
1

BAB 1. ALLAN PROJECT

1.1.Ringkasan Eksekutif

1.1.1 Ringkasan

Allan Project merupakan sebuah jasa konsultan Arsitektur Interior

yang berfokus pada pembangunan proyek komersial, residensial serta

hospitality (sports Industry) dengan. Pendekatan secara design

behaviour digunakan untuk saling berelasi antar ruangan interior

terhadap suatu kegiatan didalam ruangan tersebut untuk menciptakan

suatu kenyamanan dan keharomisan di ruangan tersebut.

Latar belakang usaha ini juga merupakan perusahaan konsultan

yang berlokasi di Denpasar, Bali yang menerapkan gaya individual

maupun mixed style sehingga membantu calon klien jika ingin

memiliki jenis desain yang memiliki style yang berbeda namun

dipadukan menjadi satu kesatuan dalam sebuah proyek pembangunan.

Dengan pendekatan secara Design Behaviour gaya desain yang akan

diterapkan nantinya akan menyesuaikan dengan sikap serta perilaku

kegiatan pengguna di dalam ruangan tersebut. Usaha ini juga

menawarkan jasa Interior & Architecture Photography serta Furniture

Product Photography sebagai media komunikasi visual untuk
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kebutuhan komersil dan digital marketing maupun kebutuhan

portofolio yang berguna untuk menarik calon klien maupun calon

customer kedepannya.

1.1.2. Visi

Menjadikan konsultan arsitektur interior yang professional dengan

mengutamakan kenyamanan kegiatan di dalam ruangan.

1.1.3. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditargetkan, misi yang akan dilakukan adalah :

1. Menganalisa serta memberikan rancangan desain berdasarkan kegiatan

calon pengguna ruangan

2. Memaksimalkan fungsi ruangan sesuai dengan fungsionalitas

3. Memberikan kemudahan aksesibiltas dengan hubungan antar ruang yang

baik.

4. Merekrut tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki

1.2. Gambaran Usaha

1.2.1 Identitas dan Kepemilikan Perusahaan

ALLAN Project merupakan perusahaan perseorangan konsultan Arsitektur

Interior yang berfokus pada pembangunan areal komersil, residensial serta

hospitality dengan segmentasi pada kegiatan sports dan bekerjasama dengan

perusahaan dari bisnis keluarga yang bergerak dibidang kontraktor dan

pengembang properti. ALLAN Project memberikan jasa konsultasi desain interior
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serta aristektur. Sebelum mendirikan perusahaan, pendidikan strata satu jurusan

Interior Arsitektur telah ditempuh di Universitas Ciputra Surabaya serta menjalani

masa kerja praktek di perusahaan lain sebagai pembekalan utama dalam

terbentuknya sebuah bisnis.

Bisnis ini bekerjasama dengan pihak bisnis keluarga yang bertujuan untuk

melanjutkan perusahaan yang sudah dirintis sejak lama, Namun bisnis ini juga

berjalan sendiri diluar proyek milik keluarga jika terdapat proyek yang diluar dari

perusahaan keluarga.

1.2.2. Fase Usaha

Tabel 1.1. Fase Usaha

Fase 1 (2022) Fase 2 (2024) Fase 3 (2026)

Pemilik Usaha Perseorangan Perseorangan Perseorangan

Lokasi Denpasar Denpasar Denpasar + Luar kota

Pendanaan
Modal Pribadi +
Perusahaan
kerjasama

Modal Pribadi +
Profit Perusahaan Profit Perusahaan

Customer

Segments

Niche Market
- Commercial
- Residential
Segmentasi :
Startup hingga
menengah ke atas

Customer dengan
interest terhadap
sports activity

Niche Market
- Commercial
- Residential
Segmentasi :
Startup hingga
menengah ke atas

Customer dengan
interest terhadap
sports activity

Niche Market
- Commercial
- Residential
- Hospitality
Segmentasi :
Menengah hingga
pengerjaan proyek
berskala besar
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Channels

Awareness:
Word of Mouth
Social Media:
Instagram, Line,

WhatsApp
Personal

Relationship
Asosiasi (IAI,
HDII), Sports
Community

Awareness:
Word of Mouth
Social Media:
Instagram, Line,

WhatsApp
Personal Relationship
Asosiasi (IAI, HDII),
Sports Community

Awareness:
Word of Mouth
Social Media:
Instagram, Line,

WhatsApp
Personal

Relationship
Asosiasi (IAI, HDII),
Sports Community

Key Partnership

- Kontraktor
- Desainer Produk
- Material Supplier
- Supplier Fabric

- Lighting
Designer
- 3D Artist

- Sports Enthusiast

- Kontraktor
- Desainer Produk

- 3D Artist
- Photographer

Supplier
- Material Supplier
- Supplier Fabric
- Lighting Designer
- Sports Enthusiast

- Kontraktor
- Desainer Produk

- 3D Artist
- Fabrication
Workshop

-Photographer
Supplier

- Material Supplier
- Supplier Fabric
- Lighting Designer

Key Resources

Physical:
Design Equipment

Intelectual:
Design Skill,
Engineereing

Human: Owner,
Drafter

Financial: Cash
Flow

Intellectual skill :
Fotografi dan

sports knowledge

Physical:
Studio, Design
Equipment
Intelectual:
Design Skill,
Engineereing

Human: Designer,
Drafter, Finance.

Financial: Cash Flow

Intellectual skill :
Fotografi dan sports

knowledge

Physical:
Studio, Design
Equipment,

Fabrication machine
(3D printer, CNC)

Intelectual:
Design Skill,
Engineereing

Human: Designer,
3D Artists, Drafter,
Marketing, HRD,

finance,
photographer.

Financial: Cash
Flow

Intellectual skill :
Fotografi dan sports

knowledge
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Cost Structure

Model/concept:
Value Driven
Fixed cost:

Biaya operasional
( Gaji tukang,

peralatan, Listrik,
internet, telepon,

dll.)
Variable cost:

Biaya transportasi,
biaya desain,

biaya bahan baku,
biaya pengerjaan

Model/concept:
Value Driven
Fixed cost:

Biaya operasional
( Gaji tukang,

peralatan, Listrik,
internet, telepon,

staff )
Variable cost:

Biaya transportasi,
biaya desain, biaya
bahan baku, biaya

pengerjaan

Model/concept:
Value Driven
Fixed cost:

Biaya operasional
( Gaji tukang,

peralatan, Listrik,
internet, telepon,

staff )
Variable cost:

Biaya transportasi,
riset, biaya desain,
biaya bahan baku,
biaya pengerjaan

Revenue

Streams

- Design contract
- Asset Sale
- Copyrights
- Architectural
photography
- Furniture
photography

- Design contract
- Asset Sale
- Copyrights
- Architectural
photography
- Furniture
photography

- Design contract
- Usage fee
- Copyrights
- Architectural
photography
- Furniture
photography
- Fabrication Fee

1.2.3. Perolehan Modal

1. Mengumpulkan modal pribadi, dengan bekerja di perusahaan kontraktor

atau konsultan lain.

2. Penggunaan modal pribadi bersamaan dengan profit perusahaan untuk

membangun perputaran keuangan perusahaan.

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan Produk Usaha

Layanan yang ditawarkan oleh jasa konsultan interior arsitektur dengan

pendektakan design behaviour. Proyek yang ditangani adalah komersial,

residensial hingga hospitality. ALLAN Project juga menawarkan Architectural
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dan Furniture product photography yang termasuk dengan bundling dengan paket

desain.

Berikut adalah layanan usaha yang diberikan :

- Konsultasi dalam lingkup bidang desain arsitektur interior Tahap ini

dilakukan untuk membantu klien dalam perancangan arsitektur interior

yang diinginkan baik secara offline maupun online.

- Observasi :

Pihak konsultan akan melakukan survey serta observasi lapangan

untuk mencari permasalahan yang ada serta kebutuhan yang

diinginkan klien.

Observasi juga meliputi penelitian design & behavior tentang aktivitas

dan jadwal calon pengguna untuk mempermudah memberikan

kenyamanan serta keharmonisan didalam ruangan.

- Konsep dan Desain :

Tahap ini pihak ALLAN Project memberikan hasil konsep serta

perencanaan awal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien.

- Pengawasan berkala :

Tahap dimana pihak konsultan terlibat dalam proyek dalam

pengawasan secara berkala untuk menghindari ketidak sesuaian

gambar terhadap bangunan yang dikerjakan.

Layanan Fotografi & Videografi

- Architecture Interior & Furniture Product :
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ALLAN Project juga menawarkan jasa fotgrafi arsitektur terhadap

proyek yang sudah dibangun maupun proyek diluar bidang jasa

konsultan itu sendiri, dengan tujuan untuk membantu klien dalam

mempromosikan bidang usaha yang dijalankan maupun membantu

konsultan lain dalam pembuatan portofolio usaha. Jasa fotografi

dibidang produk baik untuk katalog penjualan maupun untuk

portofolio hasil desain sesuai dengan tema yang diinginkan oleh klien

nantinya.

- Konsep & Theme :

Pemilihan tema fotografi / videografi yang diinginkan olehb klien

serta konsep secara visual maupun dari perspektif narasi (story telling).

