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BAB 1.  

ARCHIV STUDIO 

 Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Umum 

Archiv Studio adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

konsultan arsitektur interior dan berbasis di Surabaya. Archiv Studio berspesialisasi 

dalam pendalaman interior branding, Hal ini berarti Archiv Studio sangat 

memperhatikan dan mengoptimalkan nilai branding yang dimiliki oleh klien dalam 

desain interiornya. Archiv Studio berfokus pada proyek komersial, perkantoran, 

dan hospitality. 

Gambar 2.1. Merupakan logo dari Archiv Studio. Nama Archiv sendiri diambil 

dari kata archive dalam bahasa inggris yang berarti arsip atau dokumen penting. 

Hal ini dimaksudkan agar setiap hasil desain yang dihasilkan merupakan dokumen 

penting. Kemudian garis horizontal pada logo menggambarkan kestabilan dan 

konsistensi dalam bidang usaha. Sedangkan tanda panah runcing sebagai huruf A 

Gambar 1.1 Logo Archiv Studio 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 
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menggambarkan bisnis yang terus berkembang meruncing. Namun dengan salah 

satu kaki huruf A yang lebih rendah menggambarkan desain yang dihasilkan akan 

lebih mendalami kebutuhan klien dengan kata lain tidak sekedar mendesain.  

Archiv Studio dilatar belakangi oleh kebutuhan desainer interior yang kian 

meningkat. Menurut Niken Rarasrini (Ketua HDII Jawa Timur) pada pameran 

MEGABUILD East Indonesia 2016 yang berlangsung di Grand City Convention & 

Exhibition, Surabaya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2016, tingkat pertumbuhan 

permintaan jasa desain interior tumbuh mencapai 50 persen. Permintaan tersebut 

sekitar 50 persennya merupakan kontribusi proyek-proyek 

bangunan hospitality semisal hotel, perkantoran atau sarana bisnis, dan pusat 

perbelanjaan. Sebagian lagi merupakan kontribusi proyek residensial baik 

kondominium maupun apartemen. Rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan 

sekitar 15 sampai 20 persen. (Lestari, 2016) 

Selain itu persaingan industri yang semakin ketat dilihat dari banyaknya brand 

baru yang bermunculan membuat adanya banyak peluang jasa desainer arsitektur 

pada bidang komersial, perkantoran, dan hospitality. Kemudian untuk mengatasi 

persaingan yang ketat maka setiap brand memerlukan branding yang kuat yang 

salah satunya bisa tampak dari area usaha mereka. Oleh karena itu Archiv Studio 

menawarkan keunikan desain dalam segi interior branding, dimana dalam desain 

dapat tergambar branding dari klien dengan jelas. 

Branding sendiri memiliki pengertian bukanlah sekedar merek dagang dari 

sebuah produk/jasa/perusahaan. Tetapi juga segala hal yang kasat mata dari sebuah 

merek mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, kredibilitas, karakter, persepsi, dan 
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kesan konsumen terhadap perusahaan tersebut (Landa, 2006). Kemudian interior 

branding sendiri merupakan usaha memperkuat identitas brand melalui hubungan 

antar brand dengan ruang fisik. Dalam hal ini yang dimaksud lebih dari sekedar 

logo tetapi semua elemen harus bekerja bersama untuk membentuk pengalaman 

oleh brand yang menarik, menyenangkan, dan pengalaman sensoris 

(Vtecgroup.co.uk, t.thn.). Dengan mempertimbangkan dengan cermat bagaimana 

brand dapat dikomunikasikan melalui tata letak, material finishing, warna, dan 

lighting sehingga dapat mencapai keselarasan mengenai hubungan brand dengan 

ruang fisik. 

Menurut Kim Kuhteubl (Gunawan, Sari, & Frans, 2017), penerapan branding 

pada interior perlu memperhatikan keseimbangan penerapan tiga aspek interior 

branding. Berikut merupakan penjabaran 3 aspek interior branding : 

- Aspek clear vision merupakan aspek yang berhubungan dengan kejelasan 

identitas dan visi/tujuan objek. Hal ini terlihat dari peletakan logo dan signage, 

pembatas area, organisasi ruang, dan penataan furnitur.  

- Aspek unique story merupakan aspek dimana cerita/pesan unik yang ingin 

disampaikan dapat tersampaikan kepada pengguna lewat desain interiornya. Hal ini 

dapat dilihat dari konsep ruang dalam elemen pengisi ruang yang nantinya akan 

membentuk suasana ruang 

- Aspek energy merupakan aspek yang berhubungan dengan semua yang 

mempengaruhi kesan pertama pengguna. Aspek ini meliputi keindahan visual, 
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kualitas, sistem pengkondisian, dan fasilitas ruang yang menarik perhatian dan 

menunjang kenyamanan pengguna.  

 Penerapan interior branding pada bisnis dapat memberikan dampak positif 

bagi suatu bisnis. Dengan adanya branding perusahaan yang di kolaborasikan 

dengan desain interior maka dapat memperkuat identitas dari perusahaan itu sendiri. 

Identitas yang kuat bagi perusahaan sangat penting dalam menarik konsumen dan 

juga menjadi ciri khas dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.  

Dikutip dan diterjemahkan dari laman (Vtecgroup.co.uk, t.thn.) contoh manfaat 

penerapan dalam beberapa jenis proyek adalah sebagai berikut; 

- Interior branding dalam proyek perkantoran 

Identitas visual perusahaan terdiri dari lima komponen utama, yaitu; nama 

perusahaan, logo, font, palet warna, dan slogan / tagline. Namun sebenarnya 

peran interior cukup penting karena interior berperan membentuk kesan 

perusahaan saat pertama memasuki kantor bahkan sebelum pengunjung 

dihadapkan pada identitas visual perusahaan. Tidak hanya penting bagi 

pengunjung, tetapi penting juga untuk staff / karyawan perusahaan. 

Penerapan interior branding dapat mengingatkan kepada karyawan akan 

tujuan dan nilai perusahaan. Sehingga dapat mendorong karyawan untuk 

mendukung dan mencapai tujuan dari perusahaan. 

- Interior branding dalam proyek retail 

Peran interior branding sangat penting dalam perusahaan ritel guna 

menjaga konsistensi perusahaan apabila perusahaan memiliki lebih dari satu 

lokasi. Sehingga pelanggan dapat mengenali perusahaan dengan mudah dan 
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dimana saja. Kemudian interior branding dapat membentuk pengalaman 

yang menarik dan relevan dengan produk yang dijual. Dengan menerapkan 

interior branding, dapat meninggalkan kesan tersendiri bagi pelanggan. 

- Interior branding dalam proyek hospitality 

Sama halnya seperti perusahaan ritel, penerapan interior branding dapat 

menjaga konsistensi dari brand perusahaan hotel atau restoran tersebut. Ada 

peluang nyata untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dengan 

interior hospitality dan desainnya akan berdampak besar pada apakah 

pengunjung kembali atau memilih untuk mengunjungi salah satu cabang 

lainnya. 

Archiv Studio juga telah melakukan eksplorasi dan observasi mengenai kondisi 

pasar dan industri konsultan arsitektur interior di Indonesia saat ini. Hasil eksplorasi 

dan observasi tersebut memunculkan beberapa masalah dan peluang yang nantinya 

akan dijawab oleh Archiv Studio. Berikut tabel rumusan permasalahan dan peluang 

yang telah dirumuskan dan dijawab oleh Archiv Studio. 

