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BAB I 

PCH ARCHITECT 

1.1 Ringkasan Eksekutif 

1.1.1. Ringkasan 

PCH Architect adalah konsultan arsitektur dan interior yang berpusat di 

Surabaya, yang didirikan pada tahun 2020. Dalam proses desainnya, PCH 

Architect mengusung pendekatan desain healing architecture. Menurut 

Podbelski (2017), healing architecture adalah pendekatan desain arsitektural 

yang memungkinkan penggunanya untuk mengalami pemulihan dari stres 

atau penyakit tertentu yang muncul akibat berbagai faktor dalam hidup. 

Dalam proses desainnya, healing architecture memperhatikan tiga aspek, 

yaitu alam, indra manusia, dan psikologi. Healing architecture dipilih sebagai 

pendekatan desain PCH Architect karena melihat kondisi saat ini, dimana 

zaman berkembang dengan sangat cepat, dan manusia dituntut untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ada. Hal ini berdampak 

pada kesehatan masyarakat yaitu tingginya tingkat stres bagi masyarakat 

karena berbagai faktor. Dampak yang ditimbulkan dari stres bagi tubuh tentu 

sangat buruk, sehingga dapat menghambat aktivitas seseorang, yakni 

Tabel 1.1 Dampak bagi Penderita Stres 

Dampak pada Tubuh Dampak pada 

Suasana Hati 

Dampak pada 

Perilaku 

Sakit kepala Kegelisahan / anxiety Nafsu makan yang 

berlebihan atau 

kurangnya nafsu makan 

Tegang dan nyeri otot Resah dan khawatir Mudah marah 
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Tabel 1.1 Dampak bagi Penderita Stres (Sambungan) 

Nyeri dada Kurang motivasi dan 

fokus 

Penyalahgunaan 

narkoba dan alkohol 

Kelelahan Merasa kewalahan Sering merokok atau 

sejenisnya 

Perubahan dalam 

dorongan seks 

Memiliki emosi yang 

lebih tinggi dibanding 

biasanya 

Menjauhkan diri dari 

keramaian 

Sakit perut Merasa sedih dan 

depresi 

Menjadi jarang olahraga 

Masalah tidur   

Sumber : mayoclinic.org (2019) 

 

Untuk mengatasi hal itu, maka pendekatan healing architecture dipilih 

agar mampu memberikan penyembuhan bagi pengguna bangunan dengan 

desain bangunan yang membuat rasa nyaman dan rileks bagi penggunanya. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanjakan indra pengguna 

bangunan, melalui visual, sentuhan, pendengaran, penciuman, hingga peraba. 

Dengan terpenuhinya aspek tersebut diharapkan mampu membuat pengguna 

bangunan merasa nyaman, rileks, dan merasakan suasana ruang yang 

berbeda. Hal ini dirasa sangat membantu. Ditambah, manusia memiliki 

kemampuan untuk “menyembuhkan diri” dimana otak manusia secara 

otomatis akan melepaskan senyawa kimia atau yang disebut dengan brain 

pharmaceuticals. Melalui desain dengan pendekatan healing architecture 

diharapkan penggunanya merasakan perasaan positif seperti bahagia, rileks 

dan nyaman. Sehingga senyawa kimia dalam otak yang terdiri dari dopamin, 

endorpin, oksitosin dan serotonin akan terlepas yang kemudian berdampak 

positif pada kinerja tubuh dan mampu menurunkan tingkat depresi. (Haryani 

& Setyawan, 2017). 
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Berdasarkan perkembangan perusahaan, PCH Architect dibagi menjadi 

tiga fase. Fase pertama perusahaan adalah fase awal dimana perusahaan baru 

didirikan, sehingga masih bersifat perseorangan. Dalam fase ini, pemilik akan 

bertanggung jawab penuh dalam segala hal mulai dari proses desain hingga 

administrasi perusahaan. Pada fase kedua, perusahaan bersifat CV. Dalam 

fase ini, PCH Architect mulai melakukan perekrutan pegawai, dan mulai 

memiliki nama sebab telah memiliki beberapa portfolio sebelumnya, 

ditambah lagi perusahaan mulai memiliki langganan ataupun kontraktor yang 

telah dikenal. Pada fase ketiga, perusahaan akan bersifat PT (Perseroan 

Terbatas). Dalam fase ini, proses desain, operasional, dan administrasi 

perusahaan telah berjalan dengan baik dan setiap staf memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing, dengan keputusan tertinggi berada di tangan 

pimpinan. Selain itu juga, di fase ini PCH Architect telah memiliki jaringan 

yang luas guna menunjang operasional dan aktivitas perusahaan.  

Melihat lingkungan bisnis saat ini, seiring berkembangnya zaman, 

persaingan dalam segala pasar semakin ketat. Brand atau produk-produk baru 

semakin bermunculan, hal ini menimbulkan efek domino yang 

menguntungkan sebagai arsitek mengingat dengan semakin banyak merk-

merk bermunculan. Permintaan pasar akan desain semakin banyak pula, 

ditambah dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak dan 

membutuhkan desain tempat tinggal yang memadai. Sebagai konsultan 

arsitektur dan interior, PCH Architect hadir berdasarkan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat terkait desain bangunan. Untuk memberikan kualitas 
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serta pelayanan yang memuaskan, PCH Architect akan bekerja sama dengan 

berbagai pihak stakeholder dan menjaga kualitas pelayanan yang dimiliki 

dalam desain bangunan. Dimana desain bangunan yang dihasilkan, akan 

sebisa mungkin dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien dengan 

menyesuaikan dengan perkembangan dan konteks proyek yang ada.  

Pendekatan desain healing architecture yang dimiliki oleh PCH 

Architect menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Melalui 

pendekatan tersebut, muncul value indulge the sense, yaitu menawarkan suatu 

desain yang mampu memanjakan indra penggunanya, mulai dari visual, 

pendengaran, hingga peraba. Selain itu, dalam merancang bangunan PCH 

Architect tentunya akan bertanggung jawab dalam proses perancangan 

dengan hasil desain yang menyesuaikan keinginan, kebutuhan, serta lokasi 

proyek, agar desain yang dihasilkan dapat sesuai dengan konteks yang 

diinginkan klien dan tim arsitek.  

Segmen pasar yang dituju dari PCH Architect adalah golongan 

menengah hingga menengah ke atas dengan rentang usia 25-60 tahun. 

Adapun cakupan proyek yang dikerjakan yaitu proyek residential, 

hospitality, dan commercial. Dalam proses desainnya, klien secara khusus 

akan dilayani oleh staf yang ditunjuk langsung oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan agar mencegah terjadinya kesalahpahaman dan juga menjaga 

kualitas dan hubungan yang baik bersama klien. Hubungan ini harus terus 

dijaga sebab bisa saja di kemudian hari, adanya kemungkinan klien 

menggunakan kembali jasa PCH Architect. Untuk menjangkau klien PCH 
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Architect memanfaatkan berbagai cara mulai dari media sosial, seperti 

instagram, website, dan lainnya, hingga membangun portofolio desain yang 

menarik agar menarik perhatian masyarakat.  

Dalam jalannya perusahaan PCH Architect, tidak lepas dari berbagai 

pihak yang terlibat. Mulai dari supplier, kontraktor, konsultan pencahayaan, 

ahli struktur, ditambah lagi dibantu oleh staf dan karyawan yang difasilitasi 

dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bekerja sama dengan banyak 

pihak dilakukan agar mampu memberikan hasil yang berkualitas untuk 

memenuhi kepuasan dan keinginan klien. Tentunya untuk memberikan 

kepuasan kepada klien, desain yang dihasilkan haruslah solutif dan mampu 

menyelesaikan permasalahan. Untuk mencapai hal tersebut, tahapan yang 

perlu dilalui berupa observasi, analisa data, konsep ideasi dan pengembangan 

konsep, hingga akhirnya desain tersebut selesai dapat dibangun.  

PCH Architect mengutamakan hasil desain yang maksimal guna 

memberikan pelayanan terbaik kepada klien dengan sedikit 

mempertimbangkan pengeluaran. Pengeluaran tetap PCH Architect pada 

umumnya berupa gaji pegawai, biaya operasional (wifi, listrik, air, dll). 

Sedangkan pengeluaran yang bersifat tidak tetap seperti biaya akomodasi, 

print gambar, dll.  Untuk mendapatkan pemasukan, klien membayar jasa PCH 

Architect berdasarkan besaran ruang atau bangunan yang dirancang yaitu per 

meter persegi. Adapun transaksi yang dilakukan pada umumnya diatur sesuai 

dengan negosiasi yang dilakukan bersama.  
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1.1.2. Visi 

Menjadi konsultan arsitektur dan interior yang unggul, terpercaya, dan 

terus berinovasi melalui desain healing architecture agar dapat membawa 

dampak bagi masyarakat luas. 

 

1.1.3. Misi  

Misi yang dimiliki oleh PCH Architect untuk mewujudkan visi tersebut 

antara lain :  

 Mewujudkan desain yang solutif dan mampu memberikan 

kenyamanan kepada pengguna bangunan melalui desain yang 

memanjakan indra, serta sesuai konteks.  

 Menjadi konsultan arsitektur dan interior yang memiliki 

profesionalisme, integritas, serta semangat kerja yang tinggi, dengan 

memberikan karya terbaik.  

 Memberikan pelayanan terbaik untuk memberikan kepuasan kepada 

klien. 

 Mampu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui karya yang 

dihasilkan.  

 Mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan 

pelayanan serta karya yang maksimal kepada klien dan masyarakat. 
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1.2. Gambaran Usaha  

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan 

PCH Architect adalah konsultan arsitektur interior yang memiliki 

pendekatan healing architecture dalam setiap desainnya. Melalui value 

design indulge the sense, desain yang ditawarkan oleh PCH Architect akan 

sebisa mungkin untuk memanjakan indra manusia dalam segi visual, 

pendengaran, peraba, dll. Hal ini bertujuan agar desain yang dihasilkan 

mampu memberikan kesan rileks, nyaman, dan kesan yang berbeda dibanding 

ruang lainnya karena mampu melibatkan pengindraan manusia.  

Gambar 1.1 Logo PCH Architect 

Sumber : Data Pribadi (2020) 

 

Identitas Perusahaan PCH Architect dapat digambarkan melalui nama 

dan Logo PCH Architect. Nama PCH Architect berasal dari kepanjangan 

nama pemilik dan pendiri perusahaan yaitu Philbert Chandradinata. 

Tanggung jawab serta beban yang ditanggung menjadi alasan utama dalam 

pemilihan nama ini. Dengan membawa tanggung jawab dan beban tersebut, 

diharapkan mampu memberikan kemampuan lebih serta citra yang baik 

kepada klien. Sedangkan logo PCH Architect, terinspirasi dari teknik gambar 

isometri yang dipadukan dengan pemilihan warna monokrom yang 
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membentuk tulisan “PCH”. Warna hitam dan abu-abu dipilih, karena 

menggambarkan kedewasaan, kemandirian, serta tanggung jawab dengan 

kemampuan beradaptasi dengan sekitarnya.  

Perusahaan PCH Architect didirikan oleh Philbert Chandradinata yang 

juga menjabat sebagai CEO perusahaan. Dalam konsultan arsitektur dan 

interior tentu CEO tidak sendirian dan dibantu dengan beberapa staf yang 

nantinya akan saling bekerja sama dalam mewujudkan desain sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan. Arsitektur dan Interior merupakan bidang yang 

cukup kompleks, maka dari itu untuk mewujudkan desain tersebut PCH 

Architect nantinya juga akan bekerja sama dengan kontraktor, supplier, serta 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek ke depan. 

  
 
1.2.2. Fase Usaha 

Dalam pengembangan usaha ke depan, tentu dibutuhkan rencana dan 

tahapan yang perlu untuk dilakukan. PCH Architect membagi hal tersebut ke 

dalam tiga fase, antara lain.  

a. Fase Pertama (2024-2026) 

Pada fase pertama, di awal perusahaan berdiri masih bersifat 

perseorangan. Pemilik nantinya akan bertanggung jawab dalam setiap 

tahapan desain mulai dari, meeting bersama klien, site visit, observasi dan 

analisa site, masuk ke tahap desain (ideasi dan pengembangan desain), 

hingga visualisasi 3D. Hal ini dilakukan agar desain yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan standar dan keinginan pemilik. Selain itu juga, pemilik 
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bertanggung jawab dalam hal operasional dan keuangan perusahaan, serta 

memutuskan untuk belum merekrut pegawai tetap. Namun, tidak menutup 

kemungkinan menggunakan tenaga outsource dari luar. 

Dalam fase ini, kantor perusahaan masih belum ada, sehingga segala 

aktivitas kerja masih dilakukan di rumah. Ruang lingkup pekerjaan yang 

diambil berfokus pada proyek residential, hospitality, dan commercial. 

Layanan yang diberikan berupa konsultasi dan perancangan, untuk tahap 

pembangunan atau implementasi desain di lapangan nantinya akan bekerja 

sama dengan kontraktor.  

Pendekatan healing architecture yang diterapkan dalam desain PCH 

Architect, akan sebisa mungkin diaplikasikan sejak fase pertama. Hal ini 

dilakukan karena mempertimbangkan pada umumnya proyek yang 

diterima oleh konsultan yang baru berdiri adalah proyek rumah tinggal. 

Proyek rumah tinggal dirasa dapat diterapkan juga pendekatan healing 

architecture guna memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. 

Namun, penerapan pendekatan ini nantinya akan kembali disesuaikan 

dengan kebutuhan, keinginan klien, serta lokasi.  

b. Fase Kedua (2026-2031) 

Pada fase kedua, perusahaan nantinya akan berbadan hukum CV. 

Keputusan ini diambil mempertimbangkan nantinya perusahaan akan 

semakin besar dan berkembang, sehingga dirasa perlu adanya badan 

hukum yang menjadi landasan perusahaan. Dalam fase ini, ruang lingkup 

pekerjaan PCH Architect masih sama, yaitu berfokus pada proyek 
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residential, hospitality, dan commercial. Layanan yang diberikan juga 

masih berupa konsultasi dan perancangan, sedangkan untuk pembangunan 

nantinya akan bekerjasama dengan kontraktor yang semakin kredibel, 

mengingat pemilik telah memiliki relasi dengan kontraktor berkualitas 

berdasarkan pengalaman dari fase pertama. Pada fase kedua juga, untuk 

memudahkan jalannya perusahaan, PCH Architect akan merekrut 

pegawai, seperti project manager, desainer, drafter, dan bagian 

administrasi. Selain itu juga, PCH Architect nantinya akan menyewa 

bangunan yang berfungsi sebagai kantor perusahaan.  

Pada fase ini, pendekatan healing architecture dalam desain PCH 

Architect mulai dikenal oleh masyarakat. Dibutuhkan konsistensi yang 

tinggi agar setiap desain yang dihasilkan mampu menghasilkan ciri khas 

PCH Architect melalui pendekatan healing architecture yang dimiliki.   

c. Fase Ketiga (2031 - ...) 

Pada fase ketiga, perusahaan akan berlandas hukum PT. Hal ini 

dilakukan mengingat nantinya cakupan proyek PCH Architect akan 

semakin besar dan luas, yakni seluruh Indonesia, dan akan mengikuti 

sayembara atau tender. Yang mana, salah satu syarat untuk mengikuti 

tender adalah peserta tender harus berbadan hukum PT. Dalam fase ketiga 

ini, perusahaan telah memiliki bangunan kantor sendiri, sehingga tidak 

perlu memikirkan biaya sewa bangunan. Selain itu juga, akan lebih mudah 

ditemukan oleh klien karena telah memiliki tempat tetap. Untuk 

mendapatkan tambahan dana pada fase ketiga, pitching dilakukan untuk 
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mendapatkan perhatian dan ketertarikan dari para investor. Perusahaan 

investor yang ditargetkan adalah perusahaan properti, hotel ataupun resort. 