- Observasi & Referensi :

Perencanaan pengambilan sudut pandang serta rencana setting pada

ruangan yang akan dibuat serta mencari referensi foto sejenis

- Planning :

Perencanaan Gerakan atau sudut yang akan diambil, Perlengkapan alat

dekorasi baik berupa amenities maupun equipment fotografi dan

videografi yang digunakan nantinya. Serta dekorasi ruang sebelum

pengambilan gambar maupun video, pengaturan terhadap kamera dan

pilihan lensa yang akan digunakan.

- Shooting :
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Teknik pengambilan gambar sesuai dengan kegiatan yang

direncanakan berdasarkan gambar atau titik sudut yang sudah

ditentukan dan story board yang sudah dibuat sebelum nya.

- Editing :

Kegiatan yang melibatkan pengaturan pada hasil gambar berupa color

enhancement atau color grading maupun menggabungkan klip setiap

video untuk menyampaikan pesan yang diinginkan.

Produk Usaha :

- Design & Behaviour Research:

Riset akan perilaku serta kegiatan yang dilakukan didalam ruangan

yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antar ruangan yang

dinamis serta nyaman. Hasil dari riset bisa berupa pola sirkulasi

gerakan ruangan, rutinitas pengguna ruangan, aktivitas di dalam

ruangan bisa berupa gambar maupun video dokumentasi kegiatan.

- Hasil gambar kerja :

Hasil perencanaan terhadap rancangan desain yang akan dibangun baik

berupa gambar teknik maupun prersentasi dalam bentuk 2D atau 3D.

- Foto :

Hasil pengolahan yang sudah dilakukan terhadap suatu gambar dengan

resolusi dan format tertentu (jpeg, png) serta disajikan dalam bentuk

softcopy maupun hardcopy

- Video :
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Hasil klip yang sudah disatukan untuk membentuk sebuah rancangan

penyampaian cerita sesuai yang diinginkan. Dalam bentuk movie

maupun video walkthrough. Dengan format dan resolusi yang

diinginkan (1080p, 1440p, 4k)

1.2.5. Inovasi Usaha

Perkembangan teknologi serta globalisasi yang berkembang pesat, sebuah

perusahaan berusaha berinovasi agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.

Penggunaan CAD dan BIM drawing menjadi salah satu teknologi merancang

sebuah desain. Salah satu teknologi yang akan dikembangkan untuk kedepan nya

yaitu interactive animation dalam bentuk Virtual Reality dan Augmented Reality

dimana klien dapat merasakan simulasi gerak di dalam ruangan.

Membangun ruangan Interior dengan kepekaan desain ruang-ruang yang

fotogenic untuk menarik customer. Melakukan riset terhadap gerakan olah raga

maupun ruang-ruang dinamis serta pemilihan material yang tepat untuk

mendukung kegiatan sports dalam ruangan indoor. Berfokus melayani proyek

yang terkait dalam bidang Sports seperti Wisma Atlet, fasilitas olah raga publik

(stadion, taman kota, sport retail), serta sports area dalam lingkup residensial.

Pengembangan Desain dengan Teknik video mapimg yaitu simulasi ruang

Gerakan (walktrhough) ruangan.

1.3.Analisa Lingkungan Bisnis

1.3.1. Analisa Industri

1.3.1.1.Supplier and other value chain actors

Konsultan :
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Dalam menjalankan sebuah bisnis, sebuah perusahaan membutuhakan

pendukung agar perushaan dapat berkembang dalam berbagai aspek. Pihak

pendukung seperti mitra kerja, pemasok atau supplier juga membantu

keberhasilan dalam bidang usaha ini.

Berikut adalah supplier dan mitra kerja sama dengan ALLAN Project :

Tabel 1.2. Supplier ALLAN Project pada fase pertama

Pemasok Produk Kedudukan
Drafter & 3D visual Gambar Teknik dan produk render

berupa foto dan animasi video
Kuat

Material Batu bata, HPL, cat, pasir, kayu ,dan
material bahan baku bangunan
lainnya

lemah

Peralatan Kantor Kertas, Komputer, Printer, Mesin
fabrikasi, kamera

Lemah

Kontraktor Pihak pelaksana proyek yang
bertugas mengawasi pembangunan
proyek yang telah dirancang

Kuat

Workshop Pihak yang merealisasikan desain
furniture

Kuat

Kedudukan ALLAN Project secara keseluruhan pada fase pertama

tergolong lemah karena masih tergolong perusahaan baru yang kurang memiliki

koneksi. ALLAN Project memiliki kedudukan kuat pada drafting serta 3d visual

karena produk yang dibuat bisa dikerjakan oleh individu pemilik badan usaha,

Sedangkan untuk Kontraktor serta Workshop furniture memiliki kedudukan kuat

karena pemilik badan usaha sudah bekerja sama dan memiliki koneksi yang cukup

untuk mengerjakan proyek .

Tabel 1.3. Supplier ALLAN Project pada fase kedua
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Pemasok Produk Kedudukan
Drafter dan 3D Visual Gambar Teknik dan produk render

berupa foto dan animasi video
Kuat

Material Batu bata, HPL, cat, pasir, kayu ,dan
material bahan baku bangunan
lainnya

Kuat

Peralatan Kantor Kertas, Komputer, Printer, Mesin
fabrikasi, kamera, studio

Kuat

Kontraktor Pihak pelaksana proyek yang
bertugas mengawasi pembangunan
proyek yang telah dirancang

Kuat

Kontraktor Pihak pelaksana proyek yang
bertugas mengawasi pembangunan
proyek yang telah dirancang

Kuat

Pada fase kedua ini ALLAN Project sudah menjalankan koneksi yang

cukup luas. Karena networking yang sudah cukup luas maka supplier material

sudah memiliki kedudukan yang kuat karena sudah memiliki kepercayaan

mengerjakaan beberapa proyek desain dari masa fase pertama, dari proyek yang

dikerjakan mendapatkan networking yang lebih luas. Peralatan kantor yang sudah

mumpuni karena peralatan tersebut didaptkan melalui profit perusahaan.

Fotografi :

Tabel 1.4. Supplier Fotografi pada fase pertama

Pemasok Produk Kedudukan
Gear Kamera, Lensa, Flash, Tripod, LED Kuat

Crew Asisten serta anggota tambahan
untuk membantu proses shooting

lemah

Model Model untuk pemasaran produk dan Lemah
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media komunikasi skala ruangan

Software Pengerjaan post-production untuk
video serta fotografi seperti Adobe
Premiere, Photo

Kuat

Pada fase pertama usaha dibidang jasa fotografi tergolong lemah di bagian

crew dan model karena penulis belum memiliki koneksi dan belum bisa merekrut

tenaga kerja akibat masalah biaya yang belum memadai, Untuk peralatan gear

sudah kuat karena penulis sudah memiliki peralatan set pribadi untuk proses

shooting.

Tabel 1.5. Supplier Fotografi pada fase kedua

Pemasok Produk Kedudukan
Gear Kamera, Lensa, Flash, Tripod, LED Kuat

Crew Asisten serta anggota tambahan
untuk membantu proses shooting

Kuat

Model Model untuk pemasaran produk dan
media komunikasi skala ruangan

Kuat

Software Pengerjaan post-production untuk
video serta fotografi seperti Adobe
Premiere, Photo

Kuat

Pada fase kedua penulis sudah memiliki biaya untuk merekrut staff dan

memiliki koneksi terhadap beberapa kenalan model yang dibayar sesuai dengan

proyek yang dikerjakan (1 kali kontrak) . Peralatan gear juga lebih memadai

dengan lensa dari berbagai focal length Ultra Wide hingga Telephoto Zoom .

1.3.1.2.Stakeholder
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Dalam menjalankan bisnis perusahaan, ALLAN Project bekerjamsama

dengan beberapa pihak untuk perkembangan bisnis kedepannya. Pihak

tersebut terbagi menjadi dua yaitu pihak eksternal dan pihak internal.

Pihak Internal adalah pihak yang mempengaruhi perusahaan seperti staff

atau karyawan, owner. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak pendukung

untuk perkembangan sebuah perusahaan seperti klien, supplier, pemerintah,

komunitas ataupun mitra kerja. Berikut adalah pengaruh dari masing- masing

pihak :

Konsultan :

- Staff Perusahaan:

Pihak yang memiliki posisi penting dalam perusahaan.

Kualitas dan performa kerja staff didalam perusahaan

menjadi salah satu tolak ukur kualitas yang dimiliki oleh

perusahaan

- Owner :

Pemiliki sebuah badan usaha yang mengelola perusahaan

serta mengatur sistem organisasi dan kerja di dalamnya.

Pemiliki juga yang membiayai semua pengeluaran dari

perushaan serta mengatur penghasilan staff sesuai dengan

kualitas kinerja mereka.

- Supplier :
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Seupplier merupakan salah satu pendukung dalam jalannya

bidang usaha. Kebutuhan bahan baku seperti material

maupun produk yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu

proyek disiapkan oleh supplier dan dibeli oleh perusahaan

kerja sama. Supplier juga berperan memberikan sample

produk mereka yang akan ditunjukan kepada desainer dan

calon klien.

- Klien: Owner dari Sport Facility

Klien merupakan pihak terpenting dari perusahaan. Karena

klien merupakan sumber penghasilan dari perusahaan serta

menjadi faktor utama keberlangsungan sebuah perusahaan.