Tabel 1.1 Problem and Solution 

Problem Solution 

Banyaknya pesaing dalam industri 

Arsitektur dan Interior di Indonesia, 

baik pendatang baru maupun pemain 

lama yang sudah profesional (sumber: 

Observasi Pribadi, 2020) 

 

Memberikan value yaitu interior 

branding yang dapat menjadi nilai 

tambah bagi Archiv Studio dan juga 

memperluas channel agar dapat 

bersaing dalam industri konsultan 
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arsitektur dan interior yang saat ini  

terbilang ketat. 

Era modern saat ini diidentikkan 

dengan era masyarakat digital yang 

ditandai dengan relasi antar individu 

terbangun dengan relasi digital dimana 

komunikasi dan interaksi dapat 

berlangsung tanpa bertatap muka. Hal 

ini memunculkan budaya serba online. 

Seperti contohnya toko offline kurang 

diminati dibandingkan toko online.  

Sumber: (Ngafifi, 2014) 

Archiv Studio memberikan value 

interior branding dimana dapat 

memberikan experience khusus pada 

suatu area komersial sehingga dapat 

menjadi solusi bagi pebisnis dalam 

menghadapi permasalahan budaya 

serba online. 

Website/Internet yang memuat 

berbagai informasi dan referensi 

dianggap paling bisa menggantikan 

jasa konsultan arsitektur interior, 

dimana kebanyakan laman seperti 

archdaily, pinterest, google, dll 

dijadikan inspirasi.  

(sumber: data olahan pribadi, hasil 

survey 2019) 

 

Archiv Studio memberikan hasil 

desain yang detail, inovatif, unik, dan 

customize sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan juga brand klien. Yang 

mana hal-hal tersebut tidak bisa 

didapatkan pada website/internet.  

Tabel 1.1 Problem and Solution (sambungan) 
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Klien ingin membangun branding/re-

branding namun akan tidak efisien 

dalam segi waktu dan biaya apabila 

harus mencari konsultan branding 

sendiri. 

Archiv Studio memberikan tambahan 

layanan branding pada fase k-e2 dan 

ke-3. Sehingga klien dapat lebih 

mudah melakukan konsultasi branding 

sekaligus arsitektur dan interior. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

 

Tabel 1.2 Opportunity and Solution 

Opportunity Solution 

Pengguna jasa konsultan Arsitektur 

Interior 50% merupakan konsumen 

properti (sumber: Kontan.co) 

Archiv Studio memanfaatkan channel 

perusahaan properti pada fase 

awareness. 

Masyarakat Indonesia mulai menyadari 

akan pentingnya desain interior 

terutama dalam mendukung bisnisnya. 

(Widarti, 2016) ekonomibisnis.com 

Archiv Studio memberikan layanan 

jasa desain arsitektur dan interior 

dengan interior branding yang mampu 

mendukung bisnis klien. 

Ketua HDII Jatim Niken Rarasrini 

menyatakan bahwa perminatan jasa 

desain interior sekitar 50% dikontribusi 

oleh proyek-proyek bangunan hotel, 

perkantoran / sarana bisnis, dan pusat 

perbelanjaan 

Archiv Studio memiliki segmentasi 

pasar proyek komersial, perkantoran, 

dan hospitality. 

Tabel 1.1 Problem and Solution (sambungan) 
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Sumber: kontan.co.id (Dwijayanto & 

Pertiwi, 2017) 

Era modern saat ini diidentikkan 

dengan era masyarakat digital yang 

ditandai dengan relasi antar individu 

terbangun dengan relasi digital dimana 

komunikasi dan interaksi dapat 

berlangsung tanpa bertatap muka. Hal 

ini dikarenakan masyarakat yang 

notabene menginginkan segala 

urusannya lebih praktis dan efisien. 

(Ngafifi, 2014) 

Archiv Studio memberikan pelayanan 

yang praktis dan efisien dengan 

memanfaatkan teknologi aplikasi 

komunikasi online dan juga update 

perkembangan proyek melalui 

website. 

Indonesia tengah mengalami masa 

bonus demografi dimana usia produktif 

berjumlah lebih banyak dibandingkan 

dengan usia tidak produktif. 

(Databoks , 2019) 

Memberdayakan dan mengedukasi 

sumber daya manusia yang ada 

dengan sebaik mungkin. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Damin Nasution 

mendukung perusahaan kecil seperti 

Usaha Menengah Kecil dan Mikro 

Memanfaatkan pasar modal sebagai 

salah bantuan permodalan guna 

mengembangkan perusahaan. 

Tabel 1.2 Opportunity and Solution (sambungan) 
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(UMKM) bisa ikut menerima 

pembiayaan melalui pasar modal.  

Sumber: Tempo.co (Prasongko, 2019) 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

1.1.2. Visi 

Menjadi perusahaan konsultan arsitektur interior dengan pendekatan interior 

branding yang unggul dan ternama di Indonesia. 

1.1.3. Misi 

Misi Archiv Studio Agar dapat mewujudkan visi tersebut adalah : 

• Memberikan layanan yang prima dan solusi yang dapat menjawab 

kebutuhan klien. 

• Menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan profesional. 

• Menerapkan ketiga aspek Interior Branding dengan baik dalam desain 

yang dihasilkan.  

• Memberikan pengetahuan dan membimbing mengenai interior 

branding kepada Sumber Daya Manusia (SDM).     

1.1.4. Tujuan 

Untuk Perusahaan : 

• Menjadi perusahaan yang mampu menginspirasi desainer-desainer muda 

dalam menghubungkan branding dengan arsitektur interior 

• Menjadi perusahaan yang dapat menjadi wadah untuk desainer muda dan 

profesional untuk berkembang. 

Tabel 1.2 Opportunity and Solution (sambungan) 
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Untuk Klien / Calon Klien : 

• Menjawab kebutuhan klien akan arsitektur interior yang tidak hanya bernilai 

estetik dan fungsional tetapi juga dapat menampilkan brand dengan kuat 

sehingga memperkuat identitas bisnis klien. 

Untuk Masyarakat :  

• Memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasikan suatu brand oleh 

karena adanya arsitektur interior bergaya khas sesuai branding bisnis 

tersebut.  

 Gambaran Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

Perusahaan Archiv Studio didirikan secara perseorangan oleh Ivania Budi 

Cendika dan berperan sebagai direktur perusahaan. Yang mana direktur memegang 

kendali utama dan bertanggung jawab dalam segala keputusan yang diambil oleh 

perusahaan. 

Pada fase 1, perusahaan bersifat perseorangan artinya kepemilikan perusahaan 

sepenuhnya ditangan pendiri perusahaan yaitu direktur perusahaan. Kemudian pada 

fase 2 dan 3, Archiv Studio berbadan usaha CV / Comanditer Vennotschap dengan 

bekerja sama dengan sekutu pasif/ sekutu komanditer guna memperoleh modal 

yang lebih dalam membangun bisnis yang lebih profesional. Berbadan usaha dirasa 

perlu dan penting adanya untuk menunjukkan profesionalitas perusahaan sehingga 

akan lebih dipercaya oleh calon klien dan klien.  
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1.2.2. Fase Usaha 

Archiv Studio memiliki 3 fase dalam pengembangannya.  

Pada fase pertama perusahaan bersifat perseorangan dan belum 

memperkerjakan desainer. Artinya seluruh proses mulai dari mencari klien, proses 

desain, hingga kontrol lapangan dilakukan secara mandiri oleh pemilik perusahaan. 

Perusahaan akan memperkerjakan outsource / freelancer untuk membantu proses 

pengerjaan proyek jika dirasa diperlukan. Kemudian pada fase ini, layanan yang 

diberikan perusahaan hanya desain sedangkan untuk implementasi desain, 

perusahaan bekerja sama dengan kontraktor lain. Selain itu dalam fase ini, 

perusahaan belum memiliki kantor tersendiri sehingga untuk aktivitas bekerja 

dilakukan di rumah. Lingkup proyek adalah wilayah Surabaya juga sekitarnya dan 

sudah berfokus pada proyek komersial, perkantoran, dan hospitality. Namun tidak 

menutup kemungkinan untuk menerima proyek lain di luar dari fokus perusahaan. 

