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BAB 1 FRESKO ATELIER

1.1. Ringkasan Eksekutif

1.1.1. Ringkasan

Fresko Atelier merupakan konsultan arsitektur interior yang 

bergerak dalam pendalaman sense of place dan penyedia informasi jasa 

kontraktor (interior & arsitektur) yang berdomisili di Malang. Menurut (Dr-

Ing. Ir. Himasari, 2020) Arsitektur tidak lepas dari kondisi yang terjadi di 

luar, arsitektur dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Arsitektur 

merupakan interaksi antara manusia dengan area spatial. Pentingnya 

interaksi antara arsitektur dengan manusia saat ini terlihat sangat jelas 

khususnya dalam masa pandemi COVID-19 yang telah menghasilkan 

banyak dilema dan telah mengubah sudut pandang sense of place pada tiap 

orang. Menurut artikel yang dikutip dari (Kontan.co.id, 2020), Arsitek Rubi

Roesli mengatakan bahwa adanya pandemi telah mengubah gaya hidup 

pada kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari kepedulian masyarakat 

terhadap kesehatan seperti olahraga, bercocok tanam, mengurangi interaksi, 

dan bekerja di rumah. Menurut Rubi, kunci dari inovasi arsitektur yang 

perlu dilakukan saat ini adalah dalam persoalan kesehatan. Selain itu, 

kebutuhan yang dibutuhkan konsumen saat ini adalah space untuk 

berolahraga, melakukan hobi, dan bekerja di rumah. Situasi ini secara tidak 

langsung telah menunjukkan berbagai perubahan persepsi user terhadap 

sense of place pada desain Arsitektur dan Interior. Dalam hal ini menurut 

(Medium.com, 2018), sense of place merupakan persepsi seseorang 
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terhadap suatu tempat. Sebuah sense of place yang ideal seharusnya 

merupakan perasaan kerinduan seseorang terhadap suatu tempat yang 

pernah dikenal. Pada saat pertama kali seseorang pergi mengunjungi suatu 

tempat tentunya akan ada rasa keinginan dan perasaan untuk 

mengeksplorasi area sekitar. Rasa yang ditimbulkan terhadap suatu tempat

secara mendalam akan menghasilkan makna dan hubungan yang baik 

sehingga dapat menimbulkan konsekuensi positif agar orang ingin datang

kembali. Selain itu, salah satu alasan pentingnya sense of place saat ini 

tentunya mudah dilihat dari arsitektur Indonesia yang kini banyak 

dipengaruhi oleh budaya barat mengenai modernism. Bentuk dan gaya 

arsitektur Indonesia yang berkarakter saat ini perlahan digantikan dengan 

bentuk-bentuk sederhana namun secara tidak langsung menghilangkan 

identitas pada suatu area. Menurut (Dwiwahyu, 2017) dengan adanya 

perkembangan teknologi di era modern secara tidak langsung aspek spirit 

of place sering kali dilupakan dalam perancangan. Oleh karena itu

penerapan Sense of Place pada arsitektur pada saat ini merupakan 

kebutuhan yang krusial. Selain itu menurut (Bisnis.com, 2019), dilihat dari 

meningkatnya investor dan pengembang properti yang ingin menyasar 

sektor living menjadi peluang yang besar dalam penggunaan jasa arsitektur 

& interior. Menurut (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d.), sebuah bangunan yang 

terdesain dengan baik dapat meningkatkan nilai suatu asset bangunan dalam 

jangka Panjang. Melihat beberapa pertimbangan tersebut, penulis 
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berpendapat bahwa konsultan arsitektur interior dengan pendalaman sense 

of place merupakan jasa yang dibutuhkan.

Fresko Atelier melayani project residential, office, restaurant, & 

commercial khususnya di daerah Jawa Timur dan ke depannya pada skala 

nasional dengan target segmen mid – high end. Komitmen Frekso Atelier 

adalah detail oriented dimulai dari perancangan arsitektur, interior, interior 

styling, & pengenalan terhadap teknologi-teknologi smart-home terbaru. 

Mengingat tren generasi milenial yang memanfaatkan internet of things dan 

era revolusi Industri 4.0. (Bisnis.com, 2019)

1.1.2. Visi

Visi dari Fresko Atelier adalah menjadi konsultan arsitektur interior 

yang terpercaya, profesional, dan detail oriented dengan accessibility yang 

mudah dan menggunakan pendalaman sense of place dalam skala nasional.

Gambar 1.1. Logo Fresko Atelier

Sumber: Data Pribadi (2020)
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1.1.3. Misi

Misi dari Fresko Atelier antara lain adalah:

Bekerja sama dengan kontraktor arsitektur & interior pihak ketiga

Membangun Konsultan Arsitektur Interior yang terstruktur

Melakukan edukasi terhadap staff dengan mengadakan sesi design 

knowledge bersama akademisi / mengikuti online course mengenai 

Sense of Place Design

Mengerjakan project dalam standar & skala nasional

1.1.4. Tujuan

Tujuan dari Fresko Atelier adalah:

Menghasilkan karya-karya desain yang menonjolkan pendekatan 

sense of place terhadap arsitektur maupun interior.

Mewujudkan keinginan klien secara akurat dan mendetail.

Menjadi solusi yang praktis bagi klien untuk membangun suatu 

bangunan arsitektur ataupun interior.

1.2. Gambaran Usaha

1.2.1. Identitas dan Kepemilikan Perusahaan

Secara garis besar, Fresko Atelier adalah perusahaan dengan 

kepemilikan tunggal / perseorangan. Menurut (Companies Incorporated, 

n.d.), bisnis dengan sistem kepemilikan tunggal adalah bisnis yang paling 

mudah untuk dimulai oleh karena struktur bisnis yang paling sederhana. Hal 

ini juga disertai dengan kelemahannya yang membuat semua tanggung 
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jawab pekerjaan yang tidak terbatas di handle oleh owner sendiri. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagai perusahaan awal, sistem 

kepemilikan tunggal adalah pilihan yang ideal. Namun untuk ke depannya, 

hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Fresko Atelier untuk menjadi suatu 

perusahaan perseroan terbatas (PT) agar dapat semakin berkembang baik 

dari segi pendanaan, tender, & banyaknya jumlah anggota. Pada fase 

pertama, kepemilikan perusahaan Fresko Atelier dimiliki oleh Vieri 

Imanuel Lokito.

1.2.2. Fase Usaha

Dalam menjalankan suatu usaha, perencanaan fase usaha merupakan hal 

yang krusial agar usaha tetap berjalan ke arah yang benar. Berikut adalah 

ketiga fase usaha Fresko Atelier:

1. Fase Pertama (2022-2026)

Pada fase awal, penulis akan lebih fokus pada meningkatkan 

Branding & Brand Awareness melalui iklan (Social Media & World Of 

Mouth) & mengerjakan project dengan tim yang kecil (drafter). Lokasi 

perusahaan pada awalnya akan berada di kantor milik keluarga & 

berjalan dengan modal awal dari investor. Lalu seiring berjalannya 

waktu, melalui project-project awal diharapkan penulis juga dapat 

mengumpulkan dana dan membangun list database customer sebagai 

Channel untuk kebutuhan marketing ke depannya. Pada tahapan 
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project-project awal, penulis akan memprioritaskan project yang berada 

di sekitar Jawa Timur.

2. Fase Kedua (2026-2029)

Pada fase kedua, dengan adanya anggaran yang terkumpul, penulis 

akan menambahkan jumlah staff untuk mendesain (architect, interior 

designer, & drafter), finance + marketing, dan Project Manager untuk 

perkembangan perusahaan. Pada Fase kedua, melalui pengalaman-

pengalaman yang didapatkan sebelumnya, Fresko Atelier akan mulai 

menjadi konsultan arsitektur interior yang melayani target customer

dalam skala nasional.

3. Fase Ketiga (2029 dst)

Pada fase ketiga, dengan bertumbuhnya tim, Fresko Atelier akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengadakan program magang 

untuk saling sharing tentang pengetahuan arsitektur terbaru dan 

mengadakan sesi product & design knowledge. Pada Fase ketiga ini 

Fresko Atelier akan lebih mengutamakan project dengan skala yang 

lebih besar & segmen High End. Dengan semakin besarnya project &

karyawan Fresko Atelier akan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas 

(PT) agar dapat semakin berkembang dari segi pendanaan, tender, & 

banyaknya jumlah anggota.
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Berikut adalah tabel hasil kesimpulan dari ketiga fase yang akan dijalankan 

Fresko Atelier:

Fase Pertama Fase Kedua Fase Ketiga

Kepemilikan 

Usaha

Kepemilikan 

Tunggal

Kepemilikan 

Tunggal

Perseroan 

Terbatas (PT.)

Modal Usaha Investor Cash Flow

Perusahaan

Cash Flow

Perusahaan

Fokus Utama Branding,

Channel, & 

Marketing

Penambahan Staff Pengembangan 

Staff

Kantor Kantor Milik 

Keluarga

Kantor Milik 

Keluarga

Kantor Baru

Staff Drafter Architect, Interior 

Designer, Drafter, 

Finance + 

Marketing, Project 

Manager

Architect, Interior 

Designer, 

Drafter, Finance 

+ Marketing, 

Project Manager

Jenis Project Residential, 

Commercial,

Office, 

Restaurant

Residential, 

Commercial, 

Office, Restaurant

Residential, 

Commercial, 

Office, 

Restaurant

Jangkauan 

Project

Jawa Nasional Nasional

Target Segmen Mid-High End Mid-High End Prioritas High 

End

Strategi 

Marketing

List Building, 

Social Media Ads, 

Word of Mouth

List Building, 

Social Media Ads, 

Word of Mouth

List Building, 

Social Media Ads, 

Word of Mouth

Tabel 1.1. Kesimpulan 3 Fase Fresko Atelier

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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1.2.3. Perolehan Modal

Pada fase awal, perolehan modal Fresko Atelier berasal dari dana 

pribadi, investor, & hibah berupa tempat kerja (kantor) dari keluarga. 

Perolehan modal awal akan digunakan untuk keperluan operasional kantor 

seperti komputer, printer, meteran laser, dan biaya listrik, air, dsb. Lalu pada 

fase kedua & ketiga, perusahaan akan terus berkembang dengan 

penambahan modal dari cash flow perusahaan.

1.2.4. Spesifikasi Layanan dan atau Produk Usaha

Berikut adalah layanan dan produk yang ditawarkan oleh Fresko Atelier:

Architecture Design

Jasa desain arsitektur yang ditawarkan oleh Fresko Atelier 

mengikuti standar lingkup pekerjaan arsitek pada umumnya. Menurut 

(Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, n.d.), lingkup pekerjaan arsitek 

dilalui oleh berbagai tahap. Tahapan dalam desain arsitektur adalah:

o Tahap Konsep Rancangan

o Tahap Pra Rancangan / Skematik Desain

o Tahap Pengembangan Rancangan

o Tahap Pembuatan Gambar kerja

o Tahap Proses Pengadaan Pelaksanaan Konstruksi

o Tahap Pengawasan Berkala
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Interior Design

Jasa desain interior yang ditawarkan oleh Fresko Atelier mengikuti 

standar lingkup pekerjaan desainer interior pada umumnya. Menurut 

(Serupa.id, 2019), lingkup pekerjaan interior desainer antara lain 

adalah:

o Perancangan Perabotan furniture

o Penentuan tipe & gaya jendela

o Penempatan elemen seni atau dekorasi

o Pemilihan pelapis dinding

o Pemilihan Tanaman

o Perencanaan Ruang

o Pemilihan jenis & bentuk lampu

o Penentuan bahan, bentuk, & warna pada pola lantai

Penyedia Informasi Jasa Kontraktor

Fresko Atelier menawarkan informasi jasa kontraktor interior 

maupun arsitektur dengan partner Fresko Atelier di Indonesia. 

