
 

1.1. Ringkasan Umum   

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

 ND DESIGN adalah sebuah badan usaha konsultan arsitektur dan interior 

berbasis di Kota Gresik, Jawa Timur. ND DESIGN berdiri sejak tahun 2016, 

berfokus pada perancangan residensial, komersial dan hospitality menggunakan 

pendekatan biophilic design. Perusahaan ini memperhatikan segala aspek dalam 

perancangan untuk menghasilkan design yang optimal di mana di mana bangunan, 

lingkungan dan manusia agar dapat hidup berdampingan dengan sehat. 

Gambar 1.1 Logo ND DESIGN 
Sumber : Data Pribadi 

 Gambar 1.1 di atas merupakan logo ND DESIGN. ND DESIGN diambil dari 

nama lengkap pemilik yaitu Fadhila Naifah Irbah yang disederhanakan menjadi 

Naifah Dhila untuk mempermudah pelafalan dan mempersingkat nama logo.  

 Layanan yang diberikan oleh ND DESIGN adalah layanan konsultasi dalam 

perancangan bangunan arsitektur maupun interior, melakukan observasi dan deep 

research, merancang dengan memberi konsep desain, gambar konstruksi, hingga 

pengawasan dalam proses realisasi desain. 
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 Latar belakang ND DESIGN mengembangkan usaha dengan pendekatan 

biophilic design didasari oleh perubahan gaya hidup masyarakat, terutama 

masyarakat kota yang semakin mengkhawatirkan secara kesehatan terutama pada 

kesehatan mental. 

Kesehatan merupakan salah satu penentu kualitas hidup manusia. Definisi 

kesehatan menurut kementerian kesehatan RI yang ada dalam UU no. 23 tahun 

1992, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang 

memungkinkan manusia untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi yang 

dilihat menyeluruh secara fisik dan mental.  

 Kota Gresik, di mana ND DESIGN berdiri dikenal dengan kota industri yang 

memiliki banyak pekerja serta karyawan didalamnya. Hal ini disebabkan karena 

Kota Gresik memiliki jumlah perusahaan industri tertinggi pada posisi ke empat 

di Jawa Timur. Dalam statistik BPS jumlah perusahaan industri besar dan sedang 

di Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota tahun 2013-2015, posisi pertama  

tertinggi merupakan Kota Sidoarjo sebesar 2.877,  Surabaya 2.781, dan Pasuruan 

pada posisi ketiga yaitu 2.375, disusul dengan Gresik yang berada diposisi ke 

empat dengan total 1.764 perusahaan industri. (BPS, 2019) 

 Menurut Marianna Virtanen dalam pemaparan penelitian di National Health 

Service Inggris mengatakan "Jam kerja yang berlebihan bisa menjadi salah satu 

penyebab depresi dan berpotensi menimbulkan masalah terhadap relasi 

seeseorang". Selain itu durasi kerja yang panjang dapat menyebabkan sakit dan 

cedera seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, diabets, infeksi 
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kronis, dan kematian. Secara khusus, alam memiliki pengaruh restoratif pada tiga 

dimensi afektif yaitu emosi positif, agresi dan ketakutan. Kurangnya interaksi 

dengan lingkungan alam dapat menghasilkan kecemasan, kemarahan, frustasi dan 

kesedihan (Berto, 2014).   

Selain itu berdasar proyeksi BPS (2017:163) Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pada tahun 2025 penduduk 

indonesia akan naik menjadi 284,83 jiwa dari 238,52 jiwa pada tahun 2010 dan 

akan terus bertambah menjadi 305,65 jiwa pada tahun 2035. Sebesar 60% 

penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, faktor utama tingginya laju 

penduduk perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini perlu diimbangi 

dengan penyediaan perumahan dan pemukiman yang memadai. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat juga menyebabkan indeks permintaan properti naik sebesar 

0,39% pada triwulan IV-2016 (BI, 2016). Sedangkan perkembangan tren gaya 

hidup yang terus meningkat menyebabkan permintaan jasa interior terus 

meningkat hingga 50% (Aziz, 2017). 

 Berdasarkan problem diatas, dapat disimpulkan bahwa bisnis jasa konsultan 

interior dan arsitek akan berpeluang, dibutuhkan dan akan terus tumbuh. ND 

DESIGN hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tingginya permintaan 

perancangan desain, namun juga hadir dalam memberi solusi dan berupaya 

mengembalikan manusia pada (suasana/lingkungan) alam serta memberi dampak 

baik pada penggunanya terutama perhatian akan gangguan mental pada 

masyarakat yang semakin tinggi yaitu dengan menerapkan pendekatan biophilic 
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design dalam merancang bangunan arsitektur dan interior. Dalam penelitian pada 

tahun 2014 yang dilakukan oleh Tyrvainen, lingkungan hijau dapat meningkatkan 

vitalitas, kreatifitas, suasana hati dan mempercepat masa pemulihan pasien. 

 Biophilic design merupakan teori desain yang mengkaji fenomena bahwa pada 

hakikatnya manusia mencintai lingkungan alami. Biophilic design merupakan 

solusi terbaik dalam mewujudkan desain ruang lingkup hidup yang tidak hanya 

ramah lingkungan, namun juga dapat membangun kembali hubungan baik antara 

manusia dengan lingkungan alami (Kellert, 2015). Biophilic design adalah konsep 

yang mengusahakan pengurangan dampak negatif yang ada di kehidupan 

perkotaan yang dapat meningkatkan kenyamanan fisik, kesehatan emosi dan 

improvisasi kesehatan pada manusia (Almusaed, 2011) 

 Dalam buku 14 patterns of biophilic design (Terrapin, 2014), desain biophilic 

design memiliki prinsip dalam penerapannya, keseluruhan prinsip tersebut 

dikelompokkan dalam tiga kelompok utama dengan 14 pola yaitu : 

A. Nature in the Space 

i. Hubungan secara visual (Visual connection with nature)  

Memberi akses kepada manusia dengan pemandangan alam, sistem 

kehidupan, dan proses alami. 

ii. Hubungan non visual dengan alam (Non-visual connection with nature) 

Koneksi dengan alam melalui stimulasi yang diberikan melalui indra 

pendengaran, penciuman, peraba dan perasa yang mengingatkan manusia 

kepada alam, sistem kehidupan dan proses alami. 
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iii. Stimulus sensor tidak beritme (Non-rhytmic sensory stimuli) 

Memberikan rangsangan sensorik alami yang menarik perhatian dengan 

memberi gerakan tidak terprediksi yang terkadang tidak disadari oleh 

individu. 

iv.Variasi perubahan panas & udara (Thermal and airflow variability) 

Memberi variasi dalam perubahan sistem suhu, kelembaban dan gerakan 

angin di dalam ruangan kepada manusia yang meniru lingkungan alami. 

v. Kehadiran air (Presence of water) 

Memberikan unsur air untuk mendapatkan suatu kondisi yang menambah 

pengalaman individu dengan melihat, mendengar dan menyentuh elemen air 

dalam suatu tempat atau ruang. 

vi.Cahaya dinamis dan menyebar (Dynamic and diffuse lighting) 

Pemanfaatan intensitas cahaya dan Memberikan bentuk cahaya secara 

dinamis dan menyebar secara alami, untuk mendapatkan suatu kondisi 

perubahan waktu yang terjadi di alam. 

vii.Hubungan dengan sistem alami (Connection with natural system) 

Menggunakan material atau elemen alam dengan meminimalkan proses 

pengolahan untuk mempertahankan bentuk alami dan karakteristik yang 

sama dengan alam. 

B. Natural analogues 

i. Bentuk dan pola biomorfik (Biomorphic forms and patterns) 
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Mendesain ruang dengan pandangan tanpa hambatan yang luas, terbuka dan 

lapang. 

ii. Hubungan bahan dengan alam (Material Connection with Nature) 

Menggunakan material atau elemen alam dengan meminimalkan proses 

pengolahan sehingga masih mencerminkan ekologi dan geologi lokal dari 

alam. 

iii. Kompleksitas dan keteraturan (Complexity and order) 

Informasi sensorik beragam yang menganut hirarki spasial mirip dengan 

yang ada di alam. 

C. Nature of the space 

i. Prospek (Prospect) 

Mendesain ruang dengan pandangan tanpa hambatan yang luas, terbuka dan 

lapang. 

ii. Tempat perlindungan (Refuge).  

Memberikan rasa aman dan terlindungi pada pengguna baik dari sisi 

belakang maupun sisi atas. 

iii. Misteri (Mystery) 

Menciptakan suasana yang menarik dan memberikan untuk dapat dijelajahi 

lebih dalam lagi. 

iv.  Resiko dan Bahaya (Risk & Peril) 

Pemberian karakteristik rasa bahaya atau ancaman di namun memiliki 

perlindungan yang aman. 
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4. Batasan penerapan prinsip biophilic design 

 Dalam buku 14 Patterns of Biophilic (Terrapin, 2014), biophilic design 

memiliki batasan dalam penerapannya karena sering ditemukan perbedaan 

kondisi lapangan proyek dan kebutuhan. Berikut batasan yang perlu 

diperhatikan dala penerapan biophilic design :  

1. Identifikasi respon dan hasil yang diinginkan (Identifying desired responses 

and outcomes)  

 Karena respon biologis beragam dan banyak kombinasi pada pola desain, 

maka diperlukan mengutamakan prioritas dan memfokuskan desain bangunan 

yang dapat memberikan efek jangka panjang bermanfaat.  

2. Strategi desain dan intervensi (Design strategies and interventions) 

 Biophilic design memiliki sifat fleksibel dan dapat diganti dengan strategi 

lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna.  

3. Keberagaman dalam strategi mendesain (Diversity of design strategies)  

 Menggabungkan beragam strategi dalam mendesain untuk meningkatkan 

pemanfaatan ruang yang maksimal sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan 

baik secara budaya dan demografi yang dapat memberi efek psiko-fisiologis 

dan kognitif.  

4. Kualitas dan kuantitas intervensi (Quality vs. quantity of intervention) 

 Memberikan kualitas dan memperhatikan kuantitas saat perancangan 

dengan intervensi kualitas tinggi tunggal yang lebih efektif dan memiliki 

potensi restorasi yang lebih besar daripada beberapa intervensi berkualitas 
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rendah. Iklim, biaya, dan variabel lainnya dapat memengaruhi dan membatasi 

kelayakan ruangan, tetapi hal ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan untuk 

mencapai ruangan berkualitas tinggi.  

5. Durasi paparan frekuensi akses (Duration of exposure and frequency of 

access)  

 Mengidentifikasi durasi penggunaan dengan menentukan frekuensi waktu 

yang sesuai. Seperti memfokuskan efek apa yang ingin diberikan, seperti 

peningkatan kesehatan fisik atau pemulihan mental. Penelitian mengatakan 

manfaat yang akan didapat dari pemulihan mental dan pengembalian emosi 

positif dapat terjadi dalam waktu 5 hingga 20 menit berada di alam. (Brown, 

Barton & Gladwell, 2013; Barton & Pretty, 2010; Tsunetsugu & Miyazaki, 

2005).  

Pengalaman dalam Biophilic Design 

Dalam buku the practice of biophilic design, Dr. Stephen R. Kellert menjelaskan 3 

jenis pengalaman alam yang merupakan kategori dasar dari kerangka biophilic 

design, antara lain (Kellert, 2015) :Hubungan langsung dengan Alam : 

a. Pencahayaan 

Pencahayaan alami merupakan hal mendasar untuk memenuhi kesehatan dan 

kesejahteraan manusia. Paparan cahaya alami yang sederhana dapat 

memunculkan keindahan estetika melalui bayangan-bayangan yang terbentuk. 

Seperti memberi pengalaman cahaya dengan mengatur area sehingga mendapat 
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kontras cahaya lebih terang dan lebih gelap dengan mengikuti perubahan 

waktu siang-malam.  

b. Udara 

Ventilasi alami penting untuk kenyamanan dan produktivitas manusia. 

Pengalaman ini dapat dibentuk dari aliran udara, temperatur, dan kelembaban. 

Kondisi ini dapat dicapai melalui strategi yang sederhana dengan membuat 

bukaan seperti jendela atau dengan meggunakan teknologi. 

c. Air 

Kebutuhan air adalah bagian yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. 

Air dapat memberikan pengaruh positif, menghilangkan stres, meningkatkan 

performa dan kesehatan. Untuk mendapat pengalaman dengan air, dapat 

dirasakan melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan gerakan atau aliran.  

d. Tumbuhan 

Menghadirkan tumbuhan ke dalam lingkungan bangunan adalah salah satu 

strategi untuk membangun pengalaman pada manusia yang berfungsi untuk 

mengurangi stres, meningkatkan kesehatan fisik, kenyamanan dan 

meningkatkan produktivitas.  

e. Hewan 

Kontak dengan kehidupan hewan dapat dicapai melalui strategi desain dengan 

membangun ekosistem seperti membuat atap hijau, taman, akuarium, kandang 

burung, dan dapat dihadirkan dengan teknologi modern seperti penggunaan 

video dan foto.  
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f. Cuaca 

Kesadaran dan respon terhadap cuaca telah menjadi hal penting yang 

mendasari manusia dalam menjalani kelangsungan hidup. Strategi desain 

dapat dilakukan yaitu dengan memberikan akses pandangan ke luar, 

membuat bukaan, membuat balkon agar manusia dapat merasakan kontak 

dengan cuaca melalui indra yang dimilikinya.  

g. Pemandangan alam dan ekosistem alami 

Memberikan pengalaman dengan pemandangan yang alami. Terdiri dari 

ekosistem alam seperti tanaman, hewan, air, tanah, batu, dan bentuk geologi. 

Pengalaman ini dapat dicapai melalui strategi desain seperti memberi lahan 

basah, hutan dan padang rumput, atap hijau dan sarana lainnya. Kontak 

dengan sistem alam dapat diakses melalui pengelihatan, interaksi langsung, 

dan berpartisipasi aktif.  

h. Api 

Strategi desain api dapat diberikan melalui stimulasi seperti membuat 

tungku perapian untuk mendapat gerakan cahaya dari api, warna dan suhu 

dari api.  

2. Hubungan Tidak Langsung dengan Alam  

a. Gambar Alam 

Dengan menghadirkan gambar yang menunjukkan hal-hal alami dalam 

sebuah lingkungan, seperti gambar tanaman, hewan, lanskap, atau air, dapat 

memberikan kepuasan secara emosional dan intelektual. Gambar-gambar ini 
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dapat dimunculkan melalui foto, lukisan, patung, mural, atau video, secara 

berulang, tematik, dan dalam jumlah banyak.  

b. Material yang Alami 

Material alami dapat menstimulasi respon terhadap stres dan memberi upaya 

bertahan dari sebuah tantangan. Bangunan yang alami dengan elemen 

dekoratif seperti kayu, batu, wol, katun, dan kulit, dapat digunakan menjadi 

berbagai produk, perabotan, aksesoris dan elemen interior maupun eksterior.  

c. Warna yang Alami 

Penggunaan warna dalam lingkungan bangunan cukup kompleks, mengingat 

banyak cara untuk menghasilkan warna buatan. Dalam pengaplikasian 

biophilic design yang baik dan efektif, warna harus memiliki karakteristik 

alam seperti warna pada tanah, batuan, dan tanaman. Penggunaan warna 

yang cerah atau terang harus dibatasi. Penerapan warna alami juga didapat 

dari bunga, matahari terbenam dan terbit, pelangi, tanaman, dan hewan.  

d.  Menirukan Cahaya dan Udara Alami  

Cahaya di dalam ruangan dan udara saat ini terus mengikuti kemajuan 

teknologi bangunan dan konstruksi. Cahaya buatan dapat dirancang dengan 

meniru sifat dan kualitas yang dinamis dari cahaya alami. Sementara 

perancangan penggunaan udara pada bangunan dapat diolah untuk mendapat 

udara alami maksimal dengan memperhatikan variasi aliran udara, suhu, 

kelembaban dan tekanan udara pada bangunan. 

e. Bentuk yang Alami 
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Keberadaan bentuk yang alami harus dimunculkan dalam perancangan dengan 

biophilic design. Seperti desain kolom yang menyerupai bentuk daun atau 

ranting pohon, bentuk tanaman atau gua atau air terjun pada fasad bangunan. 

Kemunculan bentuk yang alami ini dapat mengubah ruangan menjadi lebih 

dinamis dengan dikelilingi oleh sistem kehidupan.  

f. Memunculkan Alam 

Dapat dilakukan melalui penggambaran yang lebih imaginatif. Misalnya 

seperti bentuk bangunan “sayap” pada Sydney Opera House  yang menyerupai 

burung, atau jendela berwarna di Notre Dame yang menyerupai bunga mawar. 

