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BAB 1 

ARCHIMONO 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

  Archimono merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang konsultan 

arsitektur dan interior di kota Kediri yang menerapkan green design pada setiap 

proyeknya dengan spesialisasi residensial dan komersial. Green design sendiri 

mengacu pada sebuah konsep desain yang memiliki tujuan untuk membantu 

mengurangi pemanasan global yang sedang terjadi. Prinsip dari green architecture 

sendiri adalah hemat energi, memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami, 

menanggapi tapak, memperhatikan pengguna bangunan, meminimalkan sumber 

daya baru, dam holistic (Brenda dan Robert Vale,1991). Archimono menerapkan 

konsep dari green design ini agar mampu untuk menciptakan sebuah karya 

arsitektur dan interior yang tidak hanya mampu memenuhi dan memfasilitasi dari 

kebutuhan pengguna, melainkan juga mengedukasi pentingnya green design pada 

semua orang tanpa memandang usia, kemampuan, dan keterbatasan. 

1.1.2. Visi 

Visi dari Archimono adalah menjadi firma Arsitektur dan Interior yang 

ternama di Indonesia yang memiliki kelebihan dalam sisi teknologi yang 

berwawasan lingkungan 
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1.1.3. Misi 

Untuk mencapai visi yang ditargetkan, diperlukan misi – misi untuk 

mewujudkannya, yakni sebagai berikut : 

a. Menggunakan standar yang ditetapkan oleh GBCI (Green Building Council 

Indonesia) dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang bangunan Hijau. 

b. Mengintegrasikan teknologi terkini dalam proses maupun produk desain 

c. Membuka jaringan untuk proyek diseluruh kota di Indonesia dan beberapa 

negara 

d. Selalu up to date dengan material baru ataupun teknologi baru 

e. Tim yang unggul dan solid dalam mengerjakan proyek 

1.1.4. Tujuan Perusahaan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Archimono adalah menciptakan desain 

arsitektur dan interior yang inspiratif dan fungsional sehingga dapat dinikmati oleh 

semua pengguna dengan menggunakan parameter dari green design. 

1.2. Gambaran usaha  

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

Archimono merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa 

konsultan arsitektur dan interior dengan spesialisasi residensial dan komersial. 

Archimono memiliki bentuk badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan 

ini dimiliki oleh pemilik tunggal dan pemilik dari perusahaan ini adalah pengusaha 

perseorangan. Archimono didirikan oleh Reinaldo Aryasatya Lobis sebagai pemilik 

dan pemimpin perusahaan. Hal ini dipertimbangkan karena masih berkembangnya 



３ 
 

sebuah usaha sehingga lebih baik jika satu orang memutuskan dalam mengambil 

keputusan.  

Archimono sendiri akan mengajukan permohonan bentuk usaha 

Commanditaire Vennootschap (CV) pada fase kedua. Dengan usaha yang memiliki 

bentuk CV ini akan membantu Archimono untuk memenuhi target dengan dibantu 

oleh mitra kerja sehingga perusahaan bisa berkembang lebih besar lagi. Pada fase 

ketiga adalah perubahan dari CV menjadi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) 

sebagai sebuah usaha yang sudah mantap dengan memiliki surat resmi dan 

dilindungi oleh hukum negara. 

1.2.2. Fase Usaha 

Dalam mendirikan sebuah usaha dibutuhkan sebuah fase atau tahapan yang 

sudah direncanakan oleh perusahaan. Fase ini dimulai dari hal yang kecil dahulu 

lalu berkembang menjadi hal yang lebih besar. Archimono merencanakan tiga 

tahapan fase dalam usaha, yaitu: 

a. Fase pertama (2022 – 2027) 

Fase pertama ini, pemilik berprofesi sebagai pemilik sekaligus desainer yang 

melakukan tahapan proses desain, tahapan ini mulai dari client brief sampai 

visualisasi tiga dimensi dan mempresentasikannya kepada klien bersangkutan. Pada 

fase pertama ini pemiliki juga bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan 

desain. Pemilik sendiri juga bertanggung jawab terhadap sistem operasional 

perusahaan dan keuangan perusahaan. Pada fase pertama perusahaan tidak 

memiliki kantor tetap maupun sewa, melainkan menggunakan rumah yang 

ditinggali di Jalan Singosari 37, Kediri sebagai kantor Archimono. 
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b. Fase Kedua (2028 – 2032) 

Pada fase kedua, pemilik tetap menjadi pemimpin perusahaan, dan merekrut 

karyawan dengan pembagian divisi arsitek dan desain interior. Pada fase ini 

Archimono sudah memiliki atau menyewa sebuah properti di Kediri sebagai kantor 

tetap dan ruang kerja karyawan dari Archimono senidiri. 

c. Fase Ketiga (2033 – seterusnya) 

Fase ketiga ini, Archimono sudah dikenal pasar dengan kualitas yang baik 

dalam mendesain sebuah bangunan. Desain yang dihasilkan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan klien melainkan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Pada fase ini 

juga Archimono memperbanyak karyawan dan menambah kantor di beberapa kota 

agar proses pelaksanaan lebih optimal dengan hasil yang maksimal. 

Tabel 1.1 Fase Usaha 

Kategori 
Fase Pertama 
(2022-2027) 

Fase Kedua 
(2028-2032) 

Fase Ketiga 
(2033- ….) 

Bentuk Usaha Perseorangan CV Perseroan Terbatas 

Lokasi Usaha 
Ruangan di rumah yang 
berada di Singosari 37 

Menyewa / Kontrak 
sebuah properti di 

Kediri 

Memiliki properti di 
Kediri dan kota 
perluasan usaha 

Sumber Daya 
Manusia 

 

Owner / Pemilik : Selain 
sebagai pemimpin pada 
fase pertama ini pemilik 
juga sebagai 
administrasi, maupun 
mendesain baik mulai 
dari client brief sampai 
mempresentasikan ke 
klien 

Owner : 
Sebagai pemilik dan 
menjaga kualitas hasil 
kinerja dari karyawan 

Owner : 
Sebagai pemilik dan 
menjaga kualitas hasil 
kinerja dari karyawan 

  

Senior Architect : 
Memiliki peran dalam 
seluruh proses desain 
dari analisa, konsep,  
gambar kerja dan 
mengontrol kinerja dari 
Junior Architect 

Senior Architect : 
Memiliki peran dalam 
seluruh proses desain 
dari analisa, konsep,  
gambar kerja dan 
mengontrol kinerja dari 
Junior Architect 

  

Junior Architect : 
Memiliki tugas sebagai 
drafter, memberi 
alternative desain, 

Junior Architect : 
Memiliki tugas sebagai 
drafter, memberi 
alternative desain, 
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mempersiapkan hasil 
untuk presentasi 

mempersiapkan hasil 
untuk presentasi 

  