1.2.5. Inovasi Usaha

Inovasi usaha yang ditawarkan oleh Fresko Atelier adalah fokus 

utama pendekatan desainnya yang lebih mementingkan tentang sense of 

place. Persepsi sense of place pada setiap orang tentunya pasti berbeda-beda 

hal ini bisa dipengaruhi dari latar belakang, sifat, dan kebiasaan setiap orang 
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yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Fresko atelier akan selalu menjalankan 

proses research yang mendetail melalui survey / quesioner pengguna 

mengenai aktivitas, kebutuhan, dan keinginan agar hasil design lebih 

personal dan menciptakan persepsi sense of place melalui identitas (bentuk, 

warna, sejarah, dst) dan berbagai prinsip bagi setiap pengguna. Dengan 

adanya penerapan sense of place, tentunya suatu bangunan / ruang akan 

menjadi lebih bermakna.

Selain inovasi dalam sisi pendekatan, Fresko Atelier juga berinovasi 

dari segi Accessibility melalui adanya penyedia informasi jasa kontraktor. 

Dengan adanya penyedia informasi jasa kontraktor, maka klien akan 

dipermudahkan dalam mencari kontraktor dan akan lebih percaya untuk 

tahap realisasinya & budgeting karena kontraktor merupakan partner dari

Fresko Atelier. Selain itu, dengan adanya komitmen Fresko Atelier untuk 

bekerja secara detail oriented pada tahap perancangan hingga realisasi 

tentunya juga menjadi value yang berharga bagi klien. Mulai dari 

perencanaan aksesoris, panduan penataan, & saran-saran terhadap 

Gambar 1.2. Bagan Faktor Pembentuk Sense of Place

Sumber: Falahat (2006)
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teknologi-teknologi smart terbaru akan menghasilkan hasil akhir yang lebih 

maksimal.

1.3. Analisa Lingkungan Bisnis

1.3.1. Analisa Industri/Industry Forces

Analisa industri merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi 

konsultan arsitektur interior yang baru ingin memulai agar dapat 

mengetahui lebih lanjut bargaining power yang dapat dianut oleh suatu 

firma. Jika dilihat dari industry forces yang sudah ada rata-rata konsultan 

bekerja sama dengan supplier material arsitektur, material interior, & 

software. Selain supplier, biasanya konsultan juga bekerja sama dengan 

value chain actor lainnya berupa vendor arsitektur & interior. Dalam 

menjalankan firma tentunya perlu adanya beberapa stakeholder. Secara 

garis besar stakeholder pada firma Arsitektur adalah Customer, Designer, 

Project Manager, Customer Management & Marketing, dan General 

Management. Konsultan Arsitek di Indonesia tentunya sudah ada banyak, 

jika dilihat dari segi competitiors tentunya branding merupakan hal yang 

terpenting. Dengan reputasi yang baik & kemampuan suatu konsultan untuk 

dapat beradaptasi & memiliki ciri khas desain menjadi salah satu Value yang 

paling berharga. Selain competitors, adanya para New Entrants tentunya 

menjadi tantangan baru bagi konsultan baru pada zaman ini. Dengan pola 

pandang desain yang baru dan teknologi-teknologi terbaru tentunya menjadi 

lawan yang berat bagi konsultan-konsultan yang kurang update. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya sebagai konsultan untuk selalu update
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terhadap tren-tren terbaru dan teknologi terbaru. Selain para Competitors &

New Entrants, adanya Substitute Products seperti IKEA dan Services

lainnya yang menawarkan fee yang jauh lebih murah dari konsultan 

tentunya menjadi tantangan baru. Namun dengan adanya pembeda value 

yang signifikan dari suatu konsultan hal ini akan dengan mudah teratasi.

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi 

dari Fresko Atelier pada masing-masing fase adalah sebagai berikut:

Fase I Fase II Fase III

Supplier Di bawah Di atas Di atas

Stakeholder Di bawah Sejajar Di atas

Competitors Di bawah Di bawah Sejajar

New Entrant Sejajar Di atas Di atas

Substitute 

Product

Di atas Di atas Di atas

1.3.1.1. Suppliers and other value chain actors

Pada penelitian yang dilakukan pada PT Architectaria Media Cipta 

(AMC) (Amin, Baga, & Tinaprilla, 2018) yang merupakan perusahaan jasa 

konsultan arsitektur, supplier & value chain actor yang diperlukan dalam 

menjalankan model bisnisnya adalah:

Supplier & Value Chain Actor Arsitektur

Tabel 1.2. Posisi Fresko Atelier dalam Fase I-III

Sumber: Analisis Penulis
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o Supplier Building Material Arsitektur 

Supplier menyuplai contoh material dan katalog untuk 

diolah dalam desain seperti bata, cat, & batu. Selain itu meminta 

perincian harga agar dapat diajukan kepada klien. Jika klien setuju 

maka akan diberikan kepada kontraktor bangunan

o Vendor Pekerjaan Arsitektur

Vendor membantu merealisasikan project dalam sisi 

arsitektur. Semisal vendor kaca lengkung / bending menawarkan 

jasa pasang.

o Vendor Pekerjaan Sipil

Vendor membantu merealisasikan project dalam pekerjaan 

sipil seperti pengerjaan fondasi, struktur, tembok, kolom, atap, dst.

Supplier & Value Chain Actor Interior

o Supplier Building Material

Supplier menyuplai contoh material dan katalog untuk 

diolah dalam desain seperti HPL, Kain, & Wallpaper. Selain itu 

meminta perincian harga agar dapat diajukan kepada klien. Jika 

klien setuju maka akan diberikan kepada kontraktor interior.
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o Vendor Pekerjaan Interior

Vendor membantu merealisasikan project dalam pekerjaan 

interior seperti pembuatan furniture, pemasangan keramik, 

pengecatan, pemasangan lampu, dst.

o Supplier Home & Office Appliances

Supplier menyuplai produk peralatan rumah & kantor 

seperti AC, TV, lampu, mesin cuci, & kipas Angin. Dengan 

adanya supplier ini, akan membantu dalam memberikan referensi 

terhadap klien dan membantu dalam perancangan desain.

o Supplier Kitchen appliances

Supplier menyuplai produk peralatan dapur seperti Oven, 

Kulkas, Cooker Hood, Sink, & Dispenser. Dengan adanya supplier

ini, akan membantu dalam memberikan referensi terhadap klien 

dan membantu dalam proses pembuatan furniture dapur.

o Supplier Furniture

Supplier menyuplai produk furniture seperti kursi, meja, 

lemari & artwork yang sudah jadi. Dengan adanya supplier ini, 

akan membantu dalam memberikan referensi terhadap klien dan 

membantu dalam proses mendesain.



15
 

Supplier Design

o Supplier Software

Supplier menyuplai software seperti software modelling, 

simulation, building information, & render. Dengan adanya 

software-software terbaru maka kinerja perusahaan akan 

meningkat.

o Supplier Hardware

Supplier menyuplai hardware seperti CPU, GPU, dan 

peralatan komputer lainnya. Dengan adanya hardware terbaru 

maka kinerja perusahaan akan meningkat.

o Supplier Tools

Supplier menyuplai peralatan untuk mendesain dan 

observasi seperti meteran laser, level line laser, dst.
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Jika dilihat dari supplier konsultan arsitektur interior pada umumnya 

dapat disimpulkan beberapa bargaining power supplier / supplier yang 

sangat bergantung pada perusahaan Fresko Atelier sebagai berikut:

Jenis Produk Contoh Supplier Bargaining Power

Finishing Bangunan Nippon, Goodrich, 

Roman, Novacolor, 

MM Galeri

Tinggi

Lighting Hannochs, Phillips, 

Ong Cen Kuang

Tinggi

Roofing Onduline, Alderon Sedang

Electronic Schneider, Panasonic, 

Bardi

Sedang

Finishing Furniture Lamitak, Kulitbatu, 

Abadi Indorona

Tinggi

Home & Office 

Appliances

IKEA, Informa, 

KANA

Tinggi

Kitchen Appliances Hartono Electronic Tinggi

Furniture Jatitari Sedang

Window & Door 

Frame

Asahimas Sedang

Software Komputer Sketchup, Vray Sedang

Hardware Komputer Calosa Sedang

Tabel 1.3. Supplier Fresko Atelier

Sumber: Analisis Penulis (2021)
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1.3.1.2. Stakeholder

Menurut (Smolander & Paivarinta, 2002), Berikut adalah 

stakeholder dalam suatu konsultan arsitektur: 

Stakeholder Relasi dengan Project Key Activities

Customer Merupakan sumber 

pemasukan perusahaan. 

Kepuasan terhadap 

Customer sangat 

dijunjung tinggi

- Komunikasi dengan 

Arsitek

- Memahami gambar Arsitek

- Evaluasi hasil desain

- Memutuskan Desain 

Terpilih

Designer Mendesain sesuai arahan 

Arsitek dengan 

menggunakan software 

arsitektur

- Memahami brief

- Mendesain & 

mengimplementasi

- Mendokumentasikan hasil 

desain

Project 

Manager

Membuat Breakdown

dari suatu Project &

Audit

- Merencanakan Project

- Komunikasi dengan staff &

vendor

- Memahami gambar kerja

- Evaluasi staff & vendor

- Memutuskan Hasil Kerja 

Vendor

Architect Pembuat Konsep 

Arsitektur Utama

- Komunikasi dengan klien

- Evaluasi hasil desain dari 

Designer

- Menentukan hasil desain 

- Mendokumentasikan hasil 

desain
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Customer 

Management

& Marketing

Melakukan negosiasi, 

menunjukkan 

kompetensi perusahaan, 

‘menjual’ desain

- Komunikasi dengan 

customer

- Memahami keinginan 

pasar

- Memberi Perincian Harga

- ‘Menjual’ Desain

- Membuat resource 

planning sales

General 

Management

Menjadi ‘wajah’ 

perusahaan. Bertemu 

dengan klien & vendor 

secara rutin untuk 

komunikasi project.

- Memahami Brief Kerja

- Berkomunikasi dengan 

Klien, Vendor, & Tim

- Resource Planning

Perusahaan

- Quality Management tim

Jika dilihat dari pendekatan sense of place, konsultan arsitektur asal 

Cina, AQSO menerapkan desain arsitektur yang secara emosional 

terhubung. Hal ini dilakukan melalui berpartner dengan psikolog untuk 

menciptakan bangunan dengan timbal balik holistik. Para psikolog 

membantu para arsitek dengan memberikan data eksperimen mengenai 

faktor pemicu pengaruh holistik pada user secara spesifik. (AQSO, n.d.)