Pada fase ini perusahaan sudah menggunakan website sederhana dan sosial media 

sebagai media marketing. 

Pada fase kedua, perusahaan berkembang menjadi berbadan hukum CV. Hal 

ini dikarenakan pada fase kedua lingkup proyek lebih luas dan segmentasi brand 

lebih besar sehingga dirasa perlu adanya badan usaha yang melandasi perusahaan. 

Pada fase ini terdapat tambahan pekerja seperti desainer, drafter, project manager, 

graphic designer, dan staff administrasi. Layanan yang diberikan masih tetap sama 

yaitu hanya desain dan untuk implementasi bekerja sama dengan kontraktor. Pada 

fase kedua perusahaan memberikan tambahan layanan branding dan re-branding 

dengan hasil layanan berupa visual indentitu branding. Hal ini dimaksudkan agar 
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memudahkan klien agar tidak perlu mencari konsultan branding lain. Lingkup 

proyek tidak hanya di Surabaya melainkan keseluruhan pulau Jawa, maka dari itu 

koneksi perusahaan pada fase ini juga lebih luas. Fokus perusahaan tetap pada 

proyek komersial, perkantoran, dan hospitality. Pada fase ini, perusahaan sudah 

mulai menggunakan kantor sewa atau co-working space sebagai kantor basis 

perusahaan. Kemudian untuk media marketing, perusahaan menggunakan website 

yang lebih update dengan tambahan layanan pengecekan online progress proyek 

melalui website. 

Pada fase ketiga, perusahaan berkembang menjadi berbadan usaha CV. 

Lingkup proyek perusahaan juga meluas di seluruh Indonesia dan tidak menutup 

kemungkinan untuk proyek di luar Indonesia. Layanan usaha yang diberikan pada 

fase ini tetap pada konsultan desain dengan tambahan layanan branding dan re-

branding dengan hasil layanan berupa visual identity branding, sedangkan untuk 

implementasi desain bekerja sama dengan kontraktor Pada fase ini perusahaan juga 

membangun kantor sendiri yang lebih besar yang berdekatan dengan lokasi 

workshop. Website yang digunakan oleh perusahaan juga akan di update lebih 

profesional dengan membeli domain sendiri. 

Tabel 1.3. Fase Bisnis 

 Fase 1 

(2022 - 2026) 

Fase 2 

(2026 -2030) 

Fase 3 

(2030 - seterusnya) 

Badan 

Usaha 

Perseorangan 

CV (Commanditaire 

Vennootschap) 

CV (Commanditaire 

Vennootschap) 
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Kantor 

Rumah pribadi  

Lokasi: Citraland, 

Surabaya 

Kantor Sewa/ co-

working 

Lokasi: Surabaya 

Bangunan kantor 

sendiri 

Lokasi : Surabaya 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Mandiri & Outsource 

(freelancer drafter / 

render / branding) 

Desainer, Drafter, 

Project Manager, 

Staff Administrasi 

dan Marketing 

Desainer, Drafter, 

Project Manager, 

Staff Administrasi, 

Head of Designer, 

Graphic Designer 

Lingkup 

Proyek 

Surabaya dan 

sekitarnya 

Pulau Jawa  Indonesia 

Fokus 

Proyek 

Komersial, perkantoran, dan hospitality 

Layanan 

Layanan jasa desain 

Arsitektur dan 

Interior 

Layanan jasa desain 

Arsitektur Interior 

dan Branding 

Layanan jasa desain 

Arsitektur Interior 

dan Branding  

Tabel 1.3 Fase Bisnis (sambungan) 
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Marketing 

- Menawarkan desain 

kepada relasi 

terdekat 

- Melakukan promosi 

melalui sosial media 

dan i sederhana 

- Dengan klien yang 

puas akan dapat 

merekomendasikan 

perusahaan kepada 

calon klien lainnya. 

- Melakukan 

promosi melalui 

sosial media dan 

website sederhana 

- Mengikuti pameran 

konsultan interior 

 

Klien yang puas 

akan dapat 

merekomendasikan 

perusahaan kepada 

calon klien lainnya. 

- Melakukan promosi 

melalui sosial media 

dan website 

profesional 

- Mengikuti pameran 

konsultan interior 

- Memberikan 

seminar dan 

workshop bagi 

desainer muda 

Indonesia mengenai 

interior branding 

 

 

 

 

Tabel 1.3 Fase Bisnis (sambungan) 
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Sistem IT 

Hardware: 

PC, Laptop, Printer 

A3, wifi, Telepon 

Software: 

Software desain dan 

Microsoft Office 

Hardware: 

PC, Laptop, Printer 

A3, wifi, Telepon, 

Software: 

Software desain, 

Microsoft Office, 

Domain Website 

Hardware: 

PC, Laptop, Printer 

A3, wifi, Telepon, 

Software: 

Software desain, 

Microsoft Office, 

Domain Website 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2019) 

1.2.3. Perolehan Modal 

Modal awal dari perusahaan Archiv Studio adalah dari tabungan milik pribadi serta 

beberapa aset milik pribadi. Beberapa aset milik pribadi digunakan guna menunjang 

kegiatan operasional perusahaan antara lain, printer, tempat bekerja, komputer serta 

kendaraan pribadi. Setelah itu dengan adanya perputaran keuangan dalam 

perusahaan, maka profit perusahaanlah yang akan digunakan sebagai modal 

pengembangan perusahaan selanjutnya.  

 Pada fase kedua, perusahaan mendapat bantuan modal dari sekutu pasif terkait 

badan usaha Archiv Studio yang menjadi CV. Hal tersebut merupakan upaya 

Archiv Studio untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih profesional 

dan berskala lebih besar. Bantuan permodalan yang didapat akan digunakan untuk 

menyewa kantor, membeli hardware tambahan, memperbaiki website, dan lain 

sebagainya.  

Tabel 1.3 Fase Bisnis (sambungan) 
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 Usaha Archiv Studio 

1.3.1. Layanan Usaha  

Layanan usaha yang dimiliki oleh Archiv Studio adalah layanan jasa konsultan 

arsitektur dan interior. Layanan jasa konsultan mencakup konsultasi awal 

kebutuhan dan keinginan klien, proses desain, hingga pengawasan berkala dalam 

realisasi proyek. Kemudian pada fase kedua dan ketiga memiliki layanan tambahan 

yaitu branding dan re-branding. Layanan tambahan ini bersifat opsional sesuai 

dengan kebutuhan klien. 

Archiv Studio memiliki 2 pedoman dalam layanan usaha yang diberikan, yakni 

Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa oleh Ikatan 

Arsitek Indonesia (IAI) untuk layanan konsultan arsitek dan juga Buku Pedoman 

Hubungan Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas oleh Himpunan 

Desainer Interior Indonesia (HDII). 

1.3.1.1. Arsitektur 

Seperti dikutip dari Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek 

dengan Pengguna Jasa (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007), jenis layanan utama 

jasa arsitek meliputi: 

a. Konsep Rancangan 

b. Pra-rancangan (Schematic Design) 

c. Pengembangan Rancangan 

d. Pembuatan Gambar Kerja 
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e. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

f. Pengawasan Berkala (Periodical Inspection) 

1.3.1.2. Interior 

Seperti dikutip dari Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer 

Interior dan Pemberi Tugas (Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006), 

jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan interior antara lain :  

a. Pemberian saran atau konsultasi dalam lingkup bidang desain interior 

b. Penyusunan program ruang / layout interior 

c. Mendesain interior sesuai tahapan kerja desainer interior secara lengkap. 