Administrasi : 
 Mencari harga 

vendor 
 Mengawasi 

pekerjaan 
 Mengatur 

keuangan 
 Membuat 

laporan hasil 
kerja 

Administrasi : 
 Mencari harga 

vendor 
 Mengawasi 

pekerjaan 
 Mengatur 

keuangan 
 Membuat 

laporan hasil 
kerja 

Target Pasar Kediri dan Surabaya 
Surabaya, Malang dan 
sekitarnya 

Skala nasional 

Marketing 

 Media sosial 
 Website 
 Kartu nama 
 Mengikuti 

kompetisi 
 Word Of mouth 

 Media sosial 
 Website 
 Kartu nama 
 Mengikuti 

kompetisi 
 Word Of 

mouth 
 Mengikuti 

Exhibition 
dalam negeri 

 Media sosial 
 Website 
 Kartu nama 
 Mengikuti 

kompetisi 
 Word Of mouth 
 Mengikuti 

Exhibition 
dalam negeri 

 Talkshow 
   Sumber : Olahan Data Pribadi (2021) 

1.2.3. Perolehan Modal 

Modal awal Archimono pada fase pertama (2022 – 2027) berasal dari modal 

pribadi yang didapat dari hasil freelance atau magang pada perusahaan, dan 

pinjaman dari orang tua. Pada fase kedua (2028 - 2032), perusahaan menggunakan 

modal yang didapat dari keuntungan proyek pada fase pertama. Pada fase ketiga ( 

2033 – Seterusnya), modal berasal dari keuntungan yang didapatkan selama fase 

kedua. 

1.2.4. Usaha Jasa Arsitektur dan Interior Desain 

1.2.4.1. Layanan Usaha 

Layanan yang diberikan oleh Archimono yang utama yaitu konsultan desain 

arsitektur interior yang menerapkan green design khususnya proyek residensial dan 

komersial. Archimono diharapkan mampu mengedukasi dan memfasilitasi 
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pengguna dengan pedoman atau standar yang diterapkan oleh HDII, IAI, GBCI 

(Green Building Council Indonesia), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang bangunan Hijau. Layanan 

yang diberikan kepada klien meliputi gambar desain (perspektif dan 3D), gambar 

kerja, RAB (Rancangan Anggaran Biaya), detail material, dan realisasi desain di 

lapangan dengan bantuan dari mitra Archimono yang bergerak di bidang kontraktor 

bangunan. 

Layanan atau produk yang diberikan oleh Archimono sebagai berikut : 

a. Meeting, memiliki isi perkenalan terhadap konsultan, penyampaian portofolio, 

menanyakan kebutuhan klien dan keinginannya, dan menandatangani kontrak 

kerja 

b. Survey, melakukan kunjungan ke lapangan dan mendokumentasikannya. 

Setelah itu baru dianalisa.(jika proyek merupakan proyek interior maka melihat 

dari denah yang sebelumnya atau menggambarkan ulang dengan jika denah 

tidak ada. Melakukan pengukuran dan memperhatikan struktur pada 

bangunan). 

c. Membuat konsep desain yang memasukkan prinsip dari green design. 

d. Membuat gambar kerja, visualisasi 3D yang dipresentasikan, gambar 

perspektif. 

e. Membuat RAB, BOQ, dan list dari spesifikasi material 

f. Melakukan pengawasan berkala terhadap proyek yang direalisasikan. 

1.2.5. Spesifikasi Produk 
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1.2.5.1. Inovasi Usaha 

Inovasi usaha pada Archimono dimulai dari branding atau mempromosikan 

perusahaan kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial. Untuk awal ini 

sendiri Archimono memberi jasa konsultasi pada umumnya dengan mengenalkan 

apa itu green design dan memasukkannya pada desain. 

Selanjutnya Archimono akan menerapkan green design pada proyek yang 

masuk ke perusahaan. Dengan menggunakan tolok ukur dari GBCI (Green Building 

Council Indonesia) yang meliputi : 

a. Tepat Guna Lahan 

b. Efisiensi dan Konservasi energi 

c. Konservasi Air 

d. Sumber dan Siklus Material 

e. Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara Dalam Ruang 

f. Manajemen Lingkungan Bangunan. 

1.3. Analisa Industri / Industry Forces 

1.3.1. Kompetisi Industri 

Dengan pertubuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, maka 

dibutuhkan lahan untuk dijadikan sebuah tempat tinggal maupun fasilitas 

penunjang dalam aktivitas sehari – hari. Hal ini membuka peluang tak terkecuali 

dalam bidang arsitektur interior. Dengan semakin terbukanya peluang tersebut 

maka meningkatnya persaingan dalam usaha arsitektur interior. Jika 

membandingkan dengan jasa konsultan yang lain maka ada industri yang bergerak 

sudah lebih dari lima tahun dan ada juga yang belum sampai lima tahun. 
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Beberapa contoh pesaing yang telah bergerak di bidang konsultan arsitektur interior 

selama lebih dari lima tahun : 

 

a. Arkana Architects 

    

Gambar 1.1. Logo Arkana Architects 
Sumber : https://arkanaarchitects.com/ 

     
Nama : Arkana Architects 

Lokasi : Jalan Umalas II No.85, Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Bali 

Email : admin@arkanaarchitects.com 

Website : https://arkanaarchitects.com/ 

Arkana Architects adalah sebuah studio interior arsitektur yang memiliki 

basis di Pulau Bali. Arkana sendiri sudah memiliki cukup banyak proyek, dan 

berfokus pada pembangunan proyek di Pulau Bali. Arkana architects sendiri 

memiliki cara kerja yaitu pertama bertemu dengan klien dan membahas visi dari 

klien tersebut. Setelah itu muncullah sebuah ide dasar dan nanti akan dikembangkan 

searah berjalannya waktu.  
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Dari ide dasar tersebut masuklah kearah yang lebih serius yaitu desain 

konsep dimana desain konsep ini meliputi pembuatan 3D dan pembuatan site 

konsep. Kedua hal ini juga pengerjaan bersamaan dengan klien. Sehingga klien ikut 

serta membuat atau mendesain sebuah bangunan tersebut. Setelah itu adalah 

gambar Teknik, setelah selesai dengan desain konsep maka dibuat detail setiap 

bangunannya dari struktur hingga detail arsitektural. Lalu langkah terakhir adalah 

supervisi, dimana saat pembangunan arkana architects ini mengawasi jalannya 

pembangunan dari awal hingga selesai. 

b. Q-Bic space 

   

Gambar 1.2. Logo Q-Bic Space 
Sumber : https://www.q-bicspace.com/main/home 

Nama : Q-Bic Space 

Email : qbicspaceindonesia@gmail.com 

Lokasi : Wisata Bukit Mas 2, Surabaya 

Telepon : 08122000507 

Website : https://www.q-bicspace.com/main/home 
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Q-Bic Space merupakan sebuah studio interior arsitektur yang didirikan 

oleh Ifan Roring dan Cynthia Widjaja. Studio ini berkembang seiring berjalannya 

waktu dan mampu menyelesaikan desain dan menarik perhatian calon klien. Dari 

butik sampai hotel bintang lima, café, dan restoran, kantor, apartemen sampai 

perumahan. Melalui proses ini, mereka berhasil mendirikan visi dari Q-bic Space 

sebagai salah satu perusahaan desain.  