Hubungan klien yang baik merupakan prioritas yang wajib

dimiliki olehb setiap perusahaan.

Klien yang dituju merupakan orang yang memiliki

ketertarikan terhadap sports maupun owner dari sport

facillity.

- Pemerintah : KONI

Pihak pemerintah yang mengatur regulasi dalam

pembangunan sebuah proyek yang dijalankan sesuai

dengan ijin dan legalitas yang dimiliki oleh negara.

Pemerintah juga berperan penting dalam perkembangan

cabang olahraga yang ada di Indonesia seperti SEA Games,
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ASIAN Games, PON, maupun Kejurnas serta Kejurda yang

diselenggarakan.

- Komunitas :

Dalam hal ini dimaksud adalah Ikatan Arsitek Indonesia

dan Himpunan Desainer Interior Indonesia yang berperan

menetapkan standar honor, sertifikasi dan bertujuan untuk

menambah koneksi yang luas. Serta komunitas-komunitas

olah raga yang mampu membantu menjalin kerjasama

untuk proyek- proyek kedepannya.

- Mitra Kerja :

Sebuah pihak kerja sama yang dilakukan untuk mendukung

jalannya proyek perancangan. Biasa pekerja freelance

maupun perusahaan yang menetapkan hubungan kerja

hanya untuk satu proyek pengerjaan dan setelah selesai dan

pembagian hasil maka selesai pekerjaan mereka sebagai

mitra perusahaan.

Fotografi :

- Cameraman

Pihak sentral yang mengatur angle shooting serta proses

dari awal hingga akhir shooting. Memiliki pengetahuan

dibidang fotografi dan seni.

- Crew:
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Pihak yang memiliki posisi penting dalam perusahaan.

Yang membantu cameraman untuk mengatur proses

shooting

- Model :

Pihak yang membantu sebagai representasi dari contoh

fungsi produk maupun ruangan.

- Klien :

Sumber pendapatan dari perusahaan. Customer yang

menggunakan jasa fotografi.

- Supplier :

Supplier merupakan salah satu pendukung dalam jalannya

bidang usaha. Kebutuhan gear seperti kamera, lensa, dsb

yang membantu menunjang kebutuhan fotografer.

1.3.1.3.Competitor (Incumbents)

Dalam bisnis dan menjalankan bisnis maka akan selalu ada

competitor dalam bidang usaha yang sama. Bidang arsitektur Interior juga

termasuk dalam bagian bisnis yang memiliki banyak competitor dan akan

terus mengikuti perkembangan zaman. ALLAN Project memiliki pesaing

atau competitor dalam bidang bisnis arsitektur interior yaitu ;

Kompetitor dalam konsultan dibidang Sports Indusrty:

- Argo Architect
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Perusahaan Konsultan Arsitektur yang berbasis di Australia

yang sudah menjadi bagian dari Australian Architects

Association (AAA) dan mengerjakan proyek-proyek komersil

yang bergerak dibidang olah raga.

Tabel 1.6. Kompetitor Konsultan

Kategori Keterangan

Deskripsi Bisnis Konsultan yang berbasis di Australia menawarkan

proyek berupa komersil serta residensial

Layanan Konsultan arsitektur di bidang sports

Landscape dan taman kota

Residensial

Marketing -website

-instagram

Keunggulan Mengerjakan proyek stadion berstandar Olympic

games

Kekurangan Pengerjaan proyek berbasis sport hanya berbentuk

olah raga renang

Sumber : Data olahan pribadi (2021)

- SANA Studio

Studio berbasis health care yang berada di Jakarta dibentuk

pada tahun 2012. Menjadi salah satu Active Healthy Lifestyle

Hub yang terkenal di area Jakarta.

Tabel 1.7. Kompetitor bidang sport industry

Kategori Keterangan

Deskripsi Bisnis Studio yang menawarkan clubhouse untuk kesehatan

dan olahraga
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Layanan Aerobic

Senam Lantai

Yoga

Marketing -website

-instagram

Keunggulan Menjadi komunitas olah raga yang terkenal di Jakarta

Olah raga berspesialis dibidang senam lantai

Kekurangan Kurang nya pendukung seperti beban (dumbbell,

kettlebar, barbells, dsb)

Sumber : Data olahan pribadi (2021)

Kompetitor dalam bidang fotografi Arsitektur:

- Mario Wibowo

Merupakan seorang Interior stylish yang menekuni dibidang

fotgrafi serta videografi professional. Mario Wibowo

Photography atau disingkat MWP merupakan Leica Brand

Ambassador yaitu sebuha brand kamera Jerman berbasis di

Wetzlar yang memiliki nilai historis yang tinggi dan sangat

berpengaruh dalam perkembangan kamera di dunia. Proyek

yang dikerjakan oleh MWP banyak meliputi Luxury

Apartment, Condominium, Residential Photography,

Komersil seperti high rise building, restoran dan cafe serta

mall.

Tabel 1.8. Kompetitor fotografi I

Kategori Keterangan

Deskripsi Bisnis Mario Wibowo Photography perusahaan yang

bergerak dibidang fotografi maupun videografi
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professional di bidang residensial, maupun komersil

Layanan Fotografi building

Fotografi Interior

Fotografi interaksi dengan manusia

Videografi komersial, Drone video

Videografi Interior

Marketing -website

-instagram

Keunggulan Mengerjakan proyek besar seperti Ciputra mall, PIK

Avenue, Sequis Tower, dsb

Leica Brand Ambassador

Kekurangan Beberapa foto memiliki komposisi yang kurang

terfokus terhadap objek yang ditujukan

Sumber : Data olahan pribadi (2021)

- Antonius Widjaya

Fotgrafer Arsitektur dan Interior yang berbasis di Surabaya.

Merupakan bagian dari Sony a (Alpha) Guru yaitu bagian dari

program seminar maupun kelas yang diadakan oleh Sony dan

juga merupakan Brand Ambassador Sony a. Melayani jasa

fotografi untuk konsultan arsitektur seperti fotografi arsitektur

serta interior residensial, dan komersial serta retail store

indoor mall, hingga hotel. Melayani jasa produk foto dalam

bentuk aksesoris maupun fnb.

Tabel 1.9. Kompetitor fotografi II

Kategori Keterangan

Deskripsi Bisnis Antoni Photography perusahaan jasa fotografi yang

melayani fotografi residensial, komersil dan foto
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produk

Layanan Fotografi building

Fotografi Interior

Fotografi produk

Marketing -website

-instagram

Keunggulan Mengerjakan proyek besar seperti Intiland Tower,

pakuwon mall

Sony a Brand Ambassador

Kekurangan Beberapa foto kurang dinamis akibat kurangnya

interaksi terhadap manusia.

Sumber : Data olahan pribadi (2021)

1.3.1.4.New Entrants (Insurgents)

Sebagai rintisan usaha yang baru, hambatan yang dialami

berupa kurang nya pengalaman dalam bidang dibandingkan

kompetitor lain, kurang nya sumber daya serta koneksi yang

dimiliki. Pengetahuan tentang eksekusi proyek di lapangan juga

menjadi salah satu kekurangan dari pendatang baru. Acaman

berupa keriditibilatas sebuah perusahaan dimata masyarakat dinilai

dari jam terbnagnya serta banyaknya jumlah portofolio yang

dimiliki oleh perusahaan yang sudah lebih lama bergerak dibidang

ini.

Ancaman lainnya berupa inovasi perusahaan dan mengikuti

perkembangan teknologi yang pesat dikarenakan pada perusahaan

start up belum memiliki cukup dana untuk melakukan riset pasar
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kedepan nya dan untuk mengembangkan teknologi yang

berkembang saat ini.

1.3.1.5.Substitute Products and Services

Bentuk substitusi yang digunakan oleh klien berupa desain dari

berbagai konsultan lainnya atau menggunakan internet sebagai media

inspirasi desain (pinterest, Archdaily, website). Produk ini juga memliki

potensi untuk menggantikan peran dasainer interior sebagai berikut :

- Referensi buku:

Memberikan informasi desain sebagai referensi dan

inspirasi. Sebagai sumber data dalam pembangunan proyek

arsitektur dan interior dan memberikan contoh proyek

sebagai inspirasi untuk realisasi desain pada nantinya.

- Software desain / Aplikasi:

Aplikasi atau program software sekarang banyak ditawarkan

pada smartphone maupun laptop sehingga penggunaan juga

mudah diakses oleh orang awam serta membantu merancang

secara mudah dan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa

menggunakan jasa konsultan. Seperti : 3d Home design, floor

plan, dsb yang memberikan kemudahan untuk simulasi 3D dari

desain yang diinginkan.

- Kelas desain online :

Memberikan pengetahuan tentang seputar topik desain serta

membantu orang awam memahami akan penting nya
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berbagai aspek dalam desain seperti lingkungan, aktivitas,

keamanan. Memberikan pembelajaran hal baru tentang

gambar maupun desain yang tentu saja memiliki harga yang

bervariasi sesuai keinginan guru dari kelas tersebut.

Produk tersebut membantu masyarakat awam untuk merancang desain

sesuai keinginan dan kebutuhannya. Tanpa memerhatikan beberapa aspek seperti

lingkungan, kenyamanan, perawatan jangka panjang , dsb. Hal tersebut bisa

diselesaikan dangan menggunakan jasa yang memiliki spesialis didalam nya

seperti konsultan Arsitektur Interior.

