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BAB I

KARAVERTIKA DESAIN

1.1. Ringkasan Umum

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan

Karavertika Desain adalah biro konsultan arsitektur interior yang

fokus mengembangkan desain yang berkelanjutan dan mengolah material

lokal secara kreatif dan inovatif. Dengan latar belakang berkurangnya

penggunaan material lokal akibat globalisasi yang seharusnya

menghapuskan batas dan mempernudah penyebaran informasi justru

berbalik mengancam kondisi kelestarian budaya penggunaan material

lokal yang ada. Kondisi ini tentu merupakan hal yang buruk mengingat

banyaknya material lokal yang ada dan tidak disebarkan keluar, justru

tertekan dengan budaya penggunaan material yang ada dari luar atau

material import (Tribun Jatim, 2018).

Gambar 1.1 Logo Karavertika Desain
Sumber : Olahan Data Pribadi (2018)

Material lokal yang dimaksud disini adalah material atau bahan

bangunan yang umum, berasal, dan tersebar di seluruh Indonesia.

Minimnya eksplorasi pengolahan material lokal yang tepat membuat
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semakin sedikitnya penggunaan material lokal di era modern ini. Salah

satu contoh, Reallrich Sjarief, arsitek dari RAW Architecture dalam IDEA

(2019) mengatakan bahwa material-material lokal berupa nipah,

kayu, bambu, dan sejenisnya bisa menjadi jawaban atas tantangan

arsitektur masa kini. Bila diolah dengan baik, hasil kerja sama antara

arsitek dan tukang dengan craftsmanship yang apik, material tersebut akan

menghasilkan sebuah bangunan yang luar biasa. Salah satu proyeknya

ialah sebuah taman bermain sekaligus belajar, Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) Alfa Omega, yang berlokasi di Salembaran,

Tangerang, Banten. Dengan menggunakan bambu sebagai material utama,

Realrich mengatakan bahwa material murah juga bisa menjadi sesuatu

yang bernilai tinggi. Hal ini membuat Realrich semakin yakin bahwa bila

dieksplorasi dengan baik, ke depannya, material lokal akan terus diminati.

Menurut Yu Sing dalam Kompas (2015) mengatakan apabila ingin

menjaga kelestarian alam maka sebuah rancangan arsitektur harus

menganut nilai kearifan lokal, dimulai dari pemilihan material lokal dan

bentukan. Penggunaan material lokal pada arsitektur tradisional di

Indonesia sebenarnya merupakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan

permasalahan lingkungan sekitar, namun tidak banyak diterapkan.

Oleh karena itu Karavertika Desain memberikan layanan

konsultasi arsitektur dan desain interior yang meliputi layanan desain

arsitektur dan interior, survei lapangan, rancangan konsep desain, gambar

3D, pengawasan realisasi hingga edukasi kepada supplier atau pemasok

https://idea.grid.id/tag/raw-architecture
https://idea.grid.id/tag/material
https://idea.grid.id/tag/material
https://idea.grid.id/tag/bambu
https://idea.grid.id/tag/bambu
https://idea.grid.id/tag/material
https://idea.grid.id/tag/material
https://idea.grid.id/tag/material
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material lokal guna mengembangkan kualitas demi menunjang eksplorasi

pemanfaatan material lokal.

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dari berdirinya

Karavertika Desain, hal tersebut tidak lepas dari masalah, peluang, dan

solusi yang ditemukan di masyarakat. Berikut adalah tabel masalah yang

menjadi latar belakang terbentuknya Karavertika Desain serta peluang dan

solusi yang ditawarkan:

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Kebutuhan, dan Peluang
Masalah

a. Naiknya impor besi dan baja juga naik sebesar 75% mtm, dari

US$ 1,12 miliar pada Bulan Desember 2018, menjadi US$ 1,19 miliar pada

Bulan Januari 2019.(Badan Pusat Statistik, 2019)

b. Impor barang dari plastik dan material bangunan dari plastik juga

mengalami peningkatan sebesar 94% mtm. Jika pada Bulan Desember

2018 impor plastik dan barang dari plastik hanya US$ 736,9 juta, kini

mencapai US$ 831 juta. (Badan Pusat Statistik, 2019)

c. Bahan baku bangunan impor mengalami kenaikan hingga 12 persen

akibat kenaikkan dollar. (Tribun Solo, 2018)

d. Mayoritas barang yang digunakan untuk pembangunan properti

dengan kelas atas atau high end berasal dari impor. (Tribun Solo, 2018)

e. Pemerintah Australia sebagai negara pengirim bijih besi terbesar di

dunia telah memotong perkiraan pengiriman 2019 menjadi 814 juta ton dan

mengatakan bahwa harga bijih besi akan naik hampir 20%. (Bisnis.com,
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2019)

f. Pasar Baja RI Dikuasai Asing. (Liputan6, 2019)

g. Tingginya kandungan impor pada pengolahan baja di sektor hulu

membuat harga baja naik. (CNBC Indonesia, 2018)

h. Produksi bahan-bahan pembentuk beton menghasilkan berton-ton gas

rumah kaca berupa karbondioksida (CO2) ke atmosfer setiap tahunnya.

(Greeners, 2016)

i. Akibat negatif industri Batu Bata Bakar lebih banyak berakibat pada

kerusakan lingkungan, meliputi kerusakan tanah, air, udara dan akses jalan.

(Supriyadi, 2018. p. 4)

Solusi

a. Penerapan pendekatan eksplorasi material lokal adalah salah satu cara

melestarikan budaya lokal agar dapat terus diminati dalam era globalisasi

ini. (Realrich Sjarief, IDEA, 2019)

b. Penggunaan bambu dan material lokal alternatif lainnya merupakan

salah satu cara untuk mengatasi isu kerusakan lingkungan akibat industri

bangunan. (IDEA, 2019)

c. Menaikkan standar kualitas bahan bangunan lokal produksi dalam

negeri untuk mengurangi impor bahan bangunan.

d. Menggunakan material lokal yang tersebar di daerah sekitar

cenderung memiliki harga yang lebih murah karena persebarannya banyak

serta pengiriman ke lokasi lebih dekat. (99co, 2019)

e. Dengan menggunakan material lokal berupa kayu dari pepohonan,

https://idea.grid.id/tag/bambu
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secara tidak langsung manusia akan menanam lebih banyak pohon untuk

kebutuhan mereka.

Peluang

a. Posisi arsitek dan latar belakang keilmuan yang dilaluinya memiliki

potensi untuk menjadi fasilitator antara pemerintah dan masyarakat. (Siti

Amrina, Portal Arsitektur, 2015)

b. Sedikitnya arsitek yang mau mengembangkan bahan bangunan

tradisional di era globalisasi ini. (Josef Prijotomo, Arcaka, 2014)

c. Proyeksi pertumbuhan bisnis industri interior bisa tembus hingga 50%

dari tahun lalu. (Andy Dwijayanto, 2017)

d. Kecenderungan masyarakat tertarik pada bangunan dengan biaya

murah, sehingga penggunaan material lokal adalah opsi yang sangat baik.

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)

Sebagai kesimpulan, Karavertika Desain dapat menjadi solusi dari

masalah-masalah dan memiliki peluang dengan membentuk jasa konsultan

arsitektur dan desain interior yang dapat mendesain bangunan dengan

tetap mengedepankan penggunaan material lokal, sehingga dapat

menaikkan minat penggunaan material lokal di era modern ini.

1.1.2. Visi

Visi perusahaan dari Karavertika Desain:

Menjadi konsultan arsitektur dan interior nomor 1 dalam

pengolahan dan eksplorasi material lokal Indonesia.
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1.1.3. Misi

Misi perusahaan Karavertika Desain demi mewujudkan visi yaitu:

1. Menjadikan sumber daya manusia yang profesional dengan

berkompeten dan bertanggung jawab untuk menghasilkan yang

terbaik.

2. Mengeksplorasi material lokal secara eksplorasi desain, eksplorasi

fungsi dan eksplorasi jenis material dengan kreatif dan inovatif.

3. Melestarikan penggunaan material lokal Indonesia dengan desain

interior dan arsitektur.

1.1.4. Tujuan

Tujuan dari perusahaan Karavertika Desain yaitu:

1. Menjadi perusahaan yang mampu menginspirasi orang lain untuk

mengembangkan pengolahan material lokal secara kreatif dan

inovatif di Indonesia.

2. Menaikkan citra penggunaan material lokal di masyarakat bahwa

penggunaan material lokal tidak berarti menghasilkan desain yang

jadul dan terkesan murah, melainkan salah satu unsur budaya

arsitektur nusantara yang bisa berkembang di era modern ini dan

wajib dilestarikan sebagai salah satu warisan nenek moyang.

3. Menaikkan kualitas material lokal sehingga dapat bersaing di pasar

global melalui desain arsitektur dan interior.
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1.2. Gambaran Usaha

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan

Data Perusahaan:

Nama Perusahaan : Karavertika Desain

Bidang Usaha : Konsultan arsitektur dan desain interior

Jenis Produk/Jasa : Desain arsitektur dan interior yang

mengedepankan penggunaan material lokal

Data Pemilik:

Nama Pemilik : I Gede Made Gani Rakandenu

Jabatan : Founder dan Principal

Tempat, Tanggal lahir: Surabaya, 5 Februari 1998

No. Telepon : 087851330200

Usaha ini didirikan pribadi yang merupakan founder sekaligus

principal perusahaan Karavertika Desain. Pergerakan serta perkembangan

perusahaan bisa lebih dinamis dengan kepemilikan perusahaan satu orang.

Hal ini didasari karena mudah dan lebih cepatnya pengambilan keputusan,

serta desain yang dihasilkan oleh perusahaan selalu autentik dan unik

karena langsung membutuhkan approval principal. Kemampuan diri

owner sejalan dengan nilai keotentikan perusahaan sehingga posisi owner

sekaligus menjabat sebagai principal merupakan keputusan yang tepat.



8

1.2.2. Fase Usaha

Fase perusahaan Karavertika Desain akan menjalani 3 tahap fase

sebagai berikut:

1. Fase pertama: Collecting Resources (2019-2022)

Pada fase pertama ini Karavertika Desain akan fokus untuk

mengumpulkan sumber daya berupa modal, partner, supplier, karyawan

dan networking secara maksimal. Fase pertama ini sangat penting karena

pada fase inilah yang menentukan pembentukan perusahaan Karavertika

Desain di masa mendatang seperti apa. Pada fase ini perusahaan akan

menyusun sistem kerja mulai dari menerima klien, menghubungi supplier

hingga penyelesaian atau finishing pekerjaan. Klien yang cenderung

melihat dari impresi pertama perusahaan cenderung akan percaya pada

perusahaan yang bekerja secara profesional serta terstruktur secara baik

walaupun perusahaan tersebut masih baru berdiri. Sehingga pada fase

pertama ini citra nama baik perusahaan harus dijaga seketat mungkin

karena ada kemungkinan penyebaran nama baik perusahaan lewat mulut

ke mulut oleh klien atau calon klien. Jika impresi awal berdiri perusahaan

sudah jelek maka perusahaan akan mengalami kesulitan di masa depan

karena harus memperbaiki nama baik perusahaan yang sudah tercemar di

masa lalu.

Untuk fase pertama, Karavertika Desain tidak fokus untuk

mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Karavertika Desain akan lebih

fokus pada membangun portofolio, membangun nama baik perusahaan



9

serta membangun jaringan. Karavertika Desain akan menerima berbagai

proyek yang ditawarkan asalkan merupakan proyek interior arsitektur.

Pada fase ini pula perusahaan akan fokus pada proyek menengah kebawah

yang cenderung business to business dengan nilai proyek mulai Rp.