Bentuk tersebut tidak pernah benar- benar muncul di alam, tetapi dapat 

digambarkan melalui prinsip dan karakter alamiah.  

g. Geometri Alami 

Hal ini mengacu pada sifat matematis yang biasa ditemui di alam, misalnya 

skala hirarki yang terorganisir, bentuk berliku-liku daripada bentuk yang kaku, 

pola berulang dengan bentuk bervariasi, dan bentuk geometri alam lainnya.  

h. Biomimikri 

Biomimikri mengacu pada bentuk dan fungsi yang ditemukan di alam, 

terutama makhluk hidup yang sifatnya diadopsi dan ditiru dalam proses 

perancangan untuk memberikan solusi pada masalah dan dapat memenuhi 

kebutuhanpada manusia.  

3. Pengalaman Ruang  

a. Prospek dan Perlindungan 
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Prospek ini mengacu pada pandangan jauh terhadap sekeliling yang 

memungkinkan manusia dapat melihat semua kesempatan maupun bahaya yang 

ada, sementara perlindungan memberikan rasa aman dan keselamatan. Kedua 

kondisi ini dapat menjadi berfungsi dan memberi rasa puas dengan 

memperhatikan lingkungan yang dibangun. Biophilic design dapat dicapai melalui 

strategi desain yang memberikan pemandangan terhadap area luar, pandangan 

antar ruang dalam, sehingga manusia dapat merasa aman dan terlindungi. 

b. Kompleksitas yang Terorganisir 

Manusia menginginkan keteraturan dan tersusunnya peraturan kehidupan, seperti 

menandakan tempat yang kaya akan pilihan dan peluang. Namun, kompleksitas 

yang berlebihan dapat membingungkan dan membuat kacau. Pengaturan yang 

paling memuaskan cenderung memiliki kualitas kompleks cenderung beragam, 

sementara ruang yang terorganisir memiliki sifat-sifat terkoneksi dan tersusun.  

c. Integrasi dari Bagian menjadi Kesatuan 

Manusia menginginkan pengaturan dimana bagian yang berbeda dapat menjadi 

sebuah kesatuan yang terpadu. Integrasi ruang dapat juga didapat dengan 

adanya titik fokus pusat (vocal point) baik secara fungsional atau tematis.  

d. Ruang Transisi 

Ruang transisi merupakan hubungan antar ruang yang menonjol meliputi 

lorong-lorong, pintu, dan daerah yang menghubungkan ruang dalam dan luar, 

seperti beranda, teras, halaman, dan lain-lain. 
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Tabel 1.1 Manfaat Biophilic Design 

Sumber : 14 Patterns of Biophilic Design: Improving Health & Well-Being in the Build 
Environment, Terraphin Bright Green, LLC (2014)
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 Dari uraian di atas, ditemukan beberapa problem dan solusi untuk 
diterapkan oleh perusahaan ND DESIGN yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Analisa Problem dan Solusi

NO Problem Solusi

1

Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 
2019 mengalami kenaikan sebanyak 
5,06 % yang didukung oleh perilaku 
konsumtif masyarakat Indonesia 
yang semakin tinggi . Untuk 
memenuhi kebutuhan dan gaya 
hidup , menyababkan masyarakat 
perkotaan banyak menghabiskan 90 
% waktunya di dalam ruangan 
(Sumber : BPS, 2019)

Biophilic merupakan solusi terbaik  
dalam mewujudkan desain ruang 
lingkup hidup yang tidak hanya 
ramah lingkungan , namun juga  
dapat membangun kembali hubungan 
baik antara manusia dan lingkungan 
alami (The Practice of Biophilic 
Design, 2015) .

2

 Indonesia merupakan negara 
dengan jumlah penduduk terbanyak 
keempat di dunia . Pada tahun 2025 
penduduk indonesia akan naik 
menjadi 284,83 jiwa dari 238,52 
jiwa pada tahun 2010 dan akan terus 
bertambah menjadi 305,65 jiwa 
pada tahun 2035 . (Sumber : BP , 
2017)

ND DESIGN merupakan jasa 
konsultan interior arsitektur yang 
memiliki value perancangan 
menggunakan  
biophilic design . Biophilic design 
memiliki pedoman dalam 
penerapannya dengan memberi 
elemen - elemen alam di dalamnya 
Pengguna elemen alam ini cenderung 
lebih aman dan ramah lingkungan 
(Sumber : Khan, 2017)  

3

Tingginya jumlah pekerja dan 
karyawan di Kota Gresik akibat dari 
jumlah perusahaan industri yang 
tinggi yaitu sebesar 1.764 
perusahaan industri . Durasi kerja 
yang panjang dapat menyebabkan 
sakit dan cedera seperti tekanan 
darah tinggi penyakit jantung , 
depresi , diabets , infeksi kronis ,  
dan kematian (sumber : BPS, 2019 )

 Membuka jasa interior arsitektur  
dengan menggunakan pendekatan  
biophilic design untuk meminimalisir 
pertumbuhan  
gangguan mental pada masyarakat 
cara ini ( sumber : the practice of 
biophilic design , stephen R. Keller )

Sumber : Olahan pribadi (2020)



Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa 

konsultan interior dan arsitektur di Indonesia memiliki peluang, dibutuhkan 

dan terus tumbuh. Perusahaan ND DESIGN memiliki tujuan utnuk turut 

menekan jumalh gangguan kesehatan mental pada masyarakat, terutrama 

masyarakat kota dengan menerapkan pendekatan biophilic design dalam 

merancang bangunan arsitektur dan interior. 

Dalam menjalankan bisnis untuk menjamin kualitas dan berjalannya 

perusahaan, ND DESIGN menggunakan kebijakan yang tercantum pada “Buku 

Pedoman Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi 

Tugas” (HDII) dan  buku “Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan 

Pengguna Jasa” (IAI). 
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NO Peluang

1

Dibutuhkannya perancang yang dapat berperan dalam memberi solusi 
pada perubahan gaya hidup masyarakat saat ini .  
Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan indeks permintaan 
properti naik sebesar 0,39 % pada triwulan IV - 2016 (BI, 2016 )

2
Pperkembangan tren gaya hidup yang terus meningkat menyebabkan 
permintaan jasa interior terus meningkat hingga 50 % (Aziz, 2017) . 

3

Dibutuhkan tempat yang memiliki pendekatan dengan alam Karena 
dalam penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan  
Tyrvainen, lingkungan hijau dapat meningkatkan vitalitas kreatifitas, 
suasana hati dan mempercepat masa pemulihan (Sumber : Tyrvainen, 
2014)

Tabel 1.3 Analisa Peluang Perusahaan ND DESIGN  

Sumber : Olahan pribadi (2020)



1.1.2. Visi 

Menjadi perusahaan konsultan interior dan arsitektur yang dapat 

memberi dampak baik pada pengguna dengan menggunakan pendekatan 

biophilic design disetiap rancangan yang kami gunakan agar konsumen 

menjadi pengguna yang lebih baik dan sehat secara fisik maupun mental. 

1.1.3. Misi 

1. Memberikan solusi dengan menerapkan biolophic design dengan 

memperhatikan estetika. 

2. Memberi kepuasan kepada konsumen dengan menciptakan desain 

berkualitasdan matang 

3. Membimbing dan mengedukasi SDM agar lebih mengenal biophilic 

design. 

4. Melindungi kesehatan mental pegawai dengan menciptakan suasana 

kerja sehat dan bekerja sama baik team demi mencapai produktifitas 

kerja tinggi dengan hasil yang baik dan berkualitas. 

1.1.4. Tujuan 

Tujuan perusahaan ND DESIGN yaitu : 

Untuk perusahaan : 

1. Menjadi perusahaan yang profesional dengan memiliki produk yang 

berkualitas serta memiliki sistem kerja yang baik. 

2. Menjadi perusahaan yang dapat menginspirasi desainer muda lainnya. 
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3. Mengajak konsumen agar lebih memperhatikan kesehatan mental 

melalui arsitektur dan interior dalam bangunan. 

4. Memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 

5. Melindungi lingkungan sekitar dengan menrapkan desain ramah 

lingkungan dan penggunaan material yang aman bagi lingkungan. 

6. Mendidik dan menciptakan SDM yang berkualitas. 

7. Memberi wadah bagi karyawan maupun desainer muda agar menjadi 

desainer profesional dalam mengembangkan seni interior dan arsitektur. 

Untuk klien : 

1. Memberikan pelayanan secara profesional. 

2. Memberikan solusi pada  permasalahan yang dihadapi klien dalam 

perancangan interior maupun arsitektur. 

3. Merancang interior maupun arsitektur menggunakan prinsip biophilic 

agar penggunanya dapat merasaan manfaatnya. 

1.2. Gambaran Usaha   

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

a. Data perusahaan  

Nama perusahaan    : ND DESIGN 

Bidang Usaha   : Jasa Konsultan 

Bidang Usaha   : Interior dan Arsitektur   
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b. Data pemilik  

Nama perusahaan    : Fadhila Naifah Irbah 

Jabatan       : Pemilik 

Tempat dan Tanggal lahir  : Gresik, 17 Februari 1998 

No Telepon   : 08123 008 7303 

ND DESIGN merupakan perusahaan perseorangan yang dididrikan oleh 

Fadhila Naifah Irbah yang berperan sebagai pemilik dan kepala desainer. 

Bentuk kepemilikan usaha berbeda di setiap fase.  

Pada fase pertama, usaha ND DESIGN merupakan perusahaan 

perseorangan. Dalam buku "Hukum Perusahaan" ciptaan Handri Raharjo, 

menjelaskan perusahaan perorangan adalah usaha yang dilakukan oleh satu 

orang sebagai pengusaha yang bertujuan mencari keuntungan (2009). 

Berikut ciri-ciri perusahaan perseorangan : 

a. Jumlah pengusaha adalah satu orang (pemilik perusahaan) 

b. Modal udaha dimiliki satu orang (pemilik perusahaan), biasanya 

berjumlah kecil  

c. Pembantu pengusaha bekerja berdasar perjanjian kerja. 

d. Tidak ada aturan khusus mengenai perusahaan perorangan, hanya 

memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat. 

e. Tidak perlu akta pendirian. 

f. Merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana. 
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g. Pengusaha bertanggung jawab penuh ats dirinya sendiri dalam 

seluruh kekayaan, aset, dan hutang. 

h. Bentuk perusahaan perseorangan ada dua yaitu Perusahaan Dagang 

(PD) dan Usaha Dagang (UD) 

Pada fase kedua dan ketiga, usaha ND DESIGN merupakan perusahaan 

yang telah memeiliki badan hukum yaitu badan usaha Perseoran Terbatas 

(PT). Perseroan terbatas merupakan usaha yang memiliki badan hukum 

resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab 

perseorangan yang didalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus 

memimpin perusahaan karena dapat memilih orang lain (di luar pemilik 

modal) untuk menjadi pemimpin. Berikut ciri-ciri perusahaan PT dalam 

buku "Pengantar Bisnis Bagi Pemula" (Rafsandjani, 2017) : 

a. Modal tanpa melibatkan harta pribadi dengan kewajiban terbatas. 

b. Modal dan ukruan perusahaan besar. 

c. Kendali hidup perusahaan PT ada pada pemilik saham. 

d. Pemimpin perusahaan dapat dipegang oleh orang yang tidak turut 

memiliki saham Perusahaan. 

e. Kepemilikan perusahaan dapat berpindah tangan dengan mudah. 

f. Kemudahan dalam mencari karyawan maupun pegawai. 

g. Keuntungan dibagikan kepada pemilik saham dengan bentuk dividen 

(keuntungan berdasar jumlah saham yang dimiliki) 
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1.2.2. Fase Usaha 

Dalam menjalankan usaha jasa konsultan interior, ND DESIGN memiliki 

3 tahap fase sebagai berikut : 

1. Fase pertama (Tahun 2020 - 2024)  

Pada fase pertama, ND DESIGN akan berfokus untuk mengumpulkan 

modal, mencari jaringan dan mencari pengalaman dengan menjadi freelance 

dan bekerja dengan konsultan lain. Pada fase ini pemilik akan berusaha 

mengumpulkan modal yang bertujuan untuk memenuhi standar operasional 

dalam merancang bangunan pada fase berikutnya, seperti pembelian 

peralatan komputer, software, tempat untuk mendesain atau ruang kerja dan 

biaya operasional lainnya. Selain itu, pengalaman dalam merancang 

bangunan sangat dibutuhkan sebelum mendirikan usaha jasa konsultan 

interior arsitek dengan tujuan agar dapat memberi kepuasan dan hasil yang 

maksimal kepada klien ND DESIGN. 

Pada fase ini semua lingkup pekerjaan perusahaan ND DESIGN adalah 

bertemu klien, konsultasi, proses desain/perancangan, kontrol pembangunan 

(opsi) tergantung kesepakatan antar pemilik ND DESIGN dan klien, klien 

dapat membeli produk 3D modeling (render), kelengkapan gambar kerja, 

RAB dan konsultasi kontrol bangunan hanya melalui chatting dalam proses 

pembangunan tanpa dikontrol secara langsung. Pada opsi kedua, klien dapat 

membeli produk 3D modeling (render), kelengkapan gambar kerja, RAB dan 
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pengontrolan secara langsung secara fisik oleh pemilik perusahaan ND 

DESIGN untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya tambahan.  

Pada fase ini, perusahaan akan berfokus pada proyek-proyek kecil seperti 

perancangan residensial, kafe, dan retail dengan luasan 50 m2 hingga 700 

m2 dan hanya beroperasi di wilayah kota Gresik. 

Pada fase ini, pengeluaran kas perusahaan yang digunakan dalam proses 

site visit, biaya operasional (listrik, internet, telepon), print akan 

menggunakan tabungan pribadi dan perputaran hasil fee desain. Strategi 

marketing pada fase ini adalah melalui media sosial dan words of mouth.  

2. Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

Pada fase kedua ND DESIGN akan berfokus pada pengembangan citra 

perusahaan/brand sebagai jasa konsultan interior dan arsitek yang 

menggunakan pendekatan biophilic. Pada fase ini, ND DESIGN akan 

emngikuti banyak pameran untuk menarik klien menggunakan jasa 

perusahaan serta mengenalkan keuntungan menggunakan biophilic design.  

Proyek yang dikerjakanpun mulai bertambah luasannya yaitu 700 m2 

hingga 5.000 m2, dan mulai beroperasi di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau 

NTB.  

Perusahaan akan berfokus untuk terus meningkatkan sumber daya 

perusahaan. Untuk menekan biaya operasional, perusahaan akan beroperasi 

di kantor yang berada di dalam rumah pemilik usaha dengan dibantu oleh 

7-12 orang pekerja (lihat pada tabel 1.4). Pelayanan yang diberikan adalah 
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konsultasi awal, observasi dan deep research, pemecahan masalah, 

perancangan dan konsultasi desain, realisasi (kontraktor), kontrol 

pembangunan yang sudah masuk dalam keseluruhan biaya dengan produk 

3D modeling (render), kelengkapan gambar kerja, RAB. 

3. Fase ketiga (Tahun 2031 - .... ) 

Pada fase ketiga ND DESIGN akan berfokus pada peningkatan kualitas 

perancangan dengan menggunakan pendekatan biophilic sehingga dapat 

menjadi perusahaan ternama dan tepercaya baik dalam skala nasional 

hingga internasional. Proyek yang dikerjakan memiliki luas >5.000 m2 dan 

mulai beroperasi dalam skala nasional dan internasional. Pada fase ketiga 

perusahaan sudah memiliki kantor pribadi agar menjadi perusahaan yang 

lebih profesional, dalam proses pengerjaan produk pemilik akan dibantu 

oleh 6-10 pekerja (lihat pada tabel 1.4) untuk memenuhi kebutuhan klien 

yang akan semakin meningkat. 

Tabel 1.4 Fase Bisnis ND DESIGN 

KETERAN
GAN

FASE 1 
(2020 - 2024)

FASE 2 
(2025 - 2030)

FASE 3 
(2031 - .....)

Pendanaan

Modal pribadi dari 
hasil freelance dan 
bekerja dengan 
konsultan lain.

Modal pribadi dan 
hasil fee desain.

Modal sepenuhnya 
berasal dari fee 
desain.

Badan 
hukum

Usaha Perseorangan PT PT
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KETERAN
GAN

FASE 1 
(2020 - 2024)

FASE 2 
(2025 - 2030)

FASE 3 
(2031 - .....)

Lokasi 
Usaha

Berada dirumah 
pemilik usaha 
(bekerja sebagai 
freelance)

Berada dirumah 
pemilik usaha 
dengan kantor 
kecil didalamnya.

Membeli lahan untuk 
dijadikan kantor 
sebagai termapt Kerja 
ND DESIGN Studio. 

Value 
Perusahaan

Belum 
teridentifikasi.