Substitusi jasa Fotografi :

Bentuk substitusi yang digunakan oleh klien juga memliki potensi

untuk menggantikan peran fotografer sebagai berikut :

- Referensi Internet :

Memberikan informasi fotografi sebagai referensi dan inspirasi.

Sebagai sumber data dalam insiprasi foto yang diminati

- Kamera HP:

Kamera HP saat ini menawarkan kualiats yang sangat baik dan

berbagai sarana marketing yang digunakan sales yang

menganggap kamera Hp memiliki fitur dan kualitas yang lebih

bagus dari kamera digital, disamping itu juga memiliki fitur

auto yang lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Faktanya

dengan ukuran sensor yang kecil serta kualiats gambar yang

kalah tajam ditawarkan oleh Hp menyebabkan kamera HP
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masih belum bisa menggantikan fungsi kamera sesungguhnya

dengan low light yang tidak sebagus sensor kamera yang besar.

- Pocket Lifestyle Camera :

Kamera ini memiliki fitur yang sangat user friendly sehingga

tidak membutuhkan pengetahuan tentang dasar kamera,

dibekali dengan sensor yang cukup besar (1inch)

mengahsilkan foto yang cukup tajam untuk kebutuhan sehari-

hari. Kamera ini biasa digunakan untuk orang yang baru

memulai belajar fotografi.

Dibutuhkan pengetahuan dasar tentang kamera (ISO, Shutter Speed,

Apperture),Pengetahuan tentang komposisi serta estetika

pengambilan gambar dan konsep yang membuat fotografer

mengambil foto yang berbeda dari orang awam pada umumnya.

Pengetahuan tentang segi ruangan interior serta Analisa ruangan

untuk menyampaikan presentasi foto secara baik dan maksimal.
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1.3.3. Market Forces

1.3.3.1.Market Issues

Pada masa pandemi ini banyak para pengusaha maupun pengembang

usaha yang gulung tikar sehingga nilai ekonomi menurun drastis. Para pekerja

juga banyak yang di PHK kan oleh pihak perusahaan demi menurunkan budget

pengeluaran usaha. Walaupun pemerintah telah menerapkan new normal di

Indonesia yang dimana usaha bisnis dapat kembali dibuka sesuai dengan protokol

Kesehatan, tentunya hal itu masih belum dapat untuk mengembalikan kondisi

perekonomian seperti awalnya, Masih banyak usaha usaha kecil yang gulung tikar

karena pembatasan aktivitas diluar rumah, serta biaya operasional yang tetap

berjalan juga menjadi salah satu banyaknya usaha-usaha yang gulung tikar.

Industri di bidang sports seperti liga-liga professional dan PON 2020 ditunda

akibat adanya Covid-19 yang menyebabkan para atlet menjadi pengangguran saat

ini. Banyak atlet membuka usaha-usaha kecil demi mendapatkan penghasilan

untuk pangan serta biaya tempat tinggal.

1.3.3.2.Market Segment

Konsultan :

Segmentasi market yang ditujukan dalam proyek pembangunan yaitu

perancangan desain interior maupun arsitektur dengan kebutuhan :

- Komersil : Melayani kebutuhan klien dengan perancangan

interior maupun arsitektur dengan kebutuhan untuk berbisnis

seperti wirausaha yang beriorentasi dengan sports dengan

menciptakan ruangan kerja yang nyaman.
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- Residential : Melayani perancangan proyek rumah tinggal

individu maupun komplek perumahan baik secara eksklusif

maupun ekonomis.

- Hospitality : Melayani kebutuhan pembuatan area untuk

memenuhi target hospitality yang berfokus pada hotel atlet

seperti wisma atlet untuk ajang kompetisi internasional

Crossfit Market Share

Berdasarkan data CNBC, CrossFit merupakan salah satu tren fitness terbesar di

dunia. CrossFit memiliki lebih dari 13.000 gym di lebih dari 120 negara,

dibandingkan dengan 13 gym pada tahun 2005. Berdasarkan angka usia pengguna

CrossFit :

- Under 18 : 18%

- 18-24 : 6%

- 25-34 : 42%

- 35-44 : 19%

- 45-54 : 8%

- 55-64 : <3%

- >65+ : <3%

Berdasarkan gender pria dan wanita memiliki ketertarikan dengan jumlah

yang seimbang. Dan berdasarkan ras didominasi oleh kulit putih sebanyak :

86% dengan pendapatan tahunan >USD 150,000. Pengguna Crossfit

umumnya memiliki keluarga sebanyak 59 % dan sudah memliki gelar

Pendidikan (S1) sebanyak 40 %. CrossFit Gym biasa disebut boxes untuk

mendukung penghematan energi. Biasa bersuasana industrial terbuka dengan

bukaan seperti pintu Gudang contohnya untuk memaksimalkan sirkulasi udara
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segar. CrossFit juga merupakan olah raga dengan interaksi antar anggota

komunitas kekeluargaan.

Berdasarkan fase lokasi yang ditargetkan pada fase pertama merupakan lokasi

setempat yaitu Denpasar, Bali. Pada fase kedua memperluas hingga

pengerjaan diluar kota dan fase ketiga mencakup wilayah Indonesia maupun

luar negri.

Fotografi :

Segmentasi Market ditujukan dalam pengembangan usaha sesuai berikut:

- UMKM : Pelaku bisnis usaha kecil yang ingin melakukan perdagangan

secara online dan membutuhkan media komunikasi secara visual biasa

berupa produk ataupun aksesoris.

- Konsultan Arsitek & Interior : Pelaku usaha dibidang jasa pembangunan

Interior Arsitek yang ingin membuat portofolio yang memadai serta

menarik untuk ditampilkan di website maupun buku yang diterbitkan

- Komersil :Pelaku Usaha yang ingin memasarkan ruangan yang menarik

perhatian calon customer (café, restoran, butk, retail, mall, dsb)

- Hospitality : Pelaku usaha bisnis perhotelan yang ingin menjual fasilitas

yang dimiliki (kamar hotel, lobby, lounge, eksterior, dsb)

- Production Manufacture : Pelaku usaha yang memproduksi produk dengan

tujuan penjualan secara online.

1.3.3.3.Needs and Demand

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang besar dari berbagai

aspek perekonomian di dunia. New Normal mengubah rutinitas kebiasaan
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masyarakat sehari-hari mulai dari kewajiban penggunaan masker serta test

kesehatan sebelum bepergian dan isolasi mandiri jika mendatangi sebuah

wilayah. Pembelajaran serta pekerjaan dilakukan secara online untuk

menghindari penularan virus tersebut. Segala fasilitas umum maupun

usaha masyarakat pun juga wajib mematuhi protokol kesehatan yang

sudah ditentukan.

Konsultan :

 Bussiness to Customer:

Himbauan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan menjadi faktor yang

dibutuhkan dalam mendesain suatu tempat tinggal maupun komersil.

Tempat tinggal dengan ruangan untuk mendukung kegiatan workout serta

home fitness berguna agar pengguna rumah tidak perlu berkontak fisik

dengan orang lain saat berolah raga.

 Bussiness to Bussiness :

Tempat komersil dibuat dengan menjaga kebersihan serta mematuhi

protokol kesehatan yang ada, seperti fitness center yang dibuat dengan

ruang leluasa, sirkulasi udara yang baik, memiliki kebersihan yang baik

untuk mencegah penularan virus yang ada.

Fotografi :

 Bussiness to Bussiness :

Pelaku usaha yang ingin memasarkan produk secara online (akibat

globalisasi banyak peningkatan belanja secara online) maupun fasilitas

usaha yang memiliki nilai lebih agar lebih menjangkau calon customer
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yang lebih jauh dan lebih luas. Serta konsultan lain yang ingin membuat

portofolio mereka yang lebih menarik dari sekedar render 3D komputer.

1.3.3.4.Switching Cost

Perpindahan cost/biaya akan terjadi ketika penawaran yang

diberikan oleh perusahaan ALLAN Project tidak sesuai dengan gaya yang

diinginkan oleh customer, sehingga mereka akan beralih ke perusahaan

konsultan lainnya yang lebih spesialis di bidang yang diinginkan klien.

Perpindahan ke perusahaan lain juga bisa disebabkan oleh penawaran

harga yang relative lebih mahal dari perusahaan lain, maupun jenis produk

yang ditawarkan berbeda. Customer juga beralih ke konsultan lain jika

hasil desain tidak sesaui dengan ekspektasi yang diinginkan oleh customer

itu sendiri. Pengaruh switching cost berpengaruh terhadap penurunan

reputasi dan profesionalitas ALLAN Project itu sendiri sehingga switching

cost merupakan hal yang patut dihindari dengan cara berupaya agar desain

yang dikerjakan dapat memenuhi ekspektasi klien.

1.3.3.5.Revenue Attractiveness

Konsultan :

Jasa konsultan yang ditawarkan oleh ALLAN Project memberikan

style desain yang diinginkan klien dan membantu kegiatan aktivitas orang

didalamnya.Membangun proyek secara komersial maupun residensial

yang beriorientasi pada kegiatan sports di dalam nya Penawaran juga

berlaku pada pelayanan jasa Architectural Interior and Product

Photography yaitu menawarkan jasa visual fotografi serta videografi
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sesuai dengan kebutuhan komersil dan digital marketing secara visual

maupun untuk kebutuhan portofolio (bundling package).