1.3.1.3. Branding dan re-branding 

Layanan tambahan branding dan re-branding pada Archiv Studio di fase 

kedua dan ketiga bersifat opsional, artinya layanan ini diperuntukkan untuk 

melengkapi layanan arsitektur dan interior dari Archiv Studio. Layanan branding 

diperuntukkan untuk klien yang belum memiliki branding perusahaan namun sudah 

memiliki gambaran bisnis dan nama perusahaan yang akan didirikan. Kemudian 

layanan re-branding diperuntukkan bagi klien yang sudah memiliki branding 

perusahaan dengan segala visual branding untuk dirancang ulang oleh Archiv 

Studio.  



  18 

1.3.2. Spesifikasi Produk 

1.3.2.1. Spesifikasi produk Arsitektur 

Untuk spesifikasi produk arsitektur, Archiv studio mengacu pada Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa oleh Ikatan Arsitek 

Indonesia (IAI), yaitu : 

1. Tahap Konsep Perancangan:  

Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai 

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

tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar supaya maksud dan 

tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna. (2)  

Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi 

pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan 

pengolahan data yang menghasilkan:  

a. Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data 

primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan 

proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku. 

Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, 

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan.  

b. Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan 

pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, 

elektrikal, dan atau bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi 

perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, 
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tujuan, biaya, dan kendala proyek. Setelah mendapatkan persetujuan dari 

pengguna jasa konsep ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya. 

2. Tahap Pra-rancangan  

Pra-rancangan Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling 

sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek 

menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-

gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek 

kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi 

penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan 

pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar. 

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, arsitek akan 

melakukan kegiatan tahap selanjutnya.  

Sasaran tahap ini adalah untuk:  

a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas 

program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek.  

b. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu 

pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis.  

c. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep 

rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan.  

d. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap 

ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan.  

3.  Tahap Pengembangan Rancangan  
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Pada tahap Pengembangan Rancangan, arsitek bekerja atas dasar pra-

rancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan:  

a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-elektrikal, 

serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan 

kelaikannya baik terpisah maupun secara terpadu.  

b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai 

ekonomi.  

c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, 

ke semuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, 

dan laporan tertulis.  

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil 

pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan digunakan 

oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya.  

Sasaran tahap ini adalah:  

a. Untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter 

bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu.  

b. Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama 

ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya baik dari 

segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan  

3. Tahap Pembuatan Gambar Kerja  
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(1) Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, berdasarkan hasil 

Pengembangan Rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, Arsitek 

menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam Pengembangan 

Rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang 

terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat 

menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.  

Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar 

kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, 

lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya 

pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci.  

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, Gambar 

Kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan 

untuk proses selanjutnya.  

(2) Sasaran tahap ini adalah:  

a. Untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar 

supaya konsep rancangan yang tergambar dan dimaksud dalam 

Pengembangan Rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu 

yang baik.  

b. Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif, agar supaya biaya dan waktu 

pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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c. Untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi 

pelaksanaan pembangunan dan memenuhi persyaratan yuridis yang 

terkandung dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjanjian/kontrak 

kerja konstruksi.  

d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;  

e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi;  

f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut;  

g. Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan Pelaksanaan 

Konstruksi kepada pengguna jasa  

h. Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan 

Pelaksana Konstruksi  

(3) Sasaran tahap ini adalah: Untuk memperoleh penawaran biaya dan 

waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan 

pekerjaan sehingga Konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

4. Tahap Pengawasan Berkala  

(1) Dalam tahap ini,  

a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di 

lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa 

dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna 

jasa.  
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b. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian 

atau menerus.  

c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 

(satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam sebulan.  

(2) Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat kediaman 

arsitek, maka biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan 

arsitek ke lokasi pembangunan, wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama 

sebelumnya.  

(3) Sasaran tahap ini adalah:  

a. Untuk membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan 

memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan keputusan 

tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah 

yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek.  

b. Untuk membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya dalam 

menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan 

rancangan yang dibuat oleh arsitek.  

c. Untuk turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai 

dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat 

oleh arsitek.  
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1.3.2.2. Spesifikasi Produk Interior 

Untuk spesifikasi produk interior, Archiv Studio mengacu pada Buku Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas (Himpunan Desainer 

Interior Indonesia, 2006) dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Pra-Desain 

- Mengolah data sesuai informasi proyek (term of requirements/T.O.R) serta 

membuat data tertulis untuk melengkapi data dalam melaksanakan pekerjaan 

desain interior. 

- Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai latar 

belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan. 

- Perwujudan konsep seperti bagan organisasi ruang, denah, dan peletakan 

perabotan utama, citra ruang dalam bentuk 3 dimensi, skema warna dan 

material, estimasi awal biaya pelaksanaan, proses pradesain bertujuan sebagai 

bahan diskusi serta pertimbangan untuk memberi tugas, 

- pembuatan RAB 

2. 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, dsb ) 
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3. Dokumen Pelelangan 

Dokumen yang berisi semua data-data hasil mulai dari proses pradesain 

hingga pengembangan yang disetujui oleh desainer interior dan pemberi tugas. 

4. Pengawasan Berkala 

Desainer interior bertindak sebagai wakil dari pemberi tugas dan dilakukan 

sedikitnya sekali dalam 4 minggu dan sebanyak banyaknya seminggu sekali. 

Desainer interior berhak menolak hasil pekerjaan bila tidak sesuai dengan 

desain interior yang telah disetujui bersama dan dapat memberikan solusi 

langsung di lapangan. 

Desainer interior wajib memberikan bimbingan-bimbingan dalam 

pelaksanaan kepada pekerja lapangan 

5. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dapat dilakukan 

dalam keadaan tertentu untuk melengkapi dan mendukung pekerjaan desain, 

contoh : pembuatan maket, model 3D, dan gambar perspektif 3dimensi dengan 

rendering. Biaya untuk melaksanakan lingkup kerja ini tidak termasuk dalam 

perjanjian kerja dan memakan biaya sendiri yang terpisah. 

6. Lingkup Pekerjaan Khusus 

Adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus di luar bidang desain 

interior, seperti : perhitungan konstruksi bangunan, instalasi mekanikal, dll. 

Pekerjaan  ini  diserahkan kepada ahli-ahli khusus dan imbalan jasa untuk para 
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ahli tersebut ditentukan secara terpisah serta diajukan langsung kepada pemberi 

tugas. Jika ahli-ahli khusus tersebut bekerja atas nama desainer interior maka 

pembayaran imbalan jasa ditentukan oleh desainer interior. 

7. Imbalan Jasa 

Imbalan jasa adalah sejumlah dana sebagai imbalan yang diterima oleh 

desainer interior atas jasa keahliannya. Beberapa peraturan mengenai imbalan 

jasa menurut HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006), antara lain : 

- Nilai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam 

buku pedoman ini. 

- Nilai imbalan yang terdapat dalam buku ini adalah batas minimal 

yang berlaku untuk seluruh Indonesia. 

1.3.2.3. Branding dan re-branding 

Spesifikasi produk dari layanan branding dan re-branding oleh Archiv Studio 

berfokus pada pembuatan visual brand identity. Visual brand identity adalah segala 

jenis elemen dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan nilai 

produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek warna, 

simbol dan sebagainya. Karenanya, visual brand identity lebih berkaitan dengan 

logo.  