Tabel 1.4. Stakeholder Arsitektur

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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1.3.1.3. Competitor (Incumbents)

Dalam konsultan arsitektur interior yang menawarkan penyedia 

informasi kontraktor ataupun pendekatan desain terhadap sense of place,

berikut adalah kompetitor-kompetitor yang menawarkan jasa yang sama:

GMJ Interior + Architecture

GMJ Interior + Architecture merupakan penyedia jasa Design 

& Build yang telah bergerak selama 18 tahun sejak 1992 di Jakarta 

dengan visi dan misi serta jangkauan layanan yang selalu berinovasi 

dan memberikan hasil yang terbaik untuk client. GMJ Interior + 

Architecture menonjolkan kelebihannya melalui kecepatan, kualitas 

layanan, & respons time yang tercepat. Hal ini didukung juga dengan 

klaim kendali mutu dan hasil akhir yang memuaskan. Dalam hal ini, 

GMJ Interior + Architecture merupakan perusahaan design & build

yang telah expert pada lingkup Project Office, Residential, 

Commercial, & Café. Di samping kelebihannya, berdasarkan observasi 

Gambar 1.3. Portfolio Karya GMJ Interior + Architecture

Sumber: Instagram GMJ Interior (2020)
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penulis, kelemahan dari perusahaan design & build ini adalah hasil 

desainnya yang repetitif. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil desainnya 

yang banyak menggunakan material yang sama & style desain yang 

sama. Dari sudut desain sebenarnya tidak ada masalah, namun kendala 

dari basis design & build ini membuat hasil karya desain tiap klien 

terasa tidak spesial.

Jika dilihat dari segi bisnis model, Value Proposition dari GMJ 

Interior + Architecture adalah Accessibilities & Convenience, hal ini 

terlihat jelas dari jasanya yang merupakan design & build dan klaimnya 

terhadap kualitas & kecepatan yang baik. Key Activities yang dilakukan 

dalam GMJ Interior + Architecture adalah Production berupa desain & 

realisasi project. Customer Segments yang diterapkan adalah 

segmented market dengan target market Mid-High End. Dalam segi 

Customer Relationships, terdapat Dedicated Personal Assistance dari 

GMJ yang selalu merespons & memberi pelayanan yang tercepat. 

Channel yang digunakan adalah Awareness melalui media sosial & 

website. Untuk Key Partners GMJ adalah strategic alliances antara tim 

desain dengan kontraktor. Key Resources GMJ Interior + Architecture

secara Physical adalah kantor, komputer, & peralatan office pada 

umumnya. Key Resources GMJ dalam sisi Intellectual adalah Brand & 

Database klien. Dalam segi Key Resources Human, perusahaan terdiri 

dari owner, staff, dst. Key Resources Financial didukung oleh cashflow

perusahaan sendiri.
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Budi Kurniawan

Budi Kurniawan merupakan Arsitek & Interior Designer yang 

telah bergerak selama 12 tahun sejak 2008 di Surabaya dengan visi 

dan misi untuk menciptakan desain yang baik melalui proses 

eksplorasi yang dalam & lama untuk menghasilkan elemen desain 

yang unik. Budi Kurniawan menonjolkan kelebihannya melalui 

reputasinya yang telah terkenal di antara kalangan arsitek & telah 

memenangkan banyak award. Salah satu keunggulan ketika memilih 

Budi Kurniawan adalah desainnya sangat unik & istimewa. Di 

samping kelebihannya, berdasarkan observasi penulis, kelemahan dari 

desain Budi Kurniawan sebenarnya cukup subjektif. Desain karya 

Budi Kurniawan pada umumnya akan memakan waktu yang lebih 

lama karena metode eksplorasinya yang lebih jauh & dalam dari 

konsultan lainnya. 

Gambar 1.4. Karya Budi Kurniawan

Sumber: Budi-Kurniawan.com (2020)
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Jika dilihat dari segi bisnis model, Value Proposition dari Konsultan 

Budi Kurniawan adalah Design & Customization, hal ini terlihat jelas 

dari desainnya yang pure berasal dari concept. Desain karya Budi 

Kurniawan akan selalu berdasarkan konteks, lingkungan, ekonomi, & 

fungsi. Hal yang istimewa dari desain Budi Kurniawan adalah ciri 

khas permainan campuran bentuk, warna, & teksturnya yang unik & 

membedakan dari yang lainnya. Key Activities yang dilakukan 

Konsultan Budi Kurniawan adalah Production berupa desain. 

Customer Segments yang diterapkan adalah segmented market dengan 

target market High End. Dalam segi Customer Relationships, terdapat 

Personal Assistance dari Principal maupun Senior Designer yang 

akan berkomunikasi secara runtut & personal. Channel yang 

digunakan adalah Awareness melalui media sosial, website, liputan 

koran, buku, & penghargaan yang telah diraih. Untuk Key Partners 

Budi Kurniawan adalah strategic alliances antara tim desain dengan 

kontraktor, desainer, & seniman. Key Resources Budi Kurniawan 

secara Physical adalah kantor, komputer, & peralatan office pada 

umumnya. Key Resources Budi Kurniawan dalam sisi Intellectual 

adalah Brand & Database klien. Dalam segi Key Resources Human,

perusahaan terdiri dari owner, staff, dst. Key Resources Financial

didukung oleh cash flow perusahaan sendiri.
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Andramatin

Andramatin merupakan Biro Arsitek & Interior Designer

yang telah bergerak selama 22 tahun sejak 1998 di Bali dengan visi 

dan misi untuk menggerakkan progress Arsitektur Indonesia. 

Andramatin menonjolkan kelebihannya melalui reputasinya yang 

telah terkenal di antara kalangan arsitek & telah memenangkan banyak

award. Salah satu keunggulan ketika memilih Andramatin adalah 

desainnya sangat bersih & modern. Di samping kelebihannya, 

berdasarkan observasi penulis, kelemahan dari desain Andramatin 

sebenarnya cukup subjektif. Desain karya Andramatin pada umumnya 

akan lebih mementingkan estetika daripada fungsi. Hal ini terlihat 

pada beberapa proyeknya yang kurang memperhatikan keamanan & 

kenyamanan penghuni. 

Gambar 1.5. Karya Andramatin

Sumber: Andramatin.com (2020)
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Jika dilihat dari segi bisnis model, Value Proposition dari 

Konsultan Andramatin adalah Design & Customization, hal ini terlihat 

jelas dari desainnya yang bersih & modern dengan sentuhan 

kontemporer secara tradisional. Andramatin selalu mendesain dengan 

kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Key Activities yang 

dilakukan Konsultan Andramatin adalah Production berupa desain. 

Customer Segments yang diterapkan adalah segmented market dengan 

target market High End. Dalam segi Customer Relationships, terdapat 

Personal Assistance dari Principal maupun Senior Designer yang 

akan berkomunikasi secara runtut & personal. Channel yang 

digunakan adalah Awareness melalui media sosial, website, liputan 

koran, buku, & penghargaan yang telah diraih. Untuk Key Partners 

Andramatin adalah strategic alliances antara tim desain dengan

kontraktor, desainer, & seniman. Key Resources Andramatin secara 

Physical adalah kantor, komputer, & peralatan office pada umumnya. 

Key Resources Andramatin dalam sisi Intellectual adalah Brand & 

Database klien. Dalam segi Key Resources Human, perusahaan terdiri 

dari owner, staff, dst. Key Resources Financial didukung oleh cash 

flow perusahaan sendiri.
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banyak award.

Branding &

Desain Budi 

Kurniawan

Desainer 

ternama. 

Telah 

memenangkan 

banyak award.

Branding &

Desain 

Andramatin

Kekurangan Hasil desain 

repetitive.

Karya tiap 

klien tidak 

terlihat 

eksklusif / 

personal.

Memakan 

waktu yang 

lebih lama 

untuk 

eksplorasi 

desain.

Estetika > 

Fungsi. 

Beberapa 

desain tidak 

memperhatikan 

kenyamanan & 

keamanan.

Value 

Propositions

Accessibilities 

&

Convenience, 

melalui jasa 

design & 

build

Design & 

Customization:

Desain berasal 

dari concept.

Berdasarkan 

konteks, 

lingkungan, 

ekonomi, & 

fungsi. Desain 

menghadirkan 

ciri khas 

permainan 

Design & 

Customization:

Desain bersih 

& modern 

dengan 

sentuhan 

kontemporer 

secara 

tradisional. 

Desain peka 

terhadap 

lingkungan



26
 

campuran 

bentuk, warna, 

& tekstur.

Key Activities Production, 

menghasilkan 

desain & 

realisasinya

Production, 

menghasilkan 

desain 

Production, 

menghasilkan 

desain 

Customer 

Segments

Segmented 

market, Mid-

High End

Segmented 

market, High 

End

Segmented 

market, High 

End

Customer 

Relationships

Dedicated 

personal 

Assitance

melalui 

respons 

Customer 

tercepat & 

pelayanan 

yang tercepat

Personal 
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berkomunikasi 

secara runtut & 

personal dari 

principal /

senior

Personal 

Assitance:

berkomunikasi 

secara runtut & 

personal dari 

principal /

senior

Channels Awareness

dari Media 

Sosial & 

Website

Awareness dari 

Media Sosial, 

Website,

Liputan Koran, 

Buku, 

Penghargaan

Awareness dari 

Media Sosial, 

Website,

Liputan Koran, 

Buku, 

Penghargaan

Key 
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antara tim 

desain dengan 

kontraktor
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Alliances antara 

tim desain 
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kontraktor, 

Strategic 

Alliances

antara tim 

desain dengan 

kontraktor, 
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desainer, & 

seniman

desainer, & 

seniman

Key Resources Physiscal:

kantor, 

komputer, 

peralatan 

office, dst.

Intellectual:

Brand & 

Database

klien.

Human:

Owner, Staff,

dst.

Financial:

Cash flow

perusahaan 

Physiscal:

kantor, 

komputer, 

peralatan office,

dst.

Intellectual:

Brand & 

Database klien.

Human:

Owner, Staff,

dst.

Financial:

Cash flow

perusahaan 

Physiscal:

kantor, 

komputer, 

peralatan 

office, dst.

Intellectual:

Brand & 

Database 

klien.

Human:

Owner, Staff,

dst.

Financial:

Cash flow

perusahaan 

1.3.1.4. New Entrants (Insurgents)

Dalam dunia bisnis, seiring berjalannya waktu akan selalu muncul 

potensi-potensi baru yang mampu menggantikan / mengalahkan biro-biro 

Arsitek saat ini. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Fresh Graduate yang akan 

semakin banyak dan menghadirkan pola pikir & cara pandang yang jauh 

berbeda. Menurut (Kompas.com, 2015), Universitas Indonesia mampu 

menghasilkan 50.000 Lulusan. Hal ini tentunya juga akan terus meningkat 

pada tahun-tahun berikutnya. 

Tabel 1.5. Perbandingan Competitors

Sumber: Analisis Penulis (2020)



28

Selain jumlah fresh graduate yang semakin meningkat, teknologi-

teknologi terbaru tentunya juga akan menjadi saingan terberat dalam dunia 

arsitektur. Menurut (HMC Architects Blog, 2019), Teknologi semakin 

canggih, dengan adanya teknologi seperti BIM yang mampu membuat 

desain sekaligus dengan gambar kerjanya dan simulasi mendetail terhadap 

panas, suhu, & cahaya. Hal ini tentunya akan menjadi saingan yang berat 

jika biro-biro arsitek saat ini tidak dapat beradaptasi untuk menerapkan / 

menggunakan teknologi terbaru ini. Menurut (Archistar.ai, n.d.), Waktu 

akan terus berjalan dan sebagai arsitek untuk beradaptasi pada era modern, 

arsitektur perlu untuk merangkul Peralatan & teknologi komputer yang 

modern.