Interior Architecture Photography:

Jasa Fotografi ruangan Interior maupun Bangunan Arsitek sebagai media

penjualan maupun portofolio untuk konsultan kompetitor. Dan menampilkan

human interaction untuk menampilkan fungsi dan skala ruangan yang

disampaikan dalam bentuk gambar.

Jasa foto Produk untuk kebutuhan portofolio serta katalog dengan menampilkan

dekorasi sesuai dengan fungsi produk yang ditampilkan untuk menarik calon

customer.

1.3.4. Key Trends

1.3.4.1.Technology Trends

Konsultan :

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mengharuskan para desainer untuk

mengikuti serta beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Perkembangan

seperti gambar CAD (Computer Assisted Drawimg) ataupun BIM (Building

Information Modeling) drawing juga menjadi salah satu
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Gambar 1.1. Skema BIM drawing
Sumber : https://www.buildipedia.com

keahlian desainer dalam mendalami proyek perancangan desain tersebut

seperti menampilkan model 3D dan gambar kerja secara real time. AI

(Artificial Inteelligence), VR (Virtual Reality) sebagai platform untuk

berkomunikasi dengan klien dalam bentuk visual interaktif yang mampu

memberikan simualsi suasana ruangan dalam bentuk 3D. Perkembangan

internet juga membantu mengarahkan klien dengan style yang diinginkan

melalui gambar internet seperti ( Pinterest, ArchDaily, Instagram, dsb)

Banyaknya inspirasi desain memudahkan calon klien untuk memilih contoh

karya desain yang di inginkan serta membantu para desainer mendapat

gambaran apa yang diinginkan oleh klien tersebut.

Fotografi :

Perkembangan teknologi kamera digital saat ini berkembang pesat, salah

satunya kamera yang mampu menghasilkan foto serta video dengan standar
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cinema (hybrid) seperti contoh nya yaitu Canon EOS R5, Sony a1, Fujifilm XT-

4,dsb yang mampu mengahsilkan video dengan kualitas hampir seperti cinema

camera bioskop dengan resolusi 8k serta IBIS (In Body Image Stabilization) yang

mampu mendukung video dan fotografi agar image yang dihasilkan tajam, tidak

blur atau buram. Dan kamera tersebut dibuat dengan compact sehingga tidak

memakan banyak space. Trend saat ini juga terjadi pada Aerial Drone dimana

drone sudah dibuat sepraktis mungkin dengan bobot serta ukuran yang kecil dan

bisa dilipat (DJI mavic mini series, DJI mavic series) dan menghasilkan kualitas

foto dan video yang bagus walaupun dengan ukuran sensor yang lebih kecil.

Harga yang ditawarkan drone saat ini juga sudah mudah diakses masyarakat luas

(>Rp10.000.000) sehingga untuk mencoba drone saat ini sudah mudah dengan h

arga yang murah.

Gambar 1.2 Drone Lipat
Sumber : https://www.dji.com

Action camera seperti GoPro juga memiliki fungsi yang sangat bisa diandalkan

karena tahan terhadap air, debu,cuaca ekxtrem dan bisa bawa ke dalam air untuk

underwater photography. Teknologi sensor kamera yang melebihi fullframe

(35mm film format) yang mampu menghasilkan gambar yang sangat tajam hingga

https://www.dji.com


32

bisa dicetak sebesar bangunan seperti contoh nya Fujifilm GFX100 yang memiliki

resolusi sebesar 102 megapixel yang membuat kamera ini bisa mengahsilkan

gambar yang sangat tajam hingga di zoom dengan jarak 500% scale dan

Hasselblad X1D yang meiliki resolusi 50 megapixel yang biasa digunakan untuk

foto billboard fashion selebriti terkemuka. Namun harga kamera medium format

masih tergolong sangat mahal dengan kisaran harga dari Rp70 juta – hingga 200

juta belum termasuk dengan lensa (Rp 30 juta- Rp70 juta).

1.3.4.2.Regulatory Trends

Bisnis konsultan Interior dan Arsitektur dijalankan dengan

mengikuti peraturan kebijakan dari Himpunan Desainer Interior Indonesia

(HDII) serta Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Selain aturan yang diberikan

oleh asosiasi IAI dan HDII, bisnis konsultan Interior dan Arsitektur juga

diatur oleh pemerintah seperti adanya Peraturan Daerah, Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB), KDB, KSB, GSB, serta pajak penghasilan jasa dari

konsultan tersebut.

Regulasi yang menunjang sebagai lingkup areal bangunan sesuai

dengan PERDA 3 tahun 2016 Kabupaten Badung, Bali :

 Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa

kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total

luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap

mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung

lingkungan. KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%),

sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%).
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Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan

KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan

renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah

 Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa

kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total

luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap

mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung

lingkungan. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam

tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan

gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai

bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan

tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Peraturan dari IAI menjelaskan tentang Kode Etik Arsitek dalam

mengerjakan proyek serta penjelasan tentang layanan yang ditawarkan

terhadap klien dan penentuan tarif penggunaan jasa dari anggota IAI.

Konsultan wajib mengikuti peraturan yang ada dengan tujuan

bangunan tersebut teregistrasi memiliki ijin serta untuk menghindari

kecurangankecurangan yang ada di bidangnya.



34

1.3.4.3.Societal and Cultural Trends

Sports Trends :

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor terbesar kehidupaan

saat ini. Pada masa pandemi banyak masyarakat yang memiliki waktu di

rumah sehingga muncul tren kegiatan Workout From Home. Yaitu adalah

kegiatan olah raga di rumah yang biasa berorientasi pada kegiatan Yoga

maupun kegiatan workout dinamis seperti senam lantai, aerobic, dsb.

Muncul nya tren olah raga outdoor seperti Triathlon (renang, sepeda, dan

lari). Membantu meningkatkan akan pentingnya kesehatan tubuh agar

terhindar dari virus COVID-19 dan untuk menjaga daya tahan tubuh

dengan baik.

Photographic Trends :

Banyak nya bidang usaha kecil (UMKM) maupun perusahaan

besar yang membutuhkan digital marketing akibat dari era globalisasi.

Membuat banyak permintaan akan perkembangan dibidang online shop,

hal tersebut diperlukan peran dari fotografer sebagai media penengah dari

penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada customer dalam bentuk

gambar atau foto yang ditampilkan di website, Instagram, online shop,

atau sosial media lainnya.

1.3.4.4.Socio Economic Trends

Berdasarkan data dari tirto.id, Pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada Q2 2020 mengalami penurunan sebesar 5,32 %. Suhariyanto

menjelaskan, kontraksi sebesar 5,32% itu merupakan yang terendah sejak
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triwulan I tahun 1999. Ketika itu, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi

sebesar 6,13%. Penyebab penurunan ekonomi pada awal hingga

pertengahan 2020 dikarenakan oleh pandemic Covid19, yang dimana

masyarakat serta pengusaha bisnis harus menutup usaha nya hingga

mengalami kebangkrutan.

Menurut Menkeu Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan

yang signifikan pada triwulan III 2020. Titik balik atau turning point

pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari data

ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor. Pada

masa pertumbuhan tersebut perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -

3,49 %. Penyerapan belanja negara mengalami peningkatan hingga 15,5 %

(September 2020). Hal ini dikarenakan oleh realisasi bantuan social untuk

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Komsumsi rumah tangga

menunjukan perbaikan dari yang sebelumnya -5,5 % menjadi -4 %, hal 41

tersebut didukung oleh belanja pemerintah dalam rangka perlindungan

sosial yang meningkat tajam (Kemenkeu Indonesia 2020).

Kesimpulannya ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada

awal triwulan I hingga triwulan II karena pandemi Covid-19 yang baru

masuk ke Indonesia, Pada Triwulan III hingga seterusnya mengalami

peningkatan berkat bantuan sosial kepada masyarakat dan APBN untuk

penanganan Covid-19.
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1.3.5. Macro Economic Forces

1.3.5.1.Global Market Condition

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menurut IMF dunia akan

mengalami krisis keuangan dengan terjadinya resesi pada negara maju dan

negara berkembang pada tahun 2020. Krisis terjadi dan dipicu oleh pandemi

virus Covid-19 yang merupakan kondisi darurat kesehatan, tetapi segera

berubah menjadi krisis ekonomi dengan langkah-langkah pembatasan social

(PSBB) dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus. IMF menilai banyak

negara yang mulai mencabut kebijakan lockdown, namun proses yang

dibutuhkan memakan waktu yang cukup lama. Saat ini terdapat 95,7 juta

infeksi yang terjadi di seluruh dunia (18 Januari 2021). Amerika Serikat (24,1

juta), India (10,6 juta), Brazil (8,51 juta) , Russia (3,55 juta) dan Inggris (3,43

juta) saat ini adalah lima negara dengan jumlah kasus terbanyak.