150.000 per m2 tetapi bukan berarti menolak proyek kelas atas atau high

end. Dikarenakan masih minimnya sumber daya, modal, pengalaman serta

jam terbang perusahaan maka, jika mendapat proyek kelas high end maka

perusahaan akan melakukan kolaborasi atau partnership dengan

perusahaan konsultan arsitektur dan desain interior lain yang lebih

berpengalaman untuk menyelesaikan proyek bersama-sama sehingga

perusahaan tidak terbebani dan malah dapat belajar secara langsung untuk

menangani proyek high end dengan bantuan biro konsultan lain. Pada fase

awal ini pula Karavertika Desain akan mulai bergerak secara sosial

membantu masyarakat yang membutuhkan melalui arsitektur dan desain

interior. Dengan melakukan proyek sosial, Karavertika Desain dapat

belajar serta membangun nama baik perusahaan. Proyek sosial yang

dilakukan Karavertika Desain adalah tidak menentu, modal serta biaya

untuk melakukan proyek sosial merupakan dari charity, sponsor dan pihak

ketiga lainnya. Karena pengadaan proyek sosial ini tak menentu jumlah

proyeknya dan waktu pelaksanaannya, modal dari pihak ketiga yang

diterima pun juga tidak menentu sehingga hal ini tidak mengganggu aliran

keuangan perusahaan. Membangun nama baik, jaringan serta sumber daya
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perusahaan merupakan fase awal yang sangat penting bagi Karavertika

Desain.

2. Fase kedua: Marketing for portofolio (2022-2027)

Pada fase pertama, Karavertika Desain telah membangun sistem

kerja perusahaan, membangun citra perusahaan serta membangun jaringan

yang dibutuhkan perusahaan, sehingga semua yang dibutuhkan untuk

memasuki fase kedua sudah siap. Pada fase kedua ini, perusahaan akan

bergencar-gencar untuk melakukan marketing promosi mencari proyek

untuk portofolio perusahaan. Pada fase ini perusahaan telah menaikkan

standar proyek dengan nilai minimal di angka Rp 250.000 per m2. Hal ini

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap

perusahaan dimana Karavertika Desain adalah biro konsultan arsitektur

dan desain interior yang memiliki standar kerja, spesialisasi dan

profesionalitas yang tidak dapat dianggap remeh.

Pada fase ini, Karavertika Desain mulai mencari proyek-proyek

untuk dikonsepkan dengan penggunaan material lokal. Target segmen

mulai naik dengan menyasar masyarakat dengan perekonomian menengah

keatas serta pengusaha dengan proyek komersil. Dengan mulai mencari

proyek dengan konsep material lokal dapat membuat perusahaan

Karavertika Desain selangkah lebih maju untuk mencapai visi dan misi

perusahaan. Mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dikesampingkan

terlebih dahulu pada saat mengerjakan proyek dengan konsep material
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lokal, ini bertujuan agar perusahaan dapat membangun brand yang

mengedepankan eksplorasi material lokal.

Di fase kedua ini, perusahaan akan mulai membeli bangunan

kantor sendiri daripada harus menyewa. Karavertika Desain juga jika

memungkinkan akan melakukan training karyawan untuk mendalami serta

belajar mengolah dan mengeksplorasi material lokal di seluruh Indonesia

sebagai aset perusahaan.

3. Fase ketiga: Rise and Glory (2027-seterusnya)

Pada fase terakhir ini, perusahaan akan fokus membesarkan nama

dan bersaing secara nasional maupun secara global. Perusahaan

menaikkan standar minimal proyek menjadi Rp. 700.000 per m2.

Karavertika Desain akan fokus pada pengerjaan proyek dengan

pendekatan eksplorasi material lokal Indonesia serta sering melakukan

proyek sosial dan talkshow dengan tujuan membantu masyarakat yang

membutuhkan juga dapat menginspirasi. Dengan ini Karavertika Desain

menjadi biro konsultan arsitektur dan desain interior yang dikenal di

masyarakat sebagai konsultan arsitektur dan desain interior spesialis

eksplorasi material lokal Indonesia.

1.2.3. Perolehan Modal

Sebuah perusahaan baru selalu membutuhkan modal awal sehingga

perusahaan tersebut dapat berdiri serta dapat bekerja, tidak lain pula

dengan perusahaan ini. Perusahaan Karavertika desain sebagai perusahaan
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yang bergerak di bidang konsultan arsitektur dan desain interior

memerlukan modal usaha untuk dapat berjalan.

Modal awal mendirikan usaha Karavertika Desain didapat dari

tabungan pemilik perusahaan serta pinjaman dari keluarga dan relasi.

Modal awal perusahaan ini dialokasi kan ke beberapa hal demi dapat

bekerja di masa awal berdirinya perusahaan.

Tabel 1.2 Tabel Alokasi Modal Awal
Modal Investasi

a. Pembelian komputer

b. Pembelian software

c. Pembelian printer

d. Biaya renovasi kantor

e. Pembelian modem WiFi

Modal Kerja

a. Pembelian kertas

b. Pembelian tinta printer

Biaya Operasional

a. Gaji Karyawan

b. Biaya listrik dan air

c. Biaya internet

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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1.3. Usaha Karavertika Desain

1.3.1. Layanan Usaha

Karavertika Desain selaku konsultan arsitektur interior tentunya

memiliki layanan usaha yang sesuai dengan pedoman Ikatan Arsitek

Indonesia (IAI) dan Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) yang

berlaku, yaitu:

1. Layanan Utama

Layanan utama jasa arsitek merupakan pekerjaan perancangan

arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan atau lingkungan binaan

yang dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut: (Pasal 34

Pedoman IAI)

a) Konsep Rancangan

b) Pra-rancangan (Schematic Design)

c) Pengembangan Rancangan

d) Pembuatan Gambar Kerja

e) Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

f) Pengawasan Berkala (Periodical Inspection)

2. Layanan Khusus

Layanan khusus Karavetika Desain adalah merupakan layanan diluar

layanan arsitektural, antara lain seperti:

a) Dokumentasi profesional proyek terealisasi berupa foto dan video.

Karavertika Desain menyediakan layanan khusus tambahan untuk klien

yang telah melakukan perancangan desain arsitektur interior pada
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perusahaan berupa dokumentasi proyek yang dikerjakan oleh

profesional dibidangnya. Biaya layanan khusus dokumentasi proyek

terealisasi ini tidak termasuk dalam perjanjian kerja dan memakan biaya

sendiri yang terpisah. Biaya dokumentasi proyek terealisasi adalah Rp.

300.000 per foto dan untuk video adalah Rp.2.500.000 per menit. Harga

dokumentasi profesional naik sebesar 1.5 kali tiap fase.

b) Desain Fasad Bangunan.

Yaitu pekerjaan perancangan yang hanya berupa perancangan fasad

atau kulit luar bangunan. Untuk biaya desain fasad menganut harga per

meter luas fasad dan mengikuti harga tiap fase perusahaan Karavertika

Desain.

Sedangkan lingkup pekerjaan interior Karavertika Desain menurut

panduan Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII).

Pra desain

1. Mengolah data sesuai informasi proyek (term of

requirements/T.O.R) serta membuat data tertulis untuk

melengkapi data dalam melaksanakan pekerjaan desain interior.

2. Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa

gagasan.

3. Perwujudan konsep seperti bagan organisasi ruang, denah, dan

peletakan perabotan utama, citra ruang dalam bentuk 3

dimensi, skema warna dan material, estimasi awal biaya
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pelaksanaan, proses pradesain bertujuan sebagai bahan diskusi

serta pertimbangan untuk memberi tugas,

4. pembuatan RAB

Pengembangan desain

Setelah pradesain disetujui, desainer melanjutkan proses

pengembangan dengan kelengkapan gambar gambar denah existing

yang diberikan oleh pemberi tugas. Berdasar denah existing

tersebut, desainer mulai memikirkan pengolahan ruang (material

ceiling, material dinding, material lantai, finishing, furniture yang

dituangkan dalam gambar kerja tampak potongan interior, detail,

dan sebagainya.

Pengawasan berkala

1. Desainer interior bertindak sebagai wakil dari pemberi

tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam 4 minggu dan

sebanyak banyaknya seminggu sekali.

2. Desainer interior berhak menolak hasil pekerjaan bila tidak

sesuai dengan desain interior yang telah disetujui bersama dan

dapat memberikan solusi langsung di lapangan.

3. Desainer interior wajib memberikan bimbingan bimbingan

dalam pelaksanaan kepada pekerja lapangan.
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1.3.2. Spesifikasi Produk

Spesifikasi produk yang digunakan oleh Karavertika Desain

sebagian besar mengacu pada Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek

dengan Pengguna Jasa milik IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan Pedoman

Pekerjaan Desainer Interior milik HDII (Himpunan Desainer Interior

Indonesia), yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Perancangan

Pada Tahap ini Karavertika Desain melakukan persiapan

perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta

informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data

yang menghasilkan:

a) Program Rancangan

Program Rancangan disusun berdasarkan pengolahan data serta

informasi lain untuk mencapai tujuan proyek serta persyaratan

pembangunan yang berlaku.

b) Konsep Rancangan

Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan

pertimbangan struktur, mekanikal, elektrikal dan lain-lain yang

melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung

semua aspek proyek.
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2. Pra-rancangan

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai

dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, Karavertika

Desain menyusun pola dan gubahan bentuk bangunan yang diwujudkan

dalam beberapa gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk

diagram. Aspek-aspek lainnya disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

3. Pengembangan Rancangan

Pada tahap ini, Karavertika Desain bekerja atas dasar pra-

rancangan yang telah disetujui oleh klien untuk menentukan:

a) Sistem Konstruksi

Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-

elektrikal serta hal-hal lainnya dengan mempertimbangkan

kelayakannya.

b) Material bangunan

Material bangunan dijelaskan secara jelas dengan

mempertimbangkan manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi

dan nilai harga.

c) Perkiraan Biaya Konstruksi

Perkiraan biaya konstruksi disusun berdasarkan sistem

bangunan yang disajikan dalam laporan tertulis.

4. Pembuatan Gambar Kerja

Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, Karavertika Desain akan

menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam
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pengembangan rancangan tersebut kedalam uraian-uraian teknis

sehingga dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan saat

konstruksi.

Dokumen Pelaksanaan disajikan dalam bentuk gambar kerja dan

tulisan teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta

perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan

pembangunan yang jelas.

5. Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

Pada tahap ini, Karavertika Desain mengolah hasil pembuatan

gambar kerja ke dalam bentuk dokumen yang dilengkapi dengan tulisan

Uraian Rencana Kerja dan Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan serta

Rencana Anggaran Biaya juga Bill of Quantity.

6. Pengawasan Berkala

Dalam tahap ini, Karavertika Desain melakukan peninjauan dan

pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan

secara teratur dengan pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan atau

MK yang ditunjuk oleh klien dan tidak terlibat dalam pengawasan

menerus.

Pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak

satu kali dalam dua minggu atau sekurang-kurangnya satu kali dalam

sebulan. Apabila lokasi proyek beradia di luar kota Surabaya, maka

biaya-biaya yang berhubungan dengan perjalanan ke lokasi proyek

wajib diganti oleh klien sesuai ketentuan yang disepakati sebelumnya.
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7. Dokumentasi proyek terealisasi

Karavertika Desain melakukan pengambilan gambar-gambar

maupun video yang merupakan sebagian atau keseluruhan proyek yang

diberikan kepada klien dalam berupa format foto atau video. Tujuan

dokumentasi proyek terealisasi ini adalah sebagai one-stop service

untuk klien dengan kebutuhan untuk mempromosikan atau

mengiklankan usahanya dalam bentuk foto-foto atau video.

1.3.3. Inovasi Usaha

Banyaknya biro konsultan arsitektur dan desain interior di

Indonesaia membuat terjadinya kompetisi dalam bidang usaha ini.

Kompetisi usaha ini tidak luput juga dari inovasi yang ditawarkan masing-

masing perusahaan agar dapat lebih diminati dan dapat menyasar target

pasar yang tepat.

Keberadaan Karavertika Desain sendiri adalah langka yang

merupakan konsultan arsitektur dan desain interior dengan pendekatan

material lokal yang berbasis di kota besar khususnya Surabaya yang

dimana kebanyakan konsultan lain bermain pada pendekatan desain

futuristik sehingga hal ini sudah menjadi inovasi usaha yang bagus untuk

Karavertika Desain.

Inovasi usaha Karavertika Desain ada beberapa yang antara lain:

1. Pendekatan desain dengan eksplorasi material lokal.

Di era modern ini jarang terdapat biro arsitektur dan desain

interior yang melakukan pendekatan eksplorasi material lokal
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sebagai unsur arsitektur nusantara. Sehingga dengan pendekatan

ini, Karavertika Desain menjadi biro konsultan arsitektur dan

desain interior dengan spesialisasi dan ciri khas yang unique.