Produk hasil dari layanan ini meliputi: 

- Desain logo  

- Desain stationary (amplop, kop surat, stempel, dll) 

- Desain packaging/kemasan (penempatan logo pada packaging) 
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- Desain profil (company profile, katalog, kartu nama, brosur, dll) 

- Desain grafis penunjang 

Hasil utama dari layanan ini adalah desain logo yang kemudian akan diberikan 

kepada klien berupa branding detail guideline (sebuah panduan lengkap mengenai 

branding perusahaan klien). Sedangkan layanan desain stationary, profile, 

packaging, dan grafis penunjang bersifat menyesuaikan dengan kebutuhan klien. 

1.3.3. Inovasi Usaha 

Inovasi yang dimiliki oleh Archiv Studio adalah desain arsitektur interior 

berspesialis pada interior branding. Dimana artinya desain arsitektur interior yang 

ditawarkan oleh Archiv Studio dapat memperkuat dari branding perusahaan klien 

dengan menyeimbangkan ketiga aspek interior branding. Archiv Studio juga 

memiliki spesialisasi proyek komersial, perkantoran, dan hospitality. Kemudian 

Archiv Studio juga memberikan layanan penunjang yaitu layanan branding dan re-

branding. Hal ini membuat klien tidak perlu repot untuk mencari konsultan 

branding lainnya. Selain itu juga dapat membuat proses desain branding dan 

arsitektur interior menjadi lebih efisien dan selaras. 

Kemudian dari segi teknologi, Archiv studio pada fase ketiga akan 

menggunakan website dengan sistem live update setiap harinya. Namun dengan 

username dan password khusus yang diberikan kepada masing-masing klien. 

Sehingga hanya klien yang dapat mengakses update dari proyek yang sedang di 

jalankan melalui website. Hal ini tentu mempermudah klien untuk mengecek 

proyek namun privasi proyek dan klien tetap terjaga.  
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 Analisa Industri / Industry Forces  

1.4.1. Kompetisi Industri 

Di Indonesia terutama Surabaya kini bisnis konsultan arsitek dan interior 

sedang berkembang. Sudah banyak bisnis di bidang konsultan arsitek maupun 

interior dengan spesialisasi yang beragam. Mulai dari bisnis konsultan yang sudah 

berdiri lama hingga bisnis konsultan yang baru berdiri dan sedang merintis. Tercatat 

hingga tahun 2016, unit usaha arsitektur di Indonesia mencapai 5.740 unit usaha 

dan untuk sub-sektor desain interior terdapat 798 unit usaha (Badan Ekonomi 

Kreatif Indonesia, 2018). Hal ini dikarenakan sektor industri yang kian berkembang 

juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya desain arsitektur 

interior bagi kehidupan dan juga bisnis mereka. Sehingga kedua faktor tersebut 

saling berbanding lurus dan membuktikan peluang bisnis ini cukup besar.  

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dimana membuat mobilitas dan 

komunikasi semakin mudah, membuat persaingan bisnis konsultan semakin luas. 

Kini konsultan interior tidak terpaku menangani proyek dalam wilayah kotanya 

sendiri. Melainkan sudah banyak konsultan yang menangani proyek di luar kotanya 

bahkan hingga ke luar negeri. 

Dalam perkembangannya, Archiv Studio mengalami tiga fase persaingan yaitu: 

a. Fase Pertama (2022 - 2026) 
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Pada fase pertama, kompetitor Archiv Studio cukup adalah perusahaan-

perusahaan baru di bidang konsultan arsitek interior yang sedang merintis 

terutama yang berfokus pada proyek komersial, kantor, dan hospitality. Hal ini 

dikarenakan belum ada konsultan arsitektur interior yang sedang merintis yang 

berspesialisasi dengan pendekatan interior branding. Contoh kompetitor pada 

fase pertama yaitu Dezn Studio. Dezn studio merupakan konsultan interior 

yang berdiri sejak 2014 dan masih merintis, kini mulai mengembangkan 

layanannya menjadi konsultan arsitektur interior. Meskipun Dezn Studio tidak 

berfokus pada proyek komersial, kantor, dan hospitality namun proyek yang 

telah dikerjakan oleh dezn studio kebanyakan komersial dan kantor. Beberapa 

klien yang telah menggunakan Dezn Studio antara lain; The Headlines, Yuan 

Market, Dunkin Donuts, Abraham Office, Dandelion Waxing, dan lain 

sebagainya.  

Gambar 1.2 Portfolio proyek yang telah dikerjakan oleh Dezn Studio 

Sumber: (Instagram deznstudio.co, 2020) 
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Tabel 1.4. Kompetisi Industri Fase 1 

Perusahaan 

Layanan 

yang 

disediakan 

Target 

Pasar 
Kelebihan Kekurangan 

Dezn Studio 

Jasa 

Konsultan 

Arsitektur 

Interior 

Menengah 

Ke atas dan 

pebisnis 

muda 

- Memberikan 

desain yang 

kekinian dan 

sesuai dengan 

branding klien.  

- Penggunaan jasa 

berulang oleh 

beberapa brand 

karena kepuasan 

yang tercipta. 

- Channel 

pimpinan 

perusahaan yang 

luas. 

- Belum 

memfokuskan 

bisnis. 

- Website yang 

dikelola 

kurang 

uptodate 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

Berdasarkan tabel 1.4 maka dapat disimpulkan bahwa posisi Archiv Studio 

bila dibandingkan dengan salah satu kompetitornya yaitu Dezn Studio adalah 

lebih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya channel yang dimiliki oleh Archiv 

Studio bila dibandingkan dengan Dezn Studio.  
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b. Fase Kedua (2026 - 2030) 

Pada fase kedua, kompetitor dari Archiv Studio merupakan perusahaan 

konsultan arsitektur interior yang sudah berdiri cukup lama dan sudah memiliki 

banyak pengalaman dengan fokus proyek komersial, kantor, hospitality. 

Contoh kompetitor pada fase kedua ini yaitu Domisilium Studio. Domisilium 

studio adalah firma konsultan arsitektur interior yang berlokasi di Jakarta dan 

menawarkan desain yang dapat menyesuaikan dengan branding klien dan jenis 

proyek yang beragam. Domisilium sendiri telah menyelesaikan beberapa 

proyek oleh brand / perusahaan besar dan juga ruang lingkup proyek yang 

sudah cukup luas tidak hanya di kota Jakarta. Beberapa contoh brand yang 

telah menggunakan jasa desain dari Domisilium Studio adalah; JW Marriot, 

Artotel, Gojek, Ibis, dan lain-lain. Brand-brand tersebut nampak beberapa 

melakukan penggunaan jasa berulang karena kepuasan akan hasil desain yang 

dihasilkan oleh Domisilium Studio. 

Gambar 1.3 Portfolio proyek Domisilium Studio 

Sumber: (Instagram domisiliumstudio, 2020) 
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Tabel 1.5. Kompetisi Industri Fase 2 

Perusahaan 
Layanan yang 

disediakan 
Target Pasar Kelebihan Kekurangan 

Domisilium 

Jasa 

Konsultan 

Arsitektur 

Interior 

Kelas 

ekonomi 

menengah Ke 

atas 

Memberikan 

desain yang 

unik dan 

menyesuaikan 

dengan 

branding klien 

Penggunaan 

jasa desain 

berulang 

Belum 

memfokuskan 

bisnis (jenis 

proyek 

beragam) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

Berdasarkan tabel 1.5 maka dapat disimpulkan bahwa posisi Archiv Studio 

bila dibandingkan dengan salah satu kompetitornya yaitu Domisilium Studio 

adalah sejajar. Hal ini dikarenakan dengan adanya layanan usaha tambahan 

yaitu branding dan re-branding, Archiv Studio dirasa memiliki value yang 

semakin kuat sehingga dianggap mampu bersaing dengan kompetitornya. 

c. Fase Ketiga 

Pada fase ketiga, kompetitor Archiv Studio merupakan perusahaan 

konsultan arsitektur interior profesional dengan spesifikasi proyek komersial, 

kantor, dan hospitality. Contoh kompetitor pada fase ini Metaphor Interior 

Architecture. Metaphor Interior Architecture merupakan firma konsultan 
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arsitektur dan interior profesional yang berlokasi di Jakarta dan telah banyak 

bekerja sama dengan klien-klien dari perusahaan ternama. Disini Metaphor 

menawarkan desain yang mampu menampilkan value dan branding dari klien 

tersebut sehingga menjadi ciri khas perusahaan. Metaphor sendiri 

menspesialisasikan perusahaannya pada proyek retail, komersial, restoran, bar 

cafe, hospitality, dan kantor. Beberapa perusahaan besar yang telah menjadi 

klien dari Metaphor Interior Architecture adalah; GoWork, Boncafe, GAIA, 

Fish&co, Somerset, Java Kitchen, dan lain-lain.  