Dalam laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan

Ekonomi (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini -6%

hingga -7,6 %. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih rendah

dibandingkan proyeksi Bank Dunia yang -5,2%. Tingkat pengangguran

global naik drastis menjadi 10 persen dan pertumbuhan perdagangan global

terkontraksi 11,4 persen (OECD).
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Gambar.1.3 Grafik Dampak Covid-19 terhadap Global Market
Sumber : Statista.com

Berdasarkan Grafik diatas tingkat GDP dunia dimana Indonesia termasuk

kedalam kategori negara yang mengalami penurunan ekonomi sebanyak -5,1 %.

Yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin.

Salah satu faktor nya adalah pariwisata di Indonesia karena pandemi kegiatan

travelling menjadi larangan sehingga pemasok ekonomi dibidang pariwisata

mengalami penurunan yang drastis.
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1.3.5.2.Capital Market

Gambar 1.4. Grafik Investasi Indonesia hingga TW I 2020
Sumber : Badan koordinasi penanaman modal

Capital market atau disebut dengan pasar modal. Penanaman pasar modal

merupakan suatu bentuk investasi di bidang aset keuangan dengan harapan

mendapatkan keuntungan kedepannya. Pandemi pada tahun 2020 memberikan

efek langsung kepada kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari

volume dan nilai transaksi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Rata rata transaksi harian selama 2019 sebanyak 9,1 triliun turun

menjadi 7,64 triliun pada tahun 2020. Begitu juga dengan rata-rata volume harian

yang mengalami penurunan dari 14,54 miliar pada 2019 menjadi 7,62 milyan di

tahun 2020. Sesuai katadata.co.id Berdasarkan KSEI hingga 29 Mei 2020, Jumlah

investor di pasar modal, baik saham, reksa dana, maupun obligasi mengalami

peningkatan sebanyak 13 % tercatat sebanyak 2,81 juta investor dibandingkan

2,48 juta investor pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga menjadi 3,53 juta
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investor pada 19 November 2020. Karena adanya WFH sehingga memiliki

banyak waktu maka terjadilah penanaman modal tersebut.

Potensi dari data diatas untuk mendapatkan modal bisnis adalah, mencari

investor dengan memasukan nama perusahaan di dalam stock market agar

mendapat awareness serta memberitahukan potensi-potensi kelebihan dari

perusahaan yang dimiliki. Serta penulis juga bekerja di perusahaan jasa konsultan

lain sebagai dasar penghasilan modal, memperluas koneksi dan menambah

pengalaman.

1.3.5.3.Commodity and Other Resources

Harga komoditas di pasar global berpengaruh trend yang ada. BPS (Badan

Pusat Statistik) mencatat harga grosir bahan konstruksi di Indonesia turun

sebanyak 0,11 % pada Maret 2020. Penurunan ini terjadi karena minimnya

permintaan di tengah pandemi virus Covid-19. Kepala BPS Suhariyanto

memaparkan bahwa hal ini tercermin dari deflasi IHPB (Indeks Harga

Perdagangan Besar) Konstruksi Maret 2020. Tercatat deflasi sebesar 0,11 %

secara bulanan, deflasi tahunan sebesar 0,99 %. Kelompok bangunan tempat

tinggal dan bukan tempat tinggal deflasi -0,06 %, kelompok pekerjaan umum

dan pertanian deflasi sebesar -0,05 %, Kelompok bangunan pekerjaan umum

seperti jalan, jembatan, serta Pelabuhan deflasi sebanyak 0,22% , kelompok

bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi sebanyak -

0,02%.
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Sebaliknya tingkat grosir barang konsumen mengalami kenaikan harag 0,1 %,

tingkat inflasi sejalan dengan kenaikan harga di tingkat eceran (IHK) Indeks

Harga Konsumen.

Tabel 1.10. IHPB Komoditas Konstruksi Indonesia 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.3.5.4.Economic Forces

Economic Forces atau disebut kekuatan ekonomi adalah faktor yang

menentukan daya saing lingkungan perusahaan. Terdapat beberapa faktor-faktor

yang menentukan kekuatan ekonomi suatu negara seperti tingkat inflasi suatu

negara, dan tingkat pengangguran.

 Tingkat Inflasi :
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Gambar 1.5. Grafik Inflasi Indonesia 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa inflasi di Indonesia selama tahun

2020 sebesar 1,68 %. Laju inflasi ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019

yaitu sebesar 2,72 %. Laju inflasi yang rendah mengacu pada rendahnya daya beli

masyarakat. Dengan nilai inflasi terendah terjadi pada bulan Agustus 2020 sebesar

1,32 % dan untuk bulan berikut-berikut nya meningkat hingga 1,68 % pada akhir

2020. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi

Indonesia mengalami penurunan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) laju inflasi

2020 sebagian besar disebabkan oleh makanan, minuman serta tembakau yang

menyumbang 0,7 %.

 Tingkat Pengangguran:

Gambar 1.6. Grafik Tingkat Pengangguran di Indonesia 2018-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia

pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka
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(TPT) melaporkan data bahwa peningkatan meningkat dari 5,23 % menjadi

7,07 %, Yaitu bertambah sebanyak 2,67 juta orang dibandingkan pada Agustus

2019.

Gambar 1.7. Grafik Ketenagakerjaan di Indonesia 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pandemi

Covid-19. Terdapat sebanyak 29,12 juta pekerja yang terdampak Covid-19,

sebanyak 2,56 juta yang pengangguran akibat Covid-19. 1,77 juta orang

yang tidak bekerja karena Covid-19, dan sebanyak 24,03 juta orang yang

bekerja dengan pengurangan jam kerja. Hal ini terjadi karena covid-19

yang merupakan situasi darurat kesehatan yang menyebabkan banyak

usaha yang bangkrut ataupun tutup serta pkerja yang di PHK dan pada

Agustus mengalami resesi ekonomi di Indonesia akibat dari factor

pengangguran di Indonesia.
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 Pendapatan & Pengeluaran Perkapita Daerah Bali

Gambar 1.8. Tabel Pendapatan Perbulan Kabupaten Bali
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berikut adalah data Upah minimum tiap daerah jkabupatehn di Bali.

Badung sendiri (Kuta, Seminyak, Canggu, Kerobokan ) memiliki UMP

tertinggi di Bali sebesar Rp2,930,092 akibat dari banyak nya turis asing

dan expat yang menjadi sumber ekonomi daerah mereka
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Gambar 1.9. Tabel Pengeluaran Perbulan Bali
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional
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Berikut adalah data pengeluarahn per kapita sebulan menurut kategori non

makanan yang dikeluarkan untuk biaya hidup di Bali. Untuk di daerah Badung

sendiri (meliputi Kuta, Seminyak, Canggu, Kerobokan), data konsumsi makanan

mengalami penurunan pada 2019 dibandingkan pada tahun 2017. Dan data

konsumsi non makanan juga menurun dari 2019 dibandingkan dengan 2017.

Gambar 1.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada tahun 2020 masih didominasi oleh

Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat

berkontribusi sebesar 18,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,

kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,06

persen.
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1.3.5 Model Bisnis

BUSINESS NAME: ALLAN Project
PROBLEM THEY SOLVED:
Konsultan Interior Arsitektur di bidang Sports Industry

KEY
PARTNERSHIP

Buyer Supplier
Relationship

Hubungan

kerjasama dengan

supplier material,

desainer furniture,

dsb

Coorporate
partnership

Hubungan kerja

sama dengan pihak

kontraktor,

developer untuk

mendukung

pengerjaan proyek,

Pengembang

website

Other Partneship

Sports Community

Athlete

KEY ACTIVITIES

Production
Merancang gambar

sesuai dengan

kebutuhan yang

diinginkan, Meeting,

Eksekusi proyek

maupun jasa

fotografi yang

ditawarkan.

Problem Solving
Menyelesaikan

permasalahan yang

dialami oleh klien

maupun lingkungan

sekitar dengan

berbagai bantuan

teknologi desain

yang ada

Development
Mengembangkan

konsep yang sudah

disetujui oleh pihak

desainer dengan

klien

VALUE
PROPOSITIONS

ALLAN Project
merupakan sebuah
konsultan yang
menawarkan jasa
desain interior
arsitektur yang
berorientasi pada
kegiatan olah

raga/sports dengan
menyesuaikan style
yang diinginkan oleh

klien. Dengan
memberikan

aksesibilitas serta
pergerakan ruangan
yang leuasa sesuai

dengan standard yang
ditentukan.

CUSTOMER
RELATIONSHIPS

Dedicated
Personal
Assistence:

Klien akan

dihandle dengan

desainer itu

sendiri yang

sudah

melakukan

Analisa data

serta untuk

menjaga

komunikasi

dengan baik

serta diberikan

follow up

progress oleh

pengawas

proyek

CUSTOMER
SEGMENTS

Model/Concept:

Komersial, dan

residential

Demografi:

Customer yang
tertarik dibidang
Sports baik
pelaku bisnis
komersil
maupun

residensial, lokal
maupun
customer

mancanegara
(foreigner)
dengan target
kelas menengah
dan kelas atas
dengan usia 25-
55 tahun dan
berpenghasilan

diatas
Rp15,000,000

atau
diatas >USD400
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Tabel 1.11. Bisnis Model canvas ALLAN Project

KEY RESOURCES

Physical
Studio ofiice,

Design
Equipment
(printer ,
paper,
drafting

table ,dsb),
Personal
Computer
(hardware,
software)

Human
Resources :
Designer, 3D
Modeler,
Drafter,

Accountant,
Project
Manager,
Marketing,
Karyawan
yang

memiliki
sport interest

Financial :
Cash Flow,
Monthly
Report

CHANNELS

Awareness:
Mengikuti komunitas-

komunitas
Sports,Publikasi di

social media, Word of
Mouth

Evaluation: Feedback
atau masukan dari

klien

Purchase:Melakukan
kontrak dalam

pengerjaan desain
dengan klien atau

mitra kerja

Delivery: Pengerjaan
desain sesuai dengan

tahapan yang
ditentukan, bekerja
sesuai dengan SOP

perusahaan,
memberikan update

kepada klien.