Jika disimpulkan dari analisa kompetitor dan pesaing baru, dapat 

dijabarkan posisi Fresko Atelier pada Fase I-III sebagai berikut:

Tabel 1.6. Positioning Fase I terhadap Kompetitor & New Entrants

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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Fase 

Perusahaan

Fase I Fase II Fase III

Posisi 

dengan 

New 

Entrants

Sejajar Di Atas Di Atas

Posisi 

dengan 

Konsultan 

Lama

Di Bawah Di Bawah Sejajar

Penjelasan Pada Fase pertama 

tentunya konsultan 

masih berada pada 

posisi yang sama 

dengan para New 

Entrants dan masih 

kalah dengan 

konsultan yang telah 

berjalan lama oleh 

karena portfolio dan 

reputasi yang sudah 

banyak dan bagus. 

Untuk mengatasi hal 

ini, konsultan akan 

Pada Fase kedua, 

dengan bertambahnya 

jumlah tim dan

channel yang lebih 

luas akan membuat 

Fresko Atelier 

memiliki brand dan 

tingkat kepercayaan

yang lebih dari para 

new entrants. Namun 

jika dibandingkan 

dengan konsultan 

yang sudah lama. 

Fresko masih dalam 

Pada Fase ketiga,

dengan adanya 

pengembangan staff 

baik melalui training

secara offline ataupun 

online dan reputasi 

brand yang sudah 

meningkat baik secara 

penanganan proyek 

maupun pendekatan 

sense of place yang 

sudah sangat 

mendalam tentunya

dapat membuat 

Tabel 1.7. Target Positioning Fase III terhadap Kompetior & New Entrants

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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melakukan awareness

mengenai brand

Fresko Atelier 

melalui sosial media, 

membangun 

portfolio, melakukan 

list building calon 

klien, dan mendalami 

pendekatan desain 

sense of place

posisi yang dibawah

oleh karena para 

konsultan lama sudah 

berfokus pada 

pengembangan staff, 

tetapi Fresko Atelier 

masih dalam fase 

penambahan staff.

Fresko Atelier sejajar 

atau bahkan bisa lebih 

dari pada konsultan-

konsultan lama.

1.3.1.5. Substitute Products and Services

Jasa arsitektur & interior memang sudah terkenal sebagai solusi 

pertama jika ingin melakukan renovasi atau membangun suatu bangunan. 

Namun sering kali karena keterbatasan budget, klien akan selalu mencari 

alternatif yang lain. Menurut (Hylands Homes, 2019) selain jasa arsitektur 

/ desain interior, berikut adalah jasa & produk yang dapat menjadi 

substitusi bagi para Arsitek maupun Desainer Interior:

Architectural Technologist / Drafter

Architectural Technologist merupakan profesi arsitek yang 

spesialisasi terhadap aspek bangunan, desain, & konstruksi. 

Architectural Technologist / biasa di Indonesia disebut drafter

adalah profesi yang bekerja dengan arsitek untuk memahami ruang, 

material, & estetika. Oleh karena profesinya bukan sepenuhnya 

Tabel 1.8. Posisi Fresko Atelier dengan Competitors & New Entrants

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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arsitek, pada umumnya fee yang ditawarkan untuk membangun 

bangunan jauh lebih murah dari arsitek pada umumnya.

Kelebihan:

o Fee lebih murah dari arsitek

o Memahami konstruksi 

o Mampu menyajikan gambar kerja

Kekurangan

o Bukan sepenuhnya arsitek

o Tidak menempuh pendidikan desain secara mendalam

Package Company

Package company menjadi salah satu solusi jika ingin 

membangun rumah tinggal. Package Company menawarkan desain 

terbaik untuk menjual produk mereka. Ide yang mereka tawarkan 

biasanya hanya perlu mengeluarkan fee sedikit atau bahkan gratis 

dengan arsitek & desainer in-house package company. Package 

company melayani project mulai dari perencanaan, regulasi 

bangunan, & pekerjaan konstruksi. Salah satu contohnya adalah 

perusahaan IKEA yang menyediakan jasa desain yang cenderung 

murah namun dengan syarat tertentu terkait dengan penggunaan 

produk dari IKEA.
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Kelebihan:

o Fee Desain Murah

o Convenience karena rata-rata barang sudah ada

Kekurangan

o Harus menggunakan produknya

o Desain berkompromi dengan produk yang tersedia.

Designer

Designer menjadi salah satu solusi jika ingin mendesain 

tanpa menggunakan interior designer ataupun arsitek. Karena tidak 

adanya Pendidikan secara formal baik tentang arsitektur ataupun 

interior design, fee yang diberikan cukup terjangkau & skala yang 

ditangani biasanya cukup kecil seperti renovasi ringan & renovasi 

Gambar 1.6. Harga Jasa Desain IKEA

Sumber: IKEA (2020)
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yang hanya bersifat kosmetik. Dengan menggunakan jasa ini, klien 

perlu menurunkan ekspektasi desain yang layaknya profesional & 

unik seperti dari arsitek.

Keunggulan:

o Fee design rendah

o Budget yang dikeluarkan untuk renovasi cenderung kecil

Kekurangan

o Tidak menempuh pendidikan desain secara mendalam

o Renovasi cukup ringan (hanya bersifat kosmetik pada 

umumnya)

DIY Design

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti 

media pinterest & program-program mendesain gratis seperti 

sketchup. Tentunya mendesain sendiri menjadi solusi yang paling 

murah. Namun sering kali, kurangnya pengalaman dalam bidang 

interior maupun arsitektur dapat menyebabkan hasil project yang 

kurang ekonomis & memenuhi persyaratan bangunan. Hal ini 

menyebabkan kurangnya pemikiran terhadap kekuatan struktur 

ataupun estetika dari suatu ruang. Pada umumnya mendesain akan 
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menjadi proses yang mudah namun dalam realisasinya susah 

diterapkan.

Keunggulan:

o Gratis karena mendesain sendiri

o Dapat menyesuaikan budget minim

Kekurangan

o Kurangnya pengetahuan arsitektur / interior sehingga dapat 

menyebabkan kesalahan fatal seperti kekuatan struktur yang 

kurang & desain yang kurang menarik

o Susah direalisasikan

1.3.2. Market Forces

Berdasarkan data-data market forces saat ini, sebuah konsultan perlu 

melihat situasi yang sedang terjadi dan mencari potensi-potensi yang ada. 

Jika dilihat dari Market Issues, adanya kondisi pemulihan ekonomi & 

pandemi yang ada tentunya merupakan peluang bagi suatu firma untuk 

menonjolkan value pendekatan desain sense of place. Melalui data Market 

Segment yang menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

arsitek dan interior designer menjadi tantangan bagi konsultan masa kini. 

Namun jika dilihat dari pencarian jasa arsitek dan interior yang meningkat, 

momen ini merupakan saat yang tepat bagi konsultan untuk 
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memperkenalkan pentingnya peran Arsitek & Interior Designer. Sebagai 

konsultan arsitek, pada umumnya target segmen yang dituju seharusnya 

adalah mid-high end jika dilihat dari data customer yang sering kali 

menggunakan jasa arsitek & interior. Jika dilihat dari data Need & 

Demands, seharusnya kebutuhan akan jasa arsitek & interior akan semakin 

meningkat ke depannya, mengingat pandemi yang telah mengubah sudut 

pandang arsitektur dan keinginan baru bagi klien untuk renovasi. Selain itu 

jika dilihat dari switching cost tentunya hal ini menjadi tantangan bagi 

arsitek untuk memiliki value-value berupa ciri khas desain, reputasi yang 

baik, profesionalisme, performa, & adanya kantor untuk meeting sebagai 

faktor yang perlu diperhatikan jika klien ingin mencoba konsultan lainnya. 

Dalam Revenue Attractiveness, adanya style, portfolio yang meyakinkan, 

cara mendesain yang spesial, profesionalisme, pelayanan terbaik, & value-

value lainnya menjadi tolak ukur yang baik antara harga dengan kualitas.

1.3.2.1. Market Issues

Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2020 kementerian 

dalam negeri, jumlah penduduk Indonesia 2020 adalah 268.583.016 jiwa 

per 30 Juni. Jumlah penduduk Indonesia di Jawa Timur kini telah mencapai 

40.963.227 penduduk. (detikNews, 2020). Melihat perkembangan 

penduduk yang semakin meningkat, menurut (Marpaung, 2011), semakin 

bertambahnya penduduk maka semakin meningkat kebutuhan masyarakat 

untuk mencari tempat tinggal. Hal ini tidak menutup kemungkinan 

bertumbuhnya permintaan jasa desain Interior maupun Arsitektur sebagai 
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fasilitas / penunjang bagi para penduduk. Menurut (Kontan.co.id, 2017),

berkat tingkat ekonomi masyarakat yang naik maka permintaan jasa desain 

interior menjadi semakin berkembang. Pada tahun 2017 bisnis desain 

interior telah bertumbuh 50%. Hal ini juga didukung oleh informasi dari 

(Investor Daily Indonesia, 2020), di mana pada 2021, Industri properti 

diprediksikan akan bertumbuh sekitar 20-30% & gelombang pertumbuhan 

industri ini kemungkinan akan terus berkembang dalam rentang 8-10 tahun 

ke depan. Hal ini dikarenakan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker) yang mampu memudahkan birokrasi perizinan dan kepastian 

pengadaan lahan. Tren segmen market yang diminati saat ini adalah kelas 

menengah ke atas, hal ini terlihat dari diagram prospek bisnis properti 

tahun 2020.

Menurut (Astrid, Wardhani, & dkk, 2018), maraknya globalisasi

telah banyak mempengaruhi keseragaman bentuk dan hilangnya spirit 

lokalitas pada berbagai tempat. Kurangnya ciri-ciri tempat yang khusus, 

Gambar 1.7. Diagram Prospek Bisnis Properti Tahun 2020

Sumber: Tren Pasar Perumahan Jabodetabek Banten (2020)
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hilangnya unsur sejarah oleh karena globalisasi yang mendorong kesamaan 

bentuk dan kemajuan teknologi yang lebih menonjolkan ruang maya 

tentunya membuat berbagai tempat terasa placelessness yang dapat 

diartikan sebagai tempat yang telah kehilangan makna dan tidak memiliki 

sense of place. Dalam hal ini penerapan sense of place pada arsitektur 

merupakan solusi untuk mengatasi ini. 

Kesadaran masyarakat atas penerapan sense of place saat ini telah 

meningkat. Hal ini terlihat dari pandemi COVID-19 yang telah berdampak 

besar pada kehidupan sehari-hari. Menurut (Haywantee, 2020), situasi 

pandemi telah mengurangi interaksi penghuni dengan orang lain & 

lingkungan. Kurangnya interaksi ini telah memberi dampak yang negative 

pada fisik, mental, emosi, & kesejahteraan spiritual. Melalui keadaan ini 

adanya penerapan sense of place pada arsitektur merupakan solusi yang 

terbaik agar memberi suasana yang nyaman, unik, dan positif terhadap para 

pengguna.

1.3.2.2. Market Segment

Pemetaan market segment dalam suatu bisnis merupakan hal yang 

krusial untuk mengetahui target pasar yang ingin dituju. Jika dilihat dari 

segi demografi menurut artikel yang diambil dari (beritasatu.com, 2016),

Jon Tan yang merupakan chief executive office (CEO) dari Nippon Paint 

Indonesia mengatakan bahwa hanya 40-50% konsumen properti di 

Indonesia yang menggunakan jasa konsultan Arsitek maupun Interior 
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Desain. Dan para pengguna ini hanya ada pada segmen mid-high end.