Q-Bic Space sendiri terkenal dengan desain integrasi, inovasi, konstruksi 

yang expert. Perusahaan sendiri memiliki pengaruh dari sisi komersial dan 

residensial desain interior sampai interior styling dengan ciri khasnya yang berani 

dan. 

Dari kompetisi industri, maka dapat disimpulkan bahwa persaingan 

Archimono terhadap kompetitor pada bidang yang sama dapat dibagi menurut fase 

perkembangan dari perusahaan sebagai berikut : 

a. Pada fase pertama Archimono memiliki persaingan yang cukup ketat dengan 

usaha yang masih merintis dan memiliki umur kurang dari lima tahun sehingga 

dapat dikatakan sejajar dengan persuhaan. 

b. Pada fase kedua ini karena perusahaan berkembang dan memiliki identitas 

yang jelas sehingga perusahaan memiliki sebuah perbedaan antara satu pesaing 

dengan pesaing lainnya. 

c. Pada fase ketiga Archimono memiliki persaingan ketat dengan pesaing yang 

sudah veteran atau sudah memiliki usia lebih dari lima tahun.  

1.3.2. Konsumen 
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Tingkat ekonomi yang meningkat di Indonesia memberi dampak positif di 

berbagai sektor industri. Salah satunya adalah industri kreatif, karena semaik 

banyak juga permintaan jasa desain interior maupun arsitektur. Selain itu 

perkembangan tren properti yang semakin lama semakin banyak peminatnya 

diperlukan juga pemanfaatan ruang. Jika dilihat secara seksama dulunya 

membangun rumah ini hanya mengandalkan kontraktor bangunan saja, akan tetapi 

sekarang ini masyarakat mulai paham fungsi dari arsitek dalam pembuatan sebuah 

rumah. 

Segmentasi pasar dari Archimono tidak membatasi untuk kalangan dari 

ekonomi manapun, sehingga semua kalangan yang ada bisa dijangkau dari yang 

menengah kebawah hingga menengah keatas. Semua kalangan tersebut bisa 

menggunakan jasa dari Archimono. Archimono sendiri akan membantu klien yang 

membutuhkan jasa desain residensial maupun komersial. Pasar ini memiliki potensi 

yang besar karena permintaan yang cukup banyak. 

1.3.3. Produk Substitusi 

Produk substitusi ini adalah sebuah produk yang bisa menggantikan suatu 

produk lain tanpa harus menggunakan produk sejenis atau sama dengan produk 

tersebut. Produk substitusi ini berlaku di hampir semua bidang industri, tidak 

terkecuali adalah industri arsitektur interior. Hal ini mengakibatkan mudahnya 

konsumen atau klien memenuhi kebutuhannya tanpa menggunakan jasa dari 

konsultan interior ataupun arsitek. Karena teknologi cepat berkembang, maka 

memudahkan masyarakat yang tidak mempelajari desain secara khusus, sehingga 

jasa konsultan tidak dipakai. 
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Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan dari sebuah 

konsultan itu sendiri. Contoh dari hal yang dapat menggantikan jasa konsultan 

sebagai berikut : 

 

 

a. Aplikasi  

Aplikasi ini bisa menggantikan peran dari konsultan, hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya aplikasi yang memudahkan untuk desain. Salah satu 

contohnya adalah home by me, aplikasi ini memudahkan para konsumen untuk 

melakukan desain seperti apa yang dibayangkan. Walaupun memiliki 

kelebihan ada juga kekurangan pada aplikasi ini, salah satu contohnya adalah 

aplikasi ini hanya memvisualisasi bayangan dari pengguna dan tidak ada 

pendekatan masalah yang bagus. 

b. Online Platforms 

Mengapa online platform seperti arsitag, dezeen, Instagram, archdaily, dan 

lain – lain bisa menjadi salah satu substitusi?. Dikarenakan hal ini memiliki 

fungsi yang mirip dengan majalah atau buku dengan memiliki batas yang lebih 

luas daripada majalah karena akses yang mudah. Kelebihan dari online 

platforms ini mampu membantu pengguna untuk membayangkan apa yang 

ingin dibangun. Akan tetapi biasanya bangunan yang terdapat didalamnya 

belum tentu bisa direalisasikan karena kurangnya hal pendukung seperti 

observasi dan riset. 

1.3.4. Pemasok / Supplier 
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Pemasok ini salah satu aspek penting dan dibutuhkan pada proses 

implementasi desain. 

 Pemasok yang diharapkan bisa menjadi mitra kerja Archimono : 

Tabel 1.2. Mitra Kerja 

Kategori Pemasok / Supplier 
Bathroom Toto, Kohler, American Standard 
Furnitur Informa, King living, Kana, Mebel Lokal 
Keramik Roman Ceramics, Milan, Hero 

Smart Device Bardi Smart System, Phillips 
Finishing Dinding Dulux, Nippon Paint,  

   Sumber : Olahan Data Pribadi (2021) 

Pada fase pertama, Archimono memiliki posisi yang lebih rendah terhadap 

pemasok. Hal ini dikarenakan perusahaan belum memerlukan pemasok yang tetap. 

Jika perusahaan sudah mencapai fase kedua dan ketiga diharapkan dapat bekerja 

sama dengan banyak pemasok sehingga tidak hanya bergantung pada pemasok 

yang itu – itu saja. 

1.3.5. Ancaman Pendatang Baru 

Di zaman ini banyak sekali pendatang baru (start – up) di berbagai macam 

bidang dengan keunikannya masing – masing, tidak terkecuali pada bidang 

arsitektur interior. Setiap konsultan arsitektur interior itu memiliki nilai yang 

berbeda antara satu konsultan dengan konsultan lain. Tidak menutup kemungkinan 

juga bahwa ada juga yang memiliki kelebihan yang sama. Dengan adanya 

pendatang baru ini jika perusahaan lama tidak melakukan inovasi maka akan 

tertinggal bahkan gagal dalam menjalankan usaha. 

Pada fase pertama ini posisi dari setiap pendatang baru ini adalah sejajar 

antara satu dan yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendatang 

baru ada juga yang sudah berpengalaman. Pada fase kedua dang ketiga posisi 
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perusahaan bisa lebih tinggi daripada fase pertama karena adanya pengalaman 

pekerjaan dan pasar yang sudah tersegmentasi. 

1.3.6. Kesimpulan 

Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa Archimono memiliki dasar yang 

kuat. Dengan kekurangan yang dimiliki competitor maupun new entrants 

menjadikan peluang untuk Archimono. Dengan penerapan konsep green design 

yang sangat jarang dipakai oleh arsitek maka ini menjadi salah satu daya tarik untuk 

klien. 

1.4. Market Forces 

1.4.1. Market Issues 

Pemetaan pengguna terjadi karena banyaknya usaha dan juga bisnis baru 

yang membutuhkan jasa arsitektur dan interior. Hal ini disebabkan karena 

bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Permintaan ini didorong karena naiknya tren 

untuk masuk ke dunia properti. Sehingga dengan naiknya dunia properti ini 

membuat rumah semakin lama semakin kecil, dan ini membuat bagaimana 

pemanfaatan ruang yang baik dan pengguna merasa nyaman dalam rumah.  