Menerapkan 
biophilic design ke 
dalam proyek yang 
memungkinkan 
utnuk diterapkan.

Sudah menerapkan 
pendalaman biophilic 
ke semua perancangan 
proyek.

Layanan 
Jasa

Konsultasi awal, 
pemecahan 
masalah, 
perancangan dan 
konsultasi desain, 
kontrol bangunan 
(opsi)

Konsultasi awal, observasi dan deep 
research, pemecahan masalah, 
perancangan dan konsultasi desain, 
realisasi (kontraktor), kontrol 
pembangunan. 

Produk

3D modeling 
(render), 
kelengkapan 
gambar kerja, RAB

3D modeling (render), kelengkapan 
gambar kerja, RAB

Partnership

Memiliki partner 
bahan bangunan, 
pemasok tanaman 
di wilayah 
Surabaya dan 
Gresik. 

Memiliki partner arsitek lanskap, partner 
lighting designer, partner pemasok 
tanaman seluruh kota di Indonesia, partner 
pengerajin mabel, pengerajin seni. 

Spesifikasi 
Proyek

Residensial, kafe, 
retail dengan luasan 
50 m2 - 700 m2.

Residensial, 
komersial, 
hospitality dengan 
luasan 700 m2 - 
5.000 m2

Residensial, 
komersial, hospitality 
dengan luasan  
>5.000 m2
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KETERAN
GAN

FASE 1 
(2020 - 2024)

FASE 2 
(2025 - 2030)

FASE 3 
(2031 - .....)

Target 
Market

Geografis : Gresik, 
Surabaya, Sidoarjo. 
Demografis : 
Pendapatan/bln  
>Rp. 7.000.000

Geografis : Pulau 
Jawa, Pulau Bali, 
Pulau NTB. 
Demografis : 
Pendapatan/bln  
>Rp. 15.000.000

Geografis : Taraf 
nasional hingga 
internasional. 
Demografis : 
Pendapatan/bln 
>Rp. 30.000.000

Sumber 
Daya 

Manusia

Pada fase 1, pemilik 
usaha akan bekerja 
secara mandiri baik 
sebagai pemimpin, 
pengelolah 
keuangan, 
perancang, 3D 
rendering dan 
kelengkapan 
gambar teknik. 

Pada fase 2 
pemilik usaha akan 
mempekerjakan 
7-12 karyawan 
untuk membantu 
pemilik usaha 
dalam menjalankan 
usaha yang 
semakin 
berkembang, 
yaitu : 

1. 1 owner  
2. 2 desainer 

arsitektur 
3. 2 desainer 

interior 
4. 3 drafter 
5. 2 staff 

kontrol 
pembangun
an 

6. 1 staff 
keamanan 

7. 1 staff 
kebersihan 

Pada fase 3 pemilik 
usaha akan 
mempekerjakan 
15-30  karyawan 
untuk membantu 
pemilik usaha dalam 
menjalankan usaha 
yang semakin 
berkembang, yaitu : 

1. 1 owner  
2. 5 desainer 

arsitektur 
3. 5 desainer 

interior 
4. 7 drafter 
5. 1 staff finance 
6. 1 staff HRD 
7. 5 staff kontrol 

pembangunan 
8. 1 staff  IT 

(website, 
server, wifi, 
cctv) 

9. 1 staff 
keamanan 

10. 2 staff 
kebersihan 
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Sumber : Olahan Pribadi (2020) 

1.2.3. Perolehan Modal 

Modal awal perusahaan ada fase pertama yaitu didapat dari bekerja di 

konsultan arsitektur. Pada fase ini, pemilik perusahaan juga melakukan 

freelance dengan mendesain proyek dalam lingkup kecil seperti mendesain 

residensial, kafe, retail dengan luasan 50 m2 - 700 m2 untuk menambah 

modal. Pada fase satu, pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk 

KETERAN
GAN

FASE 1 
(2020 - 2024)

FASE 2 
(2025 - 2030)

FASE 3 
(2031 - .....)

Marketing

Menggunakan 
media sosial dan 
word of mouth.

• menggunakan 
website sebagai 
teknik 
marketing, selain 
itu penggunaan 
website lebih 
memudahkan 
konsumen untuk 
memahami style 
yang dimiliki 
perusahaan. 

• menggunakan 
word of mouth. 

• membentuk dan 
membangun 
branding yang 
lebih ideal 
setelah 
menemukan 
pengalaman dan 
menyesuaikan 
kebutuhan pasar. 

• pada fase ketiga, 
perusahaan 
memiliki 
pengalaman yang 
cukup banyak. 
Pada fase ini 
perusahaan akan 
memberi 
kesempatan 
mahasiswa yang 
sedang 
menjalankan 
magang (dari 
program ini, 
perusahaan akan 
dikenal lebih luas 
oleh calon desainer 
(mahasiswa) 
maupun  fresh 
graduate) 

• menggunakan 
website dan media 
sosial 

• menggunakan word 
of mouth.
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fasilitas bekerja karena alat utama bekerja, sudah tersedia seperti laptop, 

mouse, dan handphone. 

Pada fase 2 adalah pengembangan citra brand pada di masyarakat yang 

dikenalkan melalui word of mouth dan media promosi lainnya, pemilik 

perusahaan akan merekrut pegawai sebagai desainer untuk membantu 

proses kelancaran dalam melakukan proyek. 

Pada fase ke 3 modal didapatkan melalui fee desain dari proyek 

sebelumnya, dan sistem keuangan akan terus berputar untuk 

mempertahankan perusahaan. 

1.3. Usaha ND DESIGN 

1.3.1. Layanan Usaha   

Desainer interior mengoptimalkan fungsi ruang menjadi efektif dan 

efisien dengan tanggung jawab profesi untuk meningkatkan sisi fungsional, 

keindahan atau estetika, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan 

kesehatan (BeKraf, 2019). ND DESIGN merupakan perusahaan yang 

menggunakan pendekatan biophilic design, perusahaan merancang 

menggunakan biophilic design tanpa dilebih-lebihkan sesuai dalam tata cara 

penerapan biophilic design dalam buku "14 patterns of biophilic design". 

Layanan yang diberikan oleh ND DESIGN secara umum adalah jasa 

konsultan interior. Layanan yang diberikan perusahaan menurut pedoman 

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII, 2006) antara lain : 
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a. Pemberian nasihat, saran, atau konsultasi dalam lingkup bidang 

desain interior.  

b. Penyusunan program ruang interior. 

c. Desain interior secara lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan  

pekerjaan desain interior.  

d. Melakukan pengawasan berkala pada proses pembangunan untuk 

mendapat kualitas baik dan hasil yang diinginkan. 

Sedangkan layanan jasa konsultan arsitektur menurut Buku "Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa" (IAI, 2007) Pasal 

33 antara lain : 

1. Secara garis besar Layanan arsitek terdiri dari 4 kategori umum, yaitu  : 

a. Layanan utama 

b. Layanan pendahuluan  

i. Saran pendahuluan 

ii. Kelayakan perancangan 

iii. Kebutuhan data primer dan sekunder 

iv. pengajuan untuk mendapat keterangan terencana 

v. kebutuhan tenaga ahli lain 

vi. kebutuhan arsitek lapangan 

c. Layanan tambahan 

i. Saran atas tapak (site) 

ii. inspeksi bangunan yang ada (eksisting) 
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iii. upaya memperoleh kesepakatan 

iv. Perubahan penugasan 

v. keterlambatan 

vi. dan lain-lain 

d. Layanan khusus 

i. Perencanaan Kota/Daerah/regional 

ii. Perancangan pelestarian monumen/kawasan 

iii. Perancangan tata ruang dalam (interior), tat luar ruang 

(lanskap) 

iv. konsultasi/pemberian nasihat 

v. Manajemen konstruksi (MK) 

vi. Manajemen proyek (MP) 

vii. Pengawasan terpadu  

viii. dan lain-lain 

2. Hal-hal mengenai Standar Kinerja dan Imbalan Jasa yang diatur di dalam 

buku Pedoman Hubungan Kerja ini terbatas hanya jenis Layanan Utama 

Jasa Arsitek saja, sedangkan untuk jenis layanan lainnya diatur terpisah 

atau mengacu pada ketentuan yang berlaku di masing-masing disiplin 

terkait.  

1.3.2. Spesifikasi Produk 

Untuk menjalankan usaha di bidang jasa interior dan arsitektur, pemilik 

usaha akan menggunakan pedoman HDII dan IAI : 
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1. Pedoman HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia), sebagai berikut : 

1.1. Pra Desain (prelimenary design) 

1. Mengolah data berdasarkan informasi proyek (Terms of 

Requirements/T.O.R) dengan membuat pertanyaan tertulis/

kuisioner untuk melengkapi data pelaksanaan proyek. 

2. Membuat program ruang, skematik desain dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, dan sketsa gagasan. 

3. Perwujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, 

gambar denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan 

diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material 

yang akan dipakai, serta estimasi biaya awal perencanaan. 

Pradesain dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan pertimbangan 

bagi pemberi tugas. 

4. Perkiraan rencana anggaran biaya (RAB) 

1.2. Pengembangan design 

Pada tahap ini ND DESIGN akan melakukan penembangan desain 

dengan melakukan kelengkapan gambar kerja dan selalu mengontrol 

pengembangan desain, berikut data pengembangan desain  yang akan 

dilengkapi : 

a.  Kondisi eksisting awal 

b.  Peletakan Furnitur 

c.  Perancangan lafon 
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d.  Titik lampu 

e.  Titik elektrikal 

f.  Telepon atau telekomunikasi 

g.  Rencana pemakaian material 

h.  Paritsi, kusen dan pintu 

i.  Pola lantai 

j.  Skema warna dan material 

k.  Gambar potongan tampak interior 

l.  Gambar detail (pada gambar potongan tampak interior) 

1.3. Dokumen pelelangan 

Pada tahap ini ND DESIGN akan melakukan pembuatan dokumen 

lengkap dari proses awal hingga proses pengembangan yang telah 

disetujui oleh klien dan harus sudah ditanda tangai sebagai dokumen 

pelelangan, dokumen pelelangan terdiri dari : 

a. Gambar kerja 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

c. Spesifikasi teknis 

d. Lingkup dan volume pekerjaan 

1.4. Pelelangan 

1. Melakukan prafualifikasi dan kualifikasi pendahuluan dari calon 

kontraktor yang diundang. 
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2. mempersiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor 

yang akan diundang 

3. memberikan penyelesaian teknis dan dsain pada saat rapat untuk  

persiapan penawaran pada calon kontraktor 

4. membantu proses evaluasi, mengklarifikasi dan negoisasi terhadap 

penawaran peserta lelang. 

1.5. Pengawasan berkala 

Pada tahap pengawasan berkala ND DESIGN akan melakukan 

memulai proses aplikasi desain yang telah dilakukan para pengerajin 

dan pihak kontraktor hingga tahap instalasi. Proses pengawasan 

berkala dilakukan sebagai berikut : 

a. Mengadakan rapat koordinasi dengan kontraktor, supplier, 

pengerajin, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 

b. Melakukan pengawasan berkala di lokasi untuk kualitas dan 

kuantitas yang dilakukan pekerja. 

c. Memberikan bimbingan pada pelaksanaan pekerjaan melelaui 

gambar yang jelas dan mudah dimengerti para pekerja untuk 

menghindari kesalahan komunikasi. 

d. Memberi persetujuan atas penilaian konsultan pengawas terhadap 

pekerja kontraktor. 
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e. Desainer interior arsitek berhak menolak hasil pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan desain yang dibuat dan wajib memberi solusi kembali 

melalui rapat koordinasi dengan konsultan pengawas. 

f.  Menyiapkan defect list, hal ini dilakukan agar cacat pekerjaan dapat 

segera disempurnakan oleh penyedia jasa. 

g. Desainer berhak mewakili klien dalam melakukan pengawasan 

minimal empat minggu sekali dan maksimal satu minggu sekali.  

1.6. Lingkup pekerjaan pelengkap dan Pendukung 

Lingkup pelengkap dan pendukung dapat diberikan berupa gambar 

perspektif untuk memudahkan publikasi dan pemasaran, membuat 

maket studi (jika diperlukan) agar desain dapat tersampaikan dengan 

baik. 

a. Gambar kerja 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

c. Spesifikasi teknis 

1.7. Lingkup pekerjaan khusus 

1. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus diluar desain 

interior arsitek seperti perhitungan komnstruksi, desainer lampu, 

pengerajin plafon, gambar instalasi teknik, dll. 

2. imbalan jasa tersebut diberikan yang telah ditentukan secara 

terpisah dan diajukan kepada klien. 

2. Pedoman IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), sebagai berikut : 
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1. Tahap Konsep Perancangan  

Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai 

semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihal lain yang terkait 

tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar maksud dan tujuan 

pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna.  

Pada tahap ini, arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi 

pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis, 

dan mengolah data yang menghasilkan :  

a. Program rancangan, dihasilkan dari pengolahan data primer  

maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan 

proyek. Program rancangan akan diperiksa dan mendapat persetujuan 

dari pengguna jasa.  

b. Konsep rancangan, merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan- 

pertimbangan semua bidang terkait, mulai dari struktur, mekanikal, 

elektrikal, dan lainnya.  

2. Tahap Praperancangan 

      Pada tahap ini berdasarkan konsep perancangan yang paling sesuai  

dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek akan 

menyusun pola dari bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar- 

gambar, sedangkan nilai fungsional dalam bentung diagram-diagram. 

Untuk kajian lainnya akan dibuat dalam bentuk tertulis.  
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3. Tahap Pengembangan Rancangan 

      Pada tahap pengembangan rancangan, arsitek bekerja atas dasar  

praperancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk 

menentukan :  

a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal dan 

elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan 

kelayakan. 

b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan 

mempertimbangkan nilain manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, 

dan nilai ekonomi. 

c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem 

bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, 

diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis.  

4. Tahap Pembuatan Gambar Kerja 

     Pada tahap ini, berdasarkan hasil pengembangan rancangan yang telah 

disetujui oleh pengguna jasa, arsitek akan menerjemahkan konsep 

rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke 

dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara 

tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan 

dan pengawasan konstruksi.  

Arsitek akan menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-

gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan 
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yang jelas, lengkap, dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan 

perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terperinci.  

5. Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi  

1. Persiapan Dokumen pengadaan Pelaksanaan Konstruksi Pada tahap 

ini, arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam format 

Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian Rencana 

Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan (RKS) serta 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk daftar Volume (BQ). 

Sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat mendukung 

proses :  

a. Pemilihan pelaksanaan konstruksi. 

b. Penugasan pelaksana konstruksi. 

c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi.  
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Tabel 1.5  Ancaman Pendatang Baru

Ancaman 
Pendatang Baru

Kelebihan Kekurangan

Mahasiswa 
interior/arsitektur

Harga cenderung murah 
sehingga akan bersaing 
dengan kantor jasa 
konsultan interior/
arsitektur yang memiliki 
harga cenderung tinggi.

• Waktu yang dimiliki 
mahasiswa tidak cukup 
banyak sehingga dapat 
menghasilkan desain yang 
tidak maksimal. 

• Portofolio yang dimiliki 
masih sedikit. 

• pengetahuan dalam 
merancang masih sedikit. 

• Belum memiliki banyak 
pengalaman dalam 
menangani proyek.



d. Perhitungan besaran luas dan volume serat biaya pelaksanaan 

pembangunan yang jelas.  

2. Pada tahap pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara 

menyeluruh atau secara sebagian dalam :  

a. Mempersiapkan dokumen pelelangan.  

b. Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi.  

c. Membagi dokumen pelelangan kepada peserta lelang.  

d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan.  
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Ancaman 
Pendatang Baru

Kelebihan Kekurangan

Fresh graduate 
interior/arsitektur

• Harga cenderung murah 
sehingga akan bersaing 
dengan kantor jasa 
konsultan interior/
arsitektur yang memiliki 
harga cenderung tinggi. 

• Memiliki cukup 
pengetahuan dan 
pengalaman.

• Portofolio yang dimiliki 
masih sedikit. 

• Belum memiliki banyak 
pengalaman dalam 
menangani proyek.

Pengerajin yang 
memiliki passion 
di bidang interior/
arsitektur

• Dapat memberi harga 
yang lebih fleksibel. 

• Dapat memberi solusi 
dan ide yang baru dalam 
mendesain. 

• Memiliki keahlian lain 
selain mendesain.

• Tidak memiliki sertifikasi 
sebagai desainer interior/
arsitek. 

• Tidak memiliki portofolio 
desain  

• Dalam melakukan 
perancangan dikhawatirkan 
tidak memenuhi standar. 

• Pengetahuan tentang desain 
di bidang interior/arsitektur 
cenderung lebih sedikit 
dibanding desainer di 
bidang interior/arsitektur.