Alasan utama dari kurangnya pengguna arsitek dalam sisi medium-low

adalah karena biayanya dan secara psikografi adalah kurangnya kesadaran 

tentang keterlibatan desainer interior maupun arsitek dalam membangun 

suatu gedung. Hal ini juga didukung oleh behaviour para konsumen 

properti Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk membangun rumahnya 

sendiri. Berbeda dari negara lain, yang biasanya membeli rumah dari 

pengembang atau pemilik, namun sayangnya rata-rata belum 

menggunakan jasa arsitek maupun interior desainer.

Jika dilihat dari sisi geografi melalui trends.google.com, jika dalam 

penelusuran jasa desain interior, peminat jasa interior paling banyak berada 

di Kalimantan tengah, lalu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dst. 

Gambar 1.8. Diagram Penelusuran Jasa Desain Interior

Sumber: Google Trends (2020)
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Sedangkan jika dalam penelusuran jasa arsitek, peminat jasa arsitek 

paling banyak berada di Jogja, lalu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera 

Selatan, dst.

1.3.2.3. Needs and Demand

Kebutuhan akan konsultan arsitek maupun interior dipastikan akan 

meningkat di waktu yang akan mendatang. Hal ini didukung oleh artikel 

dari (Kompas.com, 2020), yang menuliskan bahwa adanya pandemi 

COVID-19 tentunya memberi dampak yang besar terhadap industri 

arsitektur ataupun desain melalui kebijakan new normalnya yang 

mewajibkan setiap warga untuk melakukan isolasi di rumah. Hal ini 

didukung oleh pernyataan arsitek, urban designer, dan Editor in Chief

Arsitag, Evan Kriswandi, di mana selama pandemi akan muncul peluang-

peluang besar. Peluang-peluang ini dapat dilihat dari salah satu tren yang 

akan muncul yaitu renovasi rumah. Dari kondisi pandemi ini, rumah yang 

sebelumnya hanya dirancang sekedarnya akan berpotensi mengalami 

Gambar 1.9. Diagram Penelusuran Jasa Desain Arsitek

Sumber: Google Trends (2020)
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renovasi baik secara kecil seperti renovasi dapur maupun besar seperti 

penambahan taman, perombakan area kerja, dan lain-lain.

Selain rumah, tren renovasi yang akan muncul adalah dari sektor 

perkantoran. Di mana kantor-kantor masa depan akan dituntut untuk 

mengutamakan area steril & dapat beradaptasi saat physical distancing.

Hal ini terlihat dari tren perusahaan-perusahaan besar seperti Google, 

Facebook maupun Twitter yang memperbolehkan pekerjanya untuk 

bekerja di rumah. Tentunya hal ini akan mengubah persepsi terhadap 

kantor bersama & konfigurasi interior kantor. Permintaan renovasi 

Fasilitas kesehatan juga akan meningkat, hal ini terlihat dari kurangnya 

pemisahan area terinfeksi dan pasien biasa. Dan permintaan yang muncul 

dimasa yang akan mendatang adalah rumah prefabrikasi yang mampu 

meminimalisir kontak fisik antar pekerja karena komponen-komponennya 

yang sudah dirakit dipabrik dahulu. Selain karena masa pandemi ini, 

industri arsitek juga merupakan industri yang semakin  meningkat oleh 

karena daya saing di lingkup regional dan internasional yang semakin 

maju.  

Berdasarkan Survey Google Form yang penulis sebarkan kepada 50 

Responden mengenai “Kebutuhan Pasar Jasa Desain Interior dengan 

Pendekatan Sense of Place” didapatkan hasil dimana sekitar 96% 

Responden tertarik untuk menggunakan jasa Arsitek / Interior Designer

untuk mengerjakan suatu proyek bangunan atau renovasi interior. 92% 

Responden tertarik dengan pendekatan Sense of Place dan rata-rata alasan 
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yang paling utama adalah “menghasilkan suatu area yang unik”. Hal ini 

menunjukkan adanya needs & demand terhadap jasa Arsitek / Interior 

Designer dengan  pendekatan sense of place untuk menciptakan suatu area 

yang unik.

Gambar 1.10. Survey Ketertarikan terhadap Jasa Arsitektur / Interior

Sumber: Google Form (2021)

Gambar 1.11. Survey Ketertarikan Pendekatan Sense of Place

Sumber: Google Form (2021)
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1.3.2.4. Switching Cost

Pesaing dalam bidang konsultan sudah banyak dimana-mana, 

namun setiap arsitek maupun para desainer interior pasti memiliki 

switching cost yang berbeda-beda. Menurut (Bisnis.com, 2020), hal ini 

terlihat dari ciri khas masing-masing desainer. Ada gaya minimalis, 

modern, digital, industrial, dst. Namun semua orang memiliki selera 

masing-masing. Untuk menjadi arsitek yang tidak mudah dibandingkan 

dengan arsitek lain adalah dengan adanya suatu orisinalitas. Dengan 

adanya orisinalitas, maka suatu biro akan menjadi otentik bukan hanya 

sekedar mengikuti tren.

Selain ciri khas desain, menurut (ArchifyNow, 2017), switching cost

yang perlu diperhatikan ketika memilih arsitek adalah dari sisi profesional 

yang dapat dilihat melalui sertifikat keahlian arsitektur (SKA). Hal yang 

perlu diperhatikan lagi ketika klien mencari arsitek adalah dari sisi 

integritas dan sikap yang baik, dengan adanya ‘word of mouth’ dari klien-

klien sebelumnya maka keyakinan klien terhadap suatu firma arsitek akan 

Gambar 1.12. Survey Alasan Ketertarikan Pendekatan Sense of Place

Sumber: Google Form (2021)
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semakin meningkat. Selain itu dengan adanya performa kerja yang baik, 

biaya yang sesuai, & kantor yang jelas juga akan menjadi faktor penunjang 

yang signifikan bagi sang arsitek. Dengan adanya value pada konsultan 

tentunya juga akan membangun keterikatan & kepercayaan klien. 

1.3.2.5. Revenue Attractiveness

Dalam menjalankan biro Arsitektur maupun Interior, tentunya harga 

dan kualitas sering kali menjadi faktor utama dalam pemilihan firma 

Arsitektur/Interior. Dalam segi harga menurut (Arsitag.com, n.d.), rata-rata 

biaya arsitek dapat dihitung berdasarkan meter persegi. Di mana kisaran 

biaya desain per meter perseginya untuk arsitek adalah sekitar 100 ribu – 1

juta. Mahal atau tidaknya bergantung pada pengalaman dan skill setiap 

arsitek. Cara menghitung biaya lainnya adalah berdasarkan persentase 

biaya konstruksi. Jika dilihat dari persentase biaya konstruksi, persentase 

bisa berada di antar 1.51% - 8% tergantung dari scope kerja & biaya 

bangunan. Semakin besar scope kerja & semakin mahal biaya bangunan, 

maka semakin kecil persentase yang diterima. Menurut (ArchifyNow, 

2017), dalam memilih arsitek, hal yang sering kali menjadi penentu adanya 

aktivitas jual beli adalah style desain, apakah selera desain cocok dengan 

preferensi klien. Lalu portfolio desain yang terealisasi agar adanya rasa 

percaya terhadap ide-ide yang mampu dituangkan oleh sang arsitek.

Selain itu cara mendesain arsitek juga sering kali  menjadi penentu. 

Apakah ketika sang arsitek mendesain bangunan memperhatikan aspek 

sustainable, kenyamanan, & sirkulasi? Hal-hal tersebut merupakan 
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pertimbangan dari beberapa klien. Selain itu sikap profesionalisme yang 

tinggi & terpercaya tentunya akan menjadi faktor yang dominan

Dalam hal ini pelayanan-pelayanan khusus ataupun value dari suatu 

firma akan menjadi pembanding antara harga dengan kualitas yang akan 

diberikan.

1.3.3. Key Trends

Untuk menjalankan suatu bisnis, melihat Key Trends yang sedang 

ada saat ini merupakan strategi yang paling penting. Jika dilihat dari 

Technology Trends saat ini tentunya banyak hal yang baru, mulai dari 

teknologi dalam sisi software dan hardware yang dapat digunakan untuk 

menunjang kinerja suatu konsultan arsitek maupun interior. Dengan adanya 

kemauan suatu biro untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi 

terbaru dengan mengikuti kursus ataupun training tentunya menjadi bekal 

yang baik untuk bertumbuh. Selain itu jika dilihat dari Regulatory Trends

yang mulai membuka banyak jalan bagi profesi arsitek melalui adanya 

perlindungan hukum arsitek tentunya menjadi kabar baik bagi suatu 

konsultan. Dalam hal ini juga, suatu konsultan perlu memiliki pertimbangan 

yang baik dalam mendesain ke depannya agar sesuai dengan standar-standar 

regulasi yang terbaru. Jika dilihat Societal & Cultural Trends yang banyak 

berubah dari pandemi tentunya menjadi tantangan yang baru bagi 

konsultan-konsultan masa kini untuk memiliki pola pikir yang baru 

terhadap arsitektur dan konfigurasi interior. Melihat dari Socio Economic 



45

Trends yang sedang memulih, tentunya hal ini tidak menjadi masalah bagi 

konsultan-konsultan yang baru akan memulai, mengingat prediksi ekonomi 

yang ke depannya semakin stabil dan meningkat.

1.3.3.1. Technology Trends

Arsitektur selalu berkembang, dan salah satu perubahan dari 

arsitektur yang mudah terlihat adalah dari sisi teknologi. Dengan adanya 

teknologi para arsitek kini lebih bebas berekspresi dan mampu 

menghasilkan bangunan-bangunan yang luar biasa dengan kecanggihan 

software, material, & mesin yang terbaru. Menurut (Medium.com, 2017),

dalam sisi teknologi trend yang akan muncul ke depannya adalah 

penggunaan Virtual Reality (VR) yang akan memberi pandangan yang 

lebih luas terhadap desain arsitektur melalui pengalaman berjalan dalam 

desain dengan skala 1:1. Penyajian visual yang dulunya hanya menyajikan 

story-telling melalui gambar & video kini menjadi story-living yang 

memungkinkan pengguna untuk berperan aktif dalam melihat konsep 

desain.

Gambar 1.13.Virtual Reality

Sumber: medium.com (2020)
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Selain itu dengan adanya pengembangan teknologi VR yang terbaru 

juga akan ada teknologi untuk merasakan tekstur pada suatu objek dalam 

Virtual Reality. Saat ini perusahaan Teslasuit telah menghadirkan Teslasuit 

Glove yang dapat memberikan sensasi dalam merasakan tekstur secara 

virtual. Hal ini tentunya akan berperan besar dalam menyajikan suasana 

Sense of Place dalam desain melalui teknologi.

Perkembangan teknologi BIM saat ini juga merupakan teknologi 

yang luar biasa dengan kinerjanya yang semakin efisien dengan pengerjaan 

desain, dokumentasi, konstruksi, & manajemen yang dikerjakan secara 

bersamaan. 

Gambar 1.14. Virtual Reality Teslasuit Glove

Sumber: medium.com (2020)
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Trend yang ke depannya akan muncul juga adalah konsep smart 

home ataupun smart cities, dengan adanya teknologi-teknologi pintar 

terbaru, teknologi smart ini akan memaksimalkan efisiensi energi dalam 

suatu bangunan. Adanya teknologi parametric tentunya juga akan 

mengubah cara pandang arsitektur, melalui bentuk bangunan yang di 

desain dengan pengaturan parameter akan membuat arsitektur lebih 

ekspresif & dinamis.