2. Visualisasi desain secara Virtual Reality.

Visualisasi desain secara Vrtual Reality dapat memberikan

user experience (VR) yang baru dimana VR tergolong teknologi

baru di Indonesia dan belum umum digunakan selain dalam game-

game premium. Klien dapat merasakan langsung suasana ruang

yang telah terdesain. Selain itu dengan visualisasi melalui VR,

Karavertika Desain tidak perlu me-render banyak view saat

presentasi kepada klien. Hal ini dapat mempersingkat waktu

pengerjaan perancangan juga.

3. Dokumentasi foto dan video proyek terealisasi

Untuk klien yang membutuhkan dokumentasi untuk

keperluan promosi dan iklan usahanya, Karavertika Desain

menyediakan one-stop service dimana proyek terealisasi akan

didokumentasikan secara profesional melalui foto-foto dan video

sehingga klien tidak perlu susah-susah mencari jasa profesional

lagi.

Selain itu dokumentasi proyek terealisasi dapat menjadi

portofolio Karavertika Desain yang dapat digunakan untuk

pitching pada klien baru atau publikasi majalah atau online.
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4. Penyimpanan data pekerjaan secara cloud system.

Di era digital saat ini banyak sekali beredar cloud system

google drive, dropbox dan lain-lain. Dengan pemanfaatan cloud

system sebagai tempat penyimpanan data proyek, dapat

mempermudah pekerjaan Karavertika Desain. Pengerjaan

perancangan dapat dilakukan dimana saja, revisi dan pelaporan

pekerjaan menjadi efisien serta pengawasan pekerjaan juga lebih

mudah.

1.4. Analisa Industri/ Industry Forces

1.4.1. Kompetisi Industri

Usaha dalam bidang jasa konsultan arsitektur dan desain interior

saat ini sudah cukup banyak bermunculan serta dalam spesialisasi yang

beragam. Kebanyakan penggiat usaha dalam jasa konsultan arsitektur dan

desain interior ini merupakan berasal dari fresh graduate maupun dari

karyawan keluaran sebuah konsultan arsitektur lainnya yang akhirnya

membuka biro arsitek dan desain interior sendiri. Bahkan beberapa

penggiat usaha konsultan arsitektur dan desain interior berasal dari luar

spesialisasi bidang arsitektur dan interior. Hal ini menandakan bahwa

usaha dalam bidang ini cukup banyak digeluti di Indonesia. Usaha di

bidang arsitektur dan desain interior semakin diminati dengan adanya

pertumbuhan jumlah pengusaha di Indonesia dari 1,67% menjadi 3,10%

(Wicaksono, 2017) yang menyebabkan permintaan arsitektur dan desain

interior akan semakin meningkat pula.
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Dikarenakan cukup banyaknya usaha sejenis yang bergerak di

bidang ini, maka biro perusahaan konsultan arsitektur dan desain interior

Karavertika Desain harus memiliki ciri khas, keunikan dan spesialisasi

tertentu untuk dapat bertahan dan berkembang di bidang usaha konsultan

arsitektur dan desain interior. Untuk itu Karavertika Desain bergerak

dalam bidang usaha konsultan arsitektur dan desain interior dengan

pendekatan eksplorasi material lokal agar dapat bertahan di masyarakat

serta dapat berkompetisi didalam bidang yang lebih sempit dan spesifik.

Pada fase pertama, Karavertika Desain berkompetisi dengan biro

arsitektur dan interior baru, freelancer dan fresh graduate. Pada fase ini

Karavertika Desain akan fokus untuk membangun nama dengan

membangun sistem kerja perusahaan serta menjalin jaringan dengan

supplier. Agar dapat bersaing dengan dengan kompetitor se-level, maka

Karavertika Desain mengejar kuantitas proyek daripada kualitas proyek,

dimana perusahaan mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya agar

dipercaya calon klien. Karavertika Desain juga akan mengajak biro

arsitektur dan interior lain dengan level yang sama atau berbeda untuk

berkolaborasi melakukan acara sosial seputar arsitektur dan desain interior

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain dapat bermanfaat

untuk masyarakat yang membutuhkan, hal ini dapat menaikkan citra

Karavertika Desain di masyarakat dan sesama profesi arsitek.

Pada fase satu, kompetitor yang paling berpotensi adalah Linggar

Bagaskara Atelier atau LBA Architect.
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Tabel 1.3 Tabel Kompetisi Industri Linggar Bagaskara Atelier

Pada fase kedua, Karavertika Desain berkompetisi dengan biro

konsultan arsitektur dan desain interior pada level menengah atas. Agar

dapat berkompetisi, Karavertika Desain akan mulai fokus pada marketing

besar-besaran untuk mencari proyek serta mulai fokus mengejar proyek

dengan pendekatan eksplorasi material lokal supaya branding perusahaan

terbentuk dan Karavertika Desain mulai dikenal dengan karakteristik dan

spesialisasinya. Dengan ini Karavertika Desain memiliki tempat yang

aman pada level menengah atas di fase kedua ini.

Pada fase dua, kompetitor yang paling berpotensi adalah

Andyrahman Architect.

Tabel 1.4 Tabel Kompetisi Industri Andyrahman Architect

Faktor Persaingan Keterangan

Faktor Persaingan Keterangan

Lokasi Jl Sekawan Utara Raya A3/34, Bumi Citra Fajar,

Sidoarjo.

Produk yang dijual Jasa konsultan arstektur dan interior

Harga produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari

desainer dan tingkat kesulitannya

Kelemahan Portofolio proyek terealisasi belum begitu banyak.

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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Lokasi Perum Grand Royal Regency Blok G3 no 11,

Wage, Taman, Sidoarjo.

Produk yang dijual Jasa konsultan arstektur dan interior

Harga Produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari

desainer dan tingkat kesulitannya

Kelemahan Fokus eksplorasi material lokal hanya pada batu-

bata.

Fase terakhir, merupakan fase dimana Karavertika Desain

sepenuhnya memfokuskan perusahaan pada proyek dengan pendekatan

eksplorasi material lokal. Di fase ini, Karavertika Desain berkompetisi

dalam bidang pendekatan yang lebih sempit dan spesifik yaitu bidang

pendekatan eksplorasi material lokal serta bidang pendekatan desain

arsitektur nusantara. Tentunya jika perusahaan sudah berkompetisi di

bidang yang sempit dan spesifik, perusahaan akan memiliki sedikit

kompetitor tetapi dengan level kompetitor yang tinggi. Oleh karena itu

agar Karavetika Desain tetap dapat memiliki nama yang unggul,

perusahaan akan selalu secara berkala berinvestasi dengan

mengikutsertakan para staff Karavertika Desain dalam seminar, talkshow

serta training terkait eksplorasi material lokal demi meningkatkan kualitas

perusahaan dalam eksplorasi material lokal. Oleh karena itu Karavertika

Desain dapat selalu berinovasi dan berkreasi bersaing dengan kompetitor

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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di jalur yang sama. Karavertika Desain juga akan secara berkala

mengadakan seminar dan edukasi seputar eksplorasi material lokal agar

masyarakat dan sesama profesi arsitek dan desain interior menyadari

bahwa Karavertika Desain adalah spesialis dan ahli di bidang ini.

Pada fase tiga, kompetitor yang paling berpotensi adalah Eff

Studio.

Tabel 1.5 Tabel Kompetisi Industri Eff Studio

Faktor Persaingan Keterangan

Lokasi Kedewatan, Ubud, Bali.

Produk yang dijual Jasa konsultan arstektur

Harga Produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari

desainer dan tingkat kesulitannya

Kelemahan Fokus eksplorasi material lokal hanya pada

bambu.

Dari tabel kompetisi diatas, rata-rata konsultan arsitektur memiliki

fokus eksplorasi material lokal pada hanya satu material saja. Dengan

fokus material hanya tertuju pada satu material lokal saja membuat

pengetahuan tentang eksplorasi material lokal lainnya menjadi terbatas.

Kesimpulan, Karavetika Desain akan berupaya untuk tidak fokus

eksplorasi material hanya pada material tertentu saja, melainkan pada

setiap material lokal khas setiap daerah di Indonesia. Sehingga diharapkan

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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Karavertika Desain dapat mengatasi eksplorasi material lokal pada setiap

proyek di seluruh negeri.

1.4.2. Konsumen

Konsumen adalah suatu hal yang paling penting membuat dapat

bertahan dan berkembangnya suatu usaha. Sebuah usaha yang dapat

dengan berhasil bertahan dan berkembang memiliki konsumen yang loyal

percaya dengan produk yang ditawarkan atau dihasilkan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki segmen konsumen yang berbeda-beda

dengan kebutuhan yang berbeda pula. Beberapa perusahaan memiliki

konsumen yang universal atau lebih umum dan beberapa perusahaan juga

memiliki konsumen yang lebih sempit serta memiliki kebutuhan yang

lebih spesifik. Dengan memiliki target konsumen yang lebih universal

sebuah perusahaan cenderung bersaing pada harga jual rendah dan

kualiatas nama atau reputasi perusahaan. Sedangkan dengan memiliki

target konsumen yang lebih spesifik atau sempit, sebuah perusahaan

cenderung bersaing dengan spesialisasi dan karakteristik perusahaan.

Konsumen yang ingin dicapai oleh Karavertika Desain adalah

sebagai berikut.

1. Konsumen yang tertarik dengan pengolahan material lokal

nusantara.

2. Konsumen yang peduli untuk melestarikan dan mengembangkan

penggunaan budaya dan material lokal Indonesia.
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3. Konsumen yang bersedia mengikuti tahapan rancangan hingga

tahapan pembayaran tagihan konsultasi desain.

4. Membutuhkan jasa konsultasi arsitektural dan desain interior untuk

residensil dan komersil.

5. Proyek dengan lokasi berada di negara Indonesia.

Karavertika Desain akan menarget konsumen dengan cara

bussiness to customer atau keperluan pribadi klien dan bussiness to

bussiness atau keperluan bisnis klien, yang dimana Karavertika Desain

cenderung menyasar konsumen yang membutuhkan konsultasi desain

arsitektur dan interior untuk bisnis usaha komersil. Hal ini dikarenakan

eksplorasi desain pada bangunan komersil lebih luas karena ditujukan

untuk menarik pengunjung serta adanya kemungkinan untuk pengulangan

penggunaan Karavertika Desain sebagai konsultan arsitektur dan desain

interior untuk bisnis klien lainnya juga mudahnya marketing Karavertika

Desain melalui mulut kemulut dengan relasi bisnis klien.

Kesimpulan, untuk dapat mencapai target konsumen, Karavertika

Desain akan melakukan pendekatan dengan target calon konsumen yaitu

bangunan komersil dengan cara menunjukkan value perusahaan serta

dampak positif yang akan diterima konsumen jika menggunakan jasa

konsultan arsitektur interior Karavertika Desain.
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1.4.3. Produk Substitusi

Pada era modern dimana teknologi berkembang dengan sangat

pesat, banyak hal yang diciptakan untuk mempermudah juga untuk

menjadi alternatif atau mengganti hal-hal yang sudah ada dulu.

Untuk jasa konsultan arsitektur dan desain interior, ada beberapa

hal yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Televisi (Acara televisi seputar desain dan arsitektur)

Kelebihan: Gratis, mudah di akses, up to date.

2. Majalah (Archinesia, Asri, IKEA)

Kelebihan: harga terjangkau, up to date.

3. Internet dan sosial media (Google, YouTube, Pinterest, Instagram)

Kelebihan: mudah di akses, gratis.

4. Showroom dan pameran (Vivere, KANA, decorintex)

Kelebihan: konsultasi gratis, banyak pilihan

Kesimpulan, ada beberapa subtitusi produk yang dapat

menggantikan Karavertika Desain. Akan tetapi untuk mendapatkan

konsultasi profesional yang betanggung jawab, konsumen tetap harus

bergantung pada konsultan Karavertika Desain. Apalagi jika konsumen

membutuhkan eksplorasi material lokal secara baik, konsumen tidak bisa

mendapatkannya hanya membaca di internet, buku dan majalah saja.