Gambar 1.4 Portfolio Proyek Metaphor Interior Architecture 

Sumber: (Instagram metaphor_interior, 2020) 
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Tabel 1.6. Kompetisi Fase Industri Fase 3  

Perusahaan 

Layanan yang 

disediakan 

Target Pasar Kelebihan Kekurangan 

Metaphor 

Jasa 

Konsultan 

Arsitektur 

Interior 

Kelas 

ekonomi 

menengah ke 

atas 

Memberikan 

desain yang 

unik dan 

menyesuaikan 

dengan 

branding klien 

sehingga 

dapat menjadi 

ciri khas dari 

perusahaan 

tersebut.  

Terlihat 

profesional 

dan terkesan 

mahal 

sehingga 

perusahaan 

start up tidak 

ter-approach. 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

Berdasarkan tabel 1.6 maka dapat disimpulkan bahwa posisi Archiv Studio bila 

dibandingkan dengan salah satu kompetitornya yaitu Metaphor Inetrior adalah 

sejajar. Hal ini dikarenakan dengan adanya value Archiv Studio yang kuat dan 

channel yang semakin besar juga pengalaman yang semakin banyak juga, maka 

dianggap Archiv Studio mampu bersaing dengan kompetitornya. 
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1.4.2. Konsumen 

Daya tawar konsumen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pendapatan perusahaan. Semakin tinggi daya tawar konsumen baik dalam menuntut 

harga yang lebih rendah maupun menuntut kualitas yang lebih baik, maka akan 

semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini menandakan bahwa 

konsumen memegang kendali penting dalam menentukan harga layanan.  

Banyaknya jumlah konsultan arsitektur interior yang sedang berkembang di 

Indonesia membuat konsumen membandingkan harga, kualitas hasil, dan juga 

brand perusahaan konsultan arsitektur interior. Hal ini dibuktikan oleh bisnis 

interior dan arsitektur yang kiat berkembang. Dilansir dari kontan.co, ketua umum 

Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Lea Aviliani Aziz memproyeksikan 

pertumbuhan bisnis industri ini bisa tembus hingga 50% dari tahun lalu 

(Dwijayanto & Pertiwi, 2017). Ini menandakan bahwa daya tawar konsumen tinggi 

terhadap perusahaan konsultan arsitektur interior. Posisi konsumen kuat dalam 

mengendalikan harga perusahaan konsultan arsitektur interior. 

Archiv Studio sejak awal memfokuskan diri pada proyek komersial, kantor, 

dan hospitality. Maka konsumen dari perusahaan sudah mengarah pada 

pebisnis/pengusaha. Konsumen yang ditargetkan oleh Archiv Studio adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengusaha/Pebisnis yang ingin memiliki arsitektur/interior yang sesuai 

dengan branding-nya dan memperkuat identitas perusahaannya. 
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b. Pengusaha/Pebisnis yang sadar akan pentingnya desain arsitektur interior 

dan membutuhkannya untuk mendukung bisnisnya dalam persaingan industri. 

.Pada fase pertama, posisi konsumen lebih tinggi terhadap Archiv Studio. Hal 

ini disebabkan oleh daya tawar konsumen yang tinggi terhadap konsultan arsitektur 

interior. Ditambah dengan usia perusahaan yang terbilang baru  dan belum 

mempunyai pengalaman banyak dengan jumlah portofolio yang terbatas. Maka 

konsumen akan lebih selektif sebelum memilih konsultan arsitektur dan interior 

yang akan dipakai.  

Pada fase kedua dan ketiga posisi Archiv Studio lebih tinggi terhadap 

konsumen. Hal ini dikarenakan Archiv Studio sudah memiliki badan usaha dan 

sudah memiliki pengalaman dan portofolio yang lebih banyak. Sehingga Archiv 

Studio dapat dipercaya. Ditambah lagi dengan value perusahaan yang jelas yaitu 

interior branding.  

1.4.3. Produk Substitusi 

Seiring dengan perkembangan zaman, produk substitusi dari konsultan 

arsitektur dan interior juga makin beragam. Mulai dari media cetak seperti majalah 

dan buku interior/arsitektur, Internet yang memuat berbagi laman berisikan gambar 

(pinterest, archdaily, dll) maupun video (youtube), showroom furniture, hingga 

aplikasi/ software seperti Virtual Reality. Menurut survey yang dilakukan penulis 

mengenai produk substitusi jasa konsultan arsitektur interior (2019) menghasilkan 

data sebagai berikut: 
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Grafik 1.1  Hasil survey produk substitusi jasa konsultan arsitektur interior 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

Dari 22 koresponden dengan usia dominan 20-25 tahun, 59.1% berpendapat bahwa 

ada alternatif/ produk substitusi yang dapat menggantikan jasa konsultan arsitektur 

interior. Kemudian produk substitusi yang paling efektif menggantikan jasa 

konsultan adalah laman yang memuat gambar/video (40.9%)  

Tabel 1.7 Rangkuman survey produk substitusi jasa konsultan arsitektur interior 

 Media Cetak  

Internet 

(pinterest, 

archdaily, dll) 

Showroom 

furniture 

Aplikasi/ 

software 

Kelebihan 

Mudah 

didapat dan 

pilihan 

desainnya 

beragam. 

Mudah diakses 

dimana saja 

kapan saja dan 

banyak 

pilihannya 

Sudah di 

display 

menurut set 

sehingga tidak 

perlu repot 

memadukan 

dan mudah 

untuk dibeli. 

Mudah 

digunakan dan 

praktis. 

Terkesan nyata 

sehingga 

mudah untuk 

membayangkan 
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Kekurangan 

Hanya bisa 

digunakan 

sebagai 

referensi 

Tidak bisa 

custom,  

digunakan 

sebagai 

referensi saja 

Pilihan produk 

terbatas 

Susah 

direalisasikan, 

dan harus 

memadukan 

sendiri 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa produk-produk substitusi 

yang ada kebanyakan hanya digunakan sebagai referensi dan inspirasi. Disini 

Archiv Studio menanggapi adanya peluang tersebut dengan menetapkan 

segmentasi pada desain yang lebih rumit, detail, dan didukung oleh value interior 

branding yang tidak dapat didapatkan melalui produk-produk substitusi tersebut. 

Ditambah dengan spesifikasi proyek-proyek perkantoran, komersial, dan 

hospitality cenderung membutuhkan desain yang detail dan rumit. Maka Archiv 

Studio memiliki posisi di atas produk substitusi. 