Gambar 1.15. Diagram Kerja BIM

Sumber: medium.com (2020)
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Perkembangan 3D Printer juga merupakan elemen penting bagi para 

arsitek. Adanya teknologi 3D Printing tentunya dapat membantu dalam 

pembuatan maket & juga membuat suatu elemen bangunan. Seiring 

perkembangan teknologi, kesadaran terhadap sustainability pun semakin 

meningkat dengan filosofi utamanya untuk mengolah limbah. Dengan 

teknologi terbaru, maka meminimalisir energi yang terbuang tidaklah 

mustahil. 

Gambar 1.16. Design Parametric

Sumber: medium.com (2020)

Gambar 1.17. Diagram Sustainable

Sumber: medium.com (2020)
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Selain arsitektur, tentunya teknologi-teknologi social media &

online meeting seperti Whatsapp & Zoom menjadi penunjang yang luar 

biasa di zaman ini. Melalui dengan adanya kedua hal tersebut, meeting 

dengan klien dan kontraktor bisa dilakukan 100% dari jarak jauh .

1.3.3.2. Regulatory Trends

Dalam membangun suatu biro Arsitektur, tentunya pengetahuan 

tentang regulasi hukum tentunya sangat berdampak bagi potensi yang akan 

datang. Menurut (Ikatan Arsitek Indonesia, n.d.), Undang-Undang (UU) 

Arsitek No. 6 Tahun 2017 disahkan pada tanggal 12 Juli 2017. Undang-

undang yang diberlakukan ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum 

bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur, & melengkapi 

UU Jasa konstruksi, Bangunan Gedung, dan Keinsinyuran. Hal yang 

menarik dari undang-undang yang ditetapkan ini adalah pentingnya bagi 

arsitek untuk memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek atau dulunya biasa 

disebut Sertifikat Keahlian (SKA) yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek. 

Melalui Surat Tanda Registrasi Arsitek ini, diharapkan para arsitek sudah 

memenuhi 13 kompetensi profesi arsitek. Selain undang-undang ini, 

tentunya pengukuhan 9 anggota Dewan Arsitek Indonesia secara Resmi 

pada 3 Desember 2020 akan menetapkan regulasi yang lebih ketat ke

depannya terkait seleksi arsitek-arsitek yang boleh dan tidak boleh 

menjalankan tugasnya. Maka dari itu penting bagi biro-biro arsitek masa 
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kini untuk lebih memperhatikan regulasi-regulasi baru yang telah 

ditetapkan.

1.3.3.3. Societal and Cultural Trends

Secara garis besar, tren dalam bidang sosial dan kultural pada masa 

ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Tentunya dengan 

adanya perkembangan teknologi sosial media & pandemi yang melanda 

pada tahun 2020 telah mengubah pola pandang terhadap bidang sosial dan 

kultural. Menurut (Kompas.com, 2020), tren yang sedang muncul sejak 

masa pandemi adalah social distancing, sehingga banyaknya aktivitas yang 

pada akhirnya dilakukan melalui rumah. Selain berjaga jarak dan bekerja 

di rumah, tren ini juga membawa cara pandang masyarakat untuk selalu 

melakukan physical distancing dengan menghindari kontak sebisa 

mungkin. Hal ini tentunya mengubah budaya Indonesia yang kental dengan 

keakraban dan terbiasa bertemu secara langsung menjadi ke arah interaksi 

melalui media sosial. Menurut (Detik.com, 2020), adanya media sosial 

membuat adanya disrupsi budaya. Khususnya dalam bidang pekerjaan 

yang rata-rata lebih mengutamakan kemampuan unggul secara soft skill

seperti content creator, marketplace, dst. Hal ini tentunya akan mengubah 

persepsi dalam membangun suatu bangunan ataupun konfigurasi interior. 

Menurut (Saputro, Musyawaroh, & Kusumaningdyah, 2018), dengan 

adanya penerapan sense of place pada arsitektur dan interior maka suatu 

bangunan dapat mewadahi setiap perilaku penghuni secara manusiawi.
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1.3.3.4. Socio Economic Trends

Jika dilihat dari sisi Tren Socio Economic, menurut (Katadata.co.id, 

2020), pertama kali selama 17 tahun, perekonomian Indonesia mengalami 

kontraksi. Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) merosot ke -5.32% pada kuartal II 2020.

Gambar 1.18. Diagram Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Katadata.co.id (2020)

Gambar 1.19. Daftar PDB & Indikator Ekonomi Indonesia yang Turun

Sumber: Katadata.co.id (2020)
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Di samping menurunnya ekonomi Indonesia pada tahun 2020, 

menurut artikel dari (sindonews.com, 2021), Global Head, Research & 

Chief Strategist, Standard Chartered, Edward Lee mengatakan bahwa 

ekonomi Indonesia diprediksikan tumbuh 6% di 2021 dan akan bertumbuh 

5% lagi pada tahun 2022. Bagi Edward Lee, dengan adanya mobilitas yang 

baik dan pemberian vaksin dalam skala besar akan mendukung 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021. Dalam hal ini, 

dampak pandemi terhadap konsultan arsitektur & interior tentunya sangat 

terasa pada tahun 2020, namun dengan adanya vaksin merata pada 2021 

ekonomi Indonesia seharusnya akan pulih kembali dan bertumbuh.

1.3.4. Macro Economic Forces

Melalui Analisa Macro Economic Forces maka suatu konsultan 

dapat memprediksikan potensi-potensi yang akan tumbuh di tahun-tahun 

yang akan mendatang. Jika dilihat dari Global Market Condition, kondisi 

ekonomi yang sedang memulih tentunya tidak menutup proyek-proyek baru 

yang akan datang. Sedangkan jika dilihat dari kondisi Capital Market,

banyaknya jumlah investor yang bertumbuh dan potensi investor terhadap 

biro arsitektur ternyata cukup diminati. Melihat dari sisi Commodities and 

Other Resources Indonesia yang kaya baik dari sisi alam, pengrajin, industri 

kreatif, dan arsitektur menunjukkan besarnya peluang membuat konsultan 

arsitektur di Indonesia. Jika dilihat dari Economic Forces, ekonomi yang 
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memulih dan regulasi-regulasi baru sebagai perlindungan arsitek menjadi 

peluang bagi arsitek Indonesia untuk berkembang.

1.3.4.1. Global Market Condition

Dalam Global Market Condition, menurut artikel dari 

(Kontan.co.id, 2021), Standard Chartered Bank memprediksikan ekonomi 

global akan bertumbuh pada tahun 2021 sekitar 4.8% dari tahun 2020 yang 

sempat terkontraksi sebesar 3.8%. Sedangkan Indonesia diprediksikan 

akan bertumbuh 6% pada 2021 setelah sempat terkontraksi 1.7% di tahun

2020. Pada tahun yang akan mendatang yaitu 2022, ekonomi global & 

Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh sekitar 4% & 5%. Dengan 

adanya distribusi vaksin pada tahun 2021 & 2022 sektor terpuruk seperti 

pariwisata, perdagangan, dan transportasi diproyeksikan akan meningkat. 

Melihat kondisi ekonomi yang akan memulih ke depannya, hal ini tidak 

menutup kemungkinan munculnya proyek-proyek baru seperti kantor, 

restoran, & hotel bagi Arsitek ataupun Interior Designer pada tahun 2021 

dan ke depannya.

1.3.4.2. Capital Market

Jika dilihat dari kondisi Capital Market, menurut informasi yang 

didapatkan melalui (kontan.co.id, 2020) pada tahun 2020, jumlah investor 

pasar modal meningkat pesat sekitar 3.53 juta yaitu 42% meningkat 

dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan investor saham telah mencapai 
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1.5 juta yaitu 36.13% meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan betapa banyaknya Investor yang akan bertambah 

dikemudian hari.

Dimasa-masa pandemi yang tengah melanda di tahun 2020 ini, pada 

tanggal 9 April 2020 justru sebuah perusahaan Arsitektur memilih untuk 

melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang melantai di bursa 

efek Indonesia ini tidak lain adalah PT Aesler Grup Internasional Tbk 

(RONY). PT Aesler Grup Internasional Tbk merupakan perusahaan yang 

didirikan pada tahun 2017 dan bergerak pada bidang arsitektur yang 

menawarkan jasa Architecture Design, Master Planning, Urban Planning,

Commercial Planning, Hospital Planning, Interior Design, Construction 

management hingga Interior Contractor. Aesler menawarkan 250 juta 

lembar saham yang setara dengan 20% jumlah modal ditempatkan dan 

disetor. Melalui IPO ini, Aesler telah menghimpun dana sebesar Rp 25 

miliar, di mana 55% akan digunakan untuk pembelian peralatan komputer 

untuk real-time rendering dan mesin fit out, dan 45% sisanya akan 

digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Jika dilihat dalam sisi peluang untuk mendapatkan modal dari 

perbankan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut 

(Kontan.co.id, 2020), penyaluran kredit pada segmen ini terus menciut 

selama pandemi COVID-19. Hal ini terlihat jelas dari Data Bank Indonesia 

yang menunjukkan bahwa pada Juli 2020, kredit UMKM turun 0.5% 

secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.013,8 triliun. Penurunan-
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penurunan kredit UMKM ini juga menurun pada bank lainnya seperti Bank 

BCA.

Informasi sekilas tentang pasar modal ini telah menunjukkan 

pertumbuhan investor Indonesia yang semakin meningkat dan potensi-

potensi investor bagi suatu biro Arsitek yang ternyata cukup diminati. 

Selain itu, melihat dari data mengenai perbankan UMKM, sebaiknya pada 

fase awal ini Konsultan Arsitektur / Interior tidak terlalu bergantung pada 

perbankan UMKM. Hal ini terlihat dari penyaluran kredit yang terus 

menciut dan tentunya pemilihan yang cukup selektif.

1.3.4.3. Commodity and Other Resources

Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dan dikenal 

sebagai negara Kepulauan tunggal terbesar di dunia. Jika dilihat dalam 

aspek arsitektur. kekayaan material furniture & bangunan berupa kayu jati, 

mahoni, akasia, cendana, pinus, rotan, & bambu tentunya sangat banyak di 

Indonesia. Hal ini didukung juga melalui informasi dari (Kemenperin, 

2017), yang menyatakan bahwa industri furniture Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang karena sumber bahan

baku yang melimpah dan banyaknya pengrajin yang terampil. 

Menurut (Kompasiana.com, 2017), jika dilihat dari sisi industri 

kreatif, ternyata ekonomi kreatif di Indonesia sudah terlihat dan telah 

dikutip di Bekraf, BPS, Kemenperin, & Kemenpar. Beberapa contohnya 

adalah peningkatan 10.14% PDB ekonomi kreatif dari 525.96 triliun 
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menjadi 852.24 triliun pada kurun waktu 2010-2015. Jika dilihat dari 

sektor pertumbuhan yang tertinggi, pertumbuhan sektor kerajinan sebesar 

11.81%, fashion sebesar 7.12%, periklanan sebesar 6.02%, & arsitektur 

sebesar 5.59%. Jika dilihat melalui data, tiga negara tujuan ekspor komoditi 

ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2015 adalah Amerika serikat 

(31.72%), Jepang (6.74%), & Taiwan (4.99%). Hal ini membuat 

pertumbuhan industri kreatif Indonesia meningkat 7% per tahun. 