1.4.4. Pemasok

Dalam menjalani usaha konsultan arsitektur dan desain interior,

Karavertika Desain membutuhkan pemasok atau supplier agar dapat



29

berkembang. Pada fase awal berdiri, Karavertika Desain akan menjalin

kerjasama dengan produsen serta retailer yang dimana perusahaan akan

fokus pada perencanaan.

Pada fase kedua, perusahaan akan merambah kerjasama dengan

supplier material untuk dijadikan material standar perusahaan. Pada fase

ini perusahaan mensuplai sebagian material sendiri dari supplier material

langsung untuk diberikan ke produsen atau kontraktor.

Dalam fase terakhir, perusahaan diharap dapat mengolah sendiri

material mentah yang kemudian dijadikan standar. Perusahaan memiliki

produk produksi sendiri yang memiliki standar an kualitas terjamin

sehingga tidak lagi harus membayar pihak kedua.

Kesimpulan, perusahaan Karavertika Desain akan terus bekerja

sama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan klien Karavertika

Desain dalam perancangan arsitektur interior dan eksplorasi material lokal.

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru

Setiap bisnis terutama di bidang jasa konsultan arsitektur dan

desain interior pasti mendapat ancaman pendatang baru yang akan

menduduki industri ini. Pesaing perusahaan baru biasanya hadir dengan

inovasi – inovasi baru serta keunggulan mereka dalam bidangnya masing

– masing. Hal ini tentunya dapat menjadi ancaman bagi perusahaan lama

yang telah bergerak dalam bidang ini. Pada fase pertama Karavertika

Desain akan mendapat ancaman yang berasal dari Fresh Graduate

Perguruan Tinggi Program Studi Arsitektur dan Interior. Para fresh
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graduate yang akan ikut membangun bisnis konsultan arsitektur dan

interior atau yang akan menjadi freelancer desain aristektur dan interior.

Sedangkan pada fase kedua dan ketiga, Karavertika Desain memiliki

ancaman berupa konsultan arsitektur interior yang mulai terjun dalam

pengolahan dan eksplorasi material lokal.

Kesimpulan, Karavertika Desain tidak perlu takut dengan ancaman

pendatang baru selama perusahaan dapat terus menjaga nama baik dan

hubungan baik dengan klien. Selama Karavertika Desain mau terus belajar

dan berkembang dalam eksplorasi material lokal, Karavertika Desain tidak

akan tersaingi maupun terganggu dengan pendatang baru.

1.4.6. Kesimpulan

Tabel 1.6 Tabel Kesimpulan Analisa Industri

Kategori Posisi

New Entrance Fase satu: Tengah

Fase dua: Atas

Fase tiga: Atas

Pemasok Fase satu: Tengah

Fase satu: Atas

Fase satu: Atas

Customer Fase satu: Tengah

Fase satu: Atas

Fase satu: Atas
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Subtitute Product Fase satu: Tengah

Fase satu: Atas

Fase satu: Atas

Kompetisi Industri Fase satu: Tengah

Fase satu: Atas

Fase satu: Atas

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Karavertika Desain

memiliki posisi yang baik pada usaha konsultan arsitektur dan desain

interior karena sebagian besar Karavertika Desain mendapatkan posisi atas

dalam kategori Analisa Industri. Kurangnya adalah ada kemungkinan

peniruan pada ciri khas dan produk Karavertika Desain. Untuk

menyiasatinya, Karavertika Desain hanya terus berinovasi dan berkreasi

dalam mengeksplorasi material lokal Indonesia. Kesimpulan ini

menunjukan bahwa Karavertika Desain memiliki prosopek bisnis yang

baik dalam persaiangan dengan bisnis sejenisnya.

1.5.Market Forces

1.5.1. Market Issues

Pada era globalisasi ini akses untuk melakukan transaksi luar

negeri menjadi lebih mudah. Kegiatan impor barang juga lebih

dimudahkan lagi oleh regulasi pemerintah saat ini. Hal ini menyebabkan

banyaknya produk asing masuk kedalam negeri, begitu pula dengan

produk dan material bangunan.

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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Agung, G. (2013) di dalam makalahnya menyebutkan bahwa di

dunia arsitektur, penggunaan bahan bangunan di Indonesia masih

didominasi oleh material-material dari beton, kayu dan baja sedangkan

untuk penggunaan material lokal seperti bambu hanya sebatas digunakan

pada bangunan-bangunan yang dianggap sebagai bangunan dengan

struktur yang bersifat temporer saja karena belum optimalnya usaha

pengembangan terhadap material bambu ini sebagai material utama pada

bangunan.

Issue yang sedang marak dalam dekade ini adalah semakin

meningkatnya pemanasan iklim di dunia (global warming). Sebagaimana

diketahui bahwa material lokal tanaman bambu dan pepohonan kayu

secara alami merupakan salah satu katalisator dalam perbaikan lingkungan

dengan fungsi penyerap kadar CO2 dan penghasil kadar O2 dan banyak

menyerapkan air sehingga mengurangi adanya bencana erosi, maka

pengembangan dan pemanfaatan pepohonan penghasil material lokal

sudah sangat perlu diperhatikan dan mendesak untuk dilaksanakan.

Produk dan material bangunan impor banyak dan dengan mudah

dipasarkan di Indonesia. Sebagai contoh adalah naiknya impor besi dan

baja juga naik sebesar 75% mtm, dari US$ 1,12 miliar pada Bulan

Desember 2018, menjadi US$ 1,19 miliar pada Bulan Januari 2019. Impor

barang dari plastik dan material bangunan dari plastik juga mengalami

peningkatan sebesar 94% mtm. Jika pada Bulan Desember 2018 impor
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plastik dan barang dari plastik hanya US$ 736,9 juta, kini mencapai

US$ 831 juta. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Harga properti kelas atas di Jawa Tengah melonjak hal ini

dikarenakan mayoritas barang yang digunakan untuk pembangunan

properti dengan kelas atas atau high end berasal dari impor yang dimana

bahan baku bangunan impor mengalami kenaikan hingga 12 persen akibat

kenaikkan dollar. (Tribun Solo, 2018)

Kesimpulan, hal ini menunjukkan kurangnya minat dan daya beli

masyarakat terhadap produk dan material lokal dibandingkan dengan

meterial impor. Ketergantungan akan material impor sebagai bahan

material utama menyebabkan masalah dalam masyarakat yaitu dimana

harga jual properti di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pasar global.

Dengan menggunakan material lokal sebagai bahan material utama, maka

properti di Indonesia tidak mendapat pengaruh besar oleh kondisi

perekonomian global. Juga dengan membudayakan penggunaan material

lokal seperti kayu pohon maka masyarakat juga akan ter-setting untuk

menanam pohon lebih banyak, dimana dengan penanaman pohon akan

membantu untuk mengurangi dampak global warming.

1.5.2. Market Segment

Dalam perkembangan biro penyedia jasa konsultan arsitektur dan

interior memerlukan segmentasi pasar yang cukup spesifik. Hal ini

dikarenakan agar Karavertika Desain mengetahui siapa saja pemain utama
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di segmen tersebut, dengan siapa perusahaan bersaing, dan seperti apa

jenis kebutuhan dan keinginan konsumen.

Karavertika Desain memiliki segmen pasar yang merupakan

seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, segmen pasar utama yang diincar

oleh Karavertika Desain adalah masyarakat dengan perekonomian

menengah atas.

Untuk segmentasi masyarakat dengan perekonomian bawah,

Karavertika Desain melakukan konsultasi perancangan hanya dalam

tujuan sosial dan edukasi, dimana klien dengan kriteria dan persyaratan

tertentu dapat mendapatkan konsultasi perancangan rumah tinggal secara

gratis. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat dan

tempat tinggal yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan serta

lingkungan mereka tinggal. Dalam segmen ini, karena perusahaan

melakukannya dengan tanpa memungut biaya, sehingga perusahaan hanya

menerima pekerjaan dengan sangat terbatas.

Segmentasi masyarakat perekonomian menengah cukup sempit

dikarenakan sedikitnya yang teredukasi akan kebutuhan konsultasi

arsitektural dan hanya didominasi oleh proyek-proyek dengan spesifikasi

yang tidak terlalu luas seperti rumah tinggal, kedai sederhana, rumah

makan sederhana serta kantor kecil.

Segmentasi yang paling luas dan paling diincar oleh perusahaan

adalah segmentasi masyarakat dengan perekonomian kelas atas dengan
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proyek komersil dimana perusahaan dapat berkreasi mengolah proyek se

kreatif mungkin.

Selain segmentasi ekonomi, terdapat pula segmentasi demografis

dan geografis yang dimana untuk segmentasi demografis lebih mengarah

kepada konsumen dewasa dan usia lanjut dimana cakupan proyek lebih

kompleks dan luas, seperti villa, resort hingga restauran mewah.

Sedangkan segmentasi georgrafis Karavertika Desain adalah mengincar

area dengan perkembangan ekonomi yang tajam, lokasi wisata, dekat

dengan alam atau area bisnis. Contoh segmentasi geografis Karavertika

Desain antara lain Kota Jakarta, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Pulau

Bali, Nusa Tenggara dan lain-lain.

1.5.3. Needs and Demand

Indonesia sebagai negara berkembang juga berkembang dalam

pembangunannya. Taraf hidup serta perekonomian Indonesia saat ini

memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini menandakan banyak

berkembangnya bisnis-bisnis di Indonesia dimana mereka membutuhkan

bangunan yang terdesain baik untuk memenuhi kebutuhan usaha dan

tempat tinggal mereka. Sehingga kebutuhan akan konsultan arsitektur dan

desain interior meningkat.

Sebagai penyedia jasa konsultan arsitektur dan desain interior

dengan pendekatan material lokal, Karavertika Desain memiliki peluang

yang besar untuk memasuki pasar dimana dengan dibuktikan dengan

banyaknya karya arsitektur terkenal menggunakan material lokal. Seperti
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arsitek Effan Adhiwira dari Eff Studio yang terkenal dengan pengolahan

material lokal bambu sebagai ciri khas arsitekturnya, dikutip dari Sarasvati

2018 bahwa Effan menjadi salah satu dari 10 Arsitek Pilihan 2018.

Material lokal nusantara yang juga ditemukan di negara lain juga telah

dikembangkan menjadi desain arsitektur lokal mereka. Bijoy Jain dari

Studio Mumbai merupakan arsitek senior dari India memilih craftmenship

serta pengolahan material lokal sebagai jalan arsitekturnya. (The New

York Times, 2019) Hal ini membuktikan bahwa saat ini tiap-tiap arsitek

dan desainer berlomba lomba untuk menciptakan desain arsitektural lokal

mereka untuk ditunjukkan pada dunia.

1.5.4. Switching Cost

Produk subtitusi dari Karavertika Desain yaitu memiliki ciri khas

pendekatan eksplorasi material lokal masih tergolong masih sedikit,

karena di Indonesia masih sangat sedikit perusahaan konsultan arsitektur

interior yang memperhatikan pelestarian budaya nusantara dengan

eksplorasi material lokal apalagi kebanyakan konsultan arsitek dan desain

interior saat ini cenderung berjalan di desain arsitektur dan esain interior

yang modern.

Produk subtitusi Karavertika Desain tergolong susah untuk

dilakukan, karena untuk dapat berjalan pada pendekatan eksplorasi

material lokal dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman ketukangan di

lapangan lebih. Perlunya arsitek atau desain interior terjun ke lapangan

bekerja bersama tukang dan mau mempelajari karakteristik material lebih
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dalam, membuat tidak sembarang kompetitor pada bidang yang sama

ingin melakukannya.

Oleh karena itu switching cost atau biaya yang dikeluarkan oleh

konsumen karena berpindah ke penyedia layanan yang lain yang tidak

akan dialami jika konsumen tetap setia dengan penyedia layanan saat ini

(Lee, Lee, dan Feick, 2001) adalah besar. Disebabkan oleh perlunya waktu

dan uang lebih untuk klien mencari model biro arsitektur dan desain

interior sejenis yang dimana tidak banyak beredar, terutama di Surabaya

jarang ditemukan.

1.5.5. Revenue Attractiveness

Klien membayar jasa Karavertika Desain karena value yang

ditawarkan yaitu desain arsitektur dan interior dengan pendekatan

eksplorasi material lokal. Karavertika Desain juga memberikan service

lebih pada visualisasi model bangunan yaitu dengan Virtual Reality (VR)

yang dimana klien dapat merasakan secara nyata desain arsitektur dan

interior yang diberikan. Karavertika Desain juga menawarkan

dokumentasi profesional berupa foto dan video untuk proyek terealisasi

yang membutuhkan untuk kepentingan iklan atau promosi usaha.

1.5.6. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pasar yang berpotensi bagi Karavertika Desain adalah masyarakat yang

terbebani dengan tingginya harga material impor di Indonesia serta
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masyarakat yang merasa pentingnya untuk melestarikan budaya Indonesia

melalui eksplorasi material bangunan lokal.

Karavertika Desain memiliki spesialisasi desain arsitektural dan

interior yang tergolong jarang dan susah ditiru, terutama di Surabaya.

Layanan one-stop service Karavertika Desain juga memudah kan klien

untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

1.6. Key Trends

1.6.1. Technology Trends

Teknologi kini berkembang dengan sangat cepat dan dapat

memungkinkan adanya perubahan dan kemajuan yang lebih cepat. Agar

dapat bersaing di dunia bisnis, kita harus memahami apa saja tren

teknologi di tahun 2019 dan apa yang dimaksud dengan masing-masing

tren tersebut.

Gambar 1.2 Trend Teknologi di Tahun 2019
Sumber : http://www.phintraco.com/7-tren-teknologi-di-tahun-2019/

Salah satu teknologi yang sedang booming saat ini adalah VR,

teknologi VR atau Virtual Reality merupakan teknologi yang membuat

gambar atau visual 2D terasa nyata.
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Kelebihan utama dari virtual reality adalah pengalaman yang

membuat user merasakan sensasi dunia nyata dalam dunia maya. Bahkan

perkembangan teknologi virtual reality saat ini memungkinkan tidak

hanya indra penglihatan dan pendengaran saja yang bisa merasakan

sensasi nyata dari dunia maya dari virtual reality, namun juga indra yang

lainnya. (Codepolitan, 2016)

Dengan penggunaan VR, perusahaan tidak perlu me-render view

yang akan dipresentasikan satu-satu sehingga lebih efisien serta dengan

penggunaan VR mempermudah client memahami desain yang diberikan

sehingga mengurangi miskomunikasi dengan client.

Gambar 1.3 Trend Teknologi di Tahun 2020
Sumber : https://dailysocial.id

Internet of things atau hal-hal yang berhubungan dengan internet

adalah merupakan tren teknologi pada 2020. Banyak hal saat ini dibangun

dengan konektivitas WiFi, yang berarti pengguna dapat terhubung ke

internet satu sama lain. Oleh karena itu, Internet of Things atau IoT

memungkinkan perangkat, peralatan rumah tangga (home appliances),

mobil dan banyak lagi untuk dapat terhubung dan bertukar data melalui

https://dailysocial.id
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internet. Salah satunya adalah penggunaan Cloud Drive System. Cloud

storage atau Cloud Drive System adalah metode penyimpanan data di

sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan. Koneksi internet

dibutuhkan untuk mengakses data yang disimpan di server. Seiring dengan

meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan personal ataupun

profesional, kebutuhan penyimpanan data seperti dokumen, foto, atau

video, juga ikut meningkat. Oleh karena itu, ada kalanya data yang

dimiliki bisa terasa terlalu banyak untuk disimpan di memori internal

dalam komputer, ponsel, atau perangkat lainnya. Informasi dalam cloud

storage disimpan dalam sebuah server yang biasanya dikelola pihak ketiga,

seperti perusahaan hosting. Proses penyimpanan dan pengelolaannya

berbeda ketika menggunakan perangkat memori fisik, dimana informasi

yang kamu simpan hanya terdapat dalam perangkat yang kamu gunakan,

serta hanya bisa diakses dari situ.

Dengan penggunaan Cloud Drive maka pekerjaan perancangan,

revisi serta pengawasan pekerjaan dapat dilakukan dimana-mana dengan

lebih mudah dan efisien.

Tren arsitektur dan desain interior saat ini digemparkan oleh

munculnya aplikasi desain arsitektural yang bersifat mobile yaitu

Morpholio. Aplikasi ini mendapatkan beberapa penghargaan seperti

Archdaily “Best Apps”, Designboom “World’s First” , dan Wired “Digital

Magic”. Dengan menggunakan Morpholio, desainer dapat dengan mudah

membuat sketsa dan perspektif arsitektural dengan sangat cepat dan

https://computer.howstuffworks.com/cloud-computing/cloud-storage.htm
https://computer.howstuffworks.com/cloud-computing/cloud-storage.htm
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interaktif hingga membuat gambar kerja mulai dari layout, section dan

tampak hanya dengan menggunakan smartphone. Desainer tidak perlu lagi

membawa peralatan berat dan mahal seperti laptop dan komputer untuk

sekedar mengerjakan pekerjaan desain arsitektural dan desain interior

yang sederhana.

Gambar 1.4 Ilustrasi Penggunaan Aplikasi Morpholio
Sumber : Trycheat.com

Kehadiran tren teknologi sosial media pada saat ini tak dapat di

pungkiri memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita.

Berbagai macam kalangan dimudahkan untuk saling berinteraksi satu

sama lain dengan sosial media. Salah satu media sosial terbesar dan

teraktif penggunanya adalah Facebook. Menurut statistik yang dilakukan

oleh Statista.com hingga akhir tahun 2019 pengguna media sosial

facebook mencapai 2.500 juta pengguna, hal ini membuktikan bahwa

facebook merupakan salah satu media sosial yang digemari di masyarakat.
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Kini facebook menyediakan layanan yang bernama facebook for business.

Dengan ini pengguna facebook dapat membuat halaman bisnisnya sendiri

sehingga dapat dijangkau sesama pengguna facebook. Serta facebook juga

menyediakan layanan iklan di facebook berupa foto atau video.

Gambar 1.5 Ilustrasi Facebook for Business
Sumber : tppwebsolutions.com

Mesin Laser Cutting Engraving sudah mulai ramai dibicarakan

pada tahun 2010an tetapi belum banyak industri yang memilikinya

dikarenakan harga yang mahal di Indonesia. Kini sejak tahun 2015, mulai

ramai penggunaan Laser Cutting Engraving dikaernakan banyak

bermunculannya jasa Laser Cutting Engraving rumahan dikarenakan

harga mesin yang sudah mulai tidak terlalu mahal. Mesin Laser Cutting

Engraving sendiri memiliki beragam jenis dan kemampuan yang berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan. Mesin Laser Cutting Engraving adalah

sebuah Teknologi Mesin yang menggunakan laser untuk memotong dan

mengukir sebuah benda atau material tertentu, namun menggunakan

komputer atau Program Software khusus untuk mengarahkannya.
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Seiring dengan banyak macam bahan atau material yang bisa

digunakan di Mesin Laser Cutting Engraving, maka sinar plasma atau

laser bisa diatur sesuai kebutuhan, entah itu hanya digunakan untuk

menggores atau mengukir grafir (engraving), atau untuk memotong

(cutting) material sehingga menghasilkan potongan sesuai dengan yang

anda inginkan. Biasanya untuk menggores atau mengukir grafir

(engraving) dibutuhkan daya sinar laser plasma yang cukup kecil namun

membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk memotong

(cutting) dibutuhkan daya atau sinar laser plasma yang agak besar tetapi

waktu proses pengerjaan yang lebih cepat dibandingkan proses grafir.

Kegunaan Mesin Laser Cutting Engraving ini adalah untuk hal-hal yang

bersifat kreatif, semisal souvenir atau merchandise yang terbuat dari

Acrylic , Marmer, Kaca, Kayu, Kertas, Karet Stempel, Kulit Sintetis dan

lain sebagainya. Mesin Laser Cutting Engraving ini dapat bermanfaat

dalam melakukan pengolahan material lokal, salah satu contoh dapat

diberikannya ukiran-ukiran yang presisi pada material lokal seperti kayu.

Gambar 1.6 Ilustrasi Mesin Laser Cutting Engraving
Sumber : makersmarket.xyz
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Kesimpulan, sebagai perusahaan yang akan berkembang di masa

depan, tentunya Karavertika Desain harus mengikuti tren teknologi di

masa depan. Oleh karena itu Karavertika Desain akan menerapkan Virtual

Reality, dan penyimpanan data berbasis Cloud Drive. Karavertika Desain

juga akan menggunakan aplikasi seperti Morpholio agar memudahkan

untuk melakukan desain. Pemanfaatan facebook for business juga

mempermudah marketing Karavertika Desain kedepannya. Penggunaan

Laser Cutting Engraving juga akan mempermudah perusahaan dalam

mengeksplorasi material lokal seperti kayu dalam hal desain. Untuk itu

perusahaan Karavertika Desain harus selalu update dalam mengikuti tren

teknologi yang berkembang saat ini.

1.6.2. Regulatory Trends

Sebagai perusahaan yang akan berkembang, tentunya Karavetika

Desain harus memiliki wawasan hukum. Dengan berwawasan hukum

yang berlaku, maka Karavertika Desain akan dapat mengembangkan

perusahaan secara aman dan legal dimata hukum.

Pemerintah baru-baru ini mengesahkan pasal 27 ayat 3 UU ITE

yang menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adanya

pasal baru UU ITE ini dapat melegakan perusahaan dalam bergerak di

dunia online atau sosial media. Kompetitor atau perseorangan yang



45

dengan sengaja ingin menjatuhkan nama baik perusahaan di internet dapat

terjerat pasal ini sehingga dengan adanya peraturan ini dapat membuat

perusahaan lebih aman.

Karavertika Desain yang merupakan konsultan arsitek dan desain

interior berpedoman peraturan dan kode etik Ikatan Arsitek Indonesia

(IAI). Karavertika Desain harus tunduk pada peraturan-peraturan IAI

untuk menjadi biro arsitektur yang bersertifikasi. Salah satunya

Berdasarkan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

tahun 2007 yang diterbitkan oleh IAI, Arsitek tidak akan menyampaikan

maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara

menyesatkan, tidak benar, atau menipu. Arsitek tidak dibenarkan untuk

memasang iklan atau sarana promosi yang menyanjung atau memuji diri

sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan dan mengambil bagian dari

kegiatan publikasi dengan imbal jasa, yang mempromosikan atau

merekomendasikan bahan–bahan bangunan atau perlengkapan atau

peralatan bangunan.

Kesimpulan, agar dapat menjalani usaha di bidang konsultan

arsitektur dan desain interior, Karavertika Desain harus tunduk dan patuh

terhadap peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan IAI yang berlaku.

1.6.3. Societal and Cultural Trends

Di era modern ini kehadiran sosial media tidak dapat dihindari.

Sosial media memudahkan manusia dalam berhubungan agar dapat

terkoneksi dimanapun dan kapan pun. Penggunaan sosial media dapat
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ditemukan oleh siapapun dalam berbagai umur dan jenis kelamin.

Pentingnya sosial media tidak dapat di acuhkan oleh Karavertika Desain

dalam mengembangkan perusahaan.

Gambar 1.7 Trend Sosial Media di Tahun 2019
Sumber : Global Web Index report 2018

Berdasarkan Global Web Index 2019 di era sosial media saat ini,

Facebook mendominasi industri dengan mendominasi 85% penggunaan

internet diseluruh dunia (kecuali China). Ini menunjukkan kemampuan
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Facebook dalam mendapatkan pengguna dalam menghadapi turunnya

saham sebesar 38% sejak Juli.

Youtube mengikuti di nomor dua, dengan Facebook Messenger,

Whatsapp dan Instagram mengikuti.

Dalam hal perpesanan, Facebook Messenger dan Whatsapp berada

di posisi yang hampir seimbang. Disaat Facebook mendominasi dalam

total jumlah pengguna, Whatsapp mendominasi dalam jumlah pengguna

bulanan sehingga ini berarti Whatsapp memiliki lebih banyak pengguna

aktif.

Pelaporan ini juga menunjukkan bahwa Facebook, YouTube dan

Whatsapp secara reguler digunakan masyarakat sebagai media networking,

entertainment dan perpesanan.

Pengamatan lainnya menyebutkan bahwa pengguna YouTube

kebanyakan berkisar pada umur 16 sampai 24 tahun. Penggunaan

Instagramjuga di dominasi oleh grup umur 16 sampai 24 tahun.

Berdasarkan hal diatas, Karavertika Desain akan menggunakan

sosial media dalam berkomunikasi kepada klien, supplier, calon klien dan

masyarakat pada era modern ini. Untuk komunikasi, Karavertika Desain

menggunakan media sosial perpesanan Whatsapp Messenger. Untuk

portofolio perusahaan dapat di pasang pada Instagram dan Facebook agar

menjangkau seluruh lapisan umur masyarakat. Instagram dan YouTube

juga dapat difungsikan sebagai media informasi seputar workshop atau
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talkshow yang akan dilakukan perusahaan serta sebagai “Media Promosi”

perusahaan dalam format konten-konten video kreatif.

1.6.4. Socio Economic Trends

Tren bisnis start-up atau perusahaan yang didukung dengan faktor

teknologi yang kuat, dipercaya dapat menggantikan semua bisnis

konvensional sedang booming saat ini dikarenakan perusahaan startup

yang bersifat mobile dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Techinasia 2019, Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

perkembangan startup di Indonesia mengalami kondisi pasang surut yang

dinamis. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak startup baru

bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1500 startup

lokal yang ada di Indonesia, dikutip dari Daily Social. Potensi pengguna

internet di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga

menjadi katalis mendirikan sebuah startup. Hal ini menunjukkan bahwa

tren start-up di Indonesia cukup besar.

Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan Karavertika

Desain dapat menjadi perusahaan start-up di masa depan untuk mengikuti

perkembangan jaman. Basis perusahaan yang menggunakan media serba

online dan digital membuat pelayanan customer menjadi lebih efisien

sehingga mengurangi keperluan tatap muka, mengurangi jumlah tenaga

kerja, dan mengurangi banyak biaya operasional lainnya.
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1.6.5. Kesimpulan

Mengikuti tren-tren yang ada di masyarakat, mulai dari tren

teknologi hingga tren ekonomi sosial, Value Karavertika Desain dapat

dengan lebih mudah untuk dijangkau dan diterima masyarakat. Dengan

mengikuti tren, Karavertika Desain akan menjadi perusahaan yang modern.

Proses kerja hingga produk yang dihasilkan akan selalu inovatif jika

perusahaan selalu mengikuti tren yang berada di masyarakat.

Untuk dapat berdiri, berkembang dan bertahan di masa depan,

perusahaan Karavertika Desain harus selalu mengikuti perkembangan tren

yang paling berpengaruh yang ada khususnya di Indonesia.

1.7.Macro Economic Forces

1.7.1. Global Market Condition

Dilansir dari Kontan, 2019. PT SLJ Global Tbk (SULI) yang

bergerak di bidang perkayuan harus menerima kenyataan bahwa performa

bisnis di awal tahun ini cenderung melemah. Menilik laporan keuangan

perseroan, pendapatan bersih di kuartal-I 2019 tercatat senilai US$ 19,5

juta atau turun 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

US$ 21,38 juta. Padahal, volume penjualan ekspor di tiga bulan pertama

tahun ini mengalami kenaikan 2,6% year on year (yoy), dari 27.027 meter

kubik di triwulan pertama tahun lalu menjadi 27.739 meter kubik di

kuartal-I 2019.

Wakil Presiden Direktur SLJ Global David mengatakan bisnis

mereka memang melemah di kuartal pertama tersebut. Melihat raihan

http://quote.kontan.co.id/SULI
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tahun 2018 kemarin, kuartal satu dan dua naik tinggi sekali, sedangkan

masuk kuartal tiga mulai turun dan terbawa sampai kuartal pertama tahun

2019

Melemahnya permintaan di pasar akhir-akhir ini, kata David turut

mempengaruhi bisnis kayu perseroan. Belum lagi harga kayu lapis, yang

di pertengahan 2018 masih di kisaran level US$ 800 per meter kubik saat

ini sudah jatuh ke level US$ 500 per meter kubik.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Indroyono Soesilo

kepada Tempo 2019, melemahnya permintaan ini disebabkan oleh perang

dagang Amerika-China, sedangkan pasar ekspor lainnya tetap stabil.

Langkah yang perlu diperbaiki menurutnya adalah menaikkan

kualitas material lokal kayu ekspor dalam segi hasil olahan serta membuka

pasar ekspor baru sehingga tidak bergantung pada pasar Amerika-China.

1.7.2. Capital Market

Bursa Efek Indonesia ( BEI) melaporkan pertumbuhan positif atas

jumlah investor di pasar modal Indonesia. Per Mei 2019, jumlah investor

pasar modal Indonesia sebesar 1,9 juta. Dibandingkan capaian di akhir

2018, jumlahnya meningkat 19 persen. Adapun total investor sepanjang

2018 sebesar 1,6 juta, tumbuh 44 persen dari tahun 2017 sebesar 1,1 juta.

Periode sebelumnya, BEI mencatatkan pertumbuhan investor sebesar 26

persen. Selama 2018, jumlah investor saham mencapai 854.000. Totalnya

naik 36 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 630.000. Selain itu, rata-

rata transaksi saham juga meningkat di 2018. Nilai transaksinya tumbuh



51

18 persen, frekuensi naik sebesar 14 persen, dan volume transaksi naik 29

persen. Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengatakan, tingginya angka

tersebut menandakan semakin besarnya minat masyarakat untuk

menabung saham, sebagaimana yang selama ini dikampanyekan BEI.

(Kompas, 2019)

Arus dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia pada

Januari 2019, adalah sebesar Rp 13 triliun. Mengutip data Bloomberg

2019, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di level 8,1%.

Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan India di level 7,3%,

Filipina 6,4%, dan Malaysia di level 4,1%.

Gambar 1.8 Grafik Perkembangan Realisasi Investasi 2014 – September 2019
Sumber : Kominfo (2019)

Selama periode Triwulan III tahun 2019, realisasi investasi di

Pulau Jawa sebesar Rp 112,1 trilliun, naik 14,4% dari Triwulan III tahun

2018 (sebesar Rp 98,0 trilliun). Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau

Jawa sebesar Rp 93,6 trilliun atau meningkat 23,5% dari Triwulan III

tahun 2018 (sebesar Rp 75,8 trilliun). Lokasi proyek terbesar (lima besar),

yaitu: DKI Jakarta (Rp 41,1 triliun, 20,0%); Jawa Barat (Rp 33,4 triliun,
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16,2%); Jawa Timur (Rp 14,8 triliun, 7,2%); Riau (Rp 13,1 triliun, 6,4%);

dan Jawa Tengah (Rp 11,1 triliun, 5,4%).

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan, adanya peningkatan

realisasi invetasi yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Pemerintah

bertekad untuk terus mempercepat peningkatan kegiatan investasi dan

ekonomi lainnya di luar Pulau Jawa. Ini untuk menunjukkan pembangunan

nasional yang tersebar sampai ke luar Pulau Jawa.

Peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa ini tidak lepas

dari kian masifnya pembangunan infrastruktur di Luar Pulau Jawa.

Pemerintah optimistis ke depan investasi diluar Jawa akan semakin

kompetitif seiring dengan upaya pemerintah membangun dan

mengembangkan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan

destinasi Bali Baru. (Kominfo, 2019)

Kesimpuan, dengan meningkatnya investasi asing maupun non-

asing di Indonesia menunjukkan perkembangan ekonomi di Indonesia

yang semakin baik. Tumbuh pesatnya usaha-usaha di Indonesia yang

mempengaruhinya. Tidak menutup kemungkinan Karavertika Desain akan

mendapat investor untuk mengembangkan perusahaan.

Pendekatan desain arsitektur eksplorasi material lokal Karavertika

Desain merupakan hal yang menarik dimana pendekatan desain arsitektur

ini cenderung cocok untuk diterapkan di luar Pulau Jawa dimana disana
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sedang gencar-gencarnya pembangunan. Tentu dapat menyebabkan

investor tertarik untuk berinvestasi pada Karavertika Desain.

1.7.3. Commodity and other resources

Dilansir dari Warta Ekonomi 2019, Kemendag dorong komoditas

material kayu Indonesia kuasai pasar global. Kementerian

Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

(Ditjen PEN) secara konsisten berupaya memacu kinerja ekspor Indonesia.

Salah satunya dengan memaksimalkan produk potensial Indonesia yaitu

hasil kayu seperti jenis sengon dan jabon melalui kegiatan pertukaran

informasi dalam ajang Business Support Organization (BSO) Exchange

dan Business To Business (B2B) Matchmaking di Ho Chi Minh City,

Vietnam, pada 5-10 Maret 2019.

Direktur Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda, mengatakan,

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain

ekspor utama dalam produk kayu dari jenis sengon dan jabon yang

inovatif ke pasar global.

Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Marolop Nainggolan,

menambahkan, selama ini nilai tambah produk kayu ringan asal Indonesia

masih didominasi China dan hanya sedikit yang yang diolah di Indonesia.

Sebagian besar produk kayu ringan Indonesia diekspor ke China dalam

bentuk setengah jadi. Setelah diolah, China mengekspor kembali produk

https://www.wartaekonomi.co.id/tag3562/kementerian-perdagangan-kemendag.html
https://www.wartaekonomi.co.id/tag3562/kementerian-perdagangan-kemendag.html
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kayu ringan ini ke negara lain seperti Amerika Serikat, dan negara-negara

di kawasan Eropa, serta Vietnam.

Sementara itu, Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Hanif

Salim, menyampaikan, pihaknya optimis dapat merebut pangsa ekspor

dari China ke Vietnam, sekaligus mengembalikan kejayaan industri kayu

Indonesia yang menurun beberapa tahun belakang ini.

1.7.4. Economic Forces

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan

ekonomi Indonesia tahun 2019 akan tumbuh di kisaran 5,06% pada akhir

2019. Pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi domestik akibat

konsistennya inflasi di level rendah serta investasi, meskipun situasi global

cenderung tidak menguntungkan. Diperkirakan ekonomi Indonesia tahun

depan akan melaju lebih cepat di level 5,22% seiring proyeksi optimisme

membaiknya pendapatan dan meningkatnya belanja rumah tangga dan

pemerintah, yang juga ditopang terjaganya laju inflasi tahunan. Dikutip

dari rilis resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan

daya saing nasional.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah berhasil

menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km termasuk
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jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah

dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019

mencapai 1.852 km. Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, target

pembanguan 65 bendungan, tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah

rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di

Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan,

Raknamo dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap

hingga tahun 2023.

Sejak 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun

jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektar dan merehabilitasi 2.319.693

hektar. Sementara embung yang selesai dibangun sebanyak 949 embung

dari target 1.088 embung hingga tahun 2019 yang tersebar di seluruh

Indonesia.

Menurut Liputan6, beberapa katalis yang bisa mendorong ekonomi

tahun depan, antara lain kelanjutan proyek infrastruktur dan rencana

pemindahan ibukota yang akan mendorong kinerja sektor konstruksi dan

properti. Pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing

nasional dan menarik investasi di tengah disrupsi rantai produksi global.

Kesimpulan, dengan ini dapat diprediksi bahwa perekonomian

Indonesia dapat melaju dengan stabil jika proyek pembangunan

infrastruktur pemerintah yang sedang digencar-gencarkan dapat berjalan

dengan lancar. Mengikuti prediksi perkembangan ekonomi Indonesia

dimasa depan, Karavertika Desain optimis dapat mengambil peluang besar
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ditahun mendatang dimana pembangunan Indonesia sedang gencar-

gencarnya.

1.7.5. Kesimpulan

Pasar global di prediksi akan mengalami penurunan di tahun 2019-

2020, tetapi hal ini tidak sebanding lurus dengan perkembangan komoditi

Indonesia. Dimana komoditi indonesia diprediksi akan naik meskipun

dalam angka yang tidak besar. Berarti bahwa dimasa depan, komoditi

Indonesia akan naik. Terutama komoditi ekspor material lokal kayu yang

direncanakan pemerintah bahwa kayu Indonesia akan menguasai pasar

global. Hal ini menandakan bahwa tren serta permintaan akan material

lokal Indonesia naik di pasar dunia, dimana pemerintah menargetkan

untuk menaikkan kualitas olahan material lokal ekspor Indonesia. Dengan

adanya pembangunan besar-besaran yang direncanakan pemerintah,

memberi peluang besar kepada Karavertika Desain sebagai konsultan

perencana arsitektur dan interior dengan pendekatan eksplorasi material

lokal untuk dibutuhkan dimasa mendatang.

1.8. Business Model Canvas

1.8.1. Value Proposition

Karavertika Desain Sebagai perusahaan yang ingin berkembang

dan bertahan di masyarakat tentunya harus memiliki nilai lebih. Alasan

mengapa masyarakat atau target market mau memilih atau menggunakan

pelayanan jasa Karavertika Desain sebagai konsultan arsitektur dan desain
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interior. Karavertika Desain sendiri adalah perusahaan yang bergerak di

bidang konsultan arsitektur dan interior dengan pendekatan eksplorasi

material lokal. Berikut ini adalah penjabaran mengenai beberapa value

utama Karavertika Desain yang dibagi dalam beberapa kategori:

-Performance

Online Integrated

Karavertika Desain memberi layanan perancangan arsitektur dan

desain interior secara online integrated atau terintegrasi secara online.

Dengan terintegrasi secara online, seperti penggunaan penyimpanan cloud

drive yang dapat digunakan agar klien dapat memeriksa hasil revisi secara

langsung atau real time. Komunikasi dengan klien serta pengiriman hasil

rancangan akhir menggunakan media online membuat tidak perlunya lagi

mencetak untuk dikirimkan via pos dimana akan memakan banyak waktu.

Online Integrated system juga meminimalisir adaanya resiko pembayaran

klien kepada perusahaan karena jadwal serta deadline ter-upload secara

online dan dapat di akses dengan mudah oleh kedua belah pihak.

Karavertika Desain dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan

menggunakan pelayanan yang terintegrasi secara online ini.

-Newness

1. Spesialis Penggunaan Material Lokal

Dengan ini berarti, perusahaan konsultan arsitektur dan desain

interior Karavertika Desain adalah merupakan spesialis pada eksplorasi

material lokal. Dimana eksplorasi material lokal yang dilakukan kemudian
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diterapkan pada desain arsitektural dan atau desain interior. Dengan

pengolahan material lokal yang tepat, dapat menghasilkan desain yang

fresh dan modern. Eksplorasi material lokal yang tepat juga dapat

mengubah material yang dianggap biasa atau umum ditemui di masyarakat

serta berharga ekonomis dapat menjadi material yang mewah.

2. Virtual Reality User Experience

Teknologi Virtual Reality yang mulai menjadi tren di Indonesia,

terutama dalam game-game premium tentu sangat menarik perhatian

masyarakat. Dengan teknologi Virtual Reality, seseorang dapat merasakan

seolah-olah berada di dalam game tersebut. Penerapan teknologi ini dalam

visualisasi desain arsitektur dan desain interior tentu dapat memberikan

dampak yang sangat tinggi bagi klien. Sebelumnya klien konsultan

arsitektur dan desain interior disuguhkan produk desain berupa gambar-

gambar dalam bentuk cetakan kertas dan maket bangunan. Bahkan di

perusahaan konsultan arsitektur dan desain interior yang besar, baru

menggunakan visualisasi dalam format video yang ditampilkan lewat

monitor atau layar.

Kini Karavertika Desain menghadirkan inovasi yang belum umum

di dunia arsitektural Indonesia, yaitu visualisasi desain menggunakan

teknologi Virtual Reality. Teknologi ini memungkinkan untuk klien dapat

merasakan seolah-olah berada dalam desain yang telah dibuat. Klien dapat

merasakan seolah-olah kenyataan, melihat keseluruhan desain dari sudut

pandang manusia secara real-time.
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3. Dokumentasi fotografi dan videografi profesional

Karavertika Desain siap untuk memberikan one-stop service

kepada klien dengan desain terealisasi yaitu dengan dokumentasi fotografi

dan videografi profesional. Klien yang membutuhkan dokumentasi

profesional untuk keperluan promosi usaha, iklan, dan lain-lain. Tidak

perlu lagi membuang waktu serta bersusah payah mencari jasa profesional

untuk mengabadikan bangunan klien dalam gambar dan video, karena

Karavertika Desain secara profesional sudah dapat mengerjakannya. Biaya

dokumentasi proyek terealisasi adalah Rp. 300.000 per foto dan untuk

video adalah Rp.2.500.000 per menit. Harga dokumentasi profesional naik

sebesar 1.5X tiap fase.

- Customization

Customization Product

Sebagai konsultan arsitektur dan desain interior dengan pendekatan

eksplorasi material lokal, tentunya Karavertika Desain akan sering

menghadirkan produk atau material custom. Produk dan material custom

yang dihadirkan merupakan hasil dari eksplorasi desain yang dilakukan

Karavertika Desain. Dengan produk dan material custom sesuai

persetujuan atau keinginan klien, dapat memberikan efek wow pada

bangunan yang terdesain. Hal ini dikarenakan dengan produk dan material

custom, image bangunan klien akan menjadi fresh, unik dan berbeda

dengan bangunan pada umumnya.
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- Status Brand

Local Pride

Dengan menggunakan jasa konsultan arsitek dan desain interior

Karavertika Desain, diharapkan klien akan merasa turut bangga karena

ikut serta dalam upaya eksplorasi dan melestarikan budaya Indonesia

melalui arsitektur. Dengan menggunakan jasa Karavertika Desain berarti

klien juga turut membantu melestarikan pengrajin lokal dan pemasok

material lokal.

- Getting the Job Done

Design Realization

Sedikitnya waktu serta kesibukan yang dimiliki klien membuat

klien kesulitan serta kelelahan dalam mencari tenaga untuk membangun

bangunan yang telah di desain Karavertika Desain. Oleh karena itu

Karavertika Desain memberi solusi dengan menyediakan pekerjaan

pembangunan proyek yang akan direalisasi dengan partner profesional di

bidangnya.

1.8.2. Customer Relationship

Hubungan yang baik dengan klien juga merupakan kunci

keberhasilan Karavetika Desain dimasa depan. Karavertika Desain perlu

menjaga hubungan baik dengan klien tidak hanya pada saat

berlangsungnya kontrak kerja, tetapi juga saat pekerjaan selesai. Untuk itu

Karavertika Desain memiliki Customer Relationship yang dibagi menjadi

beberapa kategori:
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- Personal Assistance

Customer Service

Karavertika Desain memberikan pelayanan kepada klien secara

terdedikasi, dimana client akan selalu dikontak secara personal dengan

seolah-olah diberikan asisten pribadi untuk klien dimana klien yang

membutuhkan bantuan dapat bertanya dan berkomunikasi dengan bebas

dan tenang karena ditanggapi secara personal.

- Co-Creation

Dalam melakukan perancangan arsitektural dan desain interior,

Karavertika Desain melibatkan klien untuk ikut serta berpikir dalam

proses rancangan desainya. Dengan itu klien dapat merasa lebih memiliki

pada desain dan rancangan yang dihasilkan serta merasa hebat karena ikut

andil dalam prosesnya dan di akui secara profesional.

1.8.3. Customer Segment

Karavertika Desain memiliki beberapa segmen klien yang ingin

dicapai dan terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:

-Segmented

1. Ekonomi

Pada segmen ekonomi, Karavertika Desain fokus mengincar

customer dengan level ekonomi menengah keatas. Segmen level ekonomi

menengah keatas di dominasi oleh proyek-proyek berskala menengah

keatas pula. Dimana proyek skala menengah adalah cafe, rumah makan,
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rumah tinggal, apartemen, dan sebagainya. Sedangkan proyek skala atas

adalah hotel, resort, villa, rumah makan mewah, perumahan dan lain-lain.

2. Geografis

Pada segmen geografis, Karavertika Desain fokus mengincar klien

dengan proyek di lokasi dengan perputaran uang cepat atau dalam

perkembangan infrastruktur yang pesat, juga daerah-daerah yang dekat

dengan alam. Contohnya adalah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya,

Jogja, Pulau Bali dan sebagainya. Sedangkan daerah-daerah dengan

perkembangan infrastruktur yang pesat adalah seperti Pulau Kalimantan

dan Nusa Tenggara, Untuk daerah yang dekat dengan alam atau dikelilingi

dengan wisata alam adalah seperti Kota Malang, Kota Banyuwangi, dan

beberapa daerah diluar Pulau Jawa seperti di Papua dan Borneo.

3. Jenis Proyek

Segmentasi klien Karavertika Desain adalah klien dengan jenis

proyek residensil dan komersil. Yang dimana proyek komersil adalah

proyek rumah tinggal, developer perumahan, apartemen dan kondominium.

Dimana contoh proyek target Karavertika Desain di bidang komersil

adalah villa, hotel, rumah makan, distrik perbelanjaan dan lain-lain.

-Niche Market

Local Material

Karavertika Desain mengincar jenis klien spesifik yaitu klien

dengan kebutuhan eksplorasi material lokal untuk diaplikasikan dalam

rancangan atau desain arsitektur dan interiornya.
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1.8.4. Channel

Karavertika Desain memiliki beberapa cara (channel) agar value

perusahaan dapat mencapai klien. Channel Karavertika Desain dibagi

dalam beberapa kategori antara lain:

- Awareness

Advertising

1. Word of Mouth

Dengan membangun kepercayaan dan koneksi yang baik terhadap

klien-klien sebelumnya dapat memperbaik citra perusahaan, sehingga

ketika dibicarakan mulut-ke mulut dapat memancing klien-klien client

lainnya.

2. Social Media

Menggunakan Social Media seperti Instagram dan Facebook

dalam menunjukkan portofolio perusahaan dapat mengantarkan value

perusahaan kepada calon klien.

- Evaluation

Reviews

Karavertika Desain meminta review atau pendapat kepada klien

mengenai pelayanan atau hasil yang diberikan kepada klien agar

perusahaan dapat menjadi lebih baik serta dapat selalu memberikan yang

terbaik kepada klien.

- After Sales
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Customer Assistance

Karavertika Desain menyediakan Customer Service untuk klien

atau calon klien yang membutuhkan pelayanan ataupun hanya sekedar

bertanya kepada perusahaan.

1.8.5. Key Activities

Aktivitas utama Karavertika Desain adalah:

1. Problem solving

Perusahaan diharuskan dapat menyelesaikan permasalahan serta

kebutuhan klien dengan jawaban berupa desain 3D, gambar teknik hingga

rancangan anggaran yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan klien.

2. Eksplorasi

Karavertika Desain perlu melakukan eksplorasi desain dan

material guna menjalankan value perusahaan. Perusahaan melakukan

penelitian dan pengembangan desain dan material bersama profesional dan

praktisi.

1.8.6. Key Partnership

Karavertika Desain membutuhkan untuk bekerjasama dengan

perorangan atau instansi agar dapat menjalankan usaha dengan baik.

Model partnership yang dilakukan Karavertika Desain adalah model

optimization and economy dan strategic alliances between non-competitor.

Optimization and economy partnership adalah kerjasama yang dimana

perusahaan Karavertika Desain tidak memerlukan sumber daya untuk

melakukan semua kegiatannya sendiri, melainkan dikerjakan oleh partner
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perusahaan. Strategic alliances between non-competitor adalah strategi

kerjasama dengan perusahaan yang bukan kompetitor.

1. Optimization and economy partnership

Dalam mengerjakan pekerjaan seperti produksi mebel, konstruksi

bangunan, produksi custom material, dan maintenance, dapat bekerjasama

dengan kontraktor partner.

Karavertika Desain juga bekerjasama dengan supplier serta

pengrajin material lokal agar dapat memberikan hasil eksplorasi material

lokal yang optimal terhadap kebutuhan klien.

2. Strategic alliances between non-competitor

Karavertika Desain bekerjasama dengan biro konsultan arsitektur

interior lain yang bukan kompetitor untuk mewujudkan visi dan misi

perusahaan. Dengan bekerjasama dengan konsultan lain juga dapat

menambah keilmuan Karavertika Desain pada ranah lain. Contohnya

konsultan lanskap, konsultan high rise building dan lain-lain.

1.8.7. Key Resources

Dalam menjalankan kegiatannya, Karavertika Desain tentunya

harus memiliki sumber daya utama yang dijadikan kunci dari kegiatan

perusahaan, sumber daya itu antara lain:

a. Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik yang dimiliki Karavertika Desain adalah seperti

kantor fisik, peralatan kerja, perlengkapan kerja hingga kendaraan
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operasional kantor. Untuk fase pertama, Karavertika Desain tidak

memerlukan banyak sumber daya fisik. Hal ini dikarenakan untuk

bangunan kantor, pada fase pertama Karavertika Desain akan cenderung

sewa bangunan terlebih dahulu. Sebagian besar pekerjaan Karavertika

Desain juga dilakukan oleh owner, oleh karena itu peralatan kerja seperti

komputer tidak membutuhkan banyak. Untuk cetak gambar final,

Karavertika Desain masih akan melakukan printing pada jasa printing

pada fase pertama.

Jumlah kebutuhan sumber daya fisik akan selalu meningkat tiap

fase pertumbuhan perusahaan.

Berikut adalah jumlah tabel kebutuhan fisik perusahaan tiap fase.

Tabel 1.7 Kebutuhan Fisik Perusahaan Tiap Fase

Posisi Pekerjaan Peralatan yang Dibutuhkan
Jumlah (per fase)

I II III

Owner

+

Dokumentasi

a. Hardware

 Komputer

 Printer A3

 Printer A4

 DSLR

 Tripod

b. Software

 Microsoft Office, AutoCAD,

Sketch Up, Lumion,

1 1 1
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Photoshop, Lightroom

Secretary

 Hardware

 Komputer

 Printer A4

 Software

 Microsoft Office

- 1 2

Reseptionist /customer

service

a. Hardware

 Komputer

b. Software

 Microsoft Office

- - 1

Website & Social Media

Admin

a. Hardware

 Komputer

 Handphone android

b. Software

 Microsoft Office

 Photoshop

- 1 1

Finance

a. Hardware

 Komputer

b. Software

 Microsoft Office

- 1 1

HRD
a. Hardware

 Komputer
- - 1
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b. Software

 Microsoft Office Suites

Project Manager

a. Hardware

 Komputer

b. Software

 Microsoft Office Suites

- 1 1

Marketing

a. Hardware

 Komputer

b. Software

 Microsoft Office Suites

1 1 2

Design

Arsitek

Senior

a. Hardware

 Komputer

 Proyektor

b. Software

 Microsoft Office Suites,

AutoCAD, Sketch Up, Adobe

Suites, V-ray, Lumion

1 2 3

Arsitek

Junior

a. Hardware

 Komputer

 Proyektor

b. Software

 Operating System Windows

 Microsoft Office Suites,

1 3 4
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AutoCAD, Sketch Up, Adobe

Suites, V-ray, Lumion

Grafis

+

Dokumentasi

a. Hardware

 Komputer

 DSLR

 Tripod

b. Software

 Microsoft Office Suites, Adobe

illustrator, Photoshop, Corel

Draw

- 1 2

Drafter

a. Hardware

 Komputer

b. Software

 Microsoft Office Suites,

AutoCAD, Adobe Suites

- 2 4

Cleaning Service
Peralatan dan perlengkapan

bersih-bersih
- 1 2

Driver
Mobil

- - 1

Purchasing

a. Hardware

Desktop

Komputer

- 1 1
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b. Software

Microsoft Office Suites,

AutoCAD, Adobe Suites

Security dan tukang

parkir

-
- - 1

b. Sumber Daya Intelektual

Untuk mendukung perkembangan eksplorasi meterial lokal,

Karavertika Desain memerlukan sumber daya intelektual terus menerus.

Sumber daya intelektual yang dimiliki Karavertika Desain adalah buku-

buku fisik, jurnal penelitian, maupun e-book. Karavertika Desain juga

memerlukan prototipe, sampel, cetak biru, katalog produk, material dan

master produk dalam bentuk model-model dan cetak kertas. Semua

sumber daya intelektual Karavertika Desain pada fase kedua di kumpulkan

menjadi satu dalam sebuah perpustakaan.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting

dalam menjalankan usaha Karavertika Desain. Sumber daya manusia

Karavertika Desain bertambah seiring bergantinya fase. Pada fase pertama,

owner akan merangkap menjadi Principal sekaligus head designer. Owner

juga akan merangkap sebagai marketing dan finance. Untuk render dan

drafting di lakukan oleh senior arsitek dimana pada fase pertama

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)
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Karavertika Desain akan merekrut satu orang arsitek senior. Pekerjaan

lainnya dan beban pekerjaan berlebih akan dilakukan oleh outsource.

Bagan 1.1 Bagan Struktur Organisasi Fase 1 Karavertika Desain

Bagan 1.2 Bagan Struktur Organisasi Fase 2 Karavertika Desain

Bagan 1.3 Bagan Struktur Organisasi Fase 3 Karavertika Desain

Adapun jobdesk sebagai berikut :

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019)

Owner
+

Dokumentasi

Owner
+

Dokumentasi

Owner
+

Dokumentasi

Desain Grafis
+

Dokumentasi



72

a. Owner/Principal + Dokumentasi

1. Memimpin jalannya perusahaan.

2. Memegang kendali perusahaan.

3. Membuat dan mengembangkan sistem perusahaan.

4. Bertemu klien

5. Menkoordinir karyawan

6. Memotivasi karyawan

7. Menjalin kerjasama dengan partner perusahaan

8. Approval perancangan dan desain.

9. Mengedukasi karyawan.

10. Mengusulkan konsep awal perancangan.

11. Melakukan eksplorasi material lokal.

12. Dokumentasi proyek terealisasi.

b. Sekretaris

1. Mengurus dokumen perusahaan.

2. Mengarsipkan dokumen perusahaan.

3. Mengatur seluruh jadwal kegiatan principal.

c. Project Manager

1. Bertanggung jawab atas purchasing.

2. Site visit proyek.

3. Mengawasi pekerjaan di lapangan.

4.Membuat RAB
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d. Arsitek Senior

1. Bertanggung jawab atas arsitek junior dan drafter.

2. Menganalisa proyek.

3. Membuat konsep

4. Melakukan perancangan

5. Pendalaman desain

6. Site visit proyek.

7. Melakukan eksplorasi material lokal bersama principal.

e. Marketing

1. Mencari klien.

2. Membuat konten kreatif sosial media.

3. Merencanakan talkshow, workshop dan publikasi.

f. Finance

1. Mencatat keluar masuknya uang perusahaan.

2. Melakukan pembukuan.

3. Membayar gaji karyawan.

4. Mengurus seluruh yang berkaitan dengan keuangan.

g. Human Resource Department (HRD)

1. Bertanggung jawab atas security dan cleaning service.

2. Bertanggung jawab dengan absensi karyawan.

3. Melaporkan jumlah gaji karyawan pada finance.

h. Arsitek Junior

1. Melakukan perancangan.
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2. Melakukan rendering gambar.

3. Modelling 3D.

4. Membuat maket.

i. Desainer Grafis + Dokumentasi

1. Membuat desain grafis

2. Finishing rendering dengan photoshop

3. Dokumentasi proyek terealisasi bersama owner.

j. Drafter

1. Drafting gambar kerja

2. Printing gambar kerja

3. Menyusun gambar kerja

4. Membuat daftar gambar

k. Purchasing

1. Melakukan pembelian material dan furniture

2. Menghubungi supplier

3. Menanyakan ketersediaan stok di supplier

l.Web dan Sosial Media Admin

1. Mengupdate portofolio di website dan sosial media

2. Meng-handle aktivitas di sosial media

3. Melakukan desain web dan desain konten sosial media.

m. Receptionist/Customer Service

1. Menerima tamu yang datang ke kantor.

2. Menerima panggilan telepon masuk ke kantor.
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n. Cleaning Service

1. Membersihkan kantor

2. Membuatkan minum untuk tamu dan atasan

3. Mencuci piring dan gelas

o. Security dan tukang parkir

1. Menjaga keamanan kantor

2. Menata parkir kendaraan

3. Mengarahkan kendaraan keluar masuk

p. Driver

1. Mengantarkan owner pergi

2. Mengantarkan site visit

3. Melakukan perawatan kendaraan

4. Mengantarkan tamu penting kantor

d. Sumber Daya Finansial

Sumber finansial kantor dapat datang dari berbagai macam cara.

Pada fase awal, sumber keuangan kantor berasal dari modal pribadi dan

pinjaman kepada orang tua. Pendapatan pada fase pertama dialokasikan

sebagian besar pada kas perusahaan. Pengalokasian dana besar pada kas

perusahaan ditujukan untuk sebagai modal membangun Karavertika

Desain. Pada fase selanjutnya, sumber daya finansial Karavertika Desain

berasal dari sebagian kecil pendapatan perusahaan serta dapat berupa dari

pinjaman bank atau suntikan dari investor.
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1.8.8. Cost Structure

Dalam perkembangan Karavertika Desain diperlukan biaya yang

digunakan untuk menopang segala aktivitas dari Karavertika Desain.

Biaya Karavertika Desain meliputi Fixed Cost dan Variable Cost.

1. Fixed Cost

Fixed Cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan

yaitu seperti biaya sewa tempat, biaya air, biaya listrik, pajak perusahaan

dan gaji karyawan.

2. Variable Cost

Variable Cost adalah biaya variatif yang tidak tentu sesuai

kebutuhan perusahaan pada saat itu seperti biaya internet, pengadaan

workshop, pameran, dan pembelian peralatan perlengkapan kantor.

1.8.9. Revenue Stream

Revenue stream model yang digunakan oleh Karavertika Desain

yang merupakan Asset Sale dimana karavertika mendapatkan pendapatan

melalu penjualan produk jasa pada konsumen berupa jasa konsultan

arsitektur dan desain interior. Untuk saat ini, Karavertika Desain

mengambil pedoman pembayaran dari Pedoman Hubungan Kerja antara

Arsitek dan Pengguna Jasa dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang

berlaku.

Jenis pricing Karavertika Desain untuk Fixed pricing adalah harga

tetap Karavertika Desain yang menentukan harga konsultasi perancangan

desain dengan satuan harga per meter persegi luas. Serta layanan khusus
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dokumentasi proyek terealisasi dengan harga per foto serta untuk video

per menit.

Karavertika Desain juga menganut sistem Dynamic Pricing

dimana harga yang ditetapkan dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi

yang disepakati. Dengan adanya negosiasi harga bertujuan untuk

menemukan titik dimana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Hal ini

juga bertujuan agar perusahaan Karavetika Desain tidak terlihat kaku dan

dingin saat membahas masalah harga dengan klien.

1.9. Rencana Keuangan

1.9.1. Cash Flow

Arus kas Karavertika Desain berisi tentang aktivitas keuangan dari

perusahaan konsultan arsitektur dan desain interior Karavertika Desain

yang meliputi permodalan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain.

Modal awal Karavertika Desain merupakan dari modal pribadi

owner serta pinjaman dari keluarga dan kerabat yang dimana pinjaman

akan dikembalikan secara bertahap hingga semua terlunasi. Aktivitas

pemasukan Karavertika Desain di dapat dari fee pembayaran jasa

konsultasi arsitektur dan desain interior.

Total pemasukan yang berasal dari penerimaan jasa konsultasi

arsitektur dan desain interior yang dilakukan Karavertika Desain akan

diasumsikan mendapat 12 klien pada tahun pertama. Dan diharapkan pada

tahun pertama Karavertika Desain dapat melunasi pinjaman modal usaha

kepada pihak ketiga.
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Arus kas keluar Karavertika Desain berasal dari pengeluaran untuk

keperluan kantor seperti biaya operasional kantor yaitu gaji karyawan,

biaya listrik, biaya air, sewa tempat, biaya internet dan lain-lain.

Sedangkan untuk pengeluaran non operasional berasal dari biaya ikut

pameran, biaya produksi prototipe eksplorasi material lokal dan biaya

sosial yang berupa biaya bantuan perancangan untuk masyarakat yang

membutuhkan.

Karavertika Desain menerima satu proyek tiap bulannya untuk

menjaga kualitas pengerjaan proyek serta agar arus kas jelas. (Untuk

Bagan Cashflow per fase bisa dilihat pada lampiran)