After Sales:
Bukti nyata hasil
desain yang

menyebabkan words
of mouth, update
portofolio dalam

social media maupun
website

COST STRUCTURE
Value Driven:Biaya desain yang diberikan sesuai
dengan tingkat kerumitan dari desain yang diminta
klien
Fixed cost: Biaya operasional ( Gaji, peralatan,
Listrik, internet, telepon, dll.)
Variable cost: Biaya transportasi, biaya desain,
biaya bahan baku, biaya pengerjaan
Investment Cost : Software CAD, BIM, Sports
Science Software (xcitex, nike+, Garmin,
Endomondo)

REVENUE STREAMS
Usage Fee :

Perolehan yang didapat berasal dari jasa desain yang
diberikan ( kerumitan, luasan, revisi , dsb ) dalam
bentuk per m2
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BUSINESS NAME:
PROBLEM THEY SOLVED:
Interior Architecture Photography

KEY
PARTNERSHIP

Buyer Supplier
Relationship

Hubungan

kerjasama dengan

supplier vendor

equipment

kamera,dsb

Coorporate
partnership

Hubungan kerja

sama dengan pihak

model, serta crew

shooting

KEY ACTIVITIES

Production
Merancang gambar

sesuai dengan

kebutuhan yang

diinginkan, Meeting,

Eksekusi proyek

maupun jasa

fotografi yang

ditawarkan.

Problem Solving
Menyelesaikan

permasalahan yang

dialami oleh klien

maupun lingkungan

sekitar dengan

berbagai bantuan

teknologi desain

yang ada

Development
Mengembangkan
angle yang sudah

diambil, proses post-
production (editing),
color grading, dan
retouch pada foto
untuk memperjelas

foto

VALUE
PROPOSITIONS

Fotografi ruangan
Interior maupun
produk dengan
menampilkan

interaksi dengan
human interest untuk
memberikan suasana
serta besaran skala
dari ruangan yang
disampaikan.

Memberikan aset
dekorasi pada

kegiatan shooting
ruangan interior
maupun produk.

CUSTOMER
RELATIONSHIPS

Memberikan
pelayanan berupa
konsep foto yang
diinginkan, tema
foto, memberikan

saran atau
masukan tentang
referensi foto yang
bagus kepada

klien

Melakukan
editing&enhance
ment pada gambar

untuk
meningkatkan
nilai seni pada
fotografi dan
memudahkan

untuk
menyampaikan
pesan yang baik.

Meminta feedback
ataupun masukan
dari klien tentang
hasil foto yang
diterima sebagai
evaluasi untuk
kedepannya.

CUSTOMER
SEGMENTS

Model/Concept:

Product, Interior,
Exterior,

Commercial,
Residencial

Demografi:
Klien dengan
usaha bisnis
dibidang
produksi
furniture
maupun

konsultan arsitek
dan interior yang

ingin men-
dokumentasikan
hasil karya untuk

kebutuhan
portofolio,

marketing, serta
penjualan online

bidang usaha
(café, restoran,

lounge,
hotel,dsb) yang
didokumentasika

n sebagai
kebutuhan

penjualan fitur
serta kelebihan
dari bidang
usaha mereka
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Tabel 1.12. Bisnis Model Canvas fotografi ALLAN Project

KEY RESOURCES

Physical
Kamera,

Lensa, LED,
Flash, tripod,
monopod ,

dsb

Human
Resources :
Model, crew,
fotografer

Financial :
Cash Flow,
Monthly
Report

CHANNELS

Awareness:
Mengikuti tren

fotografi,Publikasi di
social media, Word of

Mouth

Evaluation: Feedback
atau masukan dari

klien

Purchase:Melakukan
pembelian equipment

Delivery: Pengerjaan
desain sesuai dengan

tahapan yang
ditentukan, bekerja
sesuai dengan SOP
Pemberian hasil foto

kepada klien

After Sales:
Hasil foto diupload di

internet

COST STRUCTURE
Fixed cost: Biaya operasional ( Gaji, peralatan,
Listrik, internet, telepon, dll.)
Variable cost: Biaya transportasi, biaya shooting,
biaya gear, biaya pengerjaan
Investment Cost :

REVENUE STREAMS
Usage Fee :

Perolehan yang didapat berasal dari jasa foto yang
diberikan (konsep, tema, dsb) dalam bentuk per foto
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1.3.5.1. Value Proposition

Value yang ditawarkan dari suatu bidang usaha sangatlah penting untuk

kemajuan usaha tersebut dikarenakan banyaknya kompetitor dalam bidang jasa

konsultan arsitektur dan interior sehingga mewajibkan setiap badan usaha harus

memiliki keunggulan nya masing-masing.

 ALLAN Project merupakan sebuah konsultan yang menawarkan jasa

desain interior arsitektur yang berorientasi pada kegiatan olah raga/sports

dengan menyesuaikan style yang diinginkan oleh klien. Dengan

memberikan aksesibilitas serta pergerakan ruangan yang leuasa sesuai

dengan standard yang ditentukan.

 Interior Architecture Photography:

Fotografi ruangan Interior maupun produk dengan menampilkan interaksi

dengan human interest untuk memberikan suasana serta besaran skala dari

ruangan yang disampaikan. Memberikan aset dekorasi pada kegiatan

shooting ruangan interior maupun produk.

1.3.5.2. Customer Relationship

Konsultan :

 Customer merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan untuk

dapat terus berjalan, dimana suatu usaha memiliki hubungan timbal

balik dengan seorang klien mulai dari tahapan awal perancangan

hingga tahap akhir perancangan serta meminta saran dan kritik dari

customer untuk mengevaluasi hasil kerja tiap proyek yang berguna
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untuk kedepannya. Terdapat segmen pelayanan terhadap klien yang

dimaksud seperti :

 Perencana / Desainer : bertugas sebagai penganalisa data lapangan,

melakukan tahap perancangan gambar, dan melakukan persetujuan

dengan pihak klien untuk mencapai tujuan yang maksimal

 Pengawas: bertugas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

gambar kerja dari perencana serta mengawasi jalannya proyek agar

tetap sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Fotografer :

 Memberikan pelayanan berupa konsep foto yang diinginkan, tema

foto, memberikan saran atau masukan tentang referensi foto yang

bagus kepada klien

 Melakukan editing&enhancement pada gambar untuk

meningkatkan nilai seni pada fotografi dan memudahkan untuk

menyampaikan pesan yang baik.

 Meminta feedback ataupun masukan dari klien tentang hasil foto

yang diterima sebagai evaluasi untuk kedepannya.

1.3.5.3. Customer Segment

Konsultan :

Customer merupakan hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis,

karena profit penghasilan dan jalannya usaha bisnis berasal dari
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customer itu sendiri. Customer segment untuk ALLAN Project sendiri

melayani target pasar yang spesifik yang memiliki sport Interest yaitu :

 Commercial : Pelaku bidang usaha yang memiliki Sport Interest

seperti pembangunan Sports Facillity, Fitness Center, Toko retail

sports, serta fasilitas pendukung atlet lainnya.

 Residensial : Pihak klien menginginkan sebuah tempat tinggal sebagai

pusat kegiatannya dan memberikan fasilitas kebugaran sebagai sarana

olah raga di dalam rumah.

 Hospitality : Pelaku bisnis seperti pembangunan Wisma Atlet untuk

ajang kompetisi Internasional maupun Nasional.

Tabel 1.13. Biaya Hidup Expat di Bali

Berikut adalah data finansial Expat yang tinggal di Bali. Biasanya menghabiskan

biaya sekitar USD 720 – USD 2600 per bulan nya. Dengan tempat tinggal seperti

High End Villa (sekitar USD 1300). Pendapatan WNA minimum yang diperoleh

di Bali sekitar USD 140 per bulan. Dan dengan pekerjaan yang lebih tinggi bisa

menghasilkan > USD 500 per Bulan nya. Biaya VISA turis untuk bali biasa

sekitar USD 35 untuk jangka waktu 30 hari dan bisa diperpanjang hingga 60 hari.
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Biasa digunakan untuk Expat dengan short-term living di Bali. Expat biasa

menetap di Canggu, Seminyak , Ubud, dan beberapa di Sanur Denpasar. Dengan

biaya berlokasi di Canggu sekitar USD900-USD1.800, Ubud dengan USD700-

USD1.500, dan Seminyak sekitar USD900-USD2.000. WNA biasa mengunjungi

dan menetap di Bali dengan alasan pekerjaan dan ingin menikmati kehidupan

alam dan kehidupan praktis. WNA juga menggunakan transportasi pribadi yaitu

motor menjadi pilihan utama mereka karena faktor kemudahan nya.