Dengan adanya informasi sebagai berikut, dapat disimpulkan bahwa 

komoditas Indonesia dalam Arsitektur secara alam adalah kekayaan 

terhadap material seperti kayu jati, mahoni, akasia, cendana, pinus, rotan 

dan bambu. Jika dilihat secara sumber daya manusia, tenaga kerja furniture 

dan pengrajin di Indonesia sangat melimpah. Dan dengan adanya industri 

arsitektur yang terus bertumbuh, maka secara tidak langsung akan 

mendatangkan lebih banyak tenaga kerja arsitek & desainer interior ke 

depannya. 

1.3.4.4. Economic Forces

Jika dilihat dari segi Economic Forces, ekonomi di Indonesia sedang 

berada dimasa pemulihan setelah pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 

2020. Menurut (CNN Indonesia, 2021), berdasarkan data yang dipaparkan 

oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, diprediksikan pertumbuhan ekonomi 

pada Maret-April 2021 sekitar 4.5-5.5%. Pada Mei-Juni 2021 

diproyeksikan sekitar 4.5%-5.5%. Lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia 
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akan menembus 5% ketika pada September-Oktober 2021 dan akan 

menetap di 5% pada Desember 2021. Situasi ekonomi saat ini akan 

bergantung pada pemulihan dari COVID-19 melalui proses vaksinasi.

Kabar baiknya menurut (ArchifyNow, 2020), dengan adanya 

penetapan Dewan Arsitek Indonesia pada tahun 2020 dan pengukuhan UU 

Arsitek yang diperkuat UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, secara 

tidak langsung memudahkan arsitek dalam pengembangan profesi 

arsitektur, pemberdayaan, & pengawasan terhadap kepatuhan arsitek 

dalam melaksanakan peraturan & standar penataan bangunan dan 

lingkungan. Secara singkat, Dewan Arsitek Indonesia menjadi 

perlindungan terhadap profesi Arsitek dan publik yang menggunakan jasa 

Arsitek. Dengan adanya Dewan Arsitek Indonesia tentunya profesi Arsitek 

di Indonesia akan semakin berkembang.

Selain itu dengan adanya pengesahan rancangan Undang-Undang 

Cipta Kerja (Ciptaker) / Omnibus law. bagi pelaku UMKM akan 

memberikan banyak kemudahan. Salah satu kemudahan dapat dilihat dari 

aspek perbankan UMKM. Perbankan UMKM selama ini tergolong masih 

sangat rendah (11%), hal ini disebabkan oleh sebagian besar UMKM yang 

tidak memiliki asset, sehingga susah untuk mengakses pembiayaan bank. 

Dengan adanya undang-undang baru ini, maka kegiatan usaha sekarang 

dapat dijadikan asset UMKM. Selain itu dengan adanya kemudahan 

perizinan seperti pengurangan syarat anggota koperasi, tidak perlunya 

penyertaan modal untuk membangun PT, kemudahan untuk menyerap 
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lebih banyak tenaga kerja, dan kemudahan-kemudahan lainnya tentunya 

akan menjadi peluang yang baik bagi konsultan-konsultan baru. 

1.3.5. Model Bisnis

1.3.5.1. Value Proposition

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, Value Proposition

yang ditawarkan adalah:

Customization

Fresko Atelier memberi kebebasan bagi klien untuk 

mengkustomisasi desain sesuai dengan selera dan keinginan sehingga 

desain lebih bersifat personal. Kustomisasi ini tidak terbatas dalam 

model desain saja, tetapi juga dalam segi budget yang ingin 

dikeluarkan untuk pekerjaan interior maupun arsitektur. Dengan 

adanya penawaran alternatif berupa desain dan rincian budget

tentunya akan memberi deciding factor yang baik bagi klien.

Design

Fresko Atelier memiliki pendekatan desain spesial. Pendekatan 

desain yang dilakukan oleh Fresko Atelier adalah pendekatan sense 

of place.  Melalui sense of place, sebuah bangunan akan lebih 

bermakna melalui berbagai ciri khas yang terbentuk melalui bentuk, 

warna, sejarah, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini tentunya ditujukan 
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untuk memberi aura positif, unik, personal dan nyaman terhadap para 

pengguna agar ingin kembali lagi.

Getting The Job Done

Fresko Atelier selalu berkomitmen untuk membantu klien 

mewujudkan keinginan klien dari awal perancangan hingga proses 

realisasi. Hal ini dilakukan melalui adanya meeting secara rutin 

terkait project dengan klien dan pengawasan berkala pada tahap 

realisasi yang sudah termasuk pada biaya jasa.

Accessiblity

Fresko Atelier memberikan aksesibilitas yang mudah dalam 

project yang dikerjakan dengan menyediakan informasi jasa 

kontraktor. Adanya penyedia jasa kontraktor dan komitmen untuk 

pelayanan yang detail oriented mulai dari interior, arsitektur, styling,

dan build tentunya akan mempermudah klien dalam menyerahkan 

project.

1.3.5.2. Customer Relationship

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, Customer 

Relationship yang ditawarkan adalah:
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Personal Assistance

Fresko Atelier memberikan personal assistance dalam penanganan 

proyek yang dipimpin dengan adanya penanggung jawab project yang 

telah diedukasi dengan mindset dan kultur Fresko Atelier. Dengan ada 

banyaknya penanggung jawab project, maka Fresko Atelier dapat 

menjalankan banyak project sekaligus. Adanya personal assistance ini, 

tidak terbatas dalam mendesain saja, tetapi juga dalam fase 

pengawasan berkala.

Dedicated Personal Assitance

Fresko Atelier memberikan dedicated personal assistance dalam 

sesi brief desain dari klien. Dengan adanya konsultasi yang baik dari 

klien dengan Owner tentunya akan memberi kesan personal dan 

menambah kepercayaan bagi klien untuk menyerahkan project kepada 

Fresko Atelier. Hal ini tentunya juga didukung dengan update progress

dan pengawasan berkala yang dilakukan sebisa mungkin dengan 

Owner.

1.3.5.3. Customer Segment

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, pemetaan 

customer segment yang digunakan adalah:
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Niche Market

Fresko Atelier menggunakan pemetaan niche segment agar dapat 

menarget klien yang sesuai. Jika dilihat dari sisi geografis target awal 

Fresko Atelier adalah Jawa Timur, lalu lanjut ke fase kedua yaitu 

Jawa, Bali, & Kalimantan, dan lanjut ke fase ketiga di mana 

diharapkan Fresko Atelier sudah melayani secara Nasional. Jika 

dilihat dari sisi demografis, Fresko Atelier menargetkan target 

customer dengan rentang usia 25 - 60 tahun, dengan cakupan project 

residential, commercial, restaurant, & office. Target pasar yang 

berusaha dicapai Fresko Atelier adalah customer mid-high end.

1.3.5.4. Channel

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, channel yang 

digunakan adalah:

Phases:

o Awareness

Dalam fase awareness, channel dilakukan melalui branding, 

marketing, & word of mouth melalui media sosial maupun offline.



62

Dalam survey google form yang penulis sebarkan kepada 50 

Responden, didapatkan hasil survey sebagai berikut:

Berdasarkan survey yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa Channel utama yang penting adalah dari word of mouth 

dan Instagram. Selain itu faktor yang penting dalam konsultan 

adalah profesionalisme dan portfolio realisasi project. Oleh 

karena itu konten utama yang sebaiknya disebarkan / post dalam 

Gambar 1.20. Survey Channel dalam mencari Konsultan 
Arsitektur Interior

Sumber: Google Form (2021)

Gambar 1.21. Survey Faktor dalam memilih Konsultan 
Arsitektur Interior

Sumber: Google Form (2021)
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media sosial adalah mengenai profesionalisme dan hasil realisasi 

project. 

o Evaluation

Dalam fase evaluation, channel dilakukan melalui portfolio 

via Instagram & website. Dalam hal ini sebisa mungkin portfolio 

yang dicantumkan berupa proses membuat konsep dan foto 

realisasi agar klien dapat lebih percaya dan yakin. 

o Purchase

Dalam fase purchase, channel dilakukan melalui contact 

person yang telah tertera di sosial media, website, kartu nama, 

dan marketing tools lainnya. Selain itu dengan adanya media 

offline seperti kantor dan word of mouth tentunya juga akan 

menjadi channel yang penting dalam fase purchase. Dalam hal 

ini Fresko Atelier akan selalu menanyakan kepada klien dari 

mana mendapat referensi Fresko Atelier. Apakah melalui sosial 

media? Brosur? Atau word of mouth? Hal-hal ini tentunya akan 

membantu Fresko Atelier untuk mengetahui metode channel 

yang lebih mengena.
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o Delivery

Dalam fase delivery, channel dilakukan secara face to face di 

kantor Fresko Atelier, lokasi proyek klien, atau meeting point

lainnya. Selain itu dengan perkembangan teknologi, fase delivery

sekarang dapat dilakukan melalui online meeting, sosial media, 

& email.

o After Sales

Dalam fase after sales, channel dilakukan melalui meminta 

feedback dari klien, memberikan design knowledge secara rutin, 

dan memberikan merchandise sebagai tanda terima kasih sudah 

menggunakan jasa Fresko Atelier.

Ownership

Dalam fase channel ownership, Fresko Atelier merupakan 

perusahaan perseorangan dan pada fase-fase berikutnya diharapkan 

dapat menjadi PT.

Types

o Direct:

Secara Direct, Channel yang dilakukan oleh Fresko Atelier 

adalah melalui sosial media (Instagram, Facebook, Tiktok),
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website, dan marketing tools lainnya seperti brosur, kartu nama, 

dan lain-lain.

o Indirect:

Secara Indirect, channel yang muncul seharusnya berasal dari 

word of mouth dari klien-klien yang sebelumnya sudah ditangani 

oleh Fresko Atelier

1.3.5.5. Key Activities 

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, Key Activities

yang dilakukan adalah Production & Problem Solving sebagai berikut:

Design Brief

Pada tahap Design brief, Fresko Atelier akan berkomunikasi 

dengan klien untuk mengetahui secara terperinci keinginan klien dan 

memberikan gambaran ide yang kira-kira akan diterapkan dalam 

project. Pada proses awal, Fresko Atelier akan selalu memberikan 

survey singkat mengenai preferensi desain, daftar kebutuhan, dan 

sirkulasi yang akan dilakukan pada project untuk meminimalisir 

adanya revisi. Setelah adanya briefing dari klien, Owner akan 

melakukan briefing dengan staff-staff kantor agar mengetahui secara 

sekilas keinginan dari klien dan melakukan brainstorming secara 

singkat.
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Data Collection & Observation

Pada tahap data collection, Fresko Atelier akan berkomunikasi 

dengan tim dan melakukan observasi site dan pencarian data-data 

pendukung bagi project yang akan dikerjakan. Melalui tahap ini, 

Fresko akan berkomunikasi dengan klien mengenai constrain yang ada 

pada site dan memberikan referensi-referensi tambahan terhadap 

desain. Jika klien setuju maka project akan dilanjutkan ke tahap design 

development.

Design Development 1

Pada tahap Design Development 1, Fresko Atelier akan mulai 

mendesain project hanya sebatas pada denah peletakan dan visualisasi 

sederhana terhadap 3 alternatif. Pada tahap ini, Fresko Atelier akan 

kembali berkomunikasi dengan klien mengenai alternatif yang lebih 

diminati. Jika klien sudah memilih atau memberikan pertimbangan, 

project akan dilanjutkan ke tahap Design Development 2

Design Development 2

Pada tahap Design Development 2, Fresko Atelier akan mulai 

mendesain berdasarkan alternatif yang terpilih dengan pertimbangan 

dari klien. Melalui Design Development 2 ini, Fresko Atelier akan 

memberikan gambar visualisasi dan gambar kerja secara garis besar 



67
 

kepada klien. Bila klien menyetujui maka tahap project akan lanjut ke 

Final Design Development.