Selain itu sekarang ini suasana dalam bangunan merupakan salah satu hal 

penting. Hal ini dikarenakan sekarang ini masyarakat lebih peka terhadap estetika, 

sehingga suasana luar maupun dalam bangunan sangat diperhatikan. Hal lain yang 

perlu diperhatikan selain estetika dalam dan luar bangunan adalah kenyamanan 

pengguna. Dalam desain sendiri terdapat sebuah desain selain memperhatikan 

kenyamanan pengguna juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan. 
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Desain ini adalah green design, dimana desain ini memperhatikan tidak 

hanya kenyamanan pengguna akan tetapi juga menggunakan sumber daya alam 

yang ada sehingga tidak merusak alam. Selain itu pada era industri 4.0 arsitek juga 

harus meresponnya.  

Sekarang ini media sosial ini memiliki peranan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam dunia. Hal ini disebabkan naiknya pengguna media sosial 

meningkat terus dan tidak ada tanda menurun. Dari hal tersebut media sosial bisa 

dijadikan tempat untuk menaikkan awareness dari sebuah perusahaan. Salah satu 

caranya adalah membuat akun yang khusus mempromosikan layanannya ke media 

sosial ini. 

1.4.2. Market Segments 

Sektor industri kreatif yang bergerak di Indonesia menurut BPS (Badan 

Pusat Statistik) memberi kontribusi 7% terhadap ekonomi Indonesia. Dari 7% ini 

dunia arsitektur berkontribusi cukup besar yaitu 2% dari total Rp 1.100 Triliun PDB 

Indonesia. Selain itu pasar properti di Indonesia juga mengalami pertumbuhan 

setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi peluang untuk masuk ke dalam pasar ini. 

Naiknya pasar ini karena tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia yang 

membutuhkan tempat untuk tinggal ataupun membutuhkan fasilitas penunjang. 

Selama pandemi sendiri angka kelahiran naik menjadi 10%. Persebaran 

penduduk di Indonesia ini separuh dari orang Indonesia berada di perkotaan dan 

60% tinggal di Pulau Jawa. Usia produktif di Indonesia mencapai 70% dari 207,20 

juta penduduk. Dari hal ini menunjukkan bahwa 45% dari populasi atau 115 juta 
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penduduk Indonesia berpotensi naik kelas menjadi kelas menengah dan mampu 

menjadi motor perekonomian Indonesia ke depan. 

Pada tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat 

realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Pencapaian ini lebih 

tinggi 1,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi paling besar didominasi sektor 

transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Selanjutnya disusul oleh sektor 

konstruksi perumahan, Kawasan industri, dan perkantoran. BKPM ini menyebut 

Pulau Jawa menjadi pusat perkembangan dan ada juga di Pulau Sumatra dan 

Kalimantan. 

Dari data yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar yang 

berpotensi bagi Archimono di bidang residensial dan juga komersial. Untuk 

golongan individu ini tidak dibedakan sehingga unisex, segmentasi yang memiliki 

peluang adalah pemilik tanah kosong yang akan digunakan untuk area komersial 

maupun residensial. 

1.4.3. Needs and Demands 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat begitu juga dengan 

populasi penduduk Indonesia, bisnis arsitektur sendiri memiliki peluang yang 

banyak. Dicatatkan oleh IAI hanya ada 15 ribu arsitek diantara 250 juta penduduk. 

Sehingga sangat kurang apabila dibandingkan antara jasa yang diberikan dengan 

jumlah penduduk.  

Desain bangunan sangat mempengaruhi orang yang menempati begitu juga 

alam disekitar. Dari kedua hal tersebut harus disiapkan agar mampu memfasilitasi 

dan memiliki daya tarik terhadap pengguna. Selain itu juga memperhatikan apa 
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dampaknya bagi alam juga. Durabilitas dari sebuah bangunan atau material 

bangunan tersebut bisa tahan lama atau tidak. Sekarang ini dengan meningkatnya 

bisnis start – up pada sektor residensial dan juga komersial membuat jasa konsultan 

semakin dihargai. Peningkatan ini berpengaruh secara langsung terhadap 

permintaan untuk jasa interior dan arsitektur. 

Dari hal tersebut Archimono siap untuk mengakomodasi permintaan yang 

sedang naik. Dari hasil survei dan riset pasar yang sudah dilakukan, sedikitnya 

konsultan yang memiliki basis green design, sehingga ini juga peluang bagi 

Archimono untuk terjun langsung dan fokus di bidang ini. 

1.4.4. Switching Costs 

Bidang usaha interior dan arsitektur ini adalah salah satu sektor yang berada 

di bawah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia yang memiliki kontribusi 

sebesar 7,28 persen dari total PDB Indonesia. Persebaran usaha yang bergerak di 

bidang arsitektur interior ini berpusat di Pulau Jawa. Archimono sebagai konsultan 

memiliki basis di kota Kediri, dimana di kota Kediri masih jarang adanya konsultan. 

Sehingga merupakan hal tepat jika masuk ke bisnis ini. Agar klien tidak berpindah 

ke pesaing maka diperlukan sistem DP dimana dibutuhkan uang muka untuk 

pengerjaan setiap proyek. 

Pembayaran ini dilakukan apabila pihak perusahaan dan pihak dari klien 

sudah memiliki persetujuan. Archimono memiliki value yang cukup jarang dipakai 

di kota Kediri, yaitu green design. Hal ini membuat Archimono menjadi salah satu 

konsultan di Kediri yang menggunakan value unik ini. Dengan menggunakan value 
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gren design ini diharapkan mampu menjawab masalah klien dan juga masalah 

lingkungan yang ada di kota Kediri, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. 

1.4.5. Revenue Attractiveness 

Klien mau membayar jasa yang ditawarkan oleh konsultan dikarenakan 

adanya nilai lebih yang bermanfaat bagi klien atau konsumen. Perusahaan jasa 

seperti konsultan biasanya untuk pembayaran melakukan namanya kontrak. Akan 

tetapi jika konsumen hanya ingin membuat sebuah desain yang hanya 

mementingkan estetika biasanya konsumen akan lebih menggunakan jasa freelance 

designer dimana harganya lebih murah dibandingkan konsultan. 

Selain hanya menerapkan green design pada sebuah bangunan konsumen, 

perusahaan juga membantu dalam mengedukasi konsumen dengan menggunakan 

green design. Selain itu, menawarkan pilihan alternatif kepada klien dalam 

pemilihan seperti pemilihan material pada ekterior maupun interior. Lalu ada juga 

menawarkan pemilihan jika ingin menggunakan teknologi terbaru sehingga 

mudahnya untuk mengkustomisasi material dan teknologi yang dipakai pada green 

design ini. 