Dengan Demografi yaitu turis maupun WNA mancanegara dengan

finansial kelas menegah hingga atas, penghasilan >Rp15.000.000 (>USD 1,000)

hingga puluhan juta keatas. Dengan Batasan usia yaitu 25 hingga 55 tahun.

Terdapat WNI dengan interest di bidang olah raga dengan

penghasilan >Rp15.000.000 hingga puluhan juta. Dengan Batasan usia dari 25-55

tahun.

Fotografi :

 Klien dengan usaha bisnis dibidang produksi furniture maupun konsultan

arsitek dan interior yang ingin men-dokumentasikan hasil karya untuk

kebutuhan portofolio, marketing, serta penjualan online.

 Pelaku usaha : Interior lokasi bidang usaha mereka (café, restoran, lounge,

hotel,dsb) yang didokumentasikan sebagai kebutuhan penjualan fitur serta

kelebihan dari bidang usaha mereka.

 Product Katalog : Pelaku usaha baik UMKM hingga perusahaan besar

yang ingin memasarkan produk nya dibidang digital marketing (website,

toko online) serta untuk katalog list produk mereka



54

Untuk segmentasi customer fotografi Interior Arsitek untuk arsitek yaitu

pengusaha atau Entrepreneur dibidang perhotelan maupun komersil (café,

restoran,dsb) yang memiliki penghasilan Rp10,000,000 keatas, serta konsultan

Arsitektur Interior yang menginginkan portofolio berupa hasil karya yang

nyata. Fotografi produk berpatok pada bidang usaha furniture yang bergerak

dibidang online sales.

1.3.5.4. Channel

Konsultan :

 Awareness : Mengikuti komunitas-komunitas Sports,Publikasi di social

media (intagram, facebook, website), Word of Mouth

 Evaluation : Menerima saran atau masukan dari klien sebagai bahan

pembelajaran untuk perkembangan bisnis kedepannya. (feedback website)

 Purchase : Melakukan kontrak dalam pengerjaan desain dengan klien atau

mitra kerja

 Delivery: Pengerjaan desain sesuai dengan tahapan yang ditentukan,

bekerja sesuai dengan SOP perusahaan, memberikan update kepada klien.

(whatsapp, email)

 After Sales: Bukti nyata hasil desain yang menyebabkan words of mouth,

update portofolio dalam social media maupun website

Fotografi :

 Awareness : Mengikuti tren fotografi,Publikasi di social media (instagram,

facebook, website), Word of Mouth



55

 Evaluation : Menerima saran atau masukan dari klien sebagai bahan

pembelajaran untuk perkembangan bisnis kedepannya. (feedback website)

 Purchase : Pembelian equipment serta dekorasi dari supplier (vendor

kamera, lensa, equipment)

 Delivery: Pengerjaan shooting sesuai perencanaan awal, pengiriman hasil

prosesing foto kepada klien (softcopy & hardcopy)

 After Sales : Bukti nyata hasil foto diupload di internet serta website-

website

1.3.5.5. key Activities

Merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang

terdiri dari berbagai tahapan dalam proses membangun sebuah proyek sehingga

diperlukan berbagai jenis hal yang dilakukan.:

 Data Research : Mengumpuklkan data hasil analisa seputar kegiatan

olah raga yang dilakukan terhadap calon customer.

 Production : Merancang gambar sesuai dengan kebutuhan yang

diinginkan, Meeting, Eksekusi proyek

 Problem Solving: Menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh

klien maupun lingkungan sekitar dengan berbagai bantuan teknologi

desain yang ada

 Development : Mengembangkan konsep yang sudah disetujui oleh

pihak desainer dengan klien

Fotografi :
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 Data Research : Mengumpuklkan data hasil analisa seputar lokasi

shooting serta model konsep (story board), serta tema yang diinginkan

oleh klien

 Production : Setup ruangan yang dikerjakan, pengaturan lighting,

dekorasi ruangan, penempatan model, pengambilan angle sesuai

rencana yang ditentukan

 Problem Solving: Menutupi kekurangan dan menonjolkan detail yang

diinginkan klien pada bagian objek yang ingin di highlight oleh klien

 Development : Mengembangkan angle yang sudah diambil, proses

post-production (editing), color grading, dan retouch pada foto untuk

memperjelas foto

 Finish Product : Berupa softcopy foto maupun hardcopy foto yang

dipilih oleh klien sesuai dengan jumlah yang ditentukan pada awal

perjanjian kontrak.

1.3.5.6. Key Partner

Menjalin hubungan kerjasama atau bermitra bertujuan untuk melancarkan

bisnis kedua belah pihak, mengurangi resiko kegagalan, mengoptimalkan kerja

dari dua belah pihak perusahaan. Pentingnya kerjasama juga membantu

menjangkau klien lebih luas karena adanya networking yang lebih luas.

ALLAN Project bekerja sama dengan pihak seperti :

 Property Developer: Pihak yang membantu promosi serta

mengembangkan asset penjualan terhadap bangunan

 Kontraktor: Pihak yang melakukan pengawasan jalannya proyek
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 Material Supplier: Pihak yang menjadi mitra dalam supply material

bangunan maupun sampel produk

 Furniture Designer: Pihak yang bertugas dalam pengerjaan dan

pembuatan mebel

 Website Developer : pengembangan dalam pembuatan website

konsultan

 Sport Community : Komunitas yang memiliki ketertarikan didalam

kegiatan olahraga yang berguna untuk membantu menganalisa

kebutuhan yang diinginkan oleh customer di dalam fasilitas olah raga

yang dibangun.

Fotografi :

 Model: Pihak yang membantu sebagai subjek dari fungsi produk dan

skala manusia

 Brand Vendor : Supplier peralatan serta gear untuk produksi.

1.3.5.7. Key Resources

Setiap usaha bisnis membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan untuk

kelangsungan bisnis mereka baik SDM (manusia) serta SDA (alam). Penggunaan

nya pun berbeda-beda tergantung dari model bisnis yang dijalankan. Berikut

merupakan sumber daya oleh ALLAN Project :

Konsultan:

- Physical : Studio office, Design Equipment (printer , paper, drafting

table ,dsb), Personal Computer (hardware, software)
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- Human Resources : Designer, 3D Modeler, Drafter, Accountant,

Project Manager, Marketing, Staff yang memiliki pengetahuan

dibidang olahraga.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi fase I

Sumber : Data pribadi (2020)

Bagan 1.2. Struktur Organisasi tahap II

Sumber : Data pribadi (2020)

Freelancer

Owner
(Designer/Photographer)

Owner
(Creative Director)

Freelancer Designer InteriorArsitek

Finance
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Bagan 1.3. Struktur Organisasi tahap III

Sumber : Data pribadi (2020)

 Financial : Cash Flow, Monthly Report

 Intellectual Skill : Panduan desain sports area, Pengetahuan seputar

sport maupun fotografi.

Fotografi :

- Physical : Kamera, Lensa (Ultra Wide- Telephoto Lens), Flash,

Portable LED RGB, Diffusser, Reflector, Tripod, Monopod, Gimbal,

Filter, Rig, Microphone, Drone

- Human Resources : Fotografer/videografer (Cameraman), Dekorator,

lighting Crew set,Model.

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream

Biaya pengeluaran serta penghasilan yang diperoleh oleh ALLAN Project

Cost :

 Model/concept: Value Driven

Owner
(Creative Director)

HRD

ArsitekPhotographer Marketing

Finance

Designer Interior

Drafter Drafter3D Artist3D Artist
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Biaya desain yang diberikan sesuai dengan tingkat kerumitan dari desain

yang diminta klien

 Fixed cost: Biaya operasional ( Gaji , peralatan, Listrik, internet, telepon,

dll.)

 Variable cost: Biaya transportasi, biaya desain, biaya bahan baku, biaya

pengerjaan, Upgrade Software

 Investment : Software CAD, BIM, Sports Science Software (xcitex, nike+,

Garmin, Endomondo)

Biaya pengeluaran serta pengasilan yang diporeleh oleh ALLAN Project

Photography :

 Investment : Kamera, Lensa, Tripod, Rig, Monopod, Diffusser, Reflector,

Flash, LED, Filter, Slider, Properti dekorasi, backdrop, Adobe CC,

Memory Card, Drone

 Fixed cost: Biaya operasional ( Gaji , peralatan, Listrik, internet, telepon,

dll.)

 Variable cost: Biaya transportasi, biaya upgrade gear (kamera, lensa),

biaya bahan baku, biaya shooting, biaya crew tambahan, Upgrade

Software

 Model/concept: Value Driven

Biaya foto yang disesuaikan dengan paket per foto yang diterima termasuk

editing yang dilakukan sesuai dengan jenis foto yang dilakukan (produk /

human interest/ interior architecture).

Revenue Stream :
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Konsultan:

 Usage Fee : Perolehan yang didapat berasal dari jasa desain yang

diberikan ( kerumitan, luasan, revisi , dsb ) dalam bentuk per m2

Fotografi :

 Usage Fee : Perolehan yang didapat berasal dari jasa fotografi (kerumitan,

tema, property dekorasi) dalam bentuk per foto yang dihasilkan
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