Perusahaan tersebut dipilih karena setidaknya memiliki keterkaitan dengan 

bidang konstruksi serta kecocokan dengan pendekatan desain yang 

dimiliki oleh PCH Architect.   

Pada fase ketiga ini, PCH Architect telah diketahui banyak orang 

sebagai konsultan arsitektur dan interior yang memiliki pendekatan 

healing architecture sebagai nilai tambah dan juga pembeda dengan 

konsultan lain. Sehingga, klien-klien dari PCH Architect juga memberikan 

jenis proyek yang ada kaitannya dengan pendekatan yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

Tabel 1.2 Fase Usaha PCH Architect  

Kategori Fase 1 

(2024 - 2026) 

Fase 2 

(2026 - 2031) 

Fase 3 

(2031 - .......) 

Badan usaha Perseorangan Commanditaire 

Vennootschap (CV) 

Perseroan Terbatas 

(PT) 

Modal Dana berasal dari 

modal pribadi dan 

investor 

Dana berasal dari hasil 

fase pertama 

Dana berasal dari 

hasil fase kedua dan 

investor 

Lokasi Belum memiliki 

kantor 

Menyewa sebuah 

bangunan untuk 

kantor 

Membeli properti 

untuk kantor 

perusahaan 

Layanan Jasa Jasa desain arsitektur 

dan interior 

Jasa desain arsitektur 

dan interior 

Jasa desain arsitektur 

dan interior 

Fokus Proyek Proyek residential, hospitality, dan commercial  

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 1.2 Fase Usaha PCH Architect (Sambungan) 

Target Pasar Surabaya  Pulau Jawa dan 

Sulawesi 

Seluruh Indonesia 

SDM Mandiri Project manager, 

desainer 

(arsitek/interior), 

drafter, staf 

administrasi  

Project manager, 

desainer 

(arsitek/interior), 

drafter, staf 

administrasi  

Marketing • Word of mouth 

• Social Media 

(Instagram, 

facebook, dll).  

• Mengikuti 

sayembara/lomba 

• Website 

• Portofolio 

• Word of mouth 

• Social Media 

(Instagram, 

facebook, dll).  

• Mengikuti 

sayembara / lomba 

• Website 

• Portfolio 

• Word of mouth 

• Social Media 

(Instagram, 

facebook, dll).  

• Mengikuti 

sayembara / lomba 

• Website 

• Portfolio 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 

 

1.2.3. Perolehan Modal 

Modal usaha yang digunakan dalam menjalankan perusahaan berasal 

dari dana pribadi, yang didapatkan dari hasil kerja dalam bidang arsitektur 

interior selama empat tahun (2020-2024). Ditambah dengan beberapa 

investasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Selain itu juga, nantinya 

akan dibantu dengan suntikan dana dari investor. Setelah perusahaan mulai 

berjalan, pada fase kedua dan ketiga, modal yang digunakan untuk melakukan 

pengembangan perusahaan berasal dari pendapatan perusahaan pada fase 

sebelumnya. Secara lebih rinci, pada fase ketiga, selain mendapatkan dana 

dari pendapatan perusahaan di fase sebelumnya, dana diperoleh juga dari 
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investor-investor yang tertarik kepada PCH Architect. Untuk mendapatkan 

ketertarikan tersebut, proses pitching perlu dilakukan. Perusahaan investor 

yang ditargetkan adalah perusahaan properti, hotel, ataupun resort. Hal ini 

dikarenakan masih memiliki hubungan dengan bidang konstruksi serta 

kecocokan dalam pendekatan desain yang dimiliki oleh PCH Architect. 

Secara lebih spesifik terkait proses pitching nantinya, untuk meyakinkan para 

investor, presentasi yang dilakukan akan menampilkan terkait data-data 

penunjang kebutuhan healing architecture di Indonesia serta kebutuhan pasar 

dan isu kesehatan tentang depresi dan kesehatan mental lainnya, yang saat ini 

mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Kemudian hal tersebut, 

dikaitkan dengan desain arsitektural dan interior guna memberikan 

kenyamanan dan ketenangan bagi pengguna bangunan. Dengan demikian, 

diharapkan PCH Architect mendapatkan perhatian dan ketertarikan para 

investor.  

 

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha 

a. Layanan Usaha 

Layanan usaha yang ditawarkan oleh PCH Architect adalah layanan 

konsultasi arsitektur dan interior yang menerapkan desain healing 

architecture dengan cakupan proyek residential, hospitality, dan 

commercial. Dalam mendesain proyek, PCH Architect berpedoman pada 

beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi arsitek dan interior, 

yaitu Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna 
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Jasa oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Buku Pedoman Hubungan 

Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas oleh Himpunan 

Desainer Interior Indonesia (HDII). Layanan yang diberikan oleh PCH 

Architect antara lain:  

- Meeting untuk melakukan perkenalan dan presentasi terkait portfolio 

serta melakukan konsultasi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

pengguna. Dalam tahap ini akan dilakukan Surat Perjanjian Kerja 

(SPK) ketika klien telah setuju.  

- Survey dan Observasi, untuk mengetahui secara rinci kondisi site serta 

keadaan sekitar yang dapat mempengaruhinya.  

- Konsep Desain, mulai dari ideasi hingga pengembangan desain.  

- Gambar Kerja 

- Visualisasi 3D 

- Membuat RAB dan BOQ 

- Pengawasan pembangunan secara berkala, untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman  pada saat pembangunan berlangsung. 

 

b. Spesifikasi Produk 

 Spesifikasi Produk Arsitektur  

Dalam spesifikasi produk arsitektur yang ditawarkan oleh 

PCH Architect. PCH Architect mengacu pada “Pedoman Hubungan 

Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa oleh Ikatan Arsitek 

Indonesia (IAI)” pasal 35 sampai 41, yakni :  



   15 

 

Pasal 35 

Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan 

Pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan Perancangan Arsitektur 

dilaksanakan sebagai berikut: 

(1) Setiap tahapan pekerjaan perancangan dapat dilaksanakan jika 

tahap pekerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan 

pengguna jasa. 

(2) Suatu tugas perancangan dapat terdiri dari satu tahap pekerjaan 

perancangan atau lebih, dan atau menyeluruh. 

 

Pasal 36 

Tahap Konsep Rancangan 

(1) Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan 

mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun 

pihak lain yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan 

pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan 

dapat terpenuhi dengan sempurna. 

(2) Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang 

meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang 

diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang 

menghasilkan: 

a. Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan 

pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi 
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lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala 

persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku. Setelah 

program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan 

pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk 

konsep rancangan. 

b. Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan 

pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik 

struktur, mekanikal, elektrikal, dan atau bidang keahlian 

lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan 

rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, 

tujuan, biaya, dan kendala proyek. Setelah mendapatkan 

persetujuan dari pengguna jasa konsep ini merupakan dasar 

perancangan tahap selanjutnya. 

 

Pasal 37 

Tahap Prarancangan 

(1) Prarancangan 

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang 

paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program 

perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk 

arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Sedangkan 

nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek 

kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas 
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lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, 

dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk 

laporan tertulis maupun gambar-gambar. Setelah diperiksa dan 

mendapat persetujuan dari pengguna jasa, arsitek akan 

melakukan kegiatan tahap selanjutnya. 

(2) Sasaran tahap ini adalah untuk: 

a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian 

yang tepat atas program dan 

b. konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. 

c. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang 

tepat, waktu pembangunan yang 

d. paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. 

e. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas 

konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan 

lingkungan. 

f. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep 

rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam 

rangka perizinan. 

 

Pasal 38 

Tahap Pengembangan Rancangan 
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(1) Pada tahap Pengembangan Rancangan, arsitek bekerja atas 

dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa 

untuk menentukan: 

a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-

elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan 

mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah 

maupun secara terpadu. 

b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, 

konstruksi, dan nilai ekonomi. 

c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem 

bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-

gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis. 

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna 

jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai 

rancangan akhir dan digunakan oleh arsitek sebagai dasar 

untuk memulai tahap selanjutnya. 

(2) Sasaran tahap ini adalah: 

a. Untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud 

karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu. 

b. Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, 

terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang 
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terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, 

estetika, waktu, dan ekonomi bangunan. 

 

Pasal 39 

Tahap Pembuatan Gambar Kerja 

(1) Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, berdasarkan hasil 

Pengembangan Rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, 

Arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung 

dalam Pengembangan Rancangan tersebut ke dalam gambar-

gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara 

tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses 

pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Arsitek menyajikan 

dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan 

tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang 

jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan 

dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, 

tepat, dan terinci. Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan 

dari pengguna jasa, Gambar Kerja yang dihasilkan ini dianggap 

sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses 

selanjutnya. 

(2) Sasaran tahap ini adalah: 

a. Untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, 

agar supaya konsep rancangan yang tergambar dan dimaksud 
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dalam Pengembangan Rancangan dapat diwujudkan secara 

fisik dengan mutu yang baik. 

b. Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif, agar supaya biaya 

dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan 

seksama dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang 

administrasi pelaksanaan pembangunan dan memenuhi 

persyaratan yuridis yang terkandung dalam dokumen 

pelelangan dan dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi. 

 

Pasal 40 

Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

(1) Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan Gambar Kerja 

ke dalam bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi 

dengan tulisan Uraian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis 

pelaksanaan pekerjaan-(RKS) serta Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) termasuk Daftar Volume (Bill of Quantity/BQ). 

Sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat 

mendukung proses: 

a. Pemilihan pelaksana konstruksi 

b. Penugasan pelaksana konstruksi 

c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi 
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d. Perhitungan besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan 

pembangunan yang jelas. 

(2) Pada Tahap Pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara 

menyeluruh atau secara sebagian dalam: 

a. Mempersiapkan Dokumen Pelelangan; 

b. Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi; 

c. Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang; 

d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan; 

e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi; 

f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut; 

g. Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan 

Pelaksanaan Konstruksi kepada pengguna jasa 

h. Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa 

dan Pelaksana Konstruksi 

(3) Sasaran tahap ini adalah: 

Untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang 

wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan 

sehingga Konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

 

Pasal 41 

Tahap Pengawasan Berkala 

(1) Dalam tahap ini, 
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a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara 

berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara 

teratur dengan pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan 

Terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa. 

b. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan 

pengawasan harian atau menerus. 

c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling 

banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 

(2) Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat 

kediaman arsitek, maka biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehubungan dengan perjalanan arsitek ke lokasi pembangunan, 

wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama 

sebelumnya. 

(3) Sasaran tahap ini adalah: 

a. Untuk membantu pengguna jasa dalam merumuskan 

kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan 

untuk mendapatkan keputusan tindakan pada waktu 

pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah yang 

erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh 

arsitek. 
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b. Untuk membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya 

dalam menanggulangi masalahmasalah konstruksi yang 

berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek. 

c. Untuk turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi 

dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung 

dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek. 

 

 Spesifikasi Produk Interior 

PCH Architect, mengacu pada Buku Pedoman Hubungan 

Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas (Himpunan 

Desainer Interior Indonesia, 2006), pekerjaan desainer interior 

dibedakan menjadi 3 lingkup pekerjaan yang dapat dikerjakan secara 

terpadu maupun berdiri sendiri. Ketiga lingkup pekerjaan tersebut 

adalah: 

1. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

Suatu tugas dapat terdiri dari satu tahap pekerjaan atau, di mana 

tahap pekerjaan dapat dilanjutkan setelah pekerjaan diselesaikan 

oleh desainer interior dan telah disetujui oleh Pemberi Tugas. 

a. Pradesain (Prelimenary Design) 

 Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms 

Of Requirements/TO.R) serta membuat daftar pertanyaan 

tertulis atau kuesioner untuk melengkapi data yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan desain interior. 
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 Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa 

gagasan. 

 Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi 

ruang, gambar denah dan peletakan perabot utama, citra 

ruang yang akan diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi, 

skema warna dan material yang akan dipakai, serta estimasi 

awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan sebagai 

bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas. 

 Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

b. Pengembangan desain 

Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, desainer 

interior melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan 

kelengkapan gambar-gambar denah seperti kondisi eksisting, 

furniture, plafon, titik lampu, titik elektrikal, data, telepon atau 

telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi berikut 

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

lantai, serta skema material dan warna. Termasuk juga gambar 

tampak potongan interior, gambar detil, dan pengolahan 

(treatment) khusus yang akan menjadi bagian utama dari 

dokumen pelelangan. 
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c. Dokumen Pelelangan 

Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun 

dokumen pelelangan yang mencakup kelengkapan: 

 Gambar Kerja 

 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)  

 Spesifikasi Teknis 

 Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah 

disetujui oleh desainer interior dan Pemberi Tugas. Informasi 

yang telah dipersiapkan itu kemudian dapat diterbitkan 

sebagai dokumen pelelangan atau dokumen lelang. 

 

d. Pelelangan 

Desainer interior membantu Pemberi Tugas dalam 

mempersiapkan dan menyelenggarakan pelelangan dengan 

cara: 

 Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari 

calon kontraktor yang akan diundang. 

 Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon 

kontraktor yang diundang. 

 Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat 

penjelasan atau aanwijzing, untuk persiapan penawaran 

calon kontraktor.  
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 Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, 

dan negosiasi terhadap penawaran peserta lelang 

 Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada 

Pemberi Tugas. 

 

e. Pengawasan berkala 

Setelah dilakukan penunjukan kontraktor secara resmi oleh 

Pemberi Tugas, desainer interior mulai melakukan tugas 

pengawasan berkala saat melakukan kunjungan pengawasan 

berkala ke lokasi proyek, yaitu sebagai berikut: 

 Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan 

memimpin rapat awal koordinasi dengan kontraktor, 

subkontraktor, pemasok, dan pihak lain yang sangat terkait 

dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

 Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap 

kuantitas dan kualitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

 Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila 

diperlukan, tetapi tidak berfungsi sebagai konsultan 

pengawas. 

 Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang 

dianggap perlu untuk lebih bisa dimengerti dan 

menjelaskan apa yang sudah dinyatakan dalam gambar-

gambar kerja pada dokumen pelaksanaan. 
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 Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian 

konsultan pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, 

sehingga kontraktor mendapatkan haknya atas tahap 

pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. 

 Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang 

ternyata tidak sesuai dengan desain interior dan wajib 

memberikan solusi di lapangan melalui rapat koordinasi 

dengan konsultan pengawas. 

 Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, 

pelengkapan, dan penyesuaian pekerjaan yang masih perlu 

dilakukan, sesuai dengan ketetapan terhadap desain interior 

yang harus dilaksanakan. 

 Dalam pengawasan berkala, desainer interior bertindak 

mewakili Pemberi Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali 

dalam empat minggu dan sebanyak-banyaknya seminggu 

sekali. 

2. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang 

mungkin diperlukan dalam keadaan tertentu untuk melengkapi 

dan mendukung pekerjaan desain, seperti pembuatan studi-maket 

ataupun model tiga dimensi dan gambar perspektif (atau gambar 

3 dimensi) dengan rendering khusus untuk keperluan-keperluan 

tertentu, seperti publikasi, pemasaran dan sebagainya. Biaya 
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untuk melaksanakan kepentingan tersebut tidak termasuk dalam 

perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri yang terpisah. 

3. Lingkup Pekerjaan Khusus 

 Adalah pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus di 

luar keahlian desain interior, seperti gambar-gambar dan 

perhitungan konstruksi, termasuk gambar-gambar instalasi 

teknik lainnya yang harus dibuat oleh ahli-ahli khusus yang 

diusulkan oleh desainer interior. Bila telah disepakati, para ahli 

itu akan ditunjuk secara resmi oleh Pemberi Tugas. 

 Imbalan jasa untuk para ahli tersebut ditentukan secara 

terpisah dan diajukan langsung kepada Pemberi Tugas. 

 Bila para ahli tersebut bekerja atas nama desainer interior, 

maka pembayaran imbalan jasa ditentukan oleh desainer 

interior dan menjadi bagian dari imbalan jasanya. Dalam hal 

ini, desainer interior menjadi penanggung jawab clan seluruh 

pekerjaan mereka dan, oleh karena itu, semua ketentuan 

mengenai lingkup pekerjaan khusus di dalam Buku Pedoman 

ini tidak berlaku bagi mereka. 

 

1.2.5. Inovasi Usaha 

PCH Architect adalah konsultan arsitektur dan interior yang 

menggunakan healing architecture sebagai pendekatan dalam mendesain 

proyek-proyeknya. Healing architecture dalam desain PCH Architect salah 
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satunya diwujudkan dengan desain yang mampu memanjakan indra manusia. 

Menurut Lidayana dkk. (2013). Desain yang mampu memanjakan indra dapat 

diwujudkan dengan memperhatikan kelima indra tersebut, sebagai berikut.   

a) Indra Pendengaran 

Suara yang menyenangkan dapat mengurangi tekanan darah dan 

detak jantung sehingga menciptakan sensasi kenikmatan yang 

mempengaruhi sistem saraf. Suara yang dapat menenangkan pikiran, 

antara lain: 

 Suara musik, digunakan untuk mengobati depresi, menenangkan dan 

bersantai bagi anak-anak autis dan pasien kejiwaan. 

 Suara hujan, angin, laut, air yang bergerak dan burung dapat membuat 

suasana tenang dan menciptakan rasa kesejahteraan. 

 Suara air mancur dapat memberikan energi spiritual dan 

membangkitkan perasaan yang dekat dengan suasana pegunungan dan 

air terjun. 

b) Indra Penglihatan 

Sesuatu yang dapat membuat mata menjadi santai/rileks seperti 

pemandangan, cahaya alami, karya seni dan penggunaan warna tertentu. 

c) Indra Peraba 

Sentuhan merupakan mekanisme dasar dalam menjelajahi dunia 

selama masa kanak-kanak karena sentuhan menegaskan apa yang mereka 

lihat, cium, rasa dan dengar. 
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d) Indra Penciuman 

Bau yang menyenangkan dapat menurunkan tekanan darah dan 

detak jantung, sedangkan bau yang tidak menyenangkan dapat 

meningkatkan detak jantung dan pernapasan. 

 

e) Indra Perasa 

Indra perasa menjadi terganggu pada saat pasien mengalami sakit 

ataupun menerima pengobatan. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan 

berubahnya rasa makanan maupun minuman saat dikonsumsi. Karena itu, 

kualitas makanan dan minuman yang ditawarkan harus diperhatikan. 

Selain itu, untuk menunjang value utama tersebut, PCH Architect 

memiliki inovasi desain tambahan yang dirasa sesuai dengan kebutuhan saat 

ini, yaitu desain yang mampu menghasilkan atau memanfaatkan 

pemandangan (view selling) dalam setiap karyanya. Hal ini berbanding lurus 

dengan pendekatan healing architecture yang sebisa mungkin memanjakan 

indra manusia, salah satunya lewat penglihatan dengan menyuguhkan 

pemandangan yang indah. Selain itu juga, dengan memiliki 

pemandangan/view yang menarik, secara tidak langsung akan membuat 

photospot atau tempat foto sebagai salah satu tempat andalan dalam 

bangunan. Apalagi di era digital saat ini, area foto merupakan salah satu 

tempat yang cukup penting pada suatu bangunan, khususnya pada tempat-

tempat umum.  
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1.3. Analisa Lingkungan Bisnis 

1.3.1. Analisa Industri / Industry Forces 

1.3.1.1. Suppliers and Other Value Chain Actors 

Pada fase pertama, PCH Architect merupakan perusahaan yang 

baru merintis usaha dan membutuhkan jaringan/networking sebanyak 

mungkin. Oleh karena itu, bekerja sama dengan banyak supplier adalah 

salah satu cara untuk memperbanyak variasi atau alternatif dalam 

proses mendesain. Hal ini juga dilakukan, agar PCH Architect 

menemukan supplier serta pihak lainnya dalam menunjang desain PCH 

Architect yang sesuai dengan standar perusahaan. Dalam posisi ini, 

kedudukan PCH Architect terhadap para supplier seperti material 

bangunan, furniture, sanitary, serta ahli struktur, dan pihak legalitas 

masih cenderung lemah, karena tergolong perusahaan yang baru berdiri 

dan baru dikenal oleh masyarakat. Sehingga membutuhkan waktu 

untuk mendapatkan pengalaman dan kepercayaan dari para supplier. 

Sedangkan kedudukan terhadap kontraktor dan workshop cukup kuat, 

mengingat ide desain berasal dari konsultan PCH Architect dengan 

mempertimbangkan masukan-masukan dari kontraktor dan workshop 

demi memberikan kualitas desain yang maksimal.   
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Tabel 1.3 Analisa Supplier PCH Architect Fase Pertama 

Jenis Supplier Layanan yang 

Ditawarkan 

Kedudukan PCH 

Architect 

Material Bangunan Bahan dan material 

bangunan 

Lemah 

Kontraktor Jasa realisasi proyek 

arsitektur dan interior 

Cukup Kuat 

Workshop Jasa produk custom 

untuk arsitektur dan 

interior 

Cukup Kuat 

Furniture Menyediakan produk 

mebel yang dibutuhkan 

Lemah 

Sanitary Menyediakan produk 

sanitary seperti wastafel, 

shower, kloset, dll. 

Lemah 

Ahli Struktur Jasa konsultasi untuk 

memastikan kekuatan 

struktur bangunan 

Lemah 

Legalitas Pihak yang mengatur 

segala perizinan 

bangunan 

Lemah 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2021) 

 

Pada fase kedua, perusahaan mulai menemukan ritme dalam 

menjalankan bisnis, sehingga telah bertemu dengan banyak supplier, 

dan mulai menemukan supplier-supplier yang dirasa sesuai dengan 

standar dan keinginan perusahaan. Selain itu, pada fase ini kedudukan 

PCH Architect dibandingkan para supplier mulai menguat. Kedudukan 

PCH Architect terhadap kontraktor dan workshop menjadi kuat, hal ini 

disebabkan PCH Architect perlahan-lahan mulai memiliki pengalaman 

serta pengetahuan terkait pembangunan, sehingga tidak langsung 
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menerima masukan dari kontraktor atau pihak workshop melainkan 

masukan tersebut dipertimbangkan kembali demi memberikan hasil 

desain yang maksimal kepada klien. Sedangkan kedudukan terhadap 

supplier lainnya menjadi cukup kuat mengingat PCH Architect telah 

memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga mulai memiliki 

jaringan dan langganan tertentu dalam menunjang desain yang 

dikerjakan oleh PCH Architect.  

Tabel 1.4 Analisa Supplier PCH Architect Fase Kedua 

Jenis Supplier Layanan yang 

Ditawarkan 

Kedudukan PCH 

Architect 

Material Bangunan Bahan dan material 

bangunan 

Cukup Kuat 

Kontraktor Jasa realisasi proyek 

arsitektur dan interior 

Kuat 

Workshop Jasa produk custom 

untuk arsitektur dan 

interior 

Kuat 

Furniture Menyediakan produk 

mebel yang dibutuhkan 

Cukup Kuat 

Sanitary Menyediakan produk 

sanitary seperti wastafel, 

shower, kloset, dll. 

Cukup Kuat 

Ahli Struktur Jasa konsultasi untuk 

memastikan kekuatan 

struktur bangunan 

Cukup Kuat 

Legalitas Pihak yang mengatur 

segala perizinan 

bangunan 

Cukup Kuat 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2021) 
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Dalam fase ketiga, perusahaan telah mantap dalam menjalankan 

usaha dan telah bekerja sama dengan berbagai supplier. Sehingga, telah 

menemukan supplier sesuai standar dan keinginan perusahaan. Pada 

fase ini, kedudukan PCH Architect terhadap para supplier tergolong 

kuat karena adanya pengalaman dan pengetahuan melalui proyek-

proyek yang telah dikerjakan oleh PCH Architect. Selain itu, PCH 

Architect telah memiliki jaringan yang luas dan tempat langganan yang 

banyak dalam menunjang desain yang dikerjakan.  

Tabel 1.5 Analisa Supplier PCH Architect Fase Ketiga 

Jenis Supplier Layanan yang 

Ditawarkan 

Kedudukan PCH 

Architect 

Material Bangunan Bahan dan material 

bangunan 

Kuat 

Kontraktor Jasa realisasi proyek 

arsitektur dan interior 

Kuat 

Workshop Jasa produk custom 

untuk arsitektur dan 

interior 

Kuat 

Furniture Menyediakan produk 

mebel yang dibutuhkan 

Kuat 

Sanitary Menyediakan produk 

sanitary seperti wastafel, 

shower, kloset, dll. 

Kuat 

Ahli Struktur Jasa konsultasi untuk 

memastikan kekuatan 

struktur bangunan 

Kuat 

Legalitas Pihak yang mengatur 

segala perizinan 

bangunan 

Cukup Kuat 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2021) 
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1.3.1.2. Stakeholder 

PCH Architect adalah perusahaan bidang arsitektur dan interior 

yang menawarkan jasa desain kepada klien. Menurut Rahmalia, N 

(2020), ada berbagai jenis stakeholder dalam perusahaan, antara lain, 

pemilik usaha, investor, pegawai, supplier, klien, dll. Setiap 

stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam jalannya suatu 

perusahaan.  

Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan PCH Architect. 

Setiap stakeholder juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing.  

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha merupakan pihak yang bertanggung jawab 

dalam jalannya suatu perusahaan, serta pihak yang memiliki 

wewenang dalam mengatur dan menjalankan perusahaan tersebut.  

2. Investor 

Investor merupakan pihak yang memberikan suntikan dana 

untuk mendukung jalannya suatu perusahaan. Pada umumnya, yang 

membuat investor tertarik untuk memberikan dana karena melihat 

profil bisnis perusahaan yang dirasa memiliki masa depan dan 

prospek yang cerah. Adapun investor yang dimiliki oleh PCH 

Architect adalah orang tua dari pemilik usaha. Dana yang diberikan 

berupa pinjaman modal awal, yang nantinya akan dikembalikan 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.  

3. Pegawai / Staff 
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Pegawai adalah pihak yang membantu dalam menjalankan 

perusahaan sesuai dengan arahan yang diberikan dari pemilik usaha. 

Adanya staff atau pegawai dalam perusahaan sangat membantu 

dalam kinerja perusahaan, agar pekerjaan yang dikerjakan dapat 

lebih efektif dan optimal.  

4. Klien 

Klien memiliki peran penting dalam jalannya suatu 

perusahaan, karena klien adalah pihak yang memberikan pemasukan 

berdasarkan produk atau jasa yang mereka dapatkan. Untuk 

memberikan layanan yang maksimal kepada klien, seorang arsitek 

harus mengenal dengan baik keinginan serta kebutuhan dari klien, 

serta tidak ragu untuk memberikan masukan agar desain yang 

dihasilkan dapat maksimal dan sesuai standar perusahaan.  

5. Supplier 

Supplier adalah pihak-pihak yang menunjang proses desain 

yang dikerjakan oleh PCH Architect. Mulai dari furniture, sanitary, 

bahan bangunan, dll. Seiring prosesnya, sebuah konsultan arsitektur 

interior perlu memerlukan waktu untuk memiliki pengalaman dan 

kepercayaan dari supplier. Sebab pada umumnya, supplier lebih 

percaya kepada konsultan arsitektur interior yang memiliki jam 

terbang serta pengalaman yang lebih banyak dibanding perusahaan 

yang baru berdiri.   
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Melalui uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pada fase pertama 

PCH Architect merupakan perusahaan yang baru berdiri, adapun modal 

awal berasal dari modal pribadi serta dana yang diberikan oleh investor. 

Dalam jalannya perusahan, PCH Architect belum merekrut pegawai 

sebab mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang dimiliki. Selain itu, 

pada fase ini masih sedikit supplier yang tertarik dengan PCH 

Architect. Sebab, mayoritas supplier mencari konsultan arsitektur 

interior yang memiliki pengalaman lebih banyak serta memiliki banyak 

proyek yang dikerjakan. Pada fase kedua dan ketiga, pemilik usaha 

telah dibantu dengan para pegawai yang dimiliki agar menghasilkan 

kinerja yang efektif dan optimal. Selain itu, dalam fase kedua dan ketiga 

seiring berjalannya waktu para supplier mulai memiliki kepercayaan 

serta memiliki hubungan yang baik dengan PCH Archiect karena 

hubungan bisnis yang telah berjalan sejak perusahaan baru berdiri. 

Target pasar dari PCH Architect dari fase pertama hingga ketiga adalah 

usia 25-60 tahun dengan golongan ekonomi menengah hingga 

menengah ke atas. Hal ini dipilih karena mempertimbangkan kelompok 

usia dan golongan tersebut adalah kelompok yang paling potensial 

dalam menggunakan jasa arsitek dan interior.  

 

1.3.1.3. Competitor (Incumbents) 

Indonesia merupakan negara yang sangat luas serta memiliki 

penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah ±270 juta orang. 
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Dari banyaknya masyarakat serta luasnya area yang tersedia, maka 

secara tidak langsung membuat kebutuhan masyarakat akan tempat 

tinggal atau fasilitas lainnya menjadi tinggi. Hal ini membuka banyak 

peluang bagi para pegiat industri untuk berkembang, begitu juga 

dengan konsultan arsitektur dan interior.  

Pada era modern saat ini, kecanggihan teknologi memudahkan 

orang untuk berkomunikasi dan berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain. Hal ini membuat persaingan bisnis semakin luas. Konsultan 

arsitektur interior mampu mengerjakan proyek yang berada di Sulawesi 

meskipun kantor atau perusahaan berada di Surabaya.  

Sesuai dengan fase perkembangannya, PCH Architect juga 

memiliki pesaing dalam setiap fase, antara lain.  

a. Fase Pertama (2024 – 2026) – Baskara Design & Planning 

Gambar 1.2  Logo Baskara Design & Planning 

Sumber : www.arsitag.com 

 

Pada fase pertama, kompetitor dari PCH Architect adalah 

sesama perusahaan rintisan yang cenderung belum lama 

berkecimpung dalam dunia arsitektur interior. Kompetitor yang 

dipilih adalah Baskara Design & Planning. Baskara Design & 

Planning terletak di Surabaya dan berdiri pada tahun 2015. Ciri khas 

desain dari Baskara Design & Planning adalah desain yang bergaya 

http://www.arsitag.com/
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modern tropical, yang memang saat ini sedang tren dan menarik 

perhatian banyak masyarakat. Selain itu, pemilihan warna yang 

diterapkan dalam desainnya memainkan warna tropis, seperti coklat, 

krem, dll. Yang dipadukan dengan warna netral seperti abu-abu, 

putih, dan hitam. Gaya desain yang dimiliki oleh Baskara Design & 

Planning menyerupai gaya desain PCH Architect, yang 

menghadirkan suasana bangunan modern yang dipadukan dengan 

gaya tropis. Dalam beberapa proyek rumah tinggal yang didesain 

oleh Baskara Design Planning, desain tropis yang sangat 

memperhatikan kenyamanan dan visualisasi pengguna bangunan 

sangat terlihat, seperti dalam desain Malaiholo Residence serta One 

Corridor House. Adapun jenis proyek yang diterima sampai saat ini 

belum difokuskan sehingga menerima berbagai jenis proyek mulai 

dari residential, high rise building, commercial, hospitality, dll.   

 

b. Fase Kedua (2026 – 2031) – Rakta Studio  

 
Gambar 1.3 Logo Rakta Studio 

Sumber : arsitag.com 

 

Pada fase kedua, kompetitor dari PCH Architect adalah Rakta 

Studio. Rakta Studio didirikan oleh Trividor Apriadi Saputro pada 
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tahun 2010 di Bandung. Fokus proyek yang dikerjakan oleh Rakta 

Studio adalah residential, hospitality, dan commercial. Proyek yang 

telah di kerjakan oleh Rakta Studio telah tersebar di seluruh 

Indonesia. Namun, mayoritas proyek yang dikerjakan berada di 

daerah Jakarta dan Jawa Barat yang sesuai dengan lokasi domisili, 

yakni di Bandung. Ciri khas desain yang dimiliki oleh Rakta Studio 

adalah gaya desain modern tropis dengan menggunakan material 

yang unik. Dalam setiap perancangan, desain yang sangat nyaman 

dengan suasana yang tenang selalu tergambar dalam setiap 

karyanya. Rakta Studio selalu memperhatikan kenyamanan 

penggunanya sehingga desain yang dihasilkan selalu memberikan 

rasa nyaman dan rileks bagi pengguna bangunan. Hal ini sejalan 

dengan tujuan PCH Architect melalui pendekatan desain healing 

architecture yang dimiliki, yaitu memberikan kesan ruang yang 

nyaman dan rileks. Maka dari itu, Rakta Studio termasuk dalam 

salah satu kompetitor PCH Architect karena memiliki tujuan yang 

mirip serta memiliki target pasar yang sama sehingga menjadi 

saingan dalam usaha arsitektur interior. 

 

c. Fase Ketiga ( 2031 - .......) – Stilt Studios 

Gambar 1.4 Logo Stilt Studios 

Sumber : stilt-studios.com 
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Pada fase ketiga, kompetitor PCH Architect adalah Stilt 

Studios. Stilt Studios adalah biro arsitektur yang didirikan oleh dua 

orang warga negara asing di Bali. Orang tersebut adalah Florian 

Holm dan Alexis Dornier. Sebelum mendirikan Stilt Studios mereka 

pernah bekerja diberbagai perusahaan di Eropa. Alexis Dornier yang 

merupakan co-founder Stilt Studios, sebelum mendirikan Stilt 

Studios, ia bekerja di Asymptote Architecture, OMA-NY dan Rex 

dalam rentang tahun 2004-2007. Fokus proyek yang dikerjakan oleh 

Stilt Studios adalah proyek residential, hospitality, dan commercial. 

Ciri khas desain Stilt Studios adalah desain yang selalu memberikan 

kenyamanan penggunanya dengan mengikut sertakan alam sebagai 

elemen pendukung desain. Setiap desain yang dikerjakan selalu 

memiliki pemandangan yang indah. Hal ini bisa terjadi sebab, Stilt 

Studios selalu menggali potensi di sekitar lokasi, yang nantinya akan 

dimanfaatkan dalam proyek yang dikerjakan. Stilt Studios dijadikan 

kompetitor atau saingan PCH Architect pada fase ketiga, sebab 

memiliki target pasar yang sama, serta memiliki gaya desain yang 

cenderung mirip yaitu dengan menjadikan alam sebagai salah satu 

elemen untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan. 

Tabel 1.6 Analisa Pesaing dalam Setiap Fase 

Tolak Ukur (Fase Pertama) 

Baskara Design & 

Planning 

(Fase Kedua) 

Rakta Studio 
(Fase Ketiga) 

Stilt Studios 

Keunggulan 

/ Keunikan 

- Memiliki ciri 
khas desain 

bergaya modern  

- Perpaduan gaya 
desain modern 

dan tropis  

- Ciri khas desain 
yang dimiliki 

oleh Stilt  
Sumber : Olahan Data Pribadi (2020). 
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Tabel 1.6 Analisa Pesaing dalam Setiap Fase (Sambungan) 

 tropis dan 

perpaduan 

warna netral 

serta 

penggunaan 

material yang 

unik pada 

bangunan 

- Aktif mengikuti 

sayembara atau 

perlombaan 

sebagai salah 

satu cara 

mengenalkan 

perusahaan 

dengan 

penggunaan 

material yang 

unik 

- Aktif dalam 

media sosial 

sebagai salah 

satu teknik 

marketing 

perusahaan 

- Memiliki 
kualitas desain 

yang mumpuni 

dengan 

pengalaman 

yang lumayan 

banyak. 

Studios adalah 

gaya modern 

tropis dengan 

penggunaan 

elemen alam 

untuk 

menunjang 

kenyamanan 

pengguna 

bangunan 

- Media sosial 

seperti 

instagram dan 

website di 

kelola dengan 

sangat baik dan 

komunikatif.  

- Memiliki image 
dan citra yang 

baik, karena 

kinerja dan 

pengalaman 

yang dimiliki  

- Memiliki 
penghargaan 

dalam bidang 

arsitektur dan 

interior 

Kekurangan - Belum memiliki 
fokus 

pengerjaan 

proyek yang 

jelas. 

- Beberapa 
proyek terakhir 

hanya berfokus 

pada proyek 

residential.  

- Kurang 
menjangkau 

pasar lebih luas, 

terbukti dengan 

proyek yang 

kebanyakan 

hanya ada di 

Jakarta dan 

Jawa Barat 

- Memiliki target 
pasar yang 

cenderung 

sempit karena 

target pasar 

yang dipilih 

adalah 

golongan 

ekonomi 

menengah ke 

atas 

Target Pasar Menengah hingga 

menengah ke atas 

Menengah ke atas Menengah ke atas 

Layanan Konsultan arsitektur dan interior 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020). 
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Tabel 1.6 Analisa Pesaing dalam Setiap Fase (Sambungan) 

Kepercayaan Mulai memiliki 

kepercayaan klien 

melalui  

Telah memiliki 

kepercayaan klien 

melalui  

Telah memiliki 

kepercayaan klien 

dengan  

 pengalaman serta 

portfolio yang 

dimiliki. 

pengalaman serta 

pendekatan yang 

dimiliki. 

pengalaman dan 

pengetahuan yang 

telah dimiliki. 
Sumber : Olahan Data Pribadi (2020). 

 

Melalui analisa dari para kompetitor di setiap fase, dapat 

memberikan pengetahuan serta wawasan baru kepada PCH Architect 

terkait gaya desain dan penggunaan material pada proses perancangan 

nantinya. Selain itu, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para 

kompetitor memberikan refleksi tersendiri bagi PCH Architect agar 

lebih memperhatikan aspek serta kualitas desain agar dapat 

memberikan pelayanan optimal kepada klien. Sebagai contoh, 

pemanfaatan lokasi sekitar dalam proses desain dari Stilt Studios 

memberikan wawasan tambahan bagi PCH Architect, sebab lokasi 

sekitar dapat memberikan dampak terhadap kenyamanan pengguna 

bangunan dalam segi kebisingan, visual, dll.  

 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents) 

Seiring berkembangnya waktu, akan banyak muncul pebisnis 

yang saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan melalui inovasi 

ataupun keunggulan yang dimiliki dalam setiap bidangnya. Tidak 

terkecuali dalam dunia arsitektur dan interior, akan banyak muncul 

banyak start-up bisnis yang memiliki keunikan serta value masing-
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masing yang nantinya dapat mengancam pebisnis atau perusahaan lama 

yang tidak mampu menyesuaikan dengan teknologi dan perkembangan 

saat ini. Selain memiliki kelebihan, perusahaan start-up juga memiliki 

kekurangan. Kekurangan utama adalah kurangnya pengalaman dan jam 

terbang sehingga banyak orang yang kurang percaya dengan kinerja 

yang dihasilkan, serta portofolio yang masih kurang. Dalam fase awal 

usaha, konsultan arsitek dan interior mayoritas memilih segmen pasar 

menengah hingga menengah ke atas, jika memilih segmen pasar hanya 

menengah ke atas, usaha yang baru berdiri dengan pengalaman yang 

masih kurang akan kesusahan untuk mendapatkan klien, karena 

mayoritas pasar menengah ke atas memiliki biaya dan tanggung jawab 

yang tinggi juga. Hal ini yang coba dipelajari dan dipahami oleh PCH 

Architect agar terus konsisten dalam memberikan pelayanan konsultasi 

yang baik dalam bidang arsitektur interior. Ditambah lagi, dengan 

adanya healing architecture sebagai pendekatan perusahaan yang 

memberikan nilai tambah tersendiri, sehingga berbeda dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya.  

Tabel 1.7 Analisa Pendatang Baru 

New Entrants Posisi Perusahaan 

Konsultan Arsitektur dan 

Interior Pendatang Baru 

Fase 1 (2024 – 2026) 

Dalam fase pertama, posisi PCH Architect 

dengan konsultan arsitektur dan interior 

pendatang baru cenderung sejajar. Karena 

masih sama-sama membangun brand 

perusahaan dan meningkatkan tingkat  

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 
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Tabel 1.7 Analisa Pendatang Baru (Sambungan) 

 kepercayaan calon klien. Selain itu juga, 

masih belum memiliki portfolio usaha yang 

banyak sehingga membutuhkan proses. 

 Fase II dan IIII (2026 - ....) 

Dalam fase kedua dan ketiga, PCH 

Architect memiliki posisi yang lebih tinggi 

dengan konsultan arsitektur dan interior 

pendatang baru. Karena PCH Architect 

telah memiliki pengalaman serta 

pengetahuan yang jauh lebih banyak, 

adanya portofolio desain yang dimiliki 

sehingga calon klien akan lebih percaya dan 

telah memiliki citra atau brand tersendiri 

dalam masyarakat. 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 

 

1.3.1.5. Substitute Products and Services 

Pada era modern saat ini, untuk memenuhi kebutuhan manusia 

muncul istilah produk subtitusi untuk mengganti fungsi dari barang lain 

karena banyak alasan dan pertimbangan pengguna, mulai dari biaya, 

sumber daya, waktu, dll. Produk subtitusi adalah suatu produk yang 

mampu menggantikan fungsi dari produk lainnya.  

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin 

pesat, semakin banyak alternatif atau pilihan yang dipilih konsumen 

dalam bertransaksi. Hal tersebut juga berlaku pada konsultan arsitektur 
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dan interior. Saat ini, telah banyak muncul produk subtitusi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat awam terkait desain arsitektur dan 

interior, sehingga mereka mampu mendesain sendiri sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Walaupun dalam pelaksanaannya, 

akan banyak kendala dan masalah yang kurang dipahami dalam desain 

arsitektur dan interior. Berikut adalah produk-produk subtitusi dari jasa 

konsultan arsitektur dan interior:  

a. Perusahaan retail dan distributor furniture 

 Saat ini banyak perusahaan saling berlomba untuk melakukan 

inovasi dan perkembangan agar semakin luas menjangkau 

kebutuhan pasar. Perusahaan dan distributor furniture, seperti IKEA, 

Informa, KANA, dll. Yang pada awalnya hanya menawarkan produk 

mebel/furniture saat ini mulai masuk ke pasar yang lebih luas, 

dengan menawarkan layanan desain interior guna menyesuaikan 

dengan konsumen. Hal ini menjadi ancaman bagi PCH Architect. 

Menanggapi adanya ancaman itu, PCH Architect menyadari bahwa 

kekurangan utama dari produk subtitusi tersebut adalah kurang 

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan klien terkait desain. 

Maka dari itu, PCH Architect menawarkan desain arsitektur dan 

interior yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga desain yang dihasilkan bersifat khusus dan spesifik untuk 

pengguna tersebut. Melalui hal tersebut, maka kedudukan PCH 

Architect terhadap perusahaan retail dan distributor furniture masih 
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kuat sebab produk yang ditawarkan oleh PCH Architect lebih 

spesifik dan khusus untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan klien. 

b. Website atau Media Online 

Internet memiliki cakupan informasi yang sangat luas, desain 

arsitektur dan interior adalah salah satunya. Archdaily, Pinterest, 

arsitag, dan lainnya adalah situs atau media online yang mampu 

mengedukasi masyarakat awam terkait desain arsitektur dan interior. 

Dalam situs tersebut memuat berbagai macam informasi desain, 

mulai dari desain arsitektur dan interior yang menarik, teknik 

pemasangannya, hingga artikel yang memuat desain arsitektur dan 

interior masa depan. Menyikapi hal tersebut, tentu tidak mudah 

untuk mengerti secara langsung terkait desain tersebut yang 

memiliki kompleksitas cukup rumit, terlebih bagi masyarakat awam 

yang tidak mempelajari bidang keilmuan tersebut. Maka dari itu, 

dalam setiap desainnya PCH Architect melakukan observasi, riset, 

dan analisa untuk mengetahui lebih rinci terkait desain, keinginan, 

dan kebutuhan konsumen. Sehingga dapat memberikan solusi desain 

yang mampu memberikan kepuasan bagi konsumen. Posisi PCH 

Architect dibanding website atau media online tergolong kuat. 

Sebab, pada umumnya website atau media online hanya memberikan 

inspirasi terkait desain. Namun, untuk penerapannya di lapangan 

konsultan arsitektur dan interior yang memiliki tanggung jawab 

untuk perancangannya.  
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c. E-Book dan Media Cetak Arsitektur dan Interior 

Beragamnya media cetak dan buku elektronik semakin 

membuka banyak wawasan masyarakat awam dalam desain 

arsitektur dan interior, sehingga masyarakat mulai merasa kurang 

membutuhkan jasa konsultan tersebut. Meskipun, pada akhirnya 

desain yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pengguna, karena tidak adanya riset serta analisis desain. 

Menyikapi hal tersebut, PCH Architect melakukan riset, observasi, 

dan analisa dalam mendesain, sehingga desain yang dihasilkan 

mampu sesuai dengan target konsumen. Sama halnya dengan 

website atau media online, posisi PCH Architect lebih kuat  

dibanding e-book atau media cetak. Sebab, pada umumnya e-book 

atau media cetak hanya memberikan inspirasi terkait desain. Namun 

dalam eksekusinya merupakan tanggung jawab dari PCH Architect. 

d. Aplikasi / Software  

Zaman semakin maju, teknologi juga ikut maju dan 

berkembang. Dalam desain arsitektur dan interior, semakin banyak 

aplikasi-aplikasi yang mampu digunakan oleh masyarakat awam. 

Diantaranya, Sweet Home 3D, Live Interior 3D Pro, dan masih 

banyak lagi. Sehingga memudahkan masyarakat awam dalam 

mendesain. Namun, salah satu kekurangan aplikasi tersebut adalah 

hanya menawarkan visualisasi 3D dan kurang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta tidak memberikan solusi 
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desain yang menarik. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui bahwa 

posisi PCH Architect lebih kuat dibandingkan adanya 

aplikasi/software sebab aplikasi pada umumnya hanya berupa media 

atau alat dalam mewujudkan ide desain. Yang mana, ide desain 

tersebut bisa muncul karena adanya riset, observasi, serta analisa 

terkait penggunanya yang dilakukan oleh seorang arsitek atau 

interior.  