Revenue stream dari Archimono adalah dengan menggunakan fixed pricing. 

dimana pada fase pertama hingga fase ketiga ini biaya yang harus dikeluarkan oleh 

klien bergantung dengan seberapa besar volume (meter persegi) yang didesain. 

Untuk proses pembayaran menggunakan cara Down payment sebagai tanda jadi 

menggunakan jasa. Lalu nanti ada penarikan per termyn tergantung sesuai 

perjanjian berapa persen dari pekerjaan yang sudah diselesaikan. 
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1.4.6. Kesimpulan 

Meningkatnya sektor properti di Indonesia, permintaan terhadap desainer 

interior maupun arsitek akan semakin tinggi. Dengan sedikitnya arsitektur yang 

bergerak di bidang green design merupakan sebuah peluang dimana Archimono 

bisa mengambil kekurangan tersebut. 

1.5. Key Trends 

1.5.1. Technology Trends 

Pada era yang semua serba digital ini, banyak sekali teknologi baru yang 

dapat mempermudah seseorang untuk mendapat produk sesuai dengan 

keinginannya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya informasi yang bisa dicari di 

internet. Mulai dari hal yang simpel yaitu resep makanan hingga mencari material 

apa yang cocok dipakai pada bangunan dan ramah pada lingkungan. Informasi ini 

sangat mudah dicari dan sangat tersebar luas di internet maupun pada media sosial. 

Tren ini pada tahun 2019 bekraf Indonesia menerbitkan sebuah buku opus 

yang mengenalkan tentang kemana teknologi akan menuju dan apa dampak dari hal 

tersebut. Tren teknologi ini sampai sekarang dan masih terus berkembang sebagai 

berikut : 

a. Internet of Things 

Konsep Internet of Things (IoT) ini adalah sebuah konsep perangkat dimana 

mampu mentrasfer data tanpa perlu terhubung manusia. Perangkat ini mampu untuk 

mentransfer data hanya melalui internet sebagai media utamanya. Sehingga 

manusia tidak perlu mengontrol perangkat IoT tersebut secara langsung. Salah satu 

contohnya adalah mampunya mengendalikan tingkat kecerahan lampu tanpa harus 
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memencet saklar lampu yang sudah disediakan. Hal ini hanya perlu menggunakan 

internet yang stabil untuk menggerakkannya. 

b. Robots 

Robot adalah mesin yang dapat dioperasikan dan dapat mengurangi usaha dari 

manusia. Contoh sederhana dari robot ini adalah produksi dalam pabrik. Hal ini bisa 

menghemat waktu juga mempercepat laju dari proses produksi. 

c. Artificial Intelligence 

Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang 

sengaja diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan manusia. 

Artificial intelligence sendiri sudah banyak diperlakukan dalam program salah satu 

contohnya pada saat kita melihat suatu video di youtube, secara otomatis AI tersebut 

akan menyortir video yang kemungkinan akan kita lihat pada saat memasuki 

homepage youtube lagi. 

d. Virtual and Augmented Reality 

Virtual and Augmented Reality adalah sebuah teknologi dimana keduanya 

memiliki kesamaan yaitu mengubah realita. Bedanya adalah dalam VR kita akan 

masuk ke dunia virtual sedangkan AR adalah membawa dunia virtual ke dunia 

nyata. 

e. Cryptocurrency 

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang virtual yang sudah menjadi tren 

beberapa tahun terakhir dan naik pada akhir – akhir ini. Cryptocurrency memiliki 

sandi rahasia yang berfungsi sebagai keamanan mata uang digital ini. Mata uang 
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digital ini mulai naik dan sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan mata 

uang ini karena terbebas dengan pajak. 

Dari teknologi yang sudah dijelaskan, Archimono bisa mengadopsi beberapa 

teknologi yang ditawarkan. Hal yang paling dasar akan diimplementasikan adalah 

IoT. Dengan menggunakan hal ini maka dengan mudah untuk menyimpan data di 

cloud atau berbagi data dengan karyawan maupun dengan klien dengan mudah. 

Cryptocurrency juga masuk pertimbangan dalam kemudahan untuk bertransaksi.  

Hal yang paling penting bagi Archimono adalah mengadopsi teknologi VR dan 

AR. Kedua hal ini sangatlah mudah untuk dipakai, untuk VR sendiri bisa dilakukan 

pada saat ingin tahu suasana saat berada dalam rumah. Sedangkan pada AR sendiri 

digunakan untuk memprojeksi apakah cocok desain tersebut diimplementasikan 

pada sebuah lahan yang tersedia. Kedua hal ini juga bisa memudahkan untuk klien 

melihat progress dari bangunannya. 

1.5.2. Regulatory Trends 

Adanya peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No 6 Tahun 2007 tentang pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 

menjadi dasar untuk konsultan interior dan arsitek untuk menjalankan konsultan. 

Selain itu pemerintah Indonesia mendukung peran konsultan, dengan adanya IAI 

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

Dengan adanya dua organisasi ini setiap arsitek maupun interior desainer dapat 

mendapatkan SKA (Sertifikasi Profesi Keahlian) maka jika sudah bergabung dari 

salah satu organisasi tersebut sudah tidak diragukan lagi keahlian desainer itu. 
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Penerapan konsep green design, Archimono akan mengikuti GBCI (Green 

Building Council Indonesia) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyak Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang bangunan gedung hijau. Dari 

peraturan ini Archimono sebagai konsultan berharap bahwa karya yang diciptakan 

sesuai dengan peraturan dan mampu mengakomodasi semua konsumen. 

1.5.3. Societal and Cultural Trends 

Mudahnya akses dari teknologi informasi dari berbagai bidang tanpa 

terkecuali tentunya dapat mempengaruhi bisnis konsultan. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari masyarakat yang tertarik mendesain hunian ataupun proyek 

komersial yang berdasarkan dari public figure dimana memiliki desain yang cukup 

unik. Salah satu contohnya adalah saat rumah Raditya Dika direnovasi 

menggunakan jasa arsitek. Selain memperkenalkan arsitek hal ini juga menambah 

wawasan bagi masyarakat bahwa ada manfaat untuk memakai jasa arsitek. 

Masa industri 4.0 ini masyarakat memiliki budaya yang konsumtif dimana 

masyarakat sangat mudah terpengaruh. Masyarakat sendiri sangat mudah 

terpengaruh oleh public figure dan ini adalah sebuah peluang dimana konsultan bisa 

bekerja sama dengan public figure. Tidak sebagai sarana promosi saja, salah satu 

kerja sama ini juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sebuah 

konsultan arsitektur terhadap kenyamanan dan estetika sebuah bangunan. 

Di masa sekarang ini seharusnya konsultan tidak ragu jika harus melakukan 

branding menggunakan media sosial. Karena metode ini sudah dibuktikan cukup 

efektif, sehingga sangat baik untuk dilakukan. Cara yang dilakukan di media sosial 
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ini adalah memberi nama setiap karya yang dibuat dan mengunggah foto dari karya 

dan dijadikan sebuah portofolio online. 

1.5.4. Social Economic Trends 

Dalam 50 tahun ini Indonesia selalu memiliki pertumbuhan GBP sebesar 

5,6% per tahunnya. Hal ini bisa dikatakan kuat dan pada orang yang kurang mampu 

pada tahun 1993, 80% dari mereka menjadi mampu sehingga adanya kemajuan 

dalam kemiskinan. Walaupun mengalami penurunan tahun lalu karena pandemik. 

Hal ini tidak membuat ekonomi Indonesia goyah, akan tetapi bisa pulih secara 

perlahan. Kondisi ini sendiri tidak berlaku di bidang konstruksi, karena di bidang 

ini akan diprediksi mulai pulih kembali pada 2021. Dan ini adalah peluang bagi 

konsultan arsitektur interior untuk terjun ke dalam bidang ini. Selain banyaknya 

pembangunan kurangnya jasa konsultan sehingga ini adalah momen yang pas untuk 

masuk ke dalam bisnis ini. 

1.5.5. Kesimpulan 

Dengan penjelasan teknologi yang akan berkembang terus menerus maka 

memudahkan Archimono untuk menciptakan dan mengimplementasikannya.  

Selain itu adanya regulasi dari GBCI semakin membantu memfasilitasi Archimono 

untuk berkarya. Dari sisi sosial, dapat diambil sebuah peluang untuk bekerja sama 

dengan public figure sebagai klien. Tak hanya menjadi sarana promosi akan tetapi 

sarana mendidik atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bangunan hijau, 

dan dampak yang dapat diambil. Dari sisi key trends Archimono sudah dapat 

memfasilitasi masyarakat. 
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1.6. Macro Economic Forces 

1.6.1. Global Market Condition 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen setiap tahunnya. 

Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, pada tahun 2021 ini 

Indonesia sedang dalam masa pemulihan ekonomi. Dan pada tahun ini diprediksi 

mengalami pertumbuhan ekonomi antara 4,5 persen hingga 5,5 persen. Pada tahun 

2020 sendiri merupakan tahun yang sulit bagi semua negara di dunia. Hal ini terjadi 

karean ada nya pandemi covid – 19 yang mengubah laju ekonomi.  

Di sisi baik dengan adanya program pemerintah seperti Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) ini membantu mengurangi kesenjangan sosial. Sehingga pendidikan 

juga ekonomi masyarakat yang kurang mampu bisa naik sedikit demi sedikit. 

Bank dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 

sebesar 4 persen. Bank dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih rendah 

dibandingkan proyeksi sebelum pandemi covid – 19 yang diperkirakan 5 persen. 

Sedangkan pertumbuhan output ekonomi dunia untuk 2021 ini diramalkan akan 

naik sebesar 5,5%.  

1.6.2. Capital Market 

Jumlah investor pasar modal di Indonesia pada tahun 2020 sudah tercatat 

sebanyak 3,53 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 42 persen yang 

sebelumnya hanya 2,48 juta per 31 Desember 2019. Berdasarkan data statistic 

KSEI, peningkatan ini didominasi oleh investor domestik yang berumur dibawah 

30-40 tahun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kaum milenial sudah paham tentang 

saham dan mau untuk memajukan ekonomi Indonesia. 
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Pada tahun 2020 pasar real estate juga bertumbuh hingga mencapai angka 

8%. Hal ini didukung oleh bank Indonesia dalam mendorong kredit perbankan. 

Berdasarkan data dari PUPR sendiri masih ada 13 juta kebutuhan rumah di seluruh 

Indonesia, bukan hanya di bodetabek. Selain itu, meningkatnya pasar ini 

terpengaruh dari kenaikan signifikan penghasilan dari beberapa daerah. 

Dalam bisnis konsultan interior arsitektur ini pembiayaan modal bergantung 

pada nilai apa yang tawarkan serta struktur apa yang dibutuhkan oleh perusahaan 

agar perusahaan bisa berjalan dengan optimal. Permodalan ini untuk fase pertama 

menggunakan penghasilan dari freelance dan juga pinjaman orang tua. Untuk 

pertumbuhan pada fase kedua dan ketiga permodalan didapatkan dari keutungan 

perusahaan pada fase sebelumnya kemudian diolah kembali. 

1.6.3. Commodity and Other Resources 

Industri bahan bangunan merupakan salah satu komponen penting dalam 

pembangunan infrastruktur pemerintah saat ini. Ketersediaan infrastruktur akan 

membuka Kawasan baru dan akan mendorong pemerataan ekonomi melalu 

munculnya pusat ekonomi yang baru. Pembangunan infrastruktur ini pada tahun 

2020 – 2024 ini lebih berfokus pada tiga kerangka utama yang dilakukan untuk 

meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Pembangunan infrastruktur 

pelayanan dasar ini memiliki tujuan untuk memeratakan pembangunan di Indonesia 

ini mencakup beberapa hal seperti hunian layak, peningkatan akses 

ketenagalistrikan, dan layanan telekomunikasi. 

Sumber bahan bangunan sendiri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 

tidak terkecuali tahun 2020. Dimana kenaikan pada bidang konstruksi mengalami 
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kenaikan sebesar 0,13% sedangkan pada kelompok bangunan tempat tinggal dan 

bukan tempat tinggal naik 0,15%. 

Dengan adanya kenaikan di bidang insfrastruktur yang semakin gencar 

maka akan mudah bagi Archimono untuk menjangkau pasar dan supplier lebih luas 

lagi. 

1.6.4. Economic Infrastructure 

Peringkat infrastruktur Indonesia mengalami kenaikan dari posisi 55 

menjadi posisi 53. Sedangkan ada komponen yang mengalami penurunan yaitu 

efisiensi bisnis yang menurun dari peringkat 20 menjadi 31. Ada juga penilaian dari 

International Institute for Management Development (IMD) World 

Competitiveness Ranking 2020, Indonesia turun ke posisi 40 dari 63 negara. 

Walaupun mengalami penurunan di segi dunia akan tetapi pada asia pasifik 

Indonesia tetap berada di posisi 11 dari 14 negara, diatas Filipina dan India. 

Infrastruktur di Indonesia pada tahun 2020 sendiri cukuplah baik dari sisi 

konektivitas. Salah satunya adalah pembangunan tugas dan pembangunan jembatan 

yang realisasinya mencapai 98,73 persen. Selain jalan tol dan jembatan ada juga 

pembuatan jalan baru sepanjang 500 kilometer dan sudah tercapai sepanjang 263 

kilometer. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa Indonesia mulai menjangkau 

daerah yang susah dijangkau salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang 

berada di Papua. Dampak dari pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa dirasakan 

dengan langsung melainkan dalam beberapa tahun kedepannya. Sebagai contoh 

dengan dibangunnya tol Kertosono – Surabaya memudahkan akses dari kota kecil 

seperti Kediri dan sekitarnya. Hal ini memberi efek pengurangan waktu di jalan 
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sehingga yang dulunya memakan waktu 3-5 jam untuk menempuh dari Kediri ke 

Surabaya bisa dipotong menjadi 2 Jam sudah sampai ke Surabaya.  

Lokasi Archimono berada di Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Kediri, 

yang merupakan kota berkembang. Walaupun kota berkembang akan tetapi akses 

antara konsultan, pemilik bisnis, supplier,dan konsumen memiliki akses yang 

mudah untuk saling berhubungan. 

1.6.5. Kesimpulan 

Dilihat dari kondisi pasar dunia maupun Indonesia, Archimono memiliki 

ekonomi yang medukung karena naiknya pasar.  Naiknya ekonomi ini memiliki 

dampak ketertarikan masyarakat untuk memakai jasa arsitektur agar lebih mudah 

dan efisien untuk menciptakan bangunan yang sesuai dengan keinginan tanpa harus 

kehilangan value. Dengan naiknya investasi di bidang properti maka akan 

memudahkan untuk mencari pasar. Lokasi dari Archimono yang berada di Kota 

Kediri dimana hanya sedikit firma arsitektur dan interior maka juga peluang untuk 

mengembangkan firma.  

1.7. Business Model Canvas 

1.7.1. Value Proposition 

Dari analisa kompetisi industri dapat disimpulkan bahwa persaingan 

Archimono dibagi menjadi tiga fase. Dari fase ini agar Archimono dapat bersaing 

dengan kompetitor atau konsultan lain maka Archimono memiliki nilai yang 

berbeda yaitu : 
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A. Design 

Green Design 

Dengan menerapkan Green Design diharapkan proyek yang dikerjakan oleh 

Archimono selain memiliki usia yang panjang bisa berkontribusi mengurangi emisi 

rumah kaca. Selain itu diharapkan proyek yang dikerjakan sesuai dengan keinginan 

dari klien serta mengakomodasi kenyamanan klien. 

B. Customization 

Maksud customization ini adalah pemilihan material ataupun warna dalam interior 

maupun arsitektur. Contohnya adalah memberi alternatif untuk mix and match 

antara satu material dengan yang lainnya. 

C. Convenience 

Dengan menawarkan jasa kontraktor bangunan dalam desain yang sudah dibuat. 

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan memiliki perusahaan kontraktor bangunan 

yang sudah bergerak di bidang konstruksi bangunan. 

1.7.2. Customer Relationship 

Hubungan antara klien dengan perusahaan adalah hal yang penting karena 

jika tidak ada kepercayaan terhadap klien maupun perusahaan maka proyek tidak 

bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan sebuah kepercayaan bila 

konsultan dapat membangun dan menjaga hubungan personal antara klien dengan 

perusahaan dengan baik. 

Untuk pelayanan pada fase pertama karena kurangnya jumlah personel 

maka diterapkannya dedicated personal assistance. Hal ini dilakukan dimana 

pemilik secara langsung bertemu dengan klien dan harus menjaga hubungan baik 
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antara klien dengan perusahaan. Sehingga komunikasi antara klien dan perusahaan 

juga baik. Pada fase kedua dan ketiga maka akan dibuat sebuah tim yang berisikan 

dua arsitek dan dua interior desainer. Hal ini dibuat demi memudahkan 

berkomunikasi dengan klien. Selain itu, dengan adanya tim ini akan menghasilkan 

desain yang lebih baik dengan kinerja yang baik juga. 

Untuk hubungan antara klien dengan Archimono berdasarkan jangka waktu 

adalah hubungan jangka panjang / long term relationship. Archimono juga akan 

memberi pelayanan apabila terjadi maintenance terhadap proyek lama dan menjaga 

hubungan baik terhadap klien. Klien sendiri juga berperan juga dalam proses desain 

sehingga klien bisa memberi saran terhadap desain. 

1.7.3. Customer Segment 

Customer Segment pada perusahaan kami ini sendiri lebih berfokus pada 

pasar yang umum. Maksud dari pasar umum ini adalah semua kalangan bisa 

mendapatkan konsultasi. Secara khusus pasar dari konsultan kami ini lebih kearah 

penduduk ataupun masyarakat yang berminat untuk membangun sebuah area 

komersial maupun residensial. Segmentasi pasar kami ini dibagi menjadi tiga fase. 

Fase pertama adalah fase dimana perusahaan baru berdiri dan melayani 

konsultan untuk dua daerah yaitu di Kediri dan Surabaya. Fase kedua ini adalah 

fase perkembangan perusahaan sehingga memiliki target untuk berkembang di 

daerah Jawa Timur dan Bali. Lalu fase yang terakhir adalah fase ketiga, dimana 

perusahaan memiliki tujuan untuk membangun sebuah konsultan desain yang 

memiliki skala nasional. 
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1.7.4. Channel  

Channel adalah cara, media, antar muka perusahaan dengan konsumen. 

Channel sendiri adalah perantara dimana konsumen atau calon konsumen mengenal 

sampai mengevaluasi nilai dari produk sebuah perusahaan. 

Koneksi yang dilakukan Archimono adalah dengan cara langsung dengan 

cara bertemu langsung di suatu tempat ataupun di kantor. Dengan bertatap muka itu 

sendiri mempermudah untuk melakukan komunikasi terkait proyek yang akan 

dikerjakan nantinya. Ada juga cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: 

a. Awareness 

Cara awareness ini adalah seringnya menggunakan media sosial sebagai tempat 

untuk mengenalkan konsultan. Selain itu ad acara lainnya dengan membuat website 

perusahaan 

b. Direct 

Cara langsung dengan klien langsung membeli jasa perusahaan dengan cara offline 

ataupun online. 

c. Delivery 

Mengerjakan semua hal yang disetujui dengan sesuai dengan deadline yang sudah 

ditetapkan. 

d. Aftersales 

 Menjawab permasalahan yang timbul saat proyek sedang dibangun. 

 Menyediakan perawatan berkala terhadap proyek yang sudah dibangun. 
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1.7.5. Key Activities 

Key Activities dalam sebuah perusahaan yang saya pimpin atau jalankan ini 

sendiri memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah konsultasi, ini 

merupakan hal pertama sebelum membangun atau membuat sebuah desain. 

Konsultasi ini bermacam – macam bentuknya, bisa berkonsultasi dengan desain 

yang diinginkan, lalu ada konsultasi mengenai apakah harga bisa pas dengan budget 

dari klien itu. Lalu setelah berkonsultasi langkah selanjutnya adalah problem 

solving. 

Problem solving ini langkahnya setelah berkonsultasi, pada saat konsultasi 

itu akan menemukan masalah. Setelah tau akar permasalahan itu barulah kami 

sebagai konsultan memberi beberapa masukan atau solusi untuk mengatasi masalah 

yang ada. Setelah memberi solusi untuk klien itu barulah kami bisa masuk ke fase 

selanjutnya. Fase selanjutnya ini adalah desain, desain ini sendiri menjawab 

masalah yang sudah terdapat dari konsultasi. 