1.4.4. Pemasok / Supplier 

Pada industri konsultan arsitektur interior, supplier yang diperlukan adalah 

supplier furnitur, supplier material finishing, sub-kontraktor bangunan dan interior, 

dan supplier aksesoris interior. Saat ini di Indonesia supplier furnitur dan aksesoris 

interior sudah sangat banyak, mulai dari ritel besar seperti informa, IKEA, KANA 

furniture, hingga workshop furnitur/aksesoris interior kecil. Jumlah sub-kontraktor 

di Indonesia juga banyak di setiap kotanya. Hal ini membuat tidaklah susah untuk 

mendapatkan supplier yang dibutuhkan dalam industri ini. 

Tabel 1.7 Rangkuman survey produk substitusi jasa konsultan arsitektur interior (sambungan) 
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Pada fase pertama, Archiv Studio menjalin hubungan buyer-supplier dengan 

beberapa supplier material. Akan tetapi pada fase pertama, Archiv Studio belum 

memiliki kontraktor sendiri sehingga untuk pembelian material melalui sub-

kontraktor. Namun perusahaan tetap menjalin hubungan baik dengan supplier 

material untuk memperoleh sample dan mempermudah pemilihan material yang 

akan digunakan. Selain itu supplier lain yang dibutuhkan oleh Archiv studio pada 

fase ini adalah supplier furniture. Disini pembelian furnitur dapat dilakukan oleh 

perusahaan sendiri maupun Sub-kontraktor, sehingga supplier furniture memegang 

peranan penting. Terakhir Archiv Studio bergantung pada Sub-kontraktor, hal ini 

dikarenakan perusahaan tidak memiliki kontraktor sendiri dan mengandalkan sub-

kontraktor. Pada fase pertama ini, Archiv Studio belum memiliki channel sub-

kontraktor yang luas sehingga posisi sub-kontraktor di atas Archiv Studio.  

Pada fase kedua dan ketiga, Archiv studio sudah memiliki networking supplier 

furniture dan material yang lebih luas. Sehingga perusahaan memiliki lebih banyak 

opsi atau pilihan dan tidak bergantung pada satu supplier saja. Kemudian pada fase 

ini perusahaan masih bergantung pada sub-kontraktor untuk proses pengerjaan 

realisasi desain. Namun pada fase 2 dan 3, Archiv Studio memiliki channel sub-

kontraktor yang lebih luas. Sehingga Archiv Studio tidak bergantung pada satu sub-

kontraktor saja. Oleh karena itu posisi Archiv Studio sudah di atas supplier. 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Salah satu ancaman pendatang baru bagi Archiv Studio adalah  fresh graduate 

dari jurusan arsitektur interior dan juga desainer berpengalaman yang memutuskan 

untuk membuka bisnis konsultan sendiri. Dilansir dalam laman bisnis.com, pada 
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tahun 2016 HDII memiliki sekitar 100 orang desainer interior profesional dan 200 

anggota desainer dari unsur mahasiswa (Widarti, 2016). Ada beberapa faktor yang 

mendorong fresh graduate ataupun desainer untuk membuka bisnis konsultan 

sendiri yaitu; idealisme seorang desainer, memiliki visi tersendiri, dan juga 

keinginan untuk berbisnis sendiri dengan memanfaatkan potensi yang didapat dari 

perkuliahan.  

Akan tetapi kebanyakan bisnis konsultan arsitektur interior baru, tidak 

memfokuskan dan menspesialisasikan bisnis konsultan mereka terhadap proyek 

tertentu. Di sinilah Archiv Studio mengambil segmentasi pasar yang berbeda 

dengan bisnis konsultan baru kebanyakan.  

1.4.6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa industri yang telah dilakukan dari segi kompetisi 

industri, konsumen, produk substitusi, pemasok, dan ancaman pendatang baru, 

Archiv Studio menganalisa juga posisi dari Archiv Studio terhadap aspek-aspek 

tersebut.  

Tabel 1.8 Analisa Posisi Archiv Studio pada Setiap Fase Berdasarkan Analisa Industri 

Aspek Industri Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Kompetisi Di bawah Sejajar Sejajar 

Konsumen Di bawah Di atas Di atas 

Produk Substitusi Di atas Di atas Di atas 

Pemasok Di bawah Di atas Di atas 
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Ancaman 

pendatang baru 

Sejajar Di atas Di atas 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

Dari segi kompetisi industri bisnis konsultan arsitektur interior, persaingan 

tergolong cukup ketat dan akan menjadi semakin ketat. Terdapat beberapa pemain 

lama yang merupakan kompetitor terbesar kemudian terdapat banyak pendatang 

baru yang sedang berkembang. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan keunikan 

value layanan konsultan arsitektur interior serta beberapa inovasi lainnya. Namun 

dikarenakan channel perusahaan yang masih minim di fase pertama maka posisi 

Archiv Studio di bawah kompetitor. 

Dari segi konsumen, banyaknya jumlah konsultan arsitektur interior yang 

sedang berkembang di Indonesia membuat konsumen membandingkan harga, 

kualitas hasil, dan juga brand perusahaan konsultan arsitektur interior. Ini 

menandakan bahwa daya tawar konsumen tinggi terhadap perusahaan konsultan 

arsitektur interior. Oleh karena itu pada fase 1 posisi Archiv Studio di bawah 

konsumen namun pada fase ke 2 dan ke 3 posisi Archiv Studio di atas konsumen.  

Dari segi produk substitusi, menurut hasil survei yang ada produk pengganti 

yang dirasa paling relevan adalah website/internet seperti laman pinterest,  

youtube, google, dll. Namun tetap produk substitusi yang ada tidak bisa 

memberikan layanan selengkap konsultan arsitektur interior. Sehingga membuat 

posisi Archiv Studio di atas dari produk substitusi yang ada. 

Tabel 1.8 Analisa Posisi Archiv Studio pada Setiap Fase Berdasarkan Analisa 

Industri(sambungan) 
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Dari segi pemasok dan supplier, Archiv Studio membutuhkan supplier furnitur, 

material finishing, aksesoris interior, dan sub-kontraktor. Pada fase pertama, Archiv 

studio belum memiliki channel supplier yang luas, dan perusahaan belum memiliki 

nama/dikenal luas. Sehingga posisi dari Archiv Studio di bawah supplier. 

Kemudian pada fase ke2 dan ke3 networking supplier semakin luas maka Archiv 

Studio tidak bergantung terhadap salah satu supplier saja. Sehingga posisi Archiv 

Studio di atas dari supplier. 

 Dari segi ancaman pendatang baru, industri arsitektur interior kini memiliki 

banyak pendatang baru. Namun kebanyakan pendatang baru tidak memiliki 

spesialisasi dan value yang unik. Sehingga posisi Archiv Studio lebih unggul 

dibanding pendatang baru dikarenakan Archiv Studio memiliki keunikan value 

yaitu interior branding. 

 Market Forces 

1.5.1. Market Issues 

Perkembangan perekonomian dunia kini mulai mengalami pergeseran tidak 

lagi pada sektor ekonomi industri melainkan mengarah pada ekonomi kreatif. Hal 

ini disebabkan negara-negara maju mulai menyadari sumber ekonomi kini tidak 

bisa hanya mengandalkan sektor industri, melainkan harus lebih memanfaatkan 

sumber daya manusia kreatif dimana kreativitas dapat menjadi modal untuk 

berinovasi dalam kompetisi pasar yang semakin besar (Purnomo, 2016). Secara 

global, Ekonomi kreatif diperkirakan tumbuh 5% per tahun dan akan terus 

berkembang menjadi US$ 6,1 triliun tahun 2020 (Mellita, 2014). Menurut hasil 

survey dan data statistik tahun 2016 (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2018), 
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ekonomi kreatif tahun 2015 telah mampu memberikan kontribusi secara signifikan 

yaitu sebesar 7,38% terhadap perekonomian nasional. 