Dari berbagai kekhawatiran dan ancaman dari produk subtitusi 

yang ada, berdasarkan analisa dan observasi yang dilakukan, diketahui 

bahwa PCH Architect masih lebih unggul dibanding produk subtitusi 

tersebut, karena dalam setiap desainnya PCH Architect mampu 

memberikan penawaran desain yang menarik karena melakukan riset, 

observasi, dan analisa yang mendalam dalam setiap proyek yang 

dikerjakan, sehingga mampu mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta mampu memberikan solusi desain. Ditambah lagi 

dengan healing architecture yang menjadi pendekatan konsultan. 

Sebagai bahan pertimbangan ke depan untuk melangkah lebih jauh lagi, 

PCH Architect perlu mengedukasi masyarakat awam akan betapa 

pentingnya jasa konsultan arsitektur dan interior. Hal ini dapat 

dilakukan melalui sosial media seperti instagram, website ataupun 

media pendukung lainnya.  
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1.3.2. Market Forces 

1.3.2.1. Market Issues 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin cepat 

dan manusia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepatnya 

perkembangan teknologi. Perkembangan perekonomian, yang pada 

awalnya berfokus ekenomi industri saat ini mulai mengalami 

pergeseran ke ekonomi kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab 

ekonomi kreatif memiliki kontribusi sebesar 1105 triliun rupiah 

terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, hal ini membuat 

Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea 

Selatan dalam kontribusi ekonomi kreatif bagi PDB negara (Achdiat, 

2020). Dari sekitar 16 sub-sektor ekonomi kreatif di Indonesia, desain 

interior dan arsitektur masuk ke dalam ekonomi kreatif yang 

memberikan dampak cukup signifikan bagi PDB negara. Maka tak 

heran, seiring berkembangnya zaman, arsitektur dan interior juga akan 

semakin diminati, mengingat arsitektur dan interior dapat menjadi 

pendukung dalam perkembangan industri lainnya.  

Selain menawarkan desain bangunan yang memiliki estetika dan 

fungsi yang baik, untuk membedakan PCH Architect dengan konsultan 

arsitektur dan interior lainnya adalah adanya healing architecture 

sebagai pendekatan desain konsultan. Healing architecture dipilih 

karena berawal dari isu kesehatan bahwa tekanan dan beban hidup yang 

berat, serta jarang melakukan rekreasi dapat menyebabkan stress dan 
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depresi. Hal ini didukung oleh banyak artikel yang memuat tentang 

penyebab stress dan cara pencegahannya. Menurut, (Willy, 2019) 

penyebab stres adalah beban di tempat kerja dan berbagai tekanan 

dalam hidup. Selain itu juga, menurut Viora, E. (2019), terdapat sekitar 

15,6 juta orang yang mengalami depresi. Namun, hanya 8% yang 

mencari pengobatan ke dokter atau tenaga medis. Hal ini juga senada 

dengan pernyataan menurut Riset Kesehatan Dasar (2018), 

menyebutkan bahwa rata-rata 6% masyarakat Indonesia yang berumur 

lebih dari 15 tahun memiliki gangguan depresi. Angka tertinggi 

terdapat di Sulawesi Tengah sebesar 12,3%. 

Adapun salah satu cara mencegah stres adalah dengan melakukan 

rekreasi atau melakukan hal-hal yang disukai. Melalui pendekatan 

healing architecture, desain yang dihasikan oleh PCH Architect 

diharapkan mampu membuat pengguna bangunan menjadi lebih 

nyaman, rileks, dan merasakan pengalaman ruang yang berbeda. Untuk 

memberikan kesan tersebut, PCH Architect akan berusaha untuk 

memanjakan indra manusia melalui desain arsitektur dan interior.   

Perubahan pasar saat ini yang tengah berlangsung adalah 

maraknya penggunaan media sosial seperti instagram, facebook, dan 

lainnya sebagai media promosi dan marketing hal ini tidak lepas dari 

pengguna media sosial yang sangat banyak. Penggunaan media sosial 

dapat menjangkau banyak orang dan pasar dengan waktu yang relatif 

cepat. Hal ini nantinya yang coba akan diterapkan oleh PCH Architect 
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dalam membangun brand atau citra perusahaan. Media sosial dan 

online terutama instagram dan website akan dikelola secara maksimal 

sebagai media promosi dan memamerkan portofolio desain, sehingga 

mampu menarik perhatian dan minat banyak orang.  

 

1.3.2.2. Market Segment 

Gambar 1.5 Data Pertumbuhan Penduduk 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak 

ke empat di dunia. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2019), Indonesia 

memiliki penduduk sebanyak ±270 juta orang, jumlah penduduk ini 

terus bertambah dengan laju pertambahan penduduk sebesar 1.3% per 

tahun. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan 

tempat tinggal di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, total 

kebutuhan rumah di Indonesia akan tembus 30 juta unit (Julianto, 

2016). Perhitungan ini belum termasuk dengan dengan sarana 
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penunjang aktivitas lain, seperti restoran, cafe, dan sarana umum 

lainnya. Hal ini jelas membuat bidang usaha konsultan arsitektur dan 

interior memiliki prospek cerah ke depan. 

Melalui penjelasan di atas serta wawancara yang dilakukan 

dengan salah satu pemilik konsultan arsitektur dan interior, dapat 

disimpulkan bahwa segmentasi pasar PCH Architect adalah klien 

dengan kelompok usia 25 hingga 60 tahun. Kelompok usia tersebut 

dipilih karena mempertimbangkan usia produktivitas ekonomi 

seseorang namun tidak menutup kemungkinan jika ada klien yang lebih 

tua atau bahkan lebih muda ingin menggunakan jasa PCH Architect. 

Jenis proyek yang dikerjakan yaitu proyek bangunan residential, 

hospitality, dan commercial. Jenis proyek ini dipilih berdasarkan 

mayoritas kebutuhan pengguna terkait bangunan serta pendekatan 

desain yang dipilih oleh PCH Architect. Dari cakupan proyek tersebut, 

yang memiliki potensi paling tinggi adalah bangunan residential dan 

hospitality, mengingat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal 

sangat tinggi sehingga kebutuhan jasa konsultan arsitektur dan interior 

untuk mendesain bangunan juga tinggi. Sedangkan proyek hospitality 

dan commercial juga cukup berpotensi, karena pendekatan yang 

dimiliki oleh PCH Architect, dirasa cocok dengan keinginan dan 

kebutuhan pada proyek tersebut. Adapun segmentasi sosial ekonomi 

yang dipilih adalah golongan menengah hingga menengah ke atas. 

Karakteristik desain untuk golongan menengah pada umumnya 
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memiliki desain yang sederhana dan budget yang terbatas, sedangkan 

golongan menengah ke atas pada umumnya memiliki budget yang 

cenderung fleksibel dan desain yang lebih berani. Terkait gaya desain 

yang digemari pada setiap kelompok sosial ekonomi cenderung relatif, 

yang nantinya akan disesuaikan dan digabungkan dengan gaya desain 

yang dimiliki PCH Architect.   

 

1.3.2.3. Needs and Demand 

PCH Architect didirikan karena melihat potensi pasar dalam 

bidang konsultan arsitektur dan interior yang sangat menjanjikan. 

Menurut Akmal (2020), rasio jumlah arsitek di Indonesia adalah 

1:83.000, yang artinya hanya ada 1 arsitek diantara 83.000 orang, 

sedangkan di negara lain seperti tiongkok adalah 1:40.000 dengan 

jumlah penduduk jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Italia dan 

Jepang sama-sama memiliki rasio 1:400. Menurut David, R. (2018) 

yang merupakan Principal Aboday Architect menyebutkan bahwa, 

kebutuhan arsitek di Indonesia masih timpang, dimana Pulau Jawa 

sendiri memiliki jumlah arsitek paling banyak dibandingkan pulau-

pulau besar di Indonesia, hal ini membuat banyak arsitek dari pulau 

Jawa menyasar target pasar lebih luas agar mendapatkan lebih banyak 

klien. Hal ini juga senada dengan keinginan masyarakat luar pulau Jawa 

yang lebih mempercayakan arsitek dari Pulau Jawa dibandingkan 

arsitek lokal. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (2021), 
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diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi sendiri sedang 

mengalami kenaikan, khususnya di Sulawesi Tengah, pertumbuhan 

ekonomi di Sulawesi Tengah pada triwulan IV tahun 2020, dibandingan 

dengan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan 4,12%. Dimana, 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh usaha konstruksi seperti 

arsitektur dan kontraktor sebesar 19,89%. Hal ini diketahui bahwa, 

meskipun Indonesia sedang dilanda pandemi, namun pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan di Sulawesi masih tinggi dan terus 

mengalami pertumbuhan. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi di Pulau 

Jawa menurut Badan Pusat Statistik (2021), khususnya Jawa Timur 

pada triwulan IV tahun 2020 sedang mengalami kontraksi atau 

penurunan sebab adanya pandemi dimana bidang usaha konstruksi 

pengalami penurunan sebesar 4,13%. Namun, jika dibandingkan 

dengan kondisi sebelum adanya pandemi, dalam rentang tahun 2019 

diketahui bahwa bidang usaha konstruksi di Jawa Timur terus 

mengalami pertumbuhan sebesar 5% dalam setiap triwulan. 

Bidang ilmu arsitektur dan interior yang cenderung kompleks 

menjadi salah satu alasan kurangnya peminat dalam bidang ini. 

Mengingat nantinya, seorang arsitek harus mampu mendesain sebuah 

bangunan yang menarik secara visual dan mampu memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pengguna bangunan. Selain kurangnya jumlah arsitek di 

Indonesia, prospek arsitek di Indonesia didukung dengan lajunya 

pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah 
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penduduk, secara otomatis kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal 

dan sarana penunjang lainnya juga akan ikut meningkat. Melalui hal ini 

bisa dilihat bahwa potensi pasar dalam bidang arsitektur dan interior di 

Indonesia masih sangat potensial, apalagi PCH Architect memiliki 

pendekatan healing architecture yang membedakan dengan konsultan 

arsitektur dan interior lainnya.  

 

1.3.2.4. Switching Cost 

Kebutuhan arsitek di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun 

demikian persaingan bisnis dalam bidang arsitektur dan interior masih 

tetap ada. Saat ini, mulai muncul berbagai konsultan arsitektur dan 

interior di seluruh Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan penting untuk 

mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengikat serta 

mencegah konsumen beralih ke pesaing lainnya. Faktor penting untuk 

mengikat konsumen dalam konsultan arsitektur dan interior adalah 

memiliki layanan yang memuaskan serta memiliki kepercayaan 

konsumen yang tinggi. Hal ini tentu sangat penting, mengingat 

konsultan arsitektur dan interior adalah bidang pekerjaan yang 

menawarkan jasa, sehingga sudah sepantasnya layanan yang diberikan 

serta kepercayaan dari konsumen kepada konsultan menjadi faktor 

penting dalam perjalanan sebuah konsultan arsitektur dan interior. 

Penerapan healing architecture yang dimiliki oleh perusahaan juga 

menjadi nilai tambah tersendiri dibanding pesaing lain. Melalui hal ini, 
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PCH Architect berharap mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen terhadap bangunan dengan pendekatan healing architecture. 

Selain itu juga, dalam segi financial untuk mengikat dan mencegah 

beralihnya konsumen dapat melakukan DP (Down Payment) pada saat 

tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, jika konsumen beralih ke 

pesaing lain, setidaknya perusahaan masih diuntungkan dengan adanya 

DP (Down Payment).  

Fase pertama, merupakan fase yang memiliki tantangan cukup 

tinggi, karena masih kurangnya pengalaman serta nama perusahaan 

yang masih baru, klien mudah berpindah kepada pesaing lain yang 

dirasa lebih memiliki pengalaman. Namun hal ini dapat diatasi dengan 

teknis atau tahap desain yang mampu memupuk kepercayaan klien 

melalui desain yang ditawarkan dan yang sangat penting adalah adanya 

DP (Down Payment) pada saaat tercapainya kesepakatan. Seiring 

berjalannya proyek nantinya, layanan yang mampu memuaskan klien 

dengan jawaban desain yang solutif perlahan-lahan akan semakin 

meningkatkan kepercayaan klien kepada perusahaan.  

Pada fase kedua, proyek-proyek yang telah dirancang oleh PCH 

Architect perlahan mulai bermunculan, hal ini membuat PCH Architect 

memiliki portofolio, sehingga semakin terlihat kompeten di mata 

masyarakat. Pada fase ini kepercayaan klien mulai tumbuh, hal ini tidak 

lepas dari standar kerja serta profesionalisme yang dimiliki oleh 

perusahaan. Namun hal ini belum cukup, layanan yang memuaskan 
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serta desain yang menarik harus terus ditawarkan agar semakin 

meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan kepada masyarakat.  

Pada fase ketiga, seiring berjalannya waktu perusahaan terus 

berproses sehingga telah memiliki citra yang baik dari masyarakat. 

Kepercayaan dari konsumen kepada perusahaan sudah sangat tinggi, 

dengan demikian konsumen tidak ragu dan tidak berpindah lagi ke 

pesaing lain, karena telah mengetahui layanan serta kemampuan desain 

yang dimiliki oleh perusahaan.  

 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness 

Pada dasarnya dalam usaha konsultan arsitektur dan interior yang 

membuat klien ingin membayar adalah kebutuhan mereka terkait desain 

bangunan atau ruangan yang ditawarkan oleh konsultan dengan 

pelayanan yang baik serta desain yang menarik. Hal tersebut yang 

disadari oleh PCH Architect dalam menjalankan usahanya, maka dari 

itu adanya value indulge the sense yaitu desain yang mampu 

memanjakan indra sebagai salah satu perlakuan dari pendekatan desain 

healing architecture yang dimiliki menjadi nilai tambah tersendiri. 

Dengan adanya value tersebut secara tidak langsung menyaring potensi 

pasar yang dimiliki, dimana bangunan yang mementingkan 

kenyamanan konsumen menjadi proyek yang cukup potensial bagi PCH 

Architect, seperti proyek residential, hospitality, dan commercial.  
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Selain itu, untuk memudahkan pembayaran yang dilakukan oleh 

konsumen. Teknis pembayaran lebih lanjut nantinya dapat diatur 

melalui Term of Payment (TOP), hal ini nantinya akan mengatur berapa 

lama rentang waktu pembayaran, besaran DP (Down Payment) yang 

dilakukan dan urusan pelunasan lainnya.  

 

1.3.3. Key Trends 

1.3.3.1. Technology Trends 

Berkembangnya zaman berbanding lurus dengan berkembangnya 

teknologi setiap tahun. Setiap orang dituntut untuk mampu mengerti 

dan memahami teknologi jika ingin maju dan berkembang, karena 

dengan adanya teknologi sangat memudahkan manusia dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari dan juga dalam bekerja. Adanya 

layanan pesan antar makanan dan pembelian barang melalui online 

menjadi contoh pengaruh teknologi dalam kegiatan masyarakat saat ini. 

Menurut Wijaya. T, (2020), sebagai Presiden Direktur IBM 

(International Business Machine) Indonesia, teknologi yang tren pada 

tahun 2021 sebagai berikut. 

a. Hybrid Cloud 

Hybrid Cloud adalah perpaduan dari public cloud dan private 

cloud untuk memfasilitasi penyimpanan data. Sehingga hanya dapat 

diakses oleh pengguna yang diberikan akses penyimpanan tersebut.  

b. AR (Augmented Reality) 
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Augmented Reality adalah teknologi yang memungkinkan 

penggunanya dapat merasakan luasan dunia fisik dengan bantuan 

teknologi. Seperti, aplikasi perusahaan cat yang mampu 

menampilkan warna yang diinginkan pengguna melalui foto yang 

dimasukkan oleh penggunanya sendiri, penggunaan filter pada 

instagram, dll.  

c. Security Cyber / Keamanan Data 

Semakin canggihnya teknologi, keamanan data juga sangat 

penting dalam sebuah perusahaan, apalagi saat ini sedang marak 

terjadi pembobolan data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, untuk menunjang kebutuhan 

keamanan tersebut, security cyber menjadi salah satu hal yang 

banyak digunakan pada tahun 2021.  

Selain itu, dalam buku Percikan Pemikiran Para “Begawan” 

Arsitek Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, dijelaskan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kerja arsitek sebagai 

berikut. (Satwiko, 2009). 

a. Komunikasi (penyampaian informasi serta gambar) 

b. Pencarian data (observasi tapak, analisa iklim, hingga jaringan 

utilitas)  

c. Tahap perancangan (ide dan gagasan desain melalui aplikasi 2D dan 

3D) 

d. Perhitungan (biaya konstruksi dan fisika bangunan) 
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e. Pengembangan  desain 

f. Presentasi 

g. Pembuatan gambar kerja 

h. Pengarsipan karya desain  

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, jelas teknologi 

memberikan dampak besar dalam perkembangan bisnis, tidak 

terkecuali dalam konsultan arsitektur dan interior. Adapun beberapa 

teknologi yang nantinya digunakan dalam PCH Architect antara lain, 

penggunaan internet sebagai sarana penunjang segala aktivitas menjadi 

sangat vital dalam jalannya usaha, mulai dari mencari ide, 

brainstorming, sebagai sarana promosi melalui media sosial, dan 

aktivitas lainnya yang tentu terus berkembang seiring berjalannya 

waktu. Penggunaan penyimpanan cloud juga akan diterapkan dalam 

perusahaan agar memudahkan antar anggota perusahaan dalam 

membagi data, dimana penyimpanan ini hanya dapat diakses oleh 

pengguna yang telah diberikan izin. Penggunaan internet dan sistem 

penyimpanan cloud merupakan beberapa contoh peranan teknologi 

yang membantu dalam proses pengumpulan data untuk menunjang 

kebutuhan dan pekerjaan desain seorang arsitek interior. Hal ini belum 

termasuk dengan, banyaknya fasilitas yang tersedia dalam internet 

seperti google earth, archdaily, dan situs-situs lainnya yang membantu 

seorang desainer dalam mengumpulkan informasi terkait desain, untuk 

menunjang proses pengerjaan desain. Selain itu, penggunaan drone 
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sebagai fasilitas dalam perancangan juga diperlukan nantinya, selain 

digunakan untuk observasi dan menganalisa tapak, drone juga dapat 

dimanfaatkan sebagai alat dokumentasi proyek yang berguna untuk 

portofolio perusahaan. Seiring berproses dan jalannya perusahaan, PCH 

Architect tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan VR atau 

AR dalam mempresentasikan desain kepada klien. Hal ini bertujuan 

agar klien dapat merasakan secara langsung desain bangunan yang 

dirancang serta dapat meningkatkan kepuasan klien kepada perusahaan.  

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, selain uraian 

yang disebutkan tersebut, teknologi juga sangat membantu dalam 

proses perancangan, seperti adanya teknologi laser cutting yang 

memudahkan seorang desainer dalam mengaplikasikan gagasan atau 

idenya menjadi suatu bentuk objek yang telah direalisasi. Selain itu, 

saat ini sedang marak penggunaan roster yang memiliki berbagai 

bentuk untuk menunjang kebutuhan desain seorang arsitek dan desainer 

interior. Hal ini bisa dilakukan, karena telah ada teknologi yang 

memudahkan para supplier untuk mencetak berbagai bentuk roster 

sesuai dengan kebutuhan para desainer. Adapun, penggunaan teknologi 

seperti material roster serta laser cutting juga akan diterapkan dalam 

desain PCH Architect. Sebab, seorang desainer harus mampu 

menyesuaikan karya yang dihasilkan dengan perkembangan teknologi 

serta tuntutan masyarakat saat ini.  
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1.3.3.2. Regulatory Trends 

Dalam jalannya usaha, penting untuk memiliki peraturan yang 

mengatur dalam suatu bidang usaha.  Hal ini bertujuan agar mencegah 

terjadinya konflik atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak 

lainnya. Pemerintah telah mengatur para konsultan arsitektur dan 

interior, melalui peraturan ini diharapkan dapat dijadikan landasan serta 

acuan dalam menjalankan usaha konsultan arsitek dan interior. 

Beberapa peraturan tersebut antara lain, Peraturan Pemerintah No. 34 

tahun 2009 mengenai Pedoman dalam Pengelolaan Kawasan 

Perkotaan, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang mengatur tentang 

Penataan Ruang, dan juga Undang-Undang No. 31 tahun 2000 yang 

memuat tentang plagiarisme.  

Selain adanya peraturan dari pemerintah, organisasi terkait juga 

memiliki peraturan tersendiri untuk mengatur setiap anggotanya. 

Dalam hal ini, organisasi IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan HDII 

(Himpunan Desainer Interior Indonesia). Dalam peraturan yang 

dimiliki IAI dan HDII, dijelaskan secara detail terkait teknis serta 

mekanisme pengerjaan yang dilakukan. Seperti pada Buku Pedoman 

Hubungan Kerja antara Arsitek dan Pengguna Jasa (Ikatan Arsitek 

Indonesia, 2007), setiap detail teknis pengerjaan seorang arsitek di atur 

dalam bab berikut.  

- Bab 1, mengenai Pengertian dan Batasan  

- Bab 2, mengenai Pengikatan Hubungan Kerja 
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- Bab 3, mengenai Layanan Jasa Arsitek 

- Bab 4, mengenai Layanan Utama Jasa Arsitek 

- Bab 5, mengenai Standar Kinerja/Hasil Karya Arsitek 

- Bab 6, mengenai Ketentuan Imbalan Jasa 

Sedangkan dalam organisasi HDII (Himpunan Desainer Interior 

Indonesia), sama halnya dengan IAI, terdapat buku pedoman yang 

mengatur berjalannya suatu konsultan dan hubungannya dengan klien 

yang dibagi menjadi poin berikut (Himpunan Desainer Interior 

Indonesia, 2006).  

1. Pengertian Umum 

2. Desainer Interior (mencakup tugas, kewajiban, hak, wewenang serta 

tanggung jawab seorang desainer interior) 

3. Pemberi Tugas (mencakup tugas, kewajiban, hak, wewenang serta 

tanggung jawab seorang klien) 

4. Pengikatan Hubungan Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi 

Tugas (mengenai surat perintah kerja dan surat perjanjian) 

5. Jenis Penugasan Desainer Interior 

6. Lingkup Pengerjaan Desainer Interior (Tahapan Desain mulai dari 

pradesain hingga pengawasan proyek).  

 

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends 

Pada saat ini, harus diakui bahwa kehidupan sosial dunia saat ini 

sangat bergantung dengan teknologi. Adanya teknologi memungkinkan 
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masyarakat untuk mengakses berbagai hal yang diinginkan. Salah 

satunya terkait desain arsitektur dan interior bangunan. Orang-orang 

dengan mudah melihat di media sosial atau platform lain terkait gaya 

desain arsitektur dan interior yang ingin mereka terapkan ke dalam 

bangunan.  

Menurut Yakub, R. (2020) tren bangunan di masa yang akan 

datang adalah desain bangunan yang lebih personal dan fungsional, 

dengan gaya desain bertemakan alam, dengan penerapan material dan 

warna alam, sehingga mampu membangkitkan mood. Hal senada juga 

disampaikan oleh Direktur Editorial dan Direktur Seni Rupa untuk 

1stDibs Anthony Barzilay Freund. Menurut Freund, B. (2020), ada 

beberapa tren desain interior di masa akan datang, salah satunya dan 

yang disebutkan pertama adalah desain bertema alam yang mampu 

memenuhi kebutuhan manusia modern.  

Berangkat dari pendekatan perusahaan yaitu healing architecture 

dengan value indulge the sense, yaitu desain yang mampu memanjakan 

indra manusia. Melalui value tersebut mengarahkan gaya desain 

bangunan yang bergaya tropis, yang dipadukan dengan gaya modern 

agar mampu mengakomodasi kebutuhan manusia saat ini. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, gaya desain serta pendekatan yang dimiliki oleh 

PCH Architect sejalan dengan tren yang akan berkembang di masa akan 

datang. Tentu hal ini belum cukup, untuk menunjang kegiatan 

perusahaan, kecanggihan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai 



   66 

 

sektor dan kegiatan perusahaan, salah satunya sebagai media promosi 

dengan menampilkan berbagai portofolio desain yang dimiliki PCH 

Architect, untuk menumbuhkan kepercayaan serta minat calon klien 

kepada perusahaan.  

 

1.3.3.4. Socio Economic Trends 

Indonesia pada saat ini sedang mengalami perkembangan pesat 

dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari percepatan pembangunan 

yang dilakukan pemerintah yang diikuti dengan perpindahan penduduk 

yang juga cepat. Hal ini membuat terbukanya lapangan pekerjaan 

sehingga roda ekonomi dapat berjalan dengan baik. Indonesia dapat 

mengalami perkembangan yang pesat karena didukung dengan jumlah 

masyarakat yang juga produktif. Berdasarkan data dari BPS pada 

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Indonesia memiliki 

penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak ±183,36 juta jiwa atau 

sekitar 68,7% sedangkan usia non produktif dengan kelompok umur 0-

14 tahun sebanyak 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dan juga 

kelompok umur lebih dari 65 tahun sebanyak ±17,37 juta jiwa atau 

sekitar 6,51% dari total populasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui 

tren demografi Indonesia adalah bonus demografi, yaitu keadaan 

dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding jumlah 

penduduk usia non produktif.  



   67 

 

Gambar 1.6 Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Melalui penjelasan tersebut, diketahui bahwa adanya bonus 

demografi menjadi momentum untuk mengembangkan usaha dan 

melaksanakan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan keinginan 

pemerintah untuk menumbuhkan banyak wirausaha agar menciptakan 

lapangan pekerjaan. Apalagi, usia produktif tersebut merupakan 

segmen pasar yang dituju oleh PCH Architect. Sehingga, peluang PCH 

Architect menjadi cukup besar mengingat banyaknya jumlah usia 

produktif di Indonesia yang nantinya memerlukan tempat tinggal 

hingga sarana pendukung aktifitas lainnya.  

 

1.3.4. Macro Economic Forces 

1.3.4.1. Global Market Condition 

Selama 4 tahun belakangan perekonomian Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang cukup lambat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 

tahun 2019 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 
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5,02%, pada tahun 2018 sebesar 5.17%, pada tahun 2017 sebesar 

5,07%, dan pada tahun 2016 sebesar 5,03%. Pada tahun 2020 sendiri 

mengalami penurunan dikarenakan kondisi pandemi sehingga 

perekonomian tidak berjalan dengan baik. Dalam laporan keuangan 

kementrian diketahui bahwa pada kuartal pertama, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia merosot jauh menjadi 2,97%, sedangkan pada 

kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 5,32%. 

Namun, menurut menteri keuangan Sri Mulyani, perekonomian 

Indonesia menunjukan perbaikan yang signifikan pada kuartal III 2020 

menjadi minus 3,49%. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai mampu 

beradaptasi dengan keadaan serta adanya bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat. Seiring dengan ditemukannya vaksin 

pandemi COVID-19, diharapkan perekonomian Indonesia dapat 

berangsur pulih dan meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi.  

Dampak dari pandemi COVID-19 sangat besar bagi 

perekonomian Indonesia. Dalam rentang waktu 2015-2019, Indonesia 

memiliki pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5.03%. Hal ini bisa terjadi 

karena program pembangunan yang terus dijalankan oleh pemerintah 

untuk mengejar daerah-daerah tertinggal di Indonesia dan juga 

kebijakan lain yang mampu mengatur perekonomian masyarakat 

dengan baik. Dengan tingkat PDB yang stabil, berhasil menekan tingkat 

pengangguran di Indonesia, sehingga menjadi ±7,10 juta jiwa atau 

sebesar 5,23% dari total angkatan kerja. Jumlah pengangguran ini yang 
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terendah sejak tahun 1999. Namun, pada Agustus 2020, jumlah 

pengangguran meningkat pesat menjadi ±9,77 juta jiwa atau sebesar 

7,07% dari total angkatan kerja (Wikanto, 2020). Adanya pandemi 

COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya tingkat 

pengangguran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan banyak melakukan 

PHK (Pemutusan Hubunngan Kerja) karena berbagai faktor, salah 

satunya karena kurangnya minat pembeli sehingga untuk memotong 

biaya operasional, perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan 

kerja. Seiring dengan ditemukannya vaksin COVID-19, diharapkan 

perekonomian Indonesia dapat berangsur pulih dan meningkatkan 

stabilitas pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk menanggapi 

situasi saat ini, PCH Architect akan berupaya untuk memperluas 

jangkauan dalam mendapatkan klien, dengan cara memperbaiki 

portofolio dan promosi di media sosial dengan cakupan lebih luas. 

 

1.3.4.2. Capital Market 

Di era ini, adanya teknologi sangat memudahkan manusia dalam 

beraktivitas. Teknologi mewadahi hampir segala aktivitas masyarakat, 

bahkan dalam hal investasi. Semakin mudahnya akses dalam 

melakukan investasi membuat masyarakat ingin mendapatkan 

pemasukan tambahan atau passive income. Menurut Direktur Utama 

BEI (Bursa Efek Indonesia), di tengah situasi pandemi saat ini. Jumlah 

investor semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan 
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betapa pentingnya investasi di saat mereka membutuhkan dana, per 

November 2020, jumlah investor pasar modal berjumlah ±3,53 juta. 

Jumlah ini meningkat drastis sebanyak 42% jika dibanding pada 

Desember 2019 yang berjumlah 2,48 juta. Menurut data KSEI 

(Kustodian Sentral Efek Indonesia), peningkatan jumlah investor di 

Indonesia di dominasi oleh investor domestik dengan golongan umur 

30-40 tahun dan didominasi oleh pria sebanyak 61,14%. Mayoritas 

investor adalah pegawai swasta ataupun lulusan sarjana. Adapun 

pendapatan rata-rata yang melakukan investasi adalah 10-100 juta per 

bulan, dengan sebagian besar investor berada di Pulau Jawa atau 

sebanyak 72,23% (Safitri, 2020). 

Melalui data berikut, diketahui bahwa adanya pandemi COVID-

19, membuat masyarakat ingin mencari pendapatan tambahan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan cara 

berinvestasi. Adapun investasi yang dilakukan, mulai dari bentuk 

saham, reksa dana, dan surat berharga negara. Hal ini membawa 

dampak positif bagi pasar modal Indonesia, karena jumlah investor dan 

dana yang masuk juga ikut bertambah. Mayoritas yang berinvestasi 

adalah umur 30-40 tahun, dengan pendapatan 10-100 juta per bulannya. 

Adapun, bertumbuhnya jumlah investor di Indonesia dapat berdampak 

pada segmen pasar PCH Architect, yakni untuk menambah jumlah 

pendapatan, masyarakat mulai sadar akan pentingnya investasi. Hal ini 

dapat membuat kondisi finansial masyarakat menjadi sehat. Sehingga, 
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jumlah target pasar PCH Architect yang merupakan golongan 

menengah hingga menengah ke atas juga akan ikut meningkat. 