Final Design Development

Pada tahap Final Design Development, Fresko Atelier akan 

mengerjakan gambar kerja secara mendetail untuk diberikan kepada 

kontraktor Interior / Arsitek.

Realization

Pada tahap realisasi, Fresko Atelier akan menawarkan jasa 

kontraktor dari pihak ketiga kepada klien untuk memudahkan klien 

dalam mencari kontraktor. Partner kontraktor dari pihak ketiga yang 

terpilih akan mengerjakan bangunan atau interior berdasarkan gambar 

kerja yang telah diberikan oleh Fresko Atelier. Dalam hal ini Fresko 

Atelier akan melakukan pengawasan berkala agar realisasi sesuai 

dengan desain.
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After Sales

Setelah project selesai di realisasi, Fresko Atelier akan memberikan 

design knowledge agar klien dapat menjaga tema desain dan 

memberikan merchandise sebagai tanda terima kasih telah 

menggunakan jasa Fresko Atelier.

1.3.5.6. Key Partner

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, berikut adalah Key 

Partner yang diterapkan:

Strategic Alliances between non competitors

Fresko Atelier bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam lingkup 

arsitektur untuk bekerja sama merealisasikan project. Berikut adalah 

strategic alliance between non competitors Fresko Atelier:

Client Brief Survey & 
Brainstorming

Pembagian Job 
Desc pada tim

Site Visit Observation & 
Research

Brainstorming 
dengan tim

Membuat Design 
Development 1

Konsultasi 
dengan klien

Membuat Design 
Development 2

Konsultasi 
dengan klien

Membuat Gambar 
Kerja (Final DD)

Tanda tangan 
kontrak

Diskusi dengan 
pihak kontraktor

Penyerahan
Gambar Kerja 

Melakukan 
Supervisi

Cek Hasil Proyek 
dengan Klien

Proyek Selesai Aftersales 

Bagan 1.1. SOP Pelayanan Fresko Atelier
Sumber: Analisis Penulis (2021)
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o Vendor / Kontraktor Interior

Kontraktor Interior berperan penting dalam suatu konsultan. 

Dengan adanya kontraktor Interior maka project interior dapat 

direalisasikan sesuai dengan kemauan desain.

o Vendor / Kontraktor Arsitektur / Bangunan

Kontraktor bangunan berperan penting dalam suatu konsultan. 

Dengan adanya kontraktor bangunan maka project bangunan 

dapat direalisasikan sesuai dengan kemauan desain.

o Vendor / Kontraktor Struktur

Kontraktor struktur berperan penting dalam suatu konsultan. 

Dengan adanya kontraktor struktur maka perhitungan struktur 

bangunan akan baik dan desainer dapat lebih bereksplorasi dengan 

struktur.

o Akademisi 

Akademisi berperan untuk memberikan edukasi / training

terhadap staff dalam konsultan Fresko Atelier mengenai sense of 

place. Adanya sesi training ini bisa dalam bentuk tatap muka 

langsung atau melalui online course.
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Buyer Supplier relationship

Fresko Atelier bekerja sama dengan pihak supplier untuk 

merealisasikan hasil akhir desain secara maksimal. Berikut adalah 

Buyer Supplier Relationship dalam Fresko Atelier:

o Supplier Building Material Arsitektur

Supplier Material Arsitektur berperan penting untuk 

memberikan gambaran secara singkat tekstur dan ukuran dari suatu 

modul pada proses mendesain. Selain itu partnership dengan 

material arsitektur akan memudahkan proses pembangunan 

nantinya.

o Supplier Building Material Interior

Supplier Material Interior berperan penting untuk memberikan 

gambaran secara singkat tekstur, warna, dan ukuran dari suatu 

modul pada proses mendesain. Selain itu partnership dengan 

material interior akan memudahkan proses pembangunan nantinya.

o Supplier Home & Office Appliances

Supplier Home & Office Appliances berperan penting untuk 

mengetahui ukuran modul, jenis, dan bentuk peralatan di rumah dan 

kantor seperti kursi kerja, brankas, keran, shower, dst. Adanya 

supplier Home & Office Appliances membantu proses pemesanan 

peralatan office dan rumah nantinya.
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o Supplier Kitchen Appliances

Supplier Kitchen Appliances berperan penting untuk 

mengetahui ukuran modul, jenis, dan bentuk peralatan di dapur 

seperti oven, kulkas, microwave, dispenser, sink, dst. Adanya 

supplier Kitchen Appliances membantu proses pemesanan 

peralatan dapur nantinya.

o Supplier Furniture

Supplier Furniture berperan penting untuk mengetahui 

ukuran modul, jenis, dan bentuk kursi, meja, & artwork. Adanya 

supplier Furniture membantu proses pemesanan peralatan dapur 

nantinya.

o Supplier Software

Supplier Software berperan penting dalam proses 

mendesain. Dengan adanya supplier software terbaru maka kinerja 

mendesain akan lebih cepat dan efisien. Tentunya hal ini akan 

mengembangkan skill-skill baru yang dapat menjadi pembeda dari 

konsultan lainnya.
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o Supplier Hardware

Supplier Hardware berperan penting dalam proses 

mendesain. Dengan adanya hardware terbaru maka kinerja 

mendesain akan lebih cepat, interaktif, dan efisien.

1.3.5.7. Key Resources

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, berikut adalah Key 

Resources yang diterapkan:

Physical

Dalam segi Key Resources Physical, Fresko Atelier memiliki 

kantor, komputer, laptop, dan peralatan kantor pada umumnya seperti 

meja, kabinet, dan printer untuk menunjang dalam proses mendesain.

Intellectual

Dalam segi Key Resources Intellectual, Fresko Atelier memiliki 

pengetahuan desain dari perkuliahan, branding Fresko Atelier, 

pengetahuan sense of place, database klien, dan database perusahaan.

Human

Dalam segi Key Resources Human, struktur organisasi Fresko 

Atelier terdiri dari Owner, Architect, Interior Designer, Drafter, 

Finance + Marketing, dan Project Manager



73

Berikut adalah pembagian tugas dari struktur organisasi Fresko 

Atelier:

o Owner

Meeting dengan klien

Menyampaikan Brief Klien ke Project Manager

Menyusun Timeline Perusahaan

Bekerjasama dengan vendor & supplier

Melakukan audit (Menjadi Quality Control dalam perusahaan)

Melakukan Pengawasan Proyek

Memimpin proses brainstorming desain

Memberi pengetahuan baru / training bagi staff

Mengatur investasi perusahaan

Owner 

Finance + 
Marketing 

Architect Interior Designer 

Drafter Drafter 

Project Manager 

Bagan 1.2. Struktur Organisasi Fresko Atelier

Sumber: Analisis Penulis (2020)
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o Finance + Marketing

Mengatur Keuangan Perusahaan

Mengatur gajian

Melakukan marketing melalui sosial media

Membuat pembukuan perusahaan

o Project Manager

Melakukan audit

Melakukan Pengawasan Proyek

Membuat Timeline Project

o Architect

Mendesain bangunan 

Membuat konsep bangunan

Membuat gambar kerja

Bekerja sama dengan drafter untuk proyek bangunan

o Interior Designer

Mendesain interior

Membuat konsep interior

Membuat gambar kerja

Bekerja sama dengan drafter untuk proyek interior
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o Drafter

Membantu Arsitek & Interior Designer Render

Membantu Arsitek & Interior Designer Gambar Kerja

Fresko Atelier juga menjalin kerjasama dengan akademisi untuk 

fase training dan pengembangan bagi seluruh staff Fresko Atelier

Financial

Dalam segi financial perusahaan Fresko Atelier, dana awal akan 

dikumpulkan dari investor pihak ketiga dan seiring berjalannya waktu, 

perusahaan akan menggunakan cash flow perusahaan.

1.3.5.8. Cost Structure and Revenue Stream

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, berikut adalah Cost 

Structure yang diterapkan:

Fixed Cost

Dalam Cost Structure, Fixed Cost yang dikeluarkan oleh 

Fresko Atelier adalah gaji staff, biaya operasional kantor (listrik, 

internet, air), biaya pelatihan (program & sense of place), furniture

kantor, komputer, laptop, printer, dan peralatan office lainnya. 

Variable Cost

Dalam Cost Structure, Variable Cost yang dikeluarkan oleh 

Fresko Atelier adalah biaya-biaya yang tidak ter jadwalkan seperti 
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biaya transportasi luar kota, biaya transportasi pengawasan berkala, 

dan keperluan mencetak.

Dalam Konsultan Arsitektur Interior Fresko Atelier, Revenue 

Stream yang diterapkan adalah Usage Fee. Usage Fee yang 

didapatkan adalah dari bentuk desain, gambar kerja, jasa membelikan 

barang, & pengawasan berkala untuk klien. Berikut adalah informasi 

biaya jasa konsultan arsitektur interior Fresko Atelier:

Fase Layanan Spesifikasi Harga 

(per m2)

Fase 

Pertama

Conceptual 

Design

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

Rp 

200.000,-

Design 

Development

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

- Design Development 2

- Final Design Development

Rp 

250.000,-

Fase 

Kedua

Conceptual 

Design

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

Rp 

250.000,-

Design 

Development

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

Rp 

300.000,-
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- Design Development 2

- Final Design Development

Fase 

Ketiga

Conceptual 

Design

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

Rp 

300.000,-

Design 

Development

- Brief & Meeting

- Deep Research, 

Obsevation

- Design Development 1

- Design Development 2

- Final Design Development

Rp 

400.000,-

Tahap Jenis Layanan

Conceptual Design Design Development

Brief & Meeting DP 50% DP 30%

Deep Research, 

Obseevation

- -

Design 

Development 1

Pelunasan 50% Pembayaran 50%

Design 

Development 2

- -

Final Design 

Development

- Pelunasan 20%

Total 100% 100%

Tabel 1.9. Penetapan Harga Layanan Fresko Atelier
Sumber: Analisis Penulis (2020)

Tabel 1.10. Sistem Pembayaran Layanan Fresko Atelier
Sumber: Analisis Penulis (2020)
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Berdasarkan Tabel Cash Flow yang terlampir di lembar lampiran,

menunjukkan rencana cash flow Fresko Atelier pada tahun pertama. Pada 

tahun pertama, modal yang diterima oleh Fresko Atelier adalah sebesar Rp 

60.000.000,-. Dengan perincian fee yang sesuai dengan Tabel 1.7, Hasil 

dari Fee & Modal yang didapatkan pada tahun pertama yang diproyeksikan 

sekitar Rp 135.000.000,-. Dengan asumsi pemasukan Rp 135.000.00,-

diperkirakan Payback Period akan dapat ditempuh dalam waktu 0.571 

tahun atau dalam waktu tujuh bulan pada fase pertama. Pada tahun pertama 

Break Even Point (BEP) juga akan diperoleh. Profit awal perusahaan akan 

digunakan untuk kebutuhan variable cost & fixed cost seperti membeli 

peralatan-peralatan penunjang konsultan seperti komputer, printer, lisensi 

software. Selain itu akan digunakan juga untuk operasional kerja seperti 

gaji prinsipal, gaji karyawan, training, biaya akomodasi, biaya transportasi 

luar kota, biaya listrik & air, biaya internet, pembelian alat tulis kantor, dan 

biaya marketing.