Secara umum, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai sistem kegiatan manusia 

yang berkaitan dengan kreasi yang berkembang menjadi konsep modal kreatif yang 

memiliki potensi meningkatkan ekonomi daerah. Menurut Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dalam (Pascasuseno, 2014), “ekonomi kreatif merupakan 

ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga 

dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”. 

Dikutip dari Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif (Badan Ekonomi 

Kreatif Indonesia, 2018), terdapat 16 sub-sektor industri kreatif antara lain; kuliner, 

fashion, kriya, televisi dan radio, penerbitan, arsitektur, aplikasi dan game 

developer, periklanan, musik, fotografi, seni pertunjukan, desain produk, seni rupa, 

desain interior, film, desain komunikasi visual. Kemudian 4 sub-sektor yang 

mengalami pertumbuhan paling pesat hingga tahun 2015 antara lain; desain 

komunikasi visual (10,28%), musik (7,26%), animasi video (6,68%), arsitektur 

(6,62%). 

Arsitektur dan desain interior termasuk dalam sektor industri kreatif yang kini 

kian berkembang dan makin diminati. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor 

industri kreatif lainnya, di mana arsitektur dan interior dapat menjadi pendukung 

dari sektor industri kreatif lainnya. Selain itu pertumbuhan sektor industri kreatif 

merangsang pola berpikir kreatif dari masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat 

dapat melihat pentingnya desain di masa sekarang. Terbukti dari meningkatnya 

minat akan desain arsitektur maupun interior. Oleh karena itu terdapat potensi yang 



  44 

cukup besar pada industri arsitektur interior. Namun disisi lain, seiring dengan 

berkembangnya sektor desain interior dan arsitektur, maka persaingan pada industri 

ini juga semakin ketat. Maka perlu adanya sebuah perusahaan yang memiliki value 

yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar agar dapat bersaing. Oleh karena itu 

Archiv Studio memberikan value yang unik yaitu interior branding. 

1.5.2. Market Segment 

Segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi organisasi atau kelompok 

orang yang berbagi baik satu ataupun lebih karakteristik sehingga menyebabkan 

adanya kebutuhan yang serupa (Lamb, Fair, & Mcdaniel, 2003). Segmentasi pasar 

terdiri dari beberapa variabel yaitu; variabel geografis, variabel demografis, 

variabel psikografis, dan variabel perilaku (Nurtjahjani, Rachmi, & Masreviatuti, 

2017) Variabel segmentasi yang paling populer dan sering digunakan adalah 

variabel demografis. Segmentasi demografis meliputi umur, jenis kelamin, 

kelompok sosial ekonomi, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, dan lain-lain.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik konsultan arsitektur 

dan interior di Surabaya, segmentasi pasar dalam arsitektur interior yang digunakan 

adalah segmentasi sosial ekonomi dan juga segmentasi perilaku. Segmentasi sosial 

ekonomi terbagi menjadi 2 yaitu, menengah dan menengah ke atas. Segmentasi 

sosial ekonomi menengah memiliki karakteristik seperti memiliki budget terbatas 

dan desain cenderung sederhana. Sedangkan segmentasi menengah ke atas 

memiliki karakteristik seperti lebih mementingkan kualitas dan desain cenderung 

lebih mewah. Kemudian pada segmentasi perilaku dibagi menjadi 3 yaitu; 
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penggunaan pribadi, penggunaan bisnis, penggunaan umum. Segmentasi perilaku 

ini mempengaruhi jenis proyek. Penggunaan pribadi memiliki jenis proyek 

residensial, lalu penggunaan bisnis memiliki jenis proyek komersial, dan 

penggunaan umum memiliki jenis proyek fasilitas umum.  

Archiv Studio mengambil segmentasi sosial ekonomi menengah dan menengah 

ke atas. Kemudian sehubungan dengan value interior branding yang ditawarkan, 

maka Archiv Studio mengambi segmentasi penggunaan bisnis yang memiliki jenis 

proyek komersial. Hal ini dirasa sesuai dengan value yang ditawarkan. 

1.5.3. Needs and Demands 

Dilansir dari laman bisnis.com (Widarti, 2016), Ketua Himpunan Desainer 

Interior Indonesia Jawa Timur mengatakan bahwa pertumbuhan peminatan jasa 

desain interior mencapai 50% sejak tahun 2000. Peminatan jasa desain interior 

sekitar 50% dikontribusi oleh proyek-proyek bangunan hotel, perkantoran, sarana 

bisnis, dan pusat perbelanjaan, kemudian sebagian lagi dikontribusi oleh proyek 

perumahan baik proyek baru maupun renovasi. Ditambahkan juga secara nasional, 

Jawa Timur menempati peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam 

segi peminatan jasa desain. Maka seiring dengan meningkatnya peminatan jasa 

desain terutama di Jawa Timur, maka peluang konsultan arsitektur interior untuk 

menjawab permintaan tersebut juga semakin besar. 

Kemudian pada era perkembangan industri yang kian meningkat, persaingan 

pada dunia industri pun berbanding lurus dengan meningkatnya perkembangan 

industri. Dimana akhirnya perusahaan industri dituntut untuk semakin kreatif tidak 

hanya dalam menarik konsumen tetapi juga meningkatkan kinerja pegawai. Salah 
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satu caranya adalah menggunakan jasa desain arsitek dan interior. Sebagai contoh, 

kantor yang didesain dengan baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 

Contoh lain adalah retail yang di desain dengan unik sesuai branding dari retail 

tersebut dapat menarik perhatian pengunjung untuk masuk dan berbelanja, 

penjualan toko pun akan meningkat. Kebutuhan akan desain arsitektur dan interior 

guna meningkatkan sebuah usaha menciptakan peluang untuk konsultan arsitektur 

interior terutama dalam bidang interior branding. 

1.5.4. Switching Cost 

Salah satu faktor penting yang dapat mengikat baik calon klien maupun klien 

dengan perusahaan konsultan arsitektur interior adalah pelayanan yang memuaskan 

serta kepercayaan yang terjaga. Pelayanan yang memuaskan dalam artian 

perusahaan dapat tanggap menjawab pertanyaan klien dengan jelas dan sopan, 

memberikan update proyek secara berkala, menjaga hubungan komunikasi dengan 

klien (Hasil wawancara dengan salah satu pemilik perusahaan konsultan arsitektur 

interior di Surabaya). Sedangkan untuk menjaga kepercayaan dapat dalam hal 

menepati kesepakatan timeline pengerjaan proyek, menjaga kualitas desain, dan 

sebagainya. 

Pada fase pertama, klien cenderung mudah untuk berpindah pada perusahaan 

lain, hal ini disebabkan perusahaan masih baru dan belum memiliki banyak 

pengalaman sehingga tingkat kepercayaan klien juga kurang. Namun hal tersebut 

dapat diatasi dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga hubungan 

baik dengan klien. Dengan begitu, kepercayaan klien akan terbangun sedikit demi 

sedikit.  
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Pada fase kedua, klien sudah mulai tidak mudah untuk berpaling/berpindah 

pada perusahaan konsultan lain. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah semakin 

berpengalaman dan memiliki semakin banyak portofolio yang bisa menambah 

kepercayaan klien terhadap kinerja perusahaan. Namun perusahaan tetap harus 

memberikan layanan yang memuaskan sehingga klien tidak berpindah ke 

perusahaan lain. Dalam fase ini Archiv benar-benar memperhatikan konsistensi dari 

kualitas desain yang dihasilkan. 

Pada fase ketiga, klien cenderung susah untuk berpaling pada perusahaan lain. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah profesional dan semakin dikenal 

sehingga tidak sulit untuk membangun kepercayