagaimana bangunan tersebut telah masuk dalam kategori sustainable. Di 

bawah ini merupakan harga jasa yang diberikan oleh PT Studio kepada klien 

berdasarkan jenis layanannya beserta tahapan pembayarannya. 

 

Tabel 1.8. Tabel Penetapan Harga Layanan PT Studio 

Fase Layanan Spesifikasi Harga per m2 

Fase 

Pertama 

Conceptual 

Design 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

Rp 200.000 

Design 

Development 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

-Design Development 

-Pembuatan Gambar kerja  

-Realisasi & Supervisi 

Rp 250.000 
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Fase Layanan Spesifikasi Harga per m2 

Sustainable 

Assessment 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

- Sustainable Building 

Report 

Rp 250.000 

Fase 

Kedua 

Conceptual 

Design 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

Rp 400.000 

Design 

Development 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

-Design Development 

-Pembuatan Gambar kerja  

-Realisasi & Supervisi 

Rp 500.000 

Landscape -Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

-Design Development 

-Pembuatan Gambar kerja  

-Realisasi & Supervisi 

Rp 400.000 

Sustainable 

Assessment 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

- Sustainable Building 

Report 

Rp 500.000 

Fase 

Ketiga 

Conceptual 

Design 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

Rp 600.000 

Design 

Development 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

-Design Development 

-Pembuatan Gambar kerja  

-Realisasi & Supervisi 

Rp 750.000 

Masterplan -Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

-Preliminary Design 

-Design Development 

-Pembuatan Gambar kerja  

-Realisasi & Supervisi 

Perhitungan 

secara 

lumpsum 

Sustainable 

Assessment 

-Meeting & Brief  

-Analysis & Brainstorming  

- Sustainable Building 

Report 

Rp 750.000 

Sumber : Olahan Penulis (2020) 
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Tabel 1.9. Tabel Sistem Pembayaran Layanan PT Studio 

Tahapan 

Pekerjaan 

Layanan 

Jenis Layanan 

Layanan 

1 

Layanan 

2 

Layanan 

3 

Meeting & Brief 

(Down Payment) 

10% 10% 10% 

Analysis & Brainstorming 

(Termin 1) 

40% 15% 40% 

Preliminary Design 

(Termin 2) 

50% 25% - 

Sustainable Building 

Report 

(Termin 2) 

- - 50% 

Design Development 

(Termin 3) 

- 20% - 

Pembuatan Gambar Kerja 

(Termin 4)  

- 20% - 

Realisasi & Supervisi 

(Pelunasan) 

- 10% - 

Total 100% 100% 100% 

Sumber : Olahan Penulis (2020) 

 

1.3.5.8.3. Cash Flow 

Tabel terlampir menunjukkan bagaimana arus kas dari perusahaan PT Studio untuk 

tahun pertama. Untuk tahap awal, pemasukkan yang diterima oleh PT Studio 

berasal dari modal pemilik PT Studio sebesar Rp. 50.000.000 dan pinjaman dengan 

pihak ketiga sebesar Rp 10.000.000 yang akan dibayarkan dalam dua tahap dalam 

kurun waktu satu tahun. Fee untuk masing – masing jasa tersebut sesuai dengan 

yang ada di tabel 1.7. dengan adanya asumsi untuk enam proyek desain serta adanya 
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enam proyek sustainable building assessment dalam satu tahun. Adanya jasa desain 

dan jasa sustainable building assessment tersebut diperkirakan akan memperoleh 

pemasukkan sebesar Rp 121.000.000. Dengan adanya asumsi pemasukkan sebesar  

Rp 121.000.000 dan modal awal sebesar Rp 60.000.000, dapat diperkirakan bahwa 

Payback Period dapat ditempuh dalam waktu 0,495 tahun atau dalam waktu enam 

bulan (fase pertama tahun pertama). Selain itu, nilai Break Even Point (BEP) juga 

dapat diperoleh di tahun pertama ini. Untuk pengeluarannya, terdapat initial 

investment untuk memenuhi kebutuhan awal dan operasional kantor ini seperti 

membeli komputer, printer, kamera, dan lisensi software. Selain itu, terdapat 

pengeluaran rutin setiap bulannya atau fixed cost seperti biaya gaji karyawan, biaya 

internet, serta biaya listrik dan air. Untuk biaya kebutuhan alat tulis kantor 

dilakukan setiap tiga bulan sekali. Terdapat pula pengeluaran lainnya yaitu variable 

cost berupa biaya gaji lembur karyawan terutama untuk proyek – proyek yang 

memiliki skala yang lebih besar serta adanya biaya untuk transportasi ke luar kota 

sesuai dengan kebutuhan proyek. Demi meningkatkan kemampuan staff, terdapat 

biaya pengeluaran lainnya yang digunakan untuk mengikuti pelatihan sustainable 

sebanyak 1 kali pada tahun pertama ini. Dalam hal jumlah proyek yang diterima, 

setidaknya 1 proyek untuk setiap bulannya dengan durasi pengerjaan untuk 

conceptual design dan sustainable assessment adalah 2 bulan dan design 

development adalah 3 bulan. Untuk jasa masterplan design sendiri belum 

diterapkan di fase pertama perusahaan ini dengan pertimbangan durasi pengerjaan 

yang memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak 

  