Tabel 1.5 Ancaman Pendatang Baru (sambungan)



e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi  

f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut.  

g. Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan pelaksanaan 

konstruksi kepada pengguna jasa. 

h. Menyusun penjanjian kerja konstruksi antara pengguna jasa dan 

pelaksana konstruksi.  

6. Tahap Pengawasan Berkala 

   Dalam tahap ini, arsitek melakukan peninjauan dan  pengawasan secara 

berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan 

pengguna jasa dan pelaksana pengawasan terpadu atau MK yang ditunjuk 

oleh pengguna jasa. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan 

pengawasan harian atau menerus. Salin pengawasan, arsitek juga melakukan 

pemilihan material dan finishing di lapangan. Penanganan pekerjaan 

pengawasan berkala dilakukan paling banyak satu kali dalam dua minggu 

atau sekurang- kurangnya satu kali dalam sebulan. Apabila lokasi 

pembangunan berada di luar kota tempat kediaman arsitek, maka biaya-

biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan arsitek ke lokasi 

pembangunan, wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya.  

1.3.3. Inovasi Usaha 

Dalam menjalankan bisnis interior, akan memiliki banyak pesaing, seiring 

berjalannya waktu akan ada kompetitor baru. Maka dari itu inovasi 
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dibutuhkan inovasi agar setiap konsultan memiliki daya tarik kepada 

konsumennya. ND DESIGN memiliki inovasi menggunakan pendekatan 

biopholic design yang dapat menjadi jawaban bagi kekhawatiran akan 

keselamatan lingkungan dan kesehatan mental manusia yang sedang 

berkembang saat ini. 

1.4. Analisa Industri/ Industry Forces  

1.4.1. Kompetisi Industri 

Bisnis di bidang jasa konsultan arsitektur interior di Indonesia semakin 

berkembang. Banyaknya pendatang baru yang berasal dari fresh graduate 

maupun karyawan perusahaan arsitek interior yang membuka merk sendiri.  

Berikut kompetitor perusahaan konsultan arsitektur interior ND DESIGN 

perfase : 

1.  Fase pertama (Tahun 2020 - 2024)  

ND DESIGN mendirikan perusahaannya di Kota Gresik. Pada fase 

pertama, kompetitor ND DESIGN adalah Kouzi desain, karena Kouzi desain 

merupakan jasa interior dan kontraktor terkemuka di Kota Gresik. Kouzi 

desain di dirikan pada tahun 2006 dengan pemegang saham Toni 

Rachmansyah. Kouzi desain melayani jasa konsttruksi, interior desain, dan 

renovasi. Kouzi desain memiliki dengan slogan "Ingin renovasi rumah tapi 

gak mahal? Kami solusinya". 
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 Berdasar gambar diatas, posisi brand KOUZI berada pada harga yang 

fleksibel namun tidak memiliki ciri khas dalam setiap perancangannya. 

Sedangkan ND DESIGN memberikan pelayanan desain dengan ciri khas 

dengan harga yang fleksibel.  

Tabel 1.6 Kompetitor fase 1 

KATEGORI KOUZI DESAIN ND DESIGN

Lokasi bisnis Gresik, Jawa Timur, 
Indonesia.

Gresik, Jawa Timur, 
Indonesia.

Spesifikasi 
proyek

Komersial, perkantoran, 
residensial

Residensial, retail, kafe, 
dan 50 m2 - 700 m2

Layanan/jasa

Konsultasi, perancangan, 
renovasi, konstruksi, 
dekorasi.

Konsultasi awal, 
pemecahan masalah, 
perancangan dan konsultasi 
desain, kontrol bangunan 
(opsi) 
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Gambar 1.2 Brand Positioning Fase 1 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Sumber : Olahan Pribadi (2020) 

2.  Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

Pada fase kedua, kompetitor ND DESIGN adalah Larch Studio. Target 

market secara geografis ND DESIGN adalah Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau 

NTB. Skala ini sudah termasuk dalam skala nasional, sehingga Larch Studio 

merupakan kompetitor ND DESIGN pada fase ke dua ini.  

Larch Studio berlokasi di dua tempat yaitu di Kota Jakarta, Jawa Barat 

dan di Kota Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 2015 oleh Sugiharto 

dan Satya Putra. Larch Studio memiliki konsep desain utama "nature" dan 

KATEGORI KOUZI DESAIN ND DESIGN

Target Market

Geografis : Tidak 
teridentifikasi. 
Demografis : Tidak 
teridentifikasi.

Geografis : Gresik, 
Surabaya, Sidoarjo. 
Demografis : Pendapatan/
bln  
>Rp. 7.000.000

Kelebihan 
perusahaan

Harga fleksibel (dapat 
diatur sesuai kemampuan 
konsumen.

- Harga fleksibel (dapat 
diatur sesuai kemampuan 
konsumen. 
- Memiliki memiliki ciri 
khas, desain yang diberikan 
mengikuti perkembangan 
gaya desain terbaru dengan 
pemikiran konsep long 
lasting design. 
- Menggunakan material 
dengan proses pengolahan 
minimal.

Kelemahan 
perusahaan

Tidak memiliki ciri khas, 
desain yang diberikan 
monoton.

- Merupakan perusahaan 
baru, sehingga pengalaman 
pemilik kurang.

Marketing Website, media sosial, 
word of mouth.

Media sosial dan word of 
mouth.
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Tabel 1.6 Kompetitor fase 1 (Sambungan)



selalu mencoba menghadirkan konsep ruang atau gedung yang modern 

dengan memasukkan aspek alam yang menjadi jembatan bagi aktivitas 

antara manusia dengan alam yang artinya perusahaan ini menggunakan 

konsep biophilic design pada setiap rancangannya. 

Tabel 1.7 Kompetitor fase 2 

KATEGORI LARCH STUDIO ND DESIGN

Lokasi bisnis
Jakarta, Jawa Barat dan 
Bandung, Jawa Barat

Gresik, Jawa Timur, 
Indonesia.

Spesifikasi 
proyek

Komersial, residensial, 
hospitality

Residensial, komersial, 
hospitality dengan luasan 
700 m2 - 5.000 m2

Layanan/jasa

Konsultasi, perancangan, 
renovasi, dekorasi.

Konsultasi awal, observasi 
dan deep research, 
pemecahan masalah, 
perancangan dan konsultasi 
desain, realisasi 
(kontraktor), kontrol 
pembangunan.
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Gambar 1.3 Brand Positioning Fase 2 
Sumber : Data Pribadi



 

3.  Fase ketiga (Tahun 2031 - .... )  

Pada fase ketiga, kompetitor ND DESIGN sudah berada pada tingkat 

skala nasional hingga internasional. Pada fase ini, ND DESIGN merupakan 

KATEGORI LARCH STUDIO ND DESIGN

Target Market

Geografis : Tidak 
teridentifikasi. 
Demografis : Tidak 
teridentifikasi.

Geografis : Pulau Jawa, 
Pulau Bali, Pulau NTB. 
Demografis : Pendapatan/
bln >Rp. 15.000.000

Kelebihan 
perusahaan

- Memiliki value desain 
lanskap 
- Brand sudah dikenal 
skala nasional. 
- Cukup banyak 
pengalaman. 
- Selalu mempertahankan 
konsep dengan 
memberikan unsur vegetasi 
di dalam perancangan.

- Memiliki value biophilic 
design. 
- Memiliki citra yang baik 
skala nasional. 
- Memiliki memiliki ciri 
khas, desain yang diberikan 
mengikuti perkembangan 
gaya desain terbaru dengan 
pemikiran konsep long 
lasting design. 
- Menggunakan material 
dengan proses pengolahan 
minimal. 
- Memberikan harga yang 
sesuai (cenderung tidak 
mahal) karena 
menggunakan material 
lokal dengan pemilihan 
kualitas material yang baik 
dan terjamin.

Kelemahan 
perusahaan

- Harga desain larch studio 
cenderung mahal, sehingga 
tidak dapat dinikmati 
semua kalangan.

- Segmen market berdasar 
geografis hanya melayani 
daerah Pulau Jawa, Pulau 
Bali, Pulau NTB.

Marketing Website, media sosial, 
word of mouth.

Website, media sosial, 
word of mouth.
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Tabel 1.7 Kompetitor fase 2 (Sambungan)

Sumber : Olahan Pribadi (2020)



perusahaan profesional dengan value biophilic design. Kompetitor ND 

DESIGN dalam skala internasional adalah VTN Architect merupakan 

konsultan arsitektur yang berasal dari negara Vietnam. VTN Architect 

memiliki dua cabang di negara Vietnam yaitu di kota Ho Chi Minh, Vietnam 

dan kota Hanoi, Vietnam. Perusahaan VTN Architect didirikan pada tahun 

2006 oleh Vo Trong Nghia yang merupakan alumni university of Tokyo.  

VTN architect memiliki value sustainable architect dengan menggunakan 

material lokal, menggunakan keterampilan tradisioanal, memiliki gaya 

kontemporer dengan metologi modern dengan memperhatikan cahaya, air 

dan angin serta selalu memasukkan unsur alam di dalam perancangannya, 

VTN Architect memiliki termasuk dalam perusahaan dengan pendekatan 

biophilic design karena terdapat usaha mendekatkan kembali manusia 

dengan alam. 

Pada fase ini ND DESIGN merupakan perusahaan profesional, memiliki 

sertifikasi, dan telah mencapai banyak penghargaan dalam skala nasional 

hingga internasional.Pada fase ini, ND DESIGN bekerja sama dengan 

arsitektur lanskap untuk menciptakan bangunan dengan unsur tanaman untuk  

mendapatkan hasil desain yang lebih maksimal. Selain arsitektur lanskap, 

ND DESIGN juga bekerja sama dengan desainer lighting dalam 

perancangan interior. ND DESIGN juga menggunakan material lokal untuk 

membantu ekonomi mayarakat agar lebih seimbang, selain itu meggunakan 

material lokal lebih ramah lingkungan. 
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Berdasar gambar 1.4, posisi brand ND DESIGN setara dengan VTN 

Architect. Hal ini terjadi karena ND DESIGN memiliki target dan mengejar 

jam terbang untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi perusahaan 

konsultan interior dan arsitek yang profesional. 

Tabel 1.8 Kompetitor fase 3 

KATEGORI VTN ARCHITECT ND DESIGN

Lokasi bisnis
Ho Chi Minh, Vietnam dan 
kota Hanoi, Vietnam.

Gresik, Jawa Timur, 
Indonesia.

Spesifikasi 
proyek

Komersial, residensial, 
hospitality, Public area

Residensial, komersial, 
hospitality dengan luasan 
>5.000 m2

Layanan/jasa

Konsultasi, perancangan, 
konstruksi, renovasi, 
dekorasi.

Konsultasi awal, observasi 
dan deep research, 
pemecahan masalah, 
perancangan dan konsultasi 
desain, realisasi 
(kontraktor), kontrol 
pembangunan. 
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Gambar 1.4 Brand Positioning Fase 3 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



 

Dari hasil analisa di atas, pada fase pertama ND DESIGN merupakan 

perusahaan start up yang memiliki persaingan ketat terutama pada sesama start 

up dibidang jasa konsultan interior dan arsitektur. Perusahaan juga belum 

memiliki value proposition dengan para pesaing. Untuk mendapatkan klien, 

perusahaan mengandalkan portofolio, media sosial dan word of mouth serta 

relasi, sehingga pada fase ini perusahaan masih berada di posisi lemah. 

KATEGORI VTN ARCHITECT ND DESIGN

Target Market
Tidak teridentifikasi. Geografis : nasional dan 

internasional. Penghasilan/
bulan >Rp. 30.000.000

Kelebihan 
perusahaan

- Memiliki value 
sustainable architect. 
- Brand sudah dikenal 
skala nasional dan 
internasional. 
- Memiliki banyak 
pengalaman dan proyek. 
- Selalu memperthatikan 
unsur alam dalam 
perancangan bangunan. 
- Memiliki usaha 
mendekatkan manusia 
dengan alam. 
- Memiliki banyak 
penghargaan

- Memiliki value biophilic 
design. 
- Memiliki citra yang baik 
skala nasional dan 
internasional. 
- Memiliki memiliki ciri 
khas, desain yang diberikan 
mengikuti perkembangan 
gaya desain terbaru dengan 
pemikiran konsep long 
lasting design. 
- Menggunakan material 
dengan proses pengolahan 
minimal. 
- memiliki banyak 
pengalaman 
- memiliki banyak 
penghargaan skala nasional 
dan internasional.

Marketing Website, media sosial, 
word of mouth.

Website, media sosial, 
word of mouth.
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Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Tabel 1.8 Kompetitor fase 3 (Sambungan)



Pada fase kedua ND DESIGN merupakan yang masih memiliki sedikit 

persaingan dengan perusahaan start up dan perusahaan berpengalaman. Pada 

fase kedua ini, perusahaan memiliki value yaitu biophilic design yang dapat 

menjadi keunggulan perusahaan dan pembeda dari perusahaan lain. Klien yang 

didapatkan perusahaan pada fase ini juga beragam salah satunya melalui klien 

sebelumnya atau secara word of mouth. pada fase ini perusahaan berada di 

posisi lebih atas dari fase satu. 

Pada fase ketiga ND DESIGN merupakan perusahaan profesional dalam 

bidang konsultan interior dan arsitektur dengan penggunaan pendekatan 

biophilic design dalam skala nasional dan internasional. Hal ini mempermudah 

perusahaan dalam mendapat klien karena perusahaan telah memiliki banyak 

relasi serta penghargaan yang memberi citra baik terhadap brand perusahaan 

ND DESIGN. 

1.4.2. Konsumen 

Konsumen merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

berbisnis. Tanpa adanya konsumen bisnis tidak akan dapat berjalan. Berikut 

target konsumen ND DESIGN : 

1.  Fase pertama (Tahun 2020 - 2024)  

Pada fase pertama, konsumen ND DESIGN adalah mass market dimana 

tidak ada ketentuan khusus dalam penerimaan proyek kecuali luas dan 

lingkup proyek. Posisi perusahaan ND DESIGN  pada fase pertama berada di 

bawah konsumen yang artinya konsumen memiliki sifat strong buyer, 
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sehingga perusahaan harus memiliki lebih banyak pengalaman, membangun 

citra perusahaan, meng-upgrade pelayanan/service. 

2.  Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

Pada fase ke dua, perusahaan ND DESIGN berada di posisi middle karena 

perusahaan sudah memiliki lebih banyak pengalaman namun pada fase ini 

perusahaan masih dalam fase membangun citra brand agar lebih dikenal 

masyarakat khususnya dengan mengenalkan biophilic design kepada calon 

konsumen. Pada fase kedua, konsumen ND DESIGN mulai berfokus dalam 

penggunaan biophilic design dalam setiap proyek yang dirancang. 

3.  Fase ketiga (Tahun 2031 - .... )  

Pada fase ketiga, konsumen ND DESIGN adalah : 

1. Konsumen yang tertarik biophilic design. 

2. Konsumen yang membutuhkan jasa konsultan interior. 

3. Konsumen yang membutuhkan jasa konsultan arsitek. 

4. Konsumen yang bersedia mengikuti prosedur ND DESIGN. 

5. Konsumen menengah keatas. 

Pada fase ke tiga, perusahaan ND DESIGN berada di posisi atas konsumen 

karena dengan tingginya jam kerja dan banyaknya pengalaman serta 

penghargaan yang dimiliki perusahaan ND DESIGN akan memberi citra baik 

kepada brand perusahaan yang menyebabkan konsumen akan mendengarkan 

perusahaan konsultan ND DESIGN dalam proses perancangan proyek yang 

dikerjakan. 
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1.4.3. Produk Substitusi 

Produk subtitusi merupakan produk yang dapat menggantikan suatu 

produk tanpa harus menggunakan produk sejenis atau produk yang sama 

dengan produk tersebut. 

Pada era ini tredapat kemajuan teknologi dimana seluruh masyarakat dapat 

mengakses pengetahuan maupun inspirasi desain interior dan desain arsitektur  

dengan mudah tanpa harus menggunakan jasa konsultan interior da arsitektur 

yang resmi.  Berikut contoh produk subtitusi : 

Tabel 1.9 Produk Subtitusi 

Nama produk/jasa Kelebihan

Internet (website, youtube, pinterst, 
arch daily)

- Mudah diakses kapanpun dan 
dimanapun 

- Dapat digunakan oleh siapa saja 
- Gratis  
- Lebih cepat dan informatif

Majalah dan buku (archinesia, 
Indonesia design, dan lainnya)

- Harga lebih terjangkau 
- Dapat menjadi media belajar bagi 

konsumen 
- Dapat mengedukasi konsumen 
- Up to date

Showroom - Karya dapat dilihat dan dirasakan 
oleh penikmat dengan mudah. 

- Menciptakan sense of place yang 
dapat menambah keterikatan 
dengan konsumen. 

- Menjadi salah satu media 
marketing yang sekaligus dapat 
mengenalkan konsep dan tujuan 
ND DESIGN lebih mudah. 

- Dapat menjadi tempat 
mengedukasi untuk masyarakat 
umum mengenai biophilic design 
yang efektif.
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Kemudahan dalam mengakses inspirasi desain tidak menjadi penghalang 

perusahaan karena produk subtitusi tidak dapat menjawab permasalahan yang 

ada. Kebanyakan produk subtitusi hanya memberi inspirasi estetika desain 

tanpa ada analisis detail, tidak adanya pemecahan masalah dan jawaban/solusi 

dari permasalahan, tidak ada standar, serta tidak ada konsep yang matang 

secara detail. Sehingga dapat disimpulkan, produk subtitusi tidak mengganggu 

berjalannya perusahaan ND DESIGN. 

1.4.4. Pemasok 

Dalam menjalankan bisnis tentunya kita akan membutuhkan pemasok 

untuk memudahkan proses realisasi desain. ND DESIGN berupaya 

menggunakan material lokal dengan minim pengolahan untuk 

mempresntasikan elemen alam yang ada dalam konsep biophilic design. Selain 

itu, ND DESIGN akan menggunakan pemasok bahan bangunan yang jaraknya 

tidak jauh dari area proyek. Berikut daftar pemasok ND DESIGN :  

1. Pemasok material  

Pada fase pertama, pemasok material berada diposisi strong supplier 

karena networking perusahaan masih sedikit sehingga tidak memiliki 

opsi untuk memilih. Pada fase kedua dan ketiga weak supplier, 

perusahaan memiliki opsi dalam memilih karena networking perusahaan 

banyak karena perusahaan semakin berkembang. 

2. Pemasok tanaman 
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Pada fase pertama, pemasok tanaman berada diposisi strong supplier 

karena networking perusahaan masih sedikit sehingga tidak memiliki 

opsi untuk memilih. Pada fase kedua dan ketiga weak supplier, 

perusahaan memiliki opsi dalam memilih karena networking perusahaan 

banyak karena perusahaan semakin berkembang. 

3. Pemasok furnitur dan aksesoris  

Pada fase pertama, fase kedua dan ketiga weak supplier, perusahaan 

memiliki opsi dalam memilih furnitur dan aksesoris karena networking 

perusahaan banyak. Selain itu kebutuhan furnitur dan aksesoris beragam 

dan berbeda disetiap proyek sehingga perusahaan tidak bergantung pada 

satu tempat pemasok. 

4. Workshop furnitur dan aksesoris  

Pada fase pertama, Workshop furnitur dan aksesoris berada diposisi 

strong supplier karena networking perusahaan masih sedikit sehingga 

tidak memiliki opsi untuk memilih. Pada fase kedua dan ketiga weak 

supplier, perusahaan memiliki opsi dalam memilih karena networking 

perusahaan banyak karena perusahaan semakin berkembang sehingga 

tidak hanya bergantung pada satu workshop. 

5. Drafter dan visualisasi 3D 

Pada fase pertama berada diposisi strong suplier karena npemilik 

dapat melakukan pekerjaan drafting dan visualisasi sendiri. Pada fase 

kedua dan ketiga weak supplier, perusahaan mempekerjakan bebrapa 
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drafter untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan 3d visualisasi dilakukan 

oleh setiap desainer yang merancang proyek. 

6. Kontraktor 

Pada fase kedua dan ketiga perusahaan akan bekerja sama dengan 

kontraktor untuk realisasi proyek. Pada posisi ini sub-kontraktor berada 

diposisi strong suplier karena perusahaan tidak memiliki hak untuk 

membangun atau merealisasikan proyek, sehingga sangat dibutuhkan 

kerjasama dengan kontraktor. 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Ancaman pendatang baru dalam bisnis konsultan interior dan arsitektur 

salah satunya adalah fresh graduate sebagai start up dari jurusan interior 

maupun dari jurusan arsitektur yang setiap tahunnya bertambah. Selain itu 

pekerja/desainer yang sudah lama bekerja di kantor konsultan yang memiliki 

pengalaman dan modal yang cukup, beberapa akan mencoba untuk membuka 

kantor konsultan sendiri. 

Berdasar analisa data Bekraf (Opus, 2019) pada tahun 2016 didapatkan 

hasil survei, laju pertumbuhan PDB sub-sektor arsitektur pada 2016 adalah 

sebesar 6,05% dan PDB sub-sektor desain interior sebeesar 5,92% dengan 

penyebaran pelaku desain interior 14,2% di pulau Jawa Timur yang berada di 

posisi ketiga setelah Jawa Barat (17,7%) dan DKI Jakarta (15,3%). 

 52



Menurut (Deputi, 2017) pertumbuhan sebesar ini akan mampu menyerap 

tenaga kerja hingga 16,70 juta orang. Salah satu industri kreatif yang 

potensinya sangat besar adalah arsitektur. 

Pada fase pertama, dengan value proposition dan segmentasi perusahaan 

yang belum terdeteksi dengan jelas menyebabkan posisi perusahaan terhadap 

pendatang baru sejajar karena belum ahli dalam bidangnya. 

Pada fase kedua dan ketiga, dengan value proposition dan segmentasi 

perusahaan yang sudah terdeteksi dengan jelas menyebabkan posisi perusahaan 

terhadap pendatang baru lebih tinggi karena sudah memiliki pengalaman, 

sertifikasi dan termasuk ahli dalam bidangnya. 

1.4.6. Kesimpulan  

Berdasar uraian bab 1.4 diatas, dapat disimpulkan posisi analisa industri ND 

DESIGN adalah sebagai berikut : 

Dari tabel diatas, dapat diketahui posisi ND DESIGN pada fase pertama 

cenderung lemah karena merupakan perusahaan pendatang baru, pada fase 

kedua dan ketiga dapat disimpulkan nilai perusahaan sudah kuat. Hal ini 

Ancaman 
Pendatang Baru

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Desain sejenis Seimbang Diatas dan 
Dibawah

Sejajar

Konsumen Lemah Kuat Kuat

Produk subtitusi Kuat Kuat Kuat

Pemasok Lemah Seimbang Kuat
Ancaman 
Pendatang Baru

Lemah Kuat Kuat
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Tabel 1.10  Kesimpulan Analisa Industri

Sumber : Olahan Pribadi (2020)



menandakan bahwa ND DESIGN memiliki profitabilitas yang menjajikan serta 

mampu bersaing dengan jasa industri sejenis.  

1.5. Market Forces   

1.5.1. Market Issues   

  Sektor ekonomi industri di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, tercatat 

mengalami peningkatan sebesar 5,86% sejak lima tahun terakhir (ekonomi 

bisnis, 2019). Hal ini berpengaruh dalam perkembangan pasar di bidang 

properti dan kebutuhan jasa desainnya. Perkembangan pasar dalam jasa 

konsultan interior dan arsitektur di Indonesia terus berkembang, baik di dalam 

negeri maupun dalam isu global. 

Pada tahun 2018, Badan Ekonomi Kratif mencatat pendapatan domestik 

bruto industri kreatif bisa mencapai 6,25%. Salah satu penyumbang terbesar 

adalah industri jasa konsultan arsitektur. Selain itu tingginya peningkatan pasar 

properti di Indonesia akibat efek urbanisasi menyebabkan ruang hijau 

berkurang dan tidak seimbang dengan jumlah penduduk di dalamnya. Isu 

mengenai banyaknya pasar properti yang semakin tinggi menyebabkan 

dibutuhkan pula penataan ruang lingkup yang sehat dan aman bagi lingkungan. 

Hal ini yang mencetuskan pemikirin pemilik ND DESIGN untuk memenuhi 

kebutuhan manusia di masa mendatang, yaitu menggunakan biophilic design 

sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan di arsitektur dan interior 

bangunan.   
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1.5.2. Market Segment  

Menurut penelitian yang dilakukan oelh Fadhila Naifah (2020) kelompok 

usia yang berpotensi menggunakan jasa konsultan interior arsitektur adalah usia 

20-29 tahun. Selain itu masyarakat memiliki ketertarikan terhadap biophilic 

design karena manfaat yang bisa didapat. Segmen pasar yang dituju merupakan 

daerah perkotaan yang diteliti bahwa masyarakat kota memiliki tuntutan hidup 

yang lebih kompleks hal ini berimplikasi langsung terhadap perubahan 

lingkungan fisik (Kusmaryani, 2011). 

Dalam menjalankan bisnis di bidang jasa konsultan asritek interior maka ND 

DESIGN akan menentukan segmentasi pasar yang spesifik agar dapat bersaing 

dan memenuhi kebutuhan konsumen di pasar. Berikut arti segmentasi berdasar 

geografis, demografis dan jenis proyek disetiap fasenya : 

Tabel 1.11  Macam Segmentasi 

Segmentasi Penjelasan 

Geografis

• Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa unit 
geografis yang berbeda, seperti negara, negara bagian, 
daerah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Pulau 
Jawa. Contoh : 

• Pulau Madura 
• Pulau Bali 
• Pulau NTB

Demografis

• Terdiri dari beberapa variabel seperti usia, jenis 
kelamin, pekerjaan, dll, sehingga dapat diketahui 
kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-
beda pada tiap variabel tersebut. Contoh : 

• Laki-laki 
• Perempuan 
• Usia >20 tahun 
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Sumber : Olahan Pribadi 

1.5.3. Needs and Demand  

Kota Gresik di mana ND DESIGN berdiri, dikenal dengan sebutan kota 

industri yang memiliki banyak pekerja serta karyawan didalamnya. Hal ini 

disebabkan karena Kota Gresik memiliki jumlah perusahaan industri tertinggi 

pada posisi ke empat di Jawa Timur. Dari hasil analisa BPS, jumlah perusahaan 

industri besar dan sedang di Jawa Timur skala Kabupaten/Kota tahun 

2013-2015, posisi pertama tertinggi merupakan Kota Sidoarjo sebesar 2.877, 

lalu Surabaya sebesar 2.781, dan Pasuruan pada posisi ketiga yaitu 2.375, 

disusul dengan Gresik yang berada diposisi ke empat dengan total 1.764 

perusahaan industri. (BPS, 2019) Enviromental Protection Agency (EPA) 

menyatakan bahwa manusia menghabiskan 90% waktunya di dalam 

lingkungan konstruksi baik di dalam bangunan kantor maupun rumah. Padahal 

pada hakikatnya, manusia memiliki kebutuhan kontak dengan alam untuk 

menjalankan kelangsungan hidupnya  atau atau secara ilmu psikologis disebut 

biophilia (Wilson, 1984). 

Segmentasi Penjelasan 

Penghasilan
Target berdasar jumlah penghasilan perbulan, sehingga 
dapat menentukan produk, kualitas dan pelayanan 
yang diberikan.

Jenis proyek

Target berdasar jenis pekerjaan dan hasil maupun 
produk yang dikerjakan. Contoh : 
• Residensial 
• Komersial 
• Hospitality
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 Menurut Marianna Virtanen dalam pemaparan penelitian di National Health 

Service Inggris mengatakan "Jam kerja yang berlebihan bisa menjadi salah satu 

penyebab depresi dan berpotensi menimbulkan masalah terhadap relasi 

seeseorang". Selain itu durasi kerja yang panjang dapat menyebabkan sakit dan 

cedera seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, diabetes, infeksi 

kronis, dan kematian. Secara khusus, alam memiliki pengaruh restoratif pada 

tiga dimensi afektif yaitu emosi positif, agresi dan ketakutan. Kurangnya 

interaksi dengan lingkungan alam dapat mengahsilkan kesemasan, kemarahan, 

frustasi dan kesedihan (Berto, 2014).   

Selain itu berdasar proyeksi BPS (2017:163) Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pada tahun 2025 

penduduk indonesia akan naik menjadi 284,83 jiwa dari 238,52 jiwa pada 

tahun 2010 dan akan terus bertambah menjadi 305,65 jiwa pada tahun 2035. 

Sebesar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, faktor utama 

tingginya laju penduduk perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini perlu 

diimbangi dengan penyediaan perumahan dan pemukiman yang memadai. 

Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menyebabkan indeks permintaan 

properti naik sebesar 0,39% pada triwulan IV-2016 (BI, 2016). Selain itu, 

faktor perkembangan dan perubahan tren gaya hidup generasi milenial yang 

terus meningkat menyebabkan permintaan jasa interior terus meningkat hingga 

50% (Aziz, 2017). 
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Namun, menurut data BPS (2018) angka kesadaran kesehatan fisik 

masyarakat khususnya pada generasi milenial semakin mengingkat setiap 

tahunnya, hal ini terlihat dari angka kesakitan generasi milenial yang rata-rata 

menurun dari tahun 2015 sebesar 9,53% (laki-laki) 10,31% (perempuan), tahun 

2016 sebesar 8,65% (laki-laki) 9,45% (perempuan), hingga 2017 sebesar 

8,25% (laki-laki) 9,02% (perempuan). Rendahnya angka kesakitan dan 

kesadaran kesehatan dikarenakan perilaku generasi milenial yang memiliki 

sikap ingin tahu lebih tinggi, sering mencari tahu informasi. 

Dalam membantu menentukan apakah usaha ini akan diminati dan berjalan 

sesuai rencana. Pemilik perusahaan melakukan survei yang berlangsung pada 

tanggal 30 Januari 2020 - 14 Februari 2020 yang disebarkan secara online 

melalui google form dengan tanggapan 173 responden. Berdasarkan hasil 

survey didapatkan hasil beritkut : 

1. Domisili 
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Gambar 1.5 Grafik Survei Domisili 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Dari grafik survei diatas, didapatkan rata-rata responden berasal dari kota 

Gresik, yaitu sebanyak 64 responden (37%) disusul posisi kedua yaitu 

Surabaya dengan 45 responden (26%). 

2. Usia 

Dari grafik survei diatas, didapatkan rata-rata responden berusia 20-29 

tahun (89%) 

3. Jenis kelamin 
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Gambar 1.6 Grafik Survei Usia 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Gambar 1.7 Grafik Survei Senis Kelamin 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Dari grafik survei diatas, didapatkan rata-rata responden 72% 

perempuan, 27% laki-laki. 

4. Pekerjaan 

Dari grafik survei diatas, didapatkan rata-rata responden berprofesi 

sebagai pelajar/mahasiswa (65,9%), posisi kedua adalah karyawan swasta 

(10,4%). 

5. Apakah anda merupakan orang yang sering menghabiskan waktu di dalam 

ruangan? 

Sebanyak 89% responden melakukan aktifitas di dalam ruangan. 
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Gambar 1.8 Grafik survei berdasar jenis pekerjaan 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Gambar 1.9 Grafik Survei Lokasi Kegiatan 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



6. Apakah anda pernah merasa tidak nyaman di dalam ruangan? Faktor apa yang 

sering anda alami? 

Dari hasil survei diatas ditemukan faktor yang menyebabkan pengguna tidak 

nyaman saat suhu ruangan terlalu panas/dingin (65,5%), lalu bau ruangan tidak 

sedap/menyengat (57,2%), lalu cahaya terlalu terang/gelap (35,3%). 

7. Lingkungan seperti apa yang membuat anda merasa lebih nyman?
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Gambar 1.10 Grafik Faktor Ketidaknyamanan Ruangan. 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Gambar 1.11 Grafik Lingkunagn yang disukai. 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Dari hasil survei diatas didapatkan sebanyak 88,4% responden menyukai 

lingkungan alami dengan banyak tumbuhan hijau dan suara alam. 

8. Apakah anda mengetahui banhwa bangunan dapat mempengaruhi kesehatan 

mental?

Setelah mendapat edukasi, dari hasil survei diatas didapatkan sebanyak 

68,8% responden mengetahui mengenai dampak antara bangunan dan 

kesehatan mental pengguna. 

9. Apakah anda mengetahui tentang biophilic design?
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Gambar 1.12 Grafik Survei Pengetahuan akanPengaruh Bangunan. 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Gambar 1.13 Grafik survei berdasar pengetahuan akan biophilic design. 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Setelah mendapat edukasi, dari hasil survei diatas didapatkan sebanyak 

43,3% responden mengetahui mengenai biophilic design, dan 35,3% tidak 

mengetahui mengenai biophilic design. 

10. Apakah anda tertarik menggunakan jasa konsultan interior dan arsitektur?

Berdasar hasil survei, didapatkan sebanyak 54,9% responden tertarik 

menggunakan jasa konsultan interior dan arsitektur. 

11. Apa penyebab msyarakat tidak tertarik menggunakan jasa konsultan interior 

dan arsitektur?
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Gambar 1.14 Grafik survei minat masyarakat terhadap jasa konsultan interior arsitek. 
Sumber : Olahan Pribadi (2020)

Gambar 1.15 Grafik survei penyebab masyarakat tidak tertairk menggunakan jasa 
konsultan interior arsitek. 

Sumber : Olahan Pribadi (2020)



Berdasar hasil survei, penyebab masyarakat tidak menggunakan jasa 

konsultan interior dan arsitektur adalah karena biaya mahal (81,1%), tidak 

mengetahui proses dan informasi mengenai penggunaan jasa konsultan interior 

dan arsitektur, selanjutnya tidak ada kantor jasa konsultan interior dan 

arsitektur terdekat.(16,2%). 

Dalam hal ini, untuk menjawab permasalahan diatas ilmu pengetahuan 

arsitektur interior dapat diterapkan dan dapat menjadi solusi. Pendekatan 

biophilic design merupakan salah satu cara yang dapat mencegah dan 

mengurangi potensi pertumbuhan gangguan  kesehatan mental pada era ini. dan 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang telah menyadari akan pentingnya 

kesehatan baik secara fisik dan mental.  

ND DESIGN memiliki peluang di masa mendatang dengan menerapkan 

pendekatan biophilic design di setiap perancangan bangunan, dapat berperan 

untuk meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan mental dan peningkatkan 

kembali intelektual manusia. Permintaan akan terus meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk dan kondisi pasar yang stabil.   

1.5.4. Switching Cost     

Switching cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen ketika 

memutuskan untuk beralih ke supplier, merek, produk dan perusahaan lain. 

Pada fase satu, kemungkinan klien perusanhaan ND DESIGN beralih jasa 

tinggi karena pengalaman perusahaan yang masih minim. 

 64



Pada fase kedua dan ketiga, perusahaan lebih kuat untuk mencegah 

switching cost. Untuk mencegah terjadinya switching cost, perusahaan akan 

merancang bangunan yang menggunakan ciri khas di dalamnya. Proses 

observasi dan analisa data yang bertujuan agar proyek yang dibangun sesuai 

dengan karakter konsumen/pengguna dan mencapai hasil desain yang baik dan 

maksimal. Selain itu penyedia jasa akan melakukan kontrol pembangunan dan 

servis tambahan untuk menjaga hubungan dan komunukasi yang baik dengan 

konsumen. Selain itu penerapan biophilic design di Indonesia berjumlah sedikit 

dan tidak terdeteksi secara jelas, sehingga kemungkinan klien berpindah akan 

lebih rendah jika kebutuhan biophilic design adalah prioritas utama mereka 

untuk diterapkan di dalam proyek milik klien. 

1.5.5. Revenue Attractiveness  

Untuk menarik konsumen/klien sebuah perusahaan konsultan jasa interior  

dan arsitektur harus memiliki value. Selain itu, hasil desain dan kualitas 

pelayanan yang baik adalah sebuah nilai yang akan dibayar klien. ND DESIGN 

menawarkan servis yang baik agar konsumen dapat merasakan keuntungan dari 

penggunaan jasa ND DESIGN sehingga klien dapat membayar jasa sesuai 

prosedur yang telah diberikan. Yaitu dengan : 

a. Menggunakan value biophilic design sebagai penarik minat konsumen 

dan menjawab permasalahan yang ada pada era ini. 

b. Bekerja sama dengan kontraktor untuk merealisasikan proyek untuk 

mendapat hasil yang maksimal dan profesional.  
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c. Bekerja sama dengan pemasok akan memberi untung dan kemudahan 

bagi perusahaan untuk mendapat harga yang lebih rendah. 

d. Menyesuaikan harga dengan segmen pasar yang ditargetkan. 

1.5.6. Kesimpulan    

Meningkatnya kebutuhan manusia di era modern menyebabkan tingginya 

aktititas manusia dalam melakukan pekerjaan pula. Pada era ini terjadi 

pemanasan global yang semakin meningkat, menyebabkan hampir seluruh 

aktifitas manusia dilakukan di dalam ruangan untuk mendapat kenyamanan.   

Menurut penelitian penduduk perkotaan menghabiskan 90% waktunya di 

dalam ruangan, hal ini menyebabkan manusia terisolasi dari lingkungan alam 

(EPA, 2019) yang tanpa disadari berdampak buruk bagi kesehatan mental dan 

kondisi fisik penghuni.  

Selain itu, bertambahnya angka pembangunan properti demi memenuhi 

pasar di Indonesia yang memiliki peningkatan penduduk semakin tinggi, harus 

diatasi dengan memperhatikan properti yang dibangun. Hal ini bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan lingkungan di suatu wilayah. Namun, urbanisasi di 

Indonesia akan terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang 

digandrungi oleh masyarakat di era ini. 

Berdasarkan problem diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa 

konsultan interior dan arsitektur di Indonesia memiliki peluang, dibutuhkan 

dan terus tumbuh. Perusahaan ND DESIGN diciptakan bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan tingginya permintaan perancangan desain, namun juga 
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hadir dalam memberi solusi dan berupaya mencegah kerusakan alam serta 

memberi dampak baik pada penggunanya, terutama perhatian akan gangguan 

mental pada masyarakat yang semakin tinggi yaitu dengan menerapkan 

pendekatan biophilic design dalam merancang bangunan arsitektur dan interior. 

1.6. Key Trends    

1.6.1. Technology Trends 

Dari data analisis (Bekraf, 2019), perkembangan teknologi yang pesat telah 

memberikan dampak signifikan pada dunia kreatifitas. Media digital menjadi 

sarana pengembangan atau tempat mengembangkan ide kreatif. Pada abad 

ke-20 dan abad ke-21 perkembangan teknologi menyebabkan masyarakat 

menjadi bergantung pada perangkat pintar dan internet dalam menjalani 

kegiatan sehari-hari, hal ini memberi peluang terhadap perusahaan. khususnya 

perusahaan dibidang desain. 

Di tahun 2016 diperkirakan jumlah pengguna internet mencapai 88,1 juta 

jiwa. Perkembangan teknologi juga menjadi potensi bagi para pelaku usaha, 

satu diantaranya adalah jasa arsitek dan interior (Tribun news, 2017). 

Teknologi informasi yang sedang berkembang dimanfaatkan oleh perusahaan 

dalam proses pemasaran, serta pembelian bahan baku maupun penjualan 

barang dan jasa. Pemasaran melalui internet ini disebut e-commerce. 

Dari hasil Listing Sensus Ekonomi 2016, 3,9% perusahaan bidang kreatif 

Indonesia yang diteliti, sebanyak 50,87% memanfaatkan internet dalam 
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penggunaan e-commerce baik dalam proses pembelian bahan baku maupun 

penjualan barang/jasa. Presentase penerapan penggunaan e-commerce tertinggi 

adalah Jawa timur yaitu sebesr 71,05% disusul Sumatera 12,55% dan Bali dan 

Nusa Tenggara sebesar 5,80%.  

Pada fase pertama sistem marketing dan penggunaan teknologi perusahaan 

ND DESIGN adalah sistem offline dengan word of mouth dan sistem online 

melalui sosial media. Pada fase kedua dan ketiga, perusahaan sudah 

mengembangkan sistem online dengan menggunakan web untuk menampilkan 

portofolio. Penggunaan web merupakan salah satu strategi marketing yang 

dapat digunakan dan dikembangkan. Selain itu pemanfaatan media sosial dapat 

menjadi daya tarik bagi calon klien karena penggunaan yang mudah dan 

praktis. 

Selain itu, perkembangan teknologi yang dapat digunakan perusahaan 

adalah software pendukung proses perancangan interior dan arsitektur seperti 

sketchup, autocad, dan lumion. Perusahaan ND DESIGN akan terus 

mengontrol perkembangan software untuk memudahkan dan memaksimalkan 

proses perancangan dan hasil proyek. Teknologi pendukung interior arsitektur 

yang saat ini terus dikembangkan adalah teknologi Virtual Reality (Clinten, 

2018). Teknologi ini dapat digunakan oleh klien untuk melihat hasil desain 

sehingga dapat dirasakan lebih nyata. 

Teknologi juga menyebabkan tumbuhnya inovasi material bangunan yang 

ramah lingkungan. Karena tingginya peminat properti dan pembangunan, 
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untuk memenuhi pasar material ramah lingkungan akan terus berkembang. 

Teak Polymer Composite (TPC) adalah salah satu material ramah lingkungan 

hasil dari gabungan sisa serbuk kayu jati dengan termoplastik yang dapat 

didaur ulang kembali. Dengan pertembangan teknologi ini para arsitek dapat 

menggunakan material ramah lingkungan dan meminimalisir gangguan 

kesehatan pada pengguna bangunan. 

1.6.2. Regulatory Trends 

1. Batasan dalam bisnis jasa konsultan interior. 

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan jasa konsultan interior desainer akan 

memiliki regulasi lingkup pekerjaan dan batasan dalam merancang sebuah 

bangunan. Kebijakan tersebut telah tercantum pada “Buku Pedoman Hubungan 

Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas”  yang merupakan kebijakan 

yang telah diatur oleh Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) . Di dalam 

buku pedoman HDII terdapat penjelasan menegnai tugas, kewajiban, hak, 

wewenang, dan tanggung jawab desainer interior. 

Selain itu terdapat peraturan Undang - Undang Republik Indonesia 

mengenai Desain industri (2000) 

2. Batasan dalam bisnis jasa konsultan arsitek (IAI) 

Dalam menjalankan perusahaan jasa konsultan interior arsitek perusahaan 

diharuskan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dalam buku “Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa”.  
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3. Prinsip penerapan biophilic design  

Dalam buku 14 patterns of biophilic  (Terrapin, 2014), biophilic design  

memiliki prinsip dalam penerapannya, keseluruhan prinsip tersebut 

dikelompokkan dalam tiga kelompok utama dengan 14 pola yaitu : 

A. Nature in the Space 

xii.Hubungan secara visual (Visual connection with nature)  

Memberi akses kepada manusia dengan pemandangan alam, sistem 

kehidupan, dan proses alami. 

xiii.Hubungan non visual dengan alam (Non-visual connection with nature) 

Koneksi dengan alam melalui stimulasi yang diberikan melalui indra 

pendengaran, penciuman, peraba dan perasa yang mengingatkan manusia 

kepada alam, sistem kehidupan dan proses alami. 

xiv. Stimulus sensor tidak beritme (Non-rhytmic sensory stimuli) 

Memberikan rangsangan sensorik alami yang menarik perhatian dengan 

memberi gerakan tidak terprediksi yang terkadang tidak disadari oleh 

individu. 

xv.Variasi perubahan panas & udara (Thermal and airflow variability) 

Memberi variasi dalam perubahan sistem suhu, kelembaban dan gerakan 

angin di dalam ruangan kepada manusia yang meniru lingkungan alami. 

xvi.Kehadiran air (Presence of water) 
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Memberikan unsur air untuk mendapatkan suatu kondisi yang menambah 

pengalaman individu dengan melihat, mendengar dan menyentuh elemen air 

dalam suatu tempat atau ruang. 

xvii.Cahaya dinamis dan menyebar (Dynamic and diffuse lighting) 

Pemanfaatan intensitas cahaya dan Memberikan bentuk cahaya secara 

dinamis dan menyebar secara alami, untuk mendapatkan suatu kondisi 

perubahan waktu yang terjadi di alam. 

xviii.Hubungan dengan sistem alami (Connection with natural system) 

Menggunakan material atau elemen alam dengan meminimalkan proses 

pengolahan untuk mempertahankan bentuk alami dan karakteristik yang 

sama dengan alam. 

B. Natural analogues 

i. Bentuk dan pola biomorfik (Biomorphic forms and patterns) 

Mendesain ruang dengan pandangan tanpa hambatan yang luas, terbuka dan 

lapang. 

ii. Hubungan bahan dengan alam (Material Connection with Nature) 

Menggunakan material atau elemen alam dengan meminimalkan proses 

pengolahan sehingga masih mencerminkan ekologi dan geologi lokal dari 

alam. 

iii. Kompleksitas dan keteraturan (Complexity and order) 

Informasi sensorik beragam yang menganut hirarki spasial mirip dengan 

yang ada di alam. 
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C. Nature of the space 

i. Prospek (Prospect) 

Mendesain ruang dengan pandangan tanpa hambatan yang luas, terbuka dan 

lapang. 

ii. Tempat perlindungan (Refuge).  

Memberikan rasa aman dan terlindungi pada pengguna baik dari sisi 

belakang maupun sisi atas. 

iii. Misteri (Mystery) 

Menciptakan suasana yang menarik dan memberikan untuk dapat dijelajahi 

lebih dalam lagi. 

iv.  Resiko dan Bahaya (Risk & Peril) 

Pemberian karakteristik rasa bahaya atau ancaman di namun memiliki 

perlindungan yang aman. 

4. Batasan penerapan prinsip biophilic design 

 Dalam buku 14 Patterns of Biophilic (Terrapin, 2014), biophilic design 

memiliki batasan dalam penerapannya karena sering ditemukan perbedaan 

kondisi lapangan proyek dan kebutuhan. Berikut batasan yang perlu 

diperhatikan dala penerapan biophilic design :  

1. Identifikasi respon dan hasil yang diinginkan (Identifying desired responses 

and outcomes)  
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 Karena respon biologis beragam dan banyak kombinasi pada pola desain, 

maka diperlukan mengutamakan prioritas dan memfokuskan desain bangunan 

yang dapat memberikan efek jangka panjang bermanfaat.  

2. Strategi desain dan intervensi (Design strategies and interventions) 

 Biophilic design memiliki sifat fleksibel dan dapat diganti dengan strategi 

lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna.  

3. Keberagaman dalam strategi mendesain (Diversity of design strategies)  

 Menggabungkan beragam strategi dalam mendesain untuk meningkatkan 

pemanfaatan ruang yang maksimal sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan 

baik secara budaya dan demografi yang dapat memberi efek psiko-fisiologis 

dan kognitif.  

4. Kualitas dan kuantitas intervensi (Quality vs. quantity of intervention) 

 Memberikan kualitas dan memperhatikan kuantitas saat perancangan 

dengan intervensi kualitas tinggi tunggal yang lebih efektif dan memiliki 

potensi restorasi yang lebih besar daripada beberapa intervensi berkualitas 

rendah. Iklim, biaya, dan variabel lainnya dapat memengaruhi dan membatasi 

kelayakan ruangan, tetapi hal ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan untuk 

mencapai ruangan berkualitas tinggi.  

5. Durasi paparan frekuensi akses (Duration of exposure and frequency of 

access)  

 Mengidentifikasi durasi penggunaan dengan menentukan frekuensi waktu 

yang sesuai. Seperti memfokuskan efek apa yang ingin diberikan, seperti 
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peningkatan kesehatan fisik atau pemulihan mental. Penelitian mengatakan 

manfaat yang akan didapat dari pemulihan mental dan pengembalian emosi 

positif dapat terjadi dalam waktu 5 hingga 20 menit berada di alam. (Brown, 

Barton & Gladwell, 2013; Barton & Pretty, 2010; Tsunetsugu & Miyazaki, 

2005).  

1.6.3. Societal and Cultural Trends  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi 

kuartal I 2019 mengalami kenaikan sebanyak 5,06% dibanding tahun 2018, hal 

ini didukung oleh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang semakin 

tinggi. Dengan peningkatan ekonomi pada masyarakat, menyebabkan 

permintaan jasa desain interior juga berkembang. Kenaikan permintaan 

tersebut didorong oleh perkembangan tren properti yang semakin sempit, 

sehingga dibutuhkan pengelolahan ruanganyang baik. Menurut ketua HDII, 

Lea Avilliani Aziz "pertumbuhan desain interior Indonesia sepanjang tahun 

akan menjanjikan" menurutnya ia memproyeksikan pertumbuhan bisnis jasa 
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Gambar 1.16 Growth Indeks Demand 
Sumber : Properti Komersial (yoy)



interior desain meningkat sebanyak 50% sejak tahun lalu (indrustri kontan, 

2017). 

Dari grafik diatas (Gambar 1.16) dapat kita ketahui bahwa properti yang 

paling banyak di minati masyarakat paling tinggi adalah apartemen, kemudian 

diikuti hotel. Melalui analisa diatas ND DESIGN memiliki pasar yang dituju 

yaitu golongan ekonomi menengah keatas. 

Gambar 1.17 Indeks Pembangunan Manusia 
Sumber : Badan pusat statistik 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat, sejak 

tahun 2010-2018 peningkatan berjalan signifikan. IPM merupakan pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. 

Dengan peningkatan IPM menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan akan 

berkembang pesat di kota besar,  hal ini menyebabkan kepadatan di perkotaan 

semakin meningkat. Hal ini menyebabkan menyebabkan ketidak seimbangan 

lingkungan, salah satunya berkurang lahan hijau. 
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Selain itu tingginya standar hidup menyebabkan masyarakat harus 

mengimbangi diri dengan bekerja. Untuk memenuhi target hidup dan memiliki 

keuangan yang stabil menyebabkan penduduk kota bekerja berlebihan di dalam 

ruangan tertutup. Beberapa penelitian telah menunjukkan di mana udara dalam 

ruangan sering kali lebih kotor atau lebih tinggi zat pencemarnya dibandingkan 

udara di luar (Codey, 2004). Ruangan menjadi tempat bagi manusia untuk 

melakukan segala kegiatan di dalam ruangan pada era ini karena dianggap 

lebih efektif. Menurut penelitian penduduk perkotaan menghabiskan 90% 

waktunya di dalam ruangan, hal ini menyebabkan manusia terisolasi dari 

lingkungan alam (EPA, 2019) 

Dengan pertumbuhan pembangunan properti, ini berkaitan dengan ilmu 

arsitek interior sebagai pemberi solusi dalam permasalahan yang terjadi. Selain 

itu, masyarakat perkotaan banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan 

karena tingginya aktifitas dan tuntutan kerja yang menyebabkan 

kecenderungan manusia untuk terisolasi dengan lingkungan alami. Padahal, 

pada hakikatnya manusia selalu hidup berdampingan dengan alam. Biophilic 

design merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam bangunan 

untuk mengurangi peningkatan gangguan mental bagi masyarakat kota. Desain 

biophilic adalah desain yang menghubungkan manusia kembali dengan alam. 

Metode biophilic design dapat berperan dalam meningkatkan kebugaran fisik, 

emosional dan intelektual manusia. 
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1.6.4. Socio Economic Trends   

Indonesia sedang memasuki era baru demografi yang terjadi akibat 

berubahnya umur struktur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio 

perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif (usia <15 tahun dan >65 

tahun) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun), hal ini terjadi 

ketika usia produktif berjumlah lebih dari 2/3 jumlah penduduk keseluruhan. 

Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya terjadi satu kali 

dalam sejarah suatu bangsa (kemenpa, 2018:3). 

Gambar 1.18. Rasio ketergantungan Indonesia 2010-2040 
Sumber : BPS, KEMENPA (2018) 

Berdasar grafik diatas, berdasarkan proyeksi data sensus penduduk pada 

tahun 2010 bonus demografi Indonesia sudah terlihat di tahun 2012, 

ditunjukkan dengan rsio ketergantungan sebesar 49,6 dan mencapai titik 

terendah terbesar yaitu 46,9 pada kurun waktu 2028 hingga 2031 dan 

mengalami percepatan sekitar tahun 2021-2022 dengan nilai sebesar 45,5 dan 

berakhir sekitar tahun 2036-2037 (kemenpa, 2018:4). 
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Fenomena menurunnnya angka ketergantungan hingga mencapai bonus 

demografi dititik terendah secara tidak langsung akan meningkatkan suplai 

angkatan kerja (labor suply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya 

manusia (human capital). Pada era berkurangnya jumlah penduduk usia non-

produktif akan dapat mengurangi biaya pemenuhan kebutuhan penduduk usia 

non-produktif sehingga dapat dialihkan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (kemenpa, 2018:5). 

Gambar 1.19. Rasio ketergantungan Indonesia menurut Provinsi 2015 
Sumber : BPS, KEMENPA (2018) 

Berdasar grafik diatas, persebran bonus demogradfi penduduk menurut 

pulau, Provinsi yang telah mengalami bosus demografi sejak tahun 2015 

adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyaarta, Bali, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, Banten, Kapulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung 

(kemenpa, 2018:5) 

 78



1.6.5. Kesimpulan 

Berdasar analisa diatas, bahwa pertumbuhan IPM di Indonesia semakin 

tinggi. Selain itu terjadinya bonus demografi di Indonesia ada tahun 2010-2035 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan 

peningkatan standar hidup. Masyarakat harus melakukan pekerjaan demi 

memiliki keuangan yang stabil. hal ini menyebabkan seseorang harus bekerja, 

namun dengan tingginya aktifitas dan target penyelesaian menyebabkan para 

pekerja terus berada didalam ruangan karna dianggap lebih efektif. 

Menurut penelitian penduduk perkotaan menghabiskan 90% waktunya di 

dalam ruangan, hal ini menyebabkan manusia terisolasi dari lingkungan alam 

(EPA, 2019) padahal manusia yang hakikatnya "mencintai kehidupan" yang 

berasal dari istilah “biophilia” diperkenalkan oleh pakar biologi Universitas 

Harvard, E.O Wilson pada tahun 1984. 

Dengan ini dibutuhkanlah tempat yang dapat menstabilkan kembali kondisi 

emosi dan mental manusia dengan menggunakan metode biophilic design. 

Biopholic design adalah desain yang berlandasan aspek biophilia yang 

memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu ruang yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia secara mental dan fisik dengan penyatuan 

hubungan kembali manusia pada lingkungan alami (Browning, 2014).   
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1.7. Macro Economic Forces    

1.7.1. Global Market Condition 

Gambar 1.20 PDB Ekonomi Kreatif Indonesia 
Sumber : Menko Perekonomian 2010  

Di kutip dari bekraf.go.id melakukan analisa data dengan Badan Puat 

Statistik (BPS). Hasil pengukuran sata statistik menunjukkan bahwa kinerja 

ekonomi kreatif di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan 

sepanjang tahun sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 

2016 mengalami kenaikan mencapai 7,44% Rp. 922,58 Triliun dari Rp. 

852,56 triliun. 

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kreatif  diperkirakan mencapai 

Rp 1.041 triliun, sehingga diperkirakan menyerap 13,9% dari tenaga kerja 

dan berkontribusi US $ 19,4 miliar untuk ekspor nasional. Kemudian tahun 
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2019 diperkirakan lagi meningkat menjadi Rp 1.123 triliun dan dapat 

berkontribusi pada ekspor senilai US $ 25,1 miliar. 

Berdasar data BPS (2017:163) Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Pada tahun 2025 penduduk 

indonesia akan naik menjadi 284,83 jiwa dari 238,52 jiwa pada tahun 2010 

dan akan terus bertambah menjadi 305,65 jiwa pada tahun 2035. Sebesar 

60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, faktor utama 

tingginya laju penduduk perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini 

perlu diimbangi dengan penyediaan perumahan dan pemukiman yang 

memadai. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga menyebabkan indeks 

permintaan properti naik sebesar 0,39% pada triwulan IV-2016 (BI, 2016). 

Sedangkan perkembangan tren gaya hidup yang terus meningkat 

menyebabkan permintaan jasa interior terus meningkat hingga 50% (Aziz, 

2017). 

1.7.2. Capital Market 

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani kondisi perekonomian di 

Indonesia hanya tumbuh sekitar 5,08%. Selanjutnya proyeksi perekonomian 

pada paruh kedua tahun 2019 berasal dari masing-masing indikator 

pembentuk ekonomi. Namun pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih 

cukup kuat yaitu berada dikisaran 5%, hal ini meiliki kemungkinan karena 

adanya daya dukung penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI). 

1.7.3. Commodity and Other Resources 
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Berdasarkan data statistik yang dilakukan BPS, pada triwulan ke III 2017 

- triwulan II 2018 didapatkan harga rata-rata komoditas tanah urug biasa di 

kota Gresik adalah 120.000-150.000, sedangkan kota Surabaya mencapai 

146.000-153.000. Harga tersebut terlogong mahal. Dalam laman CNBC 

2018, penyebab tingginya harga komoditas perdagangan adalah kurangnya 

pasokan bagi negara importir, salah satunya adalah pasokan batu bara 

(>39% listrik dunia dihasilkan oleh pembangkit listrik batu bara) 

Namun bisnis material bangunan di Indonesia dikatakan masih berjaya. 

Untuk industri keramik di tahun 2018 mendapat pertumbuhan 7%-8% 

(Suyanto, 2019). Sementara industri beton pracetak, PT Wika Beton 

mendapatkan kontrak 45%-50% dari proyek infrastruktur, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa kondisi komoditas bahan bangunan masih cukup stabil 

sehingga tidak mengganggu industri properti bangunan. 

1.7.4. Economic Forces  

Saat ini pemerintah Indonesia sengang melakukan pembenahan 

infrastruktur. Seperti infrastruktur pembangunan jalan, utnuk 

menghubungkan antar kota. pembangunan infrastruktur juga akan 

berpengaruh pada kemudahan penggunaan jala, sehingga proses 

perkembangan ekonomi juga akan meningkat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, 

mengklaim ada dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dalam 

lima tahun terakhir. Salah satu hasilnya, katanya, adalah bahwa sektor 
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konstruksi adalah di antara lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sebesar 5,07 persen. 

1.7.5. Kesimpulan   

Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun ini beberapa tidak mengalami 

kenaikan signifikan. Namun di sisi lain, Indonesia diprediksi menjadi nega  

dengan ekonomi terbesar di dunia. Ekonomi kreatif di Indonesia juga 

mengalami peningkatan dan memiliki potensi yang cuup menjajikan. 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga memberi dampak positif 

bagi perusahaan serta memudahkan ND DESIGN dalam melakukan proses 

realisasi desain di dalam maupun diluar kota. 

1.8. Business Model Canvas     

1.8.1. Value Proposition   

a. Design : 

 Menggunakan biophilic design untuk membentuk karakter manusia yang 

sehat secara fisik dan mental. Perusahaan ND DESIGN menggunakan 

material yang minim dalam proses pengelolahan sehingga dapat 

mempertahankan unsur elemen alami dalam suatu material. ND DESIGN 

akan berusaha memaksimalkan penggunaan material sekitar dan 

meminimumkan pengeluaran energi pada biaya transportasi pembelian 
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material serta memplanning agar proses pembangunan dapat berjalan 

dengan efektif dan meminimalisir penggunaan energi berlebih serta 

mengolah limbah bangunan dengan baik . 

b. Accessibility : 

 Perusahaan ND DESIGN menggunakan website dan sosial media untuk 

memudahkan klien mendapat inspirasi desain, mengenali gaya desain, dan 

mendapatkan informasi edukasi tentang biophilic design dengan mudah. 

 Selain itu perusahaan menggunakan  apliksi WA, Line serta website yang 

dilengkapi chatbox untuk memperumudah akses komunikasi antar 

perusahaan/desainer dengan klien. 

c. Getting the job done : 

 ND DESIGN memberikan layanan mulai dari desain awal proyek hingga 

proses akhir yaitu realisasi proyek menggunakan jasa kontraktor yang telah 

kerjasama dengan perusahaan. Selain itu ND desain memberi jasa 

pengontrolan pembangunan agar desain yang dihasilkan sesuai dan 

berkualitas. 

1.8.2. Customer Relationship  

1.  Fase pertama (Tahun 2020 - 2024) 

a. Service : Toleransi desain sesuai dengan keinginan klien, dalam hal ini 

perusahaan akan fleksibel dengan permintaan klien namun tetap 

memperhatikan etika dan aturan kerja. 
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b. Communication : ND DESIGN akan memberi pelayanan yang baik 

dalam hal berkomunikasi pada klien yaitu dengan memberi informasi 

yang informative dan mudah dihubungi. 

2.  Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

a. Personal Assistance : Customer dapat berkonsultasi secara intens 

dengan 1 desainer hingga proses pengerjaan proyek selesai. 

b. Service : Toleransi desain sesuai dengan keinginan klien, dalam hal ini 

perusahaan akan fleksibel dengan permintaan klien namun tetap 

memperhatikan etika dan aturan kerja. 

c. Communication : ND DESIGN akan memberi pelayanan yang baik 

dalam hal berkomunikasi pada klien yaitu dengan memberi informasi 

yang informatif. 

3.  Fase ketiga (Tahun 2031 - .... ) 

a. Long-term : Memberi customer hampers saat hari besar. Pemberian 

hampers diberi selama proses desain atau proses kerja masih 

berlangsung. 

b. Personal Assistance : Customer dapat berkonsultasi secara intens 

dengan 1 desainer hingga proses pengerjaan proyek selesai. 

c. Service : Toleransi desain sesuai dengan keinginan klien, dalam hal ini 

perusahaan akan fleksibel dengan permintaan klien namun tetap 

memperhatikan etika dan aturan kerja. 
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d. Communication : ND DESIGN akan memberi pelayanan yang baik 

dalam hal berkomunikasi pada klien yaitu dengan memberi informasi 

yang informative dan mudah dihubungi. 

1.8.3. Customer Segment  

1.  Fase pertama (Tahun 2020 - 2024)  

Pada fase pertama, segmen ND DESIGN adalah mass market dimana 

tidak ada ketentuan khusus dalam penerimaan proyek kecuali luas dan 

lingkup proyek. Pada fase ini, perusahaan akan berfokus pada proyek-proyek 

kecil seperti perancangan residensial, kafe, dan retail dengan luasan 50 m2 

hingga 700 m2 dan hanya beroperasi di wilayah kota Gresik. Secara 

demografis target perusahaan adalah generasi milenial, generasi X dengan 

usia diatas 17 tahun rata-rata merupakan klien start up perusahaan. Target 

segmen ND DESIGN secara psikografis dalah ekonomi kelas menengah 

dengan pendapatan/bulan > Rp. 7.000.000. 

2.  Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

Pada fase ke dua, segmen ND DESIGN perusahaan mengalami 

perkembangan dengan mengerjakan proyek residensial, komersial dan 

hospitality dengan luas 700 m2 hingga 5000 m2. Secara demografis target 

perusahaan adalah generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomer 

dengan usia diatas 20 tahun. Secara geografis perusahaan sudah beroperasi 

di luar wilayah kota Gresik, yaitu Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau NTB . 
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Target segmen ND DESIGN secara psikografis dalah ekonomi kelas 

menengah dan menengah keatas dengan pendapatan/bulan > Rp. 15.000.000.  

Pada fase ini perusahaan sudah menggunakan pendekatan konsep 

biophilic deisgn di setiap rancangan jika diperlukan, secara prilaku segmen 

perusahaan yang dituju adalah klien yang membutuhkan desain dengan 

pendekatan biophilic design. 

3.  Fase ketiga (Tahun 2031 - .... )  

Pada fase ke tiga, segmen ND DESIGN perusahaan mengalami 

perkembangan dengan mengerjakan proyek residensial, komersial dan 

hospitality dengan luas >5000 m2. Secara geografis perusahaan sudah 

beroperasi dalam skala nasional dan internasional. Secara demografis target 

perusahaan adalah generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomer 

dengan usia diatas 20 tahun. Target segmen ND DESIGN secara psikografis 

adalah ekonomi menengah keatas dengan pendapatan/bulan > Rp. 

15.000.000.  

Pada fase ini perusahaan sudah menggunakan pendekatan konsep 

biophilic deisgn di setiap rancangan, secara prilaku segmen perusahaan yang 

dituju adalah klien yang membutuhkan desain dengan pendekatan biophilic 

design dengan pikiran terbuka dan bersedia menggunakan pendekatan 

biophilic design. 
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Tabel 1.12  Segmentasi  ND DESIGN 

Sumber : Olahan Pribadi 

1.8.4. Channel 

1.  Fase pertama (Tahun 2020 - 2024) 

Awareness :  

a. Pada tahapan awal perusahaan akan menjadi anggota dan mengikuti 

event IAI dan HDII untuk mendapat networking. 

b. Mengikuti perlombaan agar lebih dikenal masyarakat. 

c. Memanfaatkan media online Instagram, Facebook, dan Whatsapp 

sebagai bentuk komunikasi dan portofolio 

Delivery:  

Segmentasi Fase 1 Fase 2 Fase 3

Geografis

a. Gresik 
b.  Surabaya 
c. Sidoarjo

a. Pulau Jawa 
b. Pulau Madura 
c. Pulau Bali 
d. Pulau NTB

a. Taraf nasional 
b. Taraf 

Internaasional

Demografis
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
c. Usia >17 tahun

a. Laki-laki 
b. Perempuan 
c. Usia >20 tahun

a. Laki-laki 
b. Perempuan 
c. Usia >20 tahun

Psikografis

- Ekonomi kelas 
menengah 
- Pendapatan/bln : > 
Rp. 7000.000

- Ekonomi kelas 
menengah dan 
menengah keatas 
- Pendapatan/bln : > 
Rp. 15.000.000

- Ekonomi kelas 
menengah keatas 
- Pendapatan/bln : > 
Rp. 30.000.000

Jenis proyek

a. Residensial 
b. Retail 
c. Kafe 

(Luas  700 m2)

a. Residensial 
b. Komersial 
c. Hospitality 

(Luas  700 m2 - 
5000 m2)

a. Residensial 
b. Komersial 
c. Hospitality 

(Luas  >5000 m2)
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a. Mengikuti pameran dengan mengenalkan desain biophilic kepada 

calon klien agar lebih mengenal biophilic dan tertarik untuk 

menggunakan desain biophilic melalui jasa ND DESIGN. 

b. melalui presentasi ke klien. 

Purchase:  

a. Membayar jasa sesuai dengan kesepakatan awal yang telah melalui 

proses negoisasi. 

b. Metode pembayaran ND DESIGN dapat secara tunai maupun 

transfer. 

Direct dan Indirect:  

a. word of mouth (Direct) 

b. Melalui media sosial (Indirect) 

2.  Fase kedua (Tahun 2025 - 2030) 

Awareness :  

a. Pada tahapan awal perusahaan akan menjadi anggota dan mengikuti 

event IAI dan HDII untuk mendapat networking. 

b. Mengikuti perlombaan agar lebih dikenal masyarakat. 

c. Menjaga hubungan baik dengan klien sehingga perusahaan akan 

memiliki relasi setelah pengerjaan proyek. 

d. Memanfaatkan media online Instagram, Facebook, dan Whatsapp 

sebagai bentuk komunikasi dan portofolio 

Delivery:  
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a. Mengikuti pameran dengan membangun booth khusus menggunakan 

desain biophilic untuk memberi sense of place kepada calon klien 

agar memiliki keterikatan dan lebih tertarik untuk menggunakan 

desain biophilic melalui jasa ND DESIGN. 

Evaluation :  

a. Perusahaan akan melakukan evalusasi melalui data observasi melalui 

wawancara klien, analisis tapak, analisis tipologi, analisis social and 

culture . 

Purchase:  

a. Membayar jasa sesuai dengan kesepakatan awal yang telah melalui 

proses negoisasi. 

b. Metode pembayaran ND DESIGN dapat secara tunai maupun 

transfer. 

Direct dan Indirect:  

a. word of mouth (Direct) 

b. Melalui media sosial (Indirect) 

After sales:  

a. Meminta kritik dan tingkat kepuasan utnuk referensi perusahaan. 

3.  Fase ketiga (Tahun 2031 - .... ) 

Awareness :  

a. Pada tahapan awal perusahaan akan menjadi anggota dan mengikuti 

event IAI dan HDII untuk mendapat networking. 
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b. Menjaga hubungan baik dengan klien sehingga perusahaan akan 

memiliki relasi setelah pengerjaan proyek. 

c. Memanfaatkan media online Instagram, Facebook, dan Whatsapp 

sebagai bentuk komunikasi dan portofolio 

Direct :  

a. word of mouth  

b. Mengikuti pameran dengan membangun booth khusus menggunakan 

desain biophilic untuk memberi sense of place kepada calon klien agar 

memiliki keterikatan dan lebih tertarik untuk menggunakan desain 

biophilic melalui jasa ND DESIGN. 

c. Membuka showroom yang dapat dinikmati calon klien secara cuma-

cuma untuk memberi sense of place kepada calon konsumen agar 

memiliki keterikatan dan lebih tertarik untuk menggunakan biophilic 

design melalui jasa ND DESIGN. 

Indirect :  

a. Menawarkan jasa melalui referensi secara tidak langsung, seperti 

menjadi sponsor pada event tertentu. 

b. Melalui media sosial 

Evaluation :  

a. Perusahaan akan melakukan evalusasi melalui data observasi melalui 

wawancara klien, analisis tapak, analisis tipologi, analisis social and 

culture . 
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Purchase:  

a. Metode pembayaran jasa konsultan ND DESIGN dapat secara tunai 

maupun transfer.   

b. Perusahaan menggunakan Term of Payment (TOP) yaitu dengan 

menentukan periode sesuai perjanjian antara perusahaan dan pembeli 

dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. 

c. Metode tahap pembayaran berasar IAI : 

(i) Tahap persiapan konsep rancangan/schematic design(20%) :  

 Pada tahap ini merupakan tahap persiapan perancangan 

(pemeriksaan ddata informasi, analissi pengelolahan dasar, 

persyaratan pembangunan, konsep rancangan, dasar pemikiran 

(struktur, mekanikal, elektrikal, dll) 

(ii) Tahap perancangan (20%) :  

 Arsitek menyusun pola gubahan arsitektur  yang diwujudkan 

dalam bentuk gambar, diagram nilai fungsional, aspek kualitatif 

dan kuantitatif (pemikiran lias lantai, informasi bahan, sistem 

kosntruksi, biaya, dn waktu pelaksanaan pembangunan dalam 

benruk laporan atau gambar. 

(iii)Tahap rencana pembangunan rancangan/design development (20%, 

termin 2) :  

 Arsitek menyusun sistem konstruksi dan struktur bangunan, 

sitem elektikal, bahan bangunan dengan pertibangan nilai 
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bermanfaaat, ketersediaan bahan, kosntruksi, nilai ekonomi, 

perkiraan biaya ksntruksi berdasarsistem bangunan, disajikan 

dalam bentuk gambar. 

(iv)Tahap pembuatan gambar kerja/detailed engineering drawings 

(25%):  

 Arsitek akan menerjemahkan rancangan dari tahap 

pengembangan kedalam gambar uraian teknis secara rinci untuk 

kemudahan dalam penjelasan proses pelaksanaan dan pengawasan 

konstruksi, dokumen disajikan dalam bentuk gambar kerja yang 

memenuhi syarat-syarat sepesifikasi teknik yang jelas dan teratur, 

arsitek menyajikan perhitungan kuantitas pekrjaan dan perkiraan 

biaya perlaksanaan. 

(v) Tahap proses pengadaan pelaksana kosntruksi (10%) :  

 Arsitek mengolah hasil gambar kerja ke dalam format data 

pelelangan sesuai dengan syarat teknis pelaksanaan pekerjaan 

(RKS) dan dilengkapi dengan tulisan uraian rencana kerja, rab, dan 

daftar volume (Bill of Quantity/BQ) sehingga dapat mendukurng 

proses pemilihan pelaksana konstruksi, penugasan pelaksana 

konstruksi, pengawasan berkala pelaksaan konstruksi, perhitungan 

besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan. 

(vi)Tahap pengawasan berkala (5%) :  
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 Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan berkala 

dilapanagn secara teratur dan terpadu, arsitek tidak terlibat dalam 

pengawasan harian terus menerus,  pengawasan dalam dilakuakn 

paling banyak 1 kali dalam 2 minggu dan sekurang-kurangnya 

dalam 1 bulan, jika lokasi proyek berada di luar kota maka biaya 

tranportasi wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati. 

1.8.5. Key Activities 

a. Marketing : Menggunakan media sosial, word of mouth, mengikuti 

pameran, dan penggunaan web untuk menampilkan portofolio 

b. Observasi dan dep reserach : 

(a) Client brief : 

- Perusahaan akan melakukan konsultasi awal dengan mendata klien. 

- Memberikan kuisioner dan wawancara yang berhubungan dengan 

proyek klien baik perancangan interior maupun arsitektur. 

- Mendata hasil kuisioner dan wawancara untuk mempermudah proses 

analisa dan observasi. 

(b) Site observation : 
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(c) - Mengunjungi site untuk dilakukan observasi lokasi sekitar, jenis 

tanah, arah mata angin, arah matahari, bentuk site, dan kontur tanah 

site. 

- Mengoleksi data melalui foto hasil observasi agara dapat digunakan 

sebagai acuan dan pembahasan proyek selanjutnya. 

(d) Deep research : 

- Menganalisa permasalahan proyek dengan menganalisis hasil 

observasi (keinginan klien, permasalahan, kebutuhan terhadap 

proyek). 

- Menganalisa permasalahan proyek dengan menginterview tergadap 

Pengguna ruang ataupun klien. 

- Membuat list problem statement untuk mendapat hasil dari proses 

deep research sehingga dapat menentukan problem solving dalam 

peracanagn proyek. 

c. Proses desain : 

(a) Ideasi : 

-  Desainer interior dan arsitek memikirkan ide secara kreatif dengan 

memikirkan nilai dan pedoman dan standar dari HDII dan IAI 

dalam proses perancancangan. 

-  Desainer interior dan arsitek menciptakan pola gubahan, gaya, dan 

konsep desain. 

(b) Rencana ruangan : 
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-  Arsitek membuat list kebutuhan ruangan dan rencana ruangan yang 

akan digunakan dalam bangunan. 

(c) Spesifikasi : 

-   Desainer interior dan arsitek membuat spesifikasi elemen (lantai, 

dinding, plafon, kusen). 

-   Desainer interior dan arsitek membuat data yang akan dibeli untuk 

melengkapi proses pembangunan (aksesoris, lampu, furnitur, 

elektronik dan lainnya). 

d. Project meeting : 

(a) Sesama rekan :  

Proses pertemuan dalam meeting diperlukan untuk menganalisa 

kekurangan dan kelayakan desain yang akan direalisasikan. 

(b) Klien :   

Proses pertemuan dengan klien dilakukan setelah project 

meeting bersama rekan, proses ini guna mepresentasikan hasil 

desain untuk disetujui klien agar dapat melakkan tahap selanjutnya 

(project dealing). 

e. Final Check :  

- Menganalisa hasil kelayakan data untuk proses pembangunan. 

- Membuat laporan disetiap proses pengawasan agar terkontrol dan 

menapai target sesuai kualitas dan waktu. 
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= Klien 
= Owner
= Rekan

PELAKSANA

STANDAR OPERASIONAL SISTEM

1. Menerima 
proyek

2. Melakukan 
pertemuan 

3. Pengenalan 
value perusahaan

TIDAK - BATAL

YA - LANJUT

4. Perjanjian 
kontrak

5. Pembagian 
tugas dan team

6. Observasi 
lapangan

7. Analisa dan 
deep research

TERMIN 1, 40%

8. Proses 
perancangan 

dan ideasi
9. Pengembangan 
ideasi dan konsep 10. Pembuatan 3D

12. Meeting klien
13. Pendalaman 
hasil review dan 

revisi
14. Meeting 

rekan

11. Meeting rekan

16. Meeting klien

BATAL -  
PENYERAHAN DOKUMEN

TIDAK - REVISI

YA, LANJUT

TERMIN 2, 30%

YA, LANJUT

*PEMBAYARAN DILAKUKAN DIAWAL TERMIN

*PEMBAYARAN DILAKUKAN DIAWAL TERMIN

TERMIN 3, 30%
*PEMBAYARAN DILAKUKAN DIAWAL TERMIN

17. Pembuatan 
gambar kerja 2D

18. Perhitungan 
biaya spesifikasi 

dan RAB
19. Meeting 

klien

 PENYERAHAN DOKUMEN

YA - LANJUT 
PEMBANGUNAN

TIDAK - REVISI (2X)

TIDAK - REVISI

YA -KONTRAKTOR 
MANDIRI OLEH KLIEN

TIDAK - REVISI (1X)

20. Pelelangan 
jasa kontraktor

21. Pengawasan 
dan pengontrolan 

bangunan

 PENYERAHAN DOKUMEN

YA, LANJUT

Bagan 1.1 SOP ND DESIGN 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2020)



1.8.6. Key Partner  

ND DESIGN menggunakan key partner dengan Strategic allience between 

non-competitors yaitu bekerjasama dengan perusahaan tidak sejenis, 

seperti : 

1.Bekerja sama dengan kontraktor  

2.Pembuat mebel lokal  

3.Pengerajin lokal 

4.Suplier tanaman 

5.Suplier bahan bangunan 

6.Perancang tanaman 

7.Lighting designer 

1.8.7. Key Resources 

Untuk menjalankan perusahaan jasa konsultan interior dan arsitektur,  

perusahaan membutuhkan seumber daya sebagai berikut : 

1.Human : Kami membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan 

klien dan berjalannya perusahaan, dengan penjelasan job desk sebagai 

berikut : 

f. Owner :  

iii. Merupakan pemilik perusahaan 

iv. Memberi arahan pembagian tugas, pembagian team. 
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v. Menyetujui atau merevisi hasil desain rekan. 

vi. Bertanggung penuh atas program dan sistem kerja. 

vii. Menentukah harga desain. 

viii. Menentukan standar desain. 

g. Desainer arsitektur :  

i. Merupakan perancang bagian luar bangunan dengan 

memperhatikan estetika, fungsi, dan standar ruang. 

ii. Mengeglola berdasar kebutuhan ruangan, merancang tat letak 

ruangan, dll 

iii. Memberikan solusi desain dan merealisasika melalui produk 3D 

dan 2D. 

iv. Melakukan pengawasan dalam pembangunan. 

h. Desainer interior :  

i. Merupakan perancang bagian dalam bangunan dengan 

memperhatikan estetika, fungsi, dan standar ruang. 

ii. Memberikan solusi desain dan merealisasika melalui produk 3D. 

iii. Melakukan pengawasan dalam pembangunan. 

i. Drafter :  

i. Bertanggung jawab atas gambar kerja baik gambar kerja interior 

maupun arsitektur. 

ii. Menyusun RAB 

j. Staff finance :  
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i. Melakukan penyusunan keungan perusahaan. 

ii. Melakukan kontrol transaksi pengeluaran dan pemasukan 

perusahaan. 

iii. Menyusun rekap penghasilan dan cash flow perusahaan. 

k. HRD :  

i. Bertanggung jawab atas pencarian pegawai baru hingga proses 

wawancara perekrutan. 

ii. Mengontrol masalah internal antar karyawan. 

iii. Melakukan pemeliharaan, peningkatan dan kinerja karyawan.  

iv. Menyambut tamu/klien. 

l. Kontrol pembangunan :  

i. Bertanggung jawab atas pengontrolan bangunan 

ii. Mencari supplier bangunan dan kontraktor. 

iii. Mengontrol kebutuhan dalam proses pembangunan (ontrol kontak 

atau ubungan denga supplier atau kontaraktor untuk melakukan 

penawaran) 

iv. Menganalisis hasil pembangunan untuk dijadikan data dan dikirim 

ke owner untuk ditindak lanjuti. 

v. Menjawab pesan klien  

m.Keamanan :  

i. Menjaga keamanan kantor. 

n. Kebersihan  :  
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i. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor. 

ii. Bagian melakukan Pembayaran listrik, atau urusan keluar kantor 

yang terka 

o. staff  IT  :  

i. Bertanggung jawab atas keamanan website. 

ii. Mengupgarde info-info website dan sosial media. 

iii. Melakukan kontrol sinyal (jika bermasalah) 

iv. Melakukan perbaikan komputer/servis komputer/alat kantor baik 

dilakukan mandiri atau dilakukan tempat servis. 

2.Intelektual  :  

a. Database customer 

b. Database partnership 

c. Informasi rahasia perusahaan. 

3. Physical Aset : Fasilitas kantor 

4. Financial  : Hasil pengumpulan modal dari pemilik perusahaan 

5. Design Tools : software pendukung seperti sketchup, autocad, lumion, 

velux, dialux 

1.8.8. Cost Structure  

1.Value Driven : Keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari hasil jasa 

desain. 

2.Fixed Cost : Gaji karyawan, internet, telephone, perawatan gedung, air, 

pajak bangunan, pajak perusahaan, biaya majalah desain, biaya konsumsi 
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pegawai, dan biaya melakukan promosi baik dalam media cetak maupun media 

online, serta biaya pameran. 

3.Variable cost : Biaya transport (Dalam pengontrolan pembangunan maupun 

biaya keluar kota), biaya pengiriman barang (dalam kebutuhan kantor maupun 

proyek), biaya bonus karyawan.     

1.8.9. Revenue Stream  

a. Asset sale : Fee jasa desain interior dan arsitektur. 

b. Pricing model :  

Tabel 1.13 Pricing Model Perfase 

Sumber : Olahan Pribadi 

1.9. Rencana Keuangan     

1.9.1. Cash Flow  

ND DESIGN mendapat inflow melalui fase awal yaitu melalui pendapatan 

hasil fee dari ber-intrapreneur dan menjadi freelance. Setelah itu melanjutkan ke 

fase 2 dengan menggunakan modal yang didapat dari fase 1 (pendapatan ber-

intrapreneur dan menjadi freelance). selanjutnya pada fase 3 merupakan 

pemutaran uang  pendapatan fee desain dari proyek sebelumnya. 

 102

Segmentasi Jenis pekerjaan Harga per satuan 

Fase 1 Desain permeter
Rp. 100.000 -  

Rp. 250.000

Fase 2 Desain permeter
Rp. 250.000 - 

 Rp. 550.000

Fase 3 Desain permeter
Rp. 550.000 -  

Rp. 700.000



Sedangkan out flow adalah dana yang dikeluarkan yaitu gaji karyawan, 

internet, telephone, perawatan gedung, air, pajak bangunan, pajak perusahaa, 

biaya majalah desain, biaya konsumsi pegawai, dan biaya melakukan promosi 

baik dalam media cetak maupun media online, serta biaya pameran. 
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