Pada desain ini kami memberi beberapa alternatif desain berdasarkan solusi 

yang sudah diberikan. Tujuan dari adanya alternatif itu sendiri memberi alternatif 

juga pada desain yang nanti akan jadi sehingga suasana yang diciptakan dari desain 

itu bisa berbeda setiap alternatif. Setelah menentukan desain mana yang dipilih oleh 

klien, barulah kami sebagai konsultan bergerak menuju langkah terakhir. Langkah 

terakhir ini sendiri adalah membangun. Didalam langkah ini bisa terjadi perubahan 

desain jika desain tidak bisa masuk dengan struktur. Akan tetapi desain tidak akan 

diubah total akan tetapi dirubah dibagian seperti bahan. 
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1.7.6. Key Partner 

Untuk membantu proses dari implementasi proyek Archimono maka 

perusahaan akan bekerja sama dengan pemasok seperti material, hardware, 

furnitur, smart devices, dan lainnya. Hal ini guna mendukung implementasi dari 

konsep green design. Tipe partnership yang digunakan oleh perusahaan adalah 

Buyer – Supplier Relationship dan strategic alliance. 

a. Buyer – Supplier Relationship 

Bekerja sama dengan pemasok seperti pemasok material, furnitur, dan 

sebagainya akan memudahkan perusahaan untuk menemukan produk yang 

dibutuhkan, selain itu pihak pemasok juga diuntungkan. Pemasok ini dalam bidang 

interior ada sendiri yaitu pemasok bidang lighting / lampu, keramik, hingga 

teknologi atau smart devices.  

b. Strategic Alliances 

Dalam hal memiliki kerjasama dengan kelompok yang bukan kompetitor dari 

perusahaan. Hal ini meliputi bergabungnya perusahaan ke HDII, IAI, dan 

komunitas green design. Selain itu memiliki kerjasama dengan pemilik bangunan 

komersial dan residensial. 

1.7.7. Key Resources 

Dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, pasti diperlukan sebuah 

sumber daya. Sumber daya yang diperlukan oleh Archimono sebagai berikut : 

a. Physical 

Sumber daya ini merupakan salah satu sumber yang memiliki bentuk fisik yang 

terdiri dari : 
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i. Hardware : Komputer, printer, wi – fi, telepon, meja, kursi 

ii. Software : Program seperti Sketchup, autocad, adobe dan penunjang lainnya 

b. Finance 

Finance ini adalah perolehan modal dari pendapatan freelance pemilik 

Archimono dan juga pinjaman dari orang tua. Pinjaman ini akan dikembalikan 

perlahan – lahan. Lalu untuk fase kedua dan ketiga ini keuangan atau modal ini 

akan ditambahkan melalui pendapatan dari fase pertama dan fase kedua. Dan dari 

pendapatan itu digunakan untuk menjalankan operasional kantor seperti membayar 

listrik, telepon dan internet, gaji karyawan, properti kantor. 

c. Intellectual 

Yang dimaksud intelektual ini adalah brand, informasi rahasia dalam 

perusahaan, pengetahuan milik pemilik  dan staff seputar green design. 

d. Human 

Sumber daya manusia ini adalah tenaga kerja yang berada dalam perusahaan ( 

Principal, admin, designer, dan semua tenaga kerja yang membantu atau 

mendukung jalannya perusahaan). 
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Bagan 1.1. Struktur Organisasi 

   Sumber : Olahan Data pribadi (2021) 

Tabel 1.3 Struktur Organisasi 

No. Jabatan Deskripsi Pekerjaan 
1.  Pemilik  Sebagai pengambil keputusan pertama 

 Mengontrol setiap divisi 
 Mengkoordinasi staff 
 Melakukan kontak dengan klien 
 Mengevaluasi hasil desain dari designer. 
 Merekrut dan menyeleksi anggota / pegawai baru 

1.  Administrasi 
(Keuangan) 

 Mengatur keuangan yang masuk dan keluar 
 Mencatat harga produk  
 Merekap kembali keuangan perusahaan 
 Menghitung gaji pegawai dan memberikannya 
 Membayar pajak perusahaan 

2.  Administrasi (SDM)  Merekrut dan menyeleksi anggota / pegawai baru  
 Mengatur kinerja di lapangan maupun di kantor 
 Merekap stok barang yang ada 
 Membuat lowongan kerja 
 Mengatur sosial media perusahaan 

3.  Designer (Senior)  Membuat konsep untuk proyek 
 Menghitung RAB 
 Mengawasi proyek yang berlangsung 
 Memberi hasil desain ke pemilik 
 Membuat analisa terhadap tempat proyek 
 Membimbing designer junior ataupun anak magang 

5. Designer (Junior)  Membuat visualisasi 3D dari konsep 
 Membantu senior designer menghitung RAB 
 Membantu mengawasi proyek yang berlangsung 
 Mengusulkan alternatif desain 3D 

Sumber : Olahan Data pribadi (2021) 
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1.7.8. Cost Structure 

a. Fixed Cost 

Gaji pegawai, pengeluaran kantor, pajak 

b. Variable Cost 

Promosi media sosial, pemeliharaan web 

 

 

1.7.9. Revenue Stream 

Cost Structure dalam perusahaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fixed 

cost dan variable cost. Fixed cost ini adalah pengeluaran tetap yang terjadi setiap 

bulannya. Contohnya adalah gaji pegawai, gaji sendiri tidak akan mengalami 

perubahan yang sangat signifikan dalam beberapa hari. Jika gaji pegawai akan 

mengalami perubahan biasanya pada tahun kedua maupun tahun ketiga saat 

pegawai tersebut kerja. Selanjutnya adalah variable cost ini pengeluaran yang bisa 

berubah nominalnya setiap bulan. Salah satu contoh yang mudah dilihat adalah 

pembayaran pajak. Mengapa demikian, karena setiap kita menerima pekerjaan 

nominal yang kita terima sebagai bayaran itu juga berbeda. Walaupun PPN tetap di 

angka 10% jika pemasukan berbeda setiap bulannya PPN juga berubah.  

Dalam pemasukan ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, bagian tersebut 

adalah jasa untuk design saja dan design and build. Untuk bagian design saja ini 

termasuk dalam asset sales, dimana harga tersebut bisa berubah berdasarkan 

besaran dari meter persegi dari sebuah bangunan yang akan dibangun. Sedangkan 

design and build ini lebih ke arah persentase dari total RAB yang sudah disetujui. 
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1.8. Rencana Keuangan 

1.8.1. Cash Flow 

Cash Flow pada Archimono ini bisa dibagi menjadi per fase, fase pertama 

ini memiliki modal utama yang didapat dari pinjaman orang tua dan melalui jasa 

freelance. Dari hasil freelance itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk proses 

kelanjutan dari perusahaan. Pada fase pertama ini juga Archimono memerlukan aset 

tambahan seperti komputer guna memudahkan dalam mendesain. Pada fase 

pertama ini Archimono memiliki asumsi untuk proyek yang diterima memiliki luas 

dari 50 m2 sampai dengan 500 m2 yang tetap berfokus pada proyek residensial dan 

komersial. Harga penetapan sendiri setiap fase akan mengalami kenaikan sesuai 

dengan meningkatnya hasil dan layanan yang ditawarkan. 

 

  