Dengan demikian, PCH Architect memiliki peluang untuk 

mendapatkan klien, mengingat pendapatan calon klien yang stabil 

dengan mereka melakukan investasi, sehingga sikap mereka menjadi 

lebih konsumtif.  

Konsultan arsitektur dan interior PCH Architect adalah bidang 

pekerjaan yang menawarkan jasa kepada klien. Maka dari itu, 

membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, dibanding membuka 

usaha toko atau restoran. Biaya operasional adalah biaya utama dalam 

suatu kantor konsultan. Untuk memenuhi hal tersebut, berasal dari 

pendapatan atau modal awal pemilik, mengingat perusahaan masih 

berbentuk perseorangan. Sedangkan pada fase kedua dan ketiga, modal 

usaha berasal dari pendapatan pada fase sebelumnya.  

 

1.3.4.3. Commodity and Other Resources 

Pembangunan infrastruktur saat ini sangat gencar dilakukan oleh 

pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tertinggal. 

Dengan tersedianya banyak infrastruktur seakan membuka jalan bagi 

banyak orang untuk masuk ke daerah yang baru, sehingga mampu 

menumbuhkan ekonomi di kawasan tersebut. Pemerintah mengambil 

langkah tersebut, karena kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo 
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yang menurutnya, infrastuktur adalah jembatan penghubung yang 

mampu menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain, yang mampu 

menumbuhkan perekonomian masyarakat (Prabowo, 2019).  

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, dibutuhkan industri 

bahan bangunan yang berperan penting untuk membantu pembangunan 

tersebut. Hal ini juga menguntungkan industri tersebut, mengingat 

semakin banyak proyek maka pendapatan perusahaan semakin 

meningkat.  

PCH Architect adalah konsultan arsitektur dan interior yang 

menawarkan jasa kepada klien. Namun, untuk merealisasikan hasil 

desain yang telah dikerjakan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan 

berbagai pihak, mulai dari kontraktor, tukang, supplier, dll. Salah 

satunya dengan komoditas bahan bangunan untuk menunjang jalannya 

pembangunan. Hal ini didukung dengan mudahnya akses dan 

pengiriman yang dapat dilakukan melalui kapal atau angkutan antar 

kota. Sehingga ketika konsultan mendapat proyek di daerah tertentu, 

komoditas bahan bangunan tersebut dengan mudah didapatkan. 

Pemerintah mengambil langkah yang tepat, karena infrastruktur 

menjadi sangat vital dalam perkembangan suatu daerah, adanya 

infrastruktur tersebut memudahkan akses dan mobilitas dalam 

memenuhi sumber daya yang dibutuhkan oleh PCH Architect.  
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1.3.4.4. Economic Forces 

Menurut penilaian dari International Institute for Management 

Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY) 2020, 

infrastruktur Indonesia berada di peringkat 55 (Paat, 2020). Agar 

mampu menjadi negara maju, harus memiliki pondasi dan teknis yang 

kuat. Salah satunya melalui infrastruktur. Dengan adanya infrastuktur 

mampu membuka suatu daerah dan menumbuhkan perekonomian 

daerah tersebut. Maka dari itu, setiap tahun pemerintah terus 

membenahi dan membangun infrastruktur di setiap daerah yang 

tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, hingga Papua. 

Gambar 1.7 Target Output Strategis 2021 

Sumber : kemenkeu.go.id 

 

Pada tahun 2021, dilansir oleh kemenkeu.go.id, pemerintah 

sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 417,8 Triliun untuk 
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membangun berbagai infrastruktur penunjang masyarakat Indonesia. 

Adapun rincian proyek yang dikerjakan adalah pembangunan 10 

bandara, jalan sepanjang 965,4 km, rel kereta api sepanjang 446,56 

km’sp, jembatan sepanjang 26,9 km, pembangunan dibidang energi dan 

kelistrikan, pembangunan dibidang teknologi dan informasi, dan masih 

banyak lagi. 

Dengan pembangunan infrastruktur yang gencar, akan membuka 

banyak wilayah yang sebelumnya cukup susah untuk dijelajahi. 

Dampak dari pembangunan infrastruktur tentu tidak dapat langsung 

dirasakan, butuh proses yang cukup lama untuk merasakannya, namun 

memberikan dampak yang vital dalam perkembangan ekonomi dan 

wilayah daerah tersebut. Lokasi PCH Architect yang nantinya akan 

berada di Surabaya, salah satu keuntungan lokasi di Surabaya adalah 

memiliki pasar yang luas, yang didukung dengan kemudahan akses 

yang mudah, sehingga dapat menjangkau klien, kontraktor, supplier, 

dan pihak yang terlibat nantinya. Jika nantinya PCH Architect 

mendapat proyek di luar Surabaya, dengan kecanggihan teknologi dan 

percepatan pembangunan infrastruktur yang baik dari pemerintah, PCH 

Architect optimis mampu menangani proyek tersebut dengan kinerja 

yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi perusahaan.  

Secara lebih rinci, peraturan perpajakan perusahaan konsultan 

dan konstruksi, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 

1996, yang berisi :  
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 Pasal 1 

Atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa 

pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak badan yang bergerak di 

bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan 

konstruksi dan/atau jasa konsultan, kecuali konsultan hukum dan 

konsultan pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.  

 Pasal 2 

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

adalah sebagai berikut : 

a. atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi adalah 2% (dua 

persen); 

b. atas imbalan jasa perencanaan konstruksi adalah 4% (empat 

persen); 

c. atas imbalan jasa pengawasan konstruksi adalah 4% (empat 

persen); 

d. atas imbalan jasa konsultan adalah 4% (empat persen); 

e. dari jumlah imbalan bruto. 

 Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

 Pasal 4 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

1997.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
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pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah terkait peraturan perpajakan perusahaan 

konsultan dan konstruksi yang telah disebutkan diatas, nantinya akan 

menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam memutuskan tarif atau 

ongkos jasa dari PCH Architect. Selain pajak, terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi biaya penggunaan jasa arsitek, seperti besaran 

proyek, tingkat kesulitan proyek, dan faktor-faktor lainnya.  

 

1.3.5. Model Bisnis 

1.3.5.1. Value Proposition 

a. Design 

Healing architecture dipilih oleh PCH Architect sebagai 

pendekatan yang diterapkan dalam desain. Berangkat dari kondisi saat 

ini, yakni banyak masyarakat yang memiliki tingkat stres atau depresi 

yang tinggi, hal ini tidak terlepas dari kurangnya kegiatan rekreasi, 

kondisi psikologi yang buruk atau faktor penyebab lainnya yang 

dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencegah hal itu terjadi, PCH 

Architect hadir dengan menawarkan value indulge the sense yang 

merupakan salah satu perlakuan dari pendekatan healing architecture, 

yaitu suatu desain yang mampu merangsang penginderaan pengguna 

bangunan, melalui visualisasi, pendengaran, penciuman, hingga 

sentuhan, agar pengguna dapat merasa lebih nyaman dan rileks. Adanya 
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perlakuan untuk memanjakan indera penglihatan atau visual pengguna 

bangunan, memunculkan suatu value pendukung dalam desain PCH 

Architect, yaitu dalam setiap desain nantinya akan memiliki view 

selling yang baik dan memiliki suatu tempat andalan yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai photospot. Value ini dirasa akan sangat berguna 

bagi klien untuk memamerkan hunian atau bangunan mereka, 

khususnya dalam sektor commercial dan hospitality.   

b. Customization 

Dalam setiap desain PCH Architect, bersifat customization. 

Karena desain PCH Architect akan menyesuaikan dengan keinginan 

dan kebutuhan klien, yang tentunya setiap klien memiliki keinginan dan 

kebutuhan yang berbeda-beda juga. Adanya perbedaan tersebut, 

menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan oleh PCH Architect 

dengan memberikan desain yang unik dan khusus dalam mendesain 

setiap proyek.  

c. Getting the Job Done 

Dengan menggunakan jasa konsultan arsitektur dan interior PCH 

Architect, akan mampu menjawab kebutuhan, keinginan, serta 

permasalahan desain klien melalui solusi desain yang ditawarkan oleh 

PCH Architect.  

 

1.3.5.2. Customer Relationship 

a. Dedicated Personal Assistance 
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Dalam proses desain yang diterapkan dalam PCH Architect, 

nantinya setiap orang akan bertanggung jawab dengan setiap proyek 

yang dikerjakan oleh PCH Architect dari fase awal hingga fase akhir 

pelaksanaan. Hal ini dipilih agar mencegah terjadinya kesalahpahaman 

dalam desain dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pertanggung 

jawaban setiap staf terhadap proyek yang dikerjakan, pemilik akan 

mengawasi dan mengatur pekerjaan staf agar memastikan proyek yang 

dikerjakan memiliki standar pelaksanaan dan desain yang sesuai 

dengan standar perusahaan. Selain itu juga, dengan adanya staf 

perusahaan yang melayani konsumen secara khusus dari fase awal 

hingga akhir perancangan, membuat konsumen dapat secara terbuka 

menyampaikan keinginan dan kebutuhannya terkait desain. Hal ini, 

membuat perwakilan perusahaan dapat mengetahui secara dekat dan 

spesifik kebutuhan dan keinginan tersebut, sehingga nantinya dapat 

menerapkan desain healing architecture yang tepat untuk menjawab 

kebutuhan dan keinginan klien. 

b. Long Term 

PCH Architect akan terus menjalin hubungan yang baik bersama 

klien. Hal ini dilakukan, karena kemungkinan akan ada penggunaan 

jasa berulang dari klien jika mereka merasa puas dengan kinerja dan 

desain yang dihasilkan. Ruang lingkup proyek yang dipercayakan 

kemudian hari, bisa saja lebih besar dari proyek sebelumnya, karena 
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klien telah percaya dan mengetahui kualitas desain yang ditawarkan 

oleh PCH Architect. 

 

1.3.5.3. Customer Segment 

Berdasarkan penjelasan Market Segment pada Bab 1.3.2.2. 

dijelaskan bahwa, bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti dengan 

bertambahnya kebutuhan tempat tinggal di Indonesia. Indonesia 

memiliki penduduk sebanyak ±270 juta jiwa dengan pertambahan 

penduduk setiap tahunnya sebanyak 1,3%. Ditambah lagi, Indonesia 

termasuk negara bonus demografi, yaitu negara yang memiliki 

penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia non-

produktif.  

Melalui uraian singkat tersebut, PCH Architect memutuskan 

untuk memilih segmen pasar dengan kelompok usia 25 hingga 60 tahun. 

Karena mempertimbangkan usia produktif seseorang, namun tidak 

menutup kemungkinan jika ada klien lebih tua atau bahkan lebih muda 

ingin menggunakan jasa PCH Architect. Adapun golongan ekonomi 

yang dipilih sebagai target pasar PCH Architect adalah menengah 

hingga menengah ke atas. Dengan karakteristik proyek golongan 

menengah cenderung sederhana dan memiliki keterbatasan dana, 

sedangkan golongan menengah ke atas memiliki desain yang berani, 

dengan biaya yang fleksibel. 
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Jenis proyek yang dikerjakan yaitu proyek bangunan residential, 

hospitality, dan commercial. Jenis proyek ini dipilih karena memiliki 

permintaan pasar yang tinggi serta sesuai dengan pendekatan yang 

dimiliki oleh perusahaan. Potensi pasar yang cukup tinggi adalah 

proyek residential mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah 

setiap tahun serta pembukaan lahan yang terus meluas. Selain itu, 

proyek hospitality dan commercial juga cukup berpotensi, karena 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan pendekatan 

desain PCH Architect.  

 

1.3.5.4. Channel 

a. Awareness 

Pada fase awal PCH Architect didirikan, untuk menarik perhatian 

masyarakat tentu tidak mudah serta membutuhkan proses panjang yang 

perlu untuk dilalui. Untuk menarik perhatian dan ketertarikan 

masyarakat kepada PCH Architect, hal yang akan dilakukan adalah 

membangun portofolio desain yang menarik dan sesuai dengan 

pendekatan desain yang dimiliki sehingga portofolio tersebut nantinya 

akan dipublikasikan dalam media sosial seperti facebook, instagram, 

dll. Mengingat saat ini, dampak media sosial dalam mempromosikan 

bisnis sangat besar. Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah secara 

langsung menawarkan layanan dari mulut ke mulut kepada calon klien 

dan relasi-relasi yang dimiliki, khususnya bagi orang-orang yang 
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memiliki rencana untuk membangun rumah dengan suasana yang 

nyaman dan tenang ataupun resort serta jenis perancangan lainnya yang 

dirasa cocok dengan pendalaman healing architecture yang dimiliki.   

Pada fase kedua dan ketiga, masyarakat mulai memiliki 

kepercayaan kepada PCH Architect dan telah mengetahui pendekatan 

desain healing architecture yang dimiliki karena melihat portofolio 

serta hasil desain yang dikerjakan. Untuk menarik minat lebih 

masyarakat, aktif dalam media sosial sangat penting dan akan terus 

dilakukan, selain itu secara tidak langsung, klien akan memberikan 

testimoni kepada relasinya, sehingga dapat menjadi alat marketing 

perusahaan.  

b. Evaluation 

Dalam mengevaluasi hasil desain dan kinerja dari PCH Architect, 

dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung bersama perwakilan 

perusahaan, ataupun menyampaikannya melalui daring, bisa melalui 

telepon, media sosial, atau website.  

c. Purchase 

Dalam PCH Architect, klien dapat melakukan proses transaksi 

melalui Down Payment (DP) sesuai dengan kesepakatan atau Term of 

Payment (ToP) yang telah disepakati bersama. Dalam Term of Payment 

(ToP), berisikan mengenai teknis serta detail transaksi yang nantinya 

akan dilakukan, terkait jangka waktu pembayaran, besaran 

pembayaran, dll. PCH Architect memberikan kebebasan kepada klien 
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terkait pembayaran, pembayaran dapat dilakukan secara langsung 

bersama perwakilan perusahaan ataupun melalui daring (transfer).  

d. Delivery 

Dalam penyampaian hasil desain, PCH Architect cenderung 

fleksibel, dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan 

presentasi kepada klien, ataupun melalui daring. Dalam hal ini, PCH 

Architect menyarankan untuk melakukan secara langsung, sehingga 

melalui presentasi desain yang dilakukan, klien dapat bertanya secara 

langsung kepada pihak PCH Architect. Hal ini dilakukan agar 

komunikasi dapat berjalan efektif serta menghindari terjadinya 

kesalahpahaman.  

e. After Sales 

Untuk menjalin relasi serta mempererat hubungan antara klien 

dan PCH Architect setelah proyek selesai, yang dapat dilakukan oleh 

PCH Architect adalah dengan memberikan bingkisan pada saat 

peresmian bangunan atau pada saat hari penting klien. Hal ini dilakukan 

mengingat ke depannya adanya potensi penggunaan jasa berulang, 

sehingga penting untuk melakukan pendekatan kepada calon klien.  

 

1.3.5.5. Key Activities 

a. Problem Solving 

Dalam proses desain PCH Architect, kebutuhan dan keinginan 

klien, yang diikuti dengan permasalahan desain tentunya hal yang harus 
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diselesaikan oleh PCH Architect. Sehingga, hasil desain yang 

ditawarkan oleh PCH Architect mampu menjadi solusi atas 

permasalahan yang dialami oleh klien.   

b. Production 

PCH Architect memiliki tahapan produksi desain yang digunakan 

sebagai standar dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh PCH 

Architect. Adapun penerapan tahapan desain berpedoman pada Buku 

Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa (Ikatan 

Arsitek Indonesia, 2007) dan Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas (Himpunan Desainer Interior 

Indonesia, 2006). Tahapan produksi desain PCH Architect dibagi 

menjadi 3 fase, yakni 

a. Fase Observasi dan Analisa 

 Meeting atau bertemu dengan klien. Hal ini dilakukan agar 

seorang arsitek mengetahui apa saja keinginan dan kebutuhan 

dari klien serta membahas detail pengerjaan dari proyek yang 

akan dikerjakan.  

 Site visit. Kegiatan site visit dilakukan agar seorang arsitek dapat 

melakukan observasi serta mengetahui permasalahan yang ada di 

lapangan, yang dapat mempengaruhi hasil desain.  

 Riset dan analisa. Melalui data-data yang telah dikumpulkan 

melalui meeting bersama klien serta kegiatan site visit. Dilakukan 

riset serta analisa terhadap data yang didapatkan agar 
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menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterapkan serta 

mempengaruhi hasil desain.  

b. Fase Perancangan 

 Ideasi dan Pengembangan desain. Data-data yang telah dianalisa, 

akan mempengaruhi proses pengerjaan desain. Hasil desain akhir 

tentunya akan mengikuti dengan keinginan serta kebutuhan klien 

serta melalui proses revisi, agar memberikan kepuasan kepada 

klien. Penerapan healing architecture dalam desain nantinya akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan klien.  

 Presentasi, dilakukan agar menjelaskan secara detail dan rinci 

terkait desain bangunan, sehingga menjawab rasa penasaran dari 

klien serta mendapatkan masukan klien yang dapat 

mempengaruhi hasil desain.  

 Gambar teknik / DED (Detail Engineering Design), setelah hasil 

desain disepakati. Maka, pengerjaan gambar teknik dimulai untuk 

menunjang dan memudahkan kontraktor dalam membangun.  

 Perhitungan nilai proyek. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

berapa nilai proyek untuk membangun sebuah desain bangunan.  

c. Fase Akhir dan Pengawasan 

 Pengawasan. Tahap ini vital dalam pelaksanaan suatu proyek dan 

perlu dilakukan agar hasil desain yang telah disepakati dapat 

sesuai dengan realisasi desainnya di lapangan.  
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Tahap-tahapan produksi desain  PCH Architect dari tahap awal hingga 

akhir, diatur dalam bagan SOP (Standard Operating Procedure), sebagai 

berikut. 

Bagan 1.1 SOP (Standard Operating Procedure) PCH Architect 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 

 

1.3.5.6. Key Partner 

a. Strategic Alliance between non-competitors 

Bidang arsitektur dan interior adalah bisnis yang cukup 

kompleks, sehingga untuk membangun sebuah proyek, sebuah 

konsultan arsitektur dan interior perlu bekerja sama dengan berbagai 

pihak. Dalam pengerjaan proyek, PCH Architect bekerja sama dengan 

kontraktor, ahli struktur dan MEP, tukang, landscape designer, 

konsultan lighting, psikolog, serta pihak-pihak lain sewaktu dibutuhkan 

dan juga tergantung dengan jenis proyek yang diterima. Hal ini 
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dilakukan sebab adanya pendekatan healing architecture yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan dalam segi 

arsitektur dan interiornya saja, namun juga mempertimbangkan 

kenyamanan pengguna bangunan.  

b. Buyer – Supplier  

PCH Architect juga bekerja sama dengan banyak supplier guna 

mengerjakan proyek-proyek yang dimiliki. Mulai dari supplier material 

seperti keramik, lantai, HPL, fabric, hingga supplier dan distributor 

mebel seperti IKEA, KANA, Fabelio, dll. Adanya kerja sama ini 

bertujuan untuk memberikan wawasan serta pilihan material dan desain 

kepada desainer untuk mengerjakan proyek.  

 

1.3.5.7. Key Resources 

a. Physical Asset 

Untuk menunjang jalannya aktivitas perusahaan, sumber daya 

fisik yang digunakan oleh PCH Architect mulai dari bangunan (kantor), 

perangkat komputer, printer, kendaraan, dll.  

b. Human 

Dalam menjalankan perusahaan, PCH Architect juga dibantu oleh 

staf yang dibagi menurut tugas dan tanggung jawabnya. Struktur 

organisasi berikut adalah struktur organisasi PCH Architect di fase 

ketiga. Struktur organisasi pada fase ketiga dilampirkan karena 

memiliki kompleksitas pekerjaan yang mulai tinggi serta butuh 
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penjelasan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

divisi, mengingat pada fase ketiga, PCH Architect semakin besar dan 

memiliki jangkauan proyek yang ikut besar juga. 

Bagan 1.2 Struktur Organisasi PCH Architect 

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020) 

 

Secara lebih rinci, berikut uraian pekerjaan dari struktur 

organisasi PCH Architect pada fase ketiga. 

1. Principal / CEO 

 Sebagai pemilik usaha yang bertanggung pada setiap keputusan 

dalam menjalankan perusahaan.  

 Memegang kendali penuh dalam pengerjaan setiap proyek 

 Menyetujui, menolak, dan memberikan masukan dalam 

pengerjaan suatu proyek, agar memiliki hasil dan kualitas sesuai 

dengan standar perusahaan 



   88 

 

 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan staf sebelum 

dipresentasikan atau diserahkan kepada klien 

 Bertanggung jawab dalam seleksi dan perekrutan staf 

 Melakukan meeting bersama klien 

 Melakukan komunikasi dengan kontraktor/tukang. 

2. Senior Architect 

 Bertanggung jawab terhadap proyek yang diberikan pimpinan 

 Melakukan site visit untuk melakukan observasi dan analisa site 

 Melakukan riset tambahan untuk mendukung konsep desain 

 Mendesain proyek dari tahap konsep, pengembangan, hingga 

final 

 Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)  

 Mengajar dan membimbing junior architect agar mampu 

beradaptasi dan mampu mengerjakan tugas yang dipercayakan 

 Melakukan pengawasan terhadap proyek yang dipercayakan agar 

hasil pembangunan dapat sesuai harapan 

3. Junior Architect 

 Bertanggung jawab terhadap proyek yang diberikan pimpinan 

 Melakukan site visit untuk melakukan observasi dan analisa site 

 Melakukan riset tambahan untuk mendukung konsep desain 

 Membantu senior architect dalam mengerjakan proyek dari tahap 

konsep, pengembangan, hingga final 
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 Membantu senior architect membuat RAB (Rencana Anggaran 

Biaya)  

 Melakukan pengawasan terhadap proyek yang dipercayakan agar 

hasil pembangunan dapat sesuai harapan 

4. Senior Interior Designer 

 Bertanggung jawab terhadap proyek yang diberikan pimpinan 

 Melakukan site visit untuk melakukan observasi dan analisa site 

 Melakukan riset tambahan untuk mendukung konsep desain 

 Mendesain proyek dari tahap konsep, pengembangan, hingga 

final 

 Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)  

 Mengajar dan membimbing junior interior designer agar mampu 

beradaptasi dan mampu mengerjakan tugas yang dipercayakan 

 Melakukan pengawasan terhadap proyek yang dipercayakan agar 

hasil pembangunan dapat sesuai harapan 

5. Junior Interior Designer 

 Bertanggung jawab terhadap proyek yang diberikan pimpinan 

 Melakukan site visit untuk melakukan observasi dan analisa site 

 Melakukan riset tambahan untuk mendukung konsep desain 

 Membantu senior interior designer dalam mengerjakan proyek 

dari tahap konsep, pengembangan, hingga final 

 Membantu senior interior designer membuat RAB (Rencana 

Anggaran Biaya)  
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 Melakukan pengawasan terhadap proyek yang dipercayakan agar 

hasil pembangunan dapat sesuai harapan 

6. Finance 

 Membuat laporan kas perusahaan 

 Menghitung pengeluaran dan pemasukan perusahaan secara 

detail dan spesifik 

 Mengatur pembayaran gaji karyawan 

7. Drafter 

 Membuat shop drawing atau gambar kerja sesuai dengan desain 

dari tim arsitek dan interior 

 Memastikan kesesuaian gambar kerja sebelum diserahkan kepada 

kontraktor untuk dibangun 

 Mengarsipkan semua gambar kerja pada setiap proyek yang telah 

dikerjakan 

c. Intellectual 

Dalam menunjang proyek yang dikerjakan PCH Architect, 

dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan terkait healing architecture 

dalam proses perancangan. Selain itu, terdapat hal-hal lainnya yang 

mendukung proses perancangan seperti hak paten, sertifikasi, serta 

database mengenai klien, supplier, serta para stakeholder.   

d. Financial 

Finansial pada awal berdirinya PCH Architect berasal dari modal 

pribadi serta dana dari investor. Adapun dalam perkembangan PCH 
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Architect, untuk mendukung kebutuhan dalam setiap fase, modal yang 

didapatkan berasal dari pendapatan yang diperoleh dari fase 

sebelumnya.  

 

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream 

a. Cost Structure 

 Value Drive 

Demi memberikan pelayanan terbaik kepada klien, PCH 

Architect mengutamakan hasil desain yang maksimal dengan sedikit 

mempertimbangkan cost/pengeluaran perusahaan. Hal ini dilakukan, 

agar klien merasa puas sehingga akan ada potensi penggunaan jasa 

berulang 

 Fixed Cost 

Pada fase pertama, biaya yang dikeluarkan PCH Architect 

hanya berupa biaya listrik, internet, dan biaya operasional lainnya. 

Sedangkan pada fase kedua, pengeluaran PCH Architect mulai 

berupa gaji karyawan, biaya sewa tempat, biaya after sales 

(bingkisan), dan operasional kantor (wifi, listrik, air), dll.  

Pada fase ketiga, pengeluaran PCH Architect antara lain, gaji 

karyawan, biaya after sales (bingkisan), operasional kantor (wifi, 

listrik, air), pajak bangunan, dll.  

 Variable Cost  
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Pada fase pertama, biaya yang dikeluarkan PCH Architect 

adalah biaya akomodasi, pembelian kebutuhan kantor (kertas, tinta, 

perangkat komputer, printer) dan biaya-biaya tidak terduga lainnya.  

Sedangkan pada fase kedua dan ketiga, pengeluaran PCH 

Architect berupa biaya akomodasi, pembelian kebutuhan kantor 

(kertas, tinta, perangkat komputer, printer) dan biaya tak terduga 

lainnya untuk menunjang jalannya perusahaan.  

b. Revenue Stream 

PCH Architect adalah konsultan arsitektur dan interior yang 

menawarkan jasa desain kepada klien. Maka tergolong dalam kategori 

ussage fee, yaitu klien membayar jasa sesuai dengan besaran jasa yang 

digunakan. Dalam hal ini, PCH Architect menetapkan harga 

berdasarkan hitungan persentase yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan 

Arsitek Indonesia) dalam penetapan harga desain arsitektural dan HDII 

(Himpunan Desainer Interior Indonesia) dalam penetapan harga desain 

interior. Adapun besaran persentase biaya desain arsitektural menurut 

IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) sebagai berikut.  
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Tabel 1.8. Persentase Biaya Desain Arsitektural Menurut IAI (Ikatan 

Arsitek Indonesia) 

Sumber : Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa (Ikatan 

Arsitek Indonesia, 2007)  

 

Secara lebih spesifik, pengelompokkan kategori bangunan sesuai 

dengan besaran biaya dibagi sebagai berikut.  

1. Bangunan Khusus 

Bangunan-bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai 

oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

2. Bangunan Sosial 

Memiliki sosial yang tidak bersifat komersial (nonkomersial): 

a. Masjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya, rumah 

penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat 

dengan luas bangunan maksimum 250 m2. 

b. Bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36 

m2. 
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3. Bangunan Kategori 1 

Memiliki karakter sederhana, kompleksitas, dan tingkat kesulitan 

yang rendah: 

a. Tipe Hunian: asrama, hostel 

b. Tipe Industri: bengkel, gudang 

c. Tipe Komersial: bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat 

parkir 

4. Bangunan Kategori 2 

Memiliki karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata 

a. Tipe Hunian: apartemen, kondominium, kompleks perumahan 

b. Tipe Industri: gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik 

c. Tipe Komersial: bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, 

kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, 

hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran 

d. Tipe Komunitas: auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang 

konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, 

penjara, kantor pelayanan umum 

e. Tipe Pelayanan Medis: klinik spesialis, klinik umum, rumah 

jompo 

f. Tipe Pendidikan: sekolah, tempat perawatan 

g. Tipe Rekreasi: gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, 

stadion, taman umum 

5. Bangunan Kategori 3 
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Memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan 

tinggi: 

a. Tipe Hunian: rumah tinggal privat 

b. Tipe Komersial: bandara, hotel 

c. Tipe Komunitas: galeri, ruang konser, museum, monumen, istana 

d. Tipe Pelayanan Medis: rumah sakit, sanatorium 

e. Tipe Pendidikan: laboratorium, kampus, pusat penelitian / riset 

f. Tipe Peribadatan: gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan 

luas lebih dari 250 m2 

g. Tipe Lain: kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, 

pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus 

Sedangkan, dalam penetapan besaran persentase biaya desain 

interior menurut HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia) sebagai 

berikut.  

 
Tabel 1.9 Persentase Biaya Desain Interior Menurut HDII (Himpunan 

Desainer Interior Indonesia) 

Sumber : Buku Pedoman Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas 

(Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006) 
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Tingkat kreatifitas dan kesulitan dalam desain dan perencanaan 

menentukan jenis dan kelompok proyek yang dapat diklasifikasikan, 

sebagai berikut : 

Klasifikasi 1: 

a. Jenis proyek ini memiliki tingkat penanganan khusus dalam desain, 

baik antar bagian pekerjaan interior, maupun keterkaitan dengan 

pekerjaan disiplin lain seperti arsitektur, struktur mekanikal, 

elektrikal, plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, teknologi 

informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang lainnya. 

Klasifikasi proyek ini meliputi: museum, gedung konser, teater, 

opera, istana negara, residensial. 

b. Memerlukan penanganan khusus dan spesifik terhadap 

pertimbangan penyelesaian teknis antara lain gerakan, getaran, 

benturan. Klasifikasi proyek ini meliputi: kapal laut, pesawat terbang 

pribadi, gerbong kereta, bus pribadi, bus eksklusif, caravan.  

Klasifikasi 2: 

Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas desain 

yang tinggi serta teknis pekerjaan yang sangat erat hubungannya, baik 

antar bagian pekerjaan interior sendiri, maupun keterkaitan dengan 

pekerjaan disiplin lain seperti arsitektur, struktur mekanikal, elektrikal, 

plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, teknologi informasi, 

keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang lainnya. Klasifikasi 

proyek ini meliputi: Auditorium, balai sidang, gedung lembaga tinggi 
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negara, hotel, club house, spa, restoran, fasilitas hiburan dan rekreasi 

(diskotek, pub, karoke), kasino, pelayanan kesehatan (rumah sakit, 

klinik, laboratorium), pusat rehabilitas, fasilitas keagamaan. 

Klasifikasi 3 : 

Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas desain 

sedang serta berhubungan secukupnya dengan disiplin lainnya seperti 

arsitektur, struktur, mekanikal - elektrikal sistem pencahayaan dan 

disiplin lainnya. Klasifikasi proyek ini meliputi: Perkantoran, bank, 

balai sidang, galeri, ruang pameran, bandara, pusat berbelanjaan, motel, 

bioskop. 

Klasifikasi 4 : 

Bangunan dengan detail desain interior sederhana, namun 

mempertimbangkan juga hubungan dengan disiplin desain lain seperti 

arsitektur, struktur, mekanikal - elektrikal sistem pencahayaan dan 

disiplin lainnya. Klasifikasi proyek ini meliputi: Terminal bus, stasiun 

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

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

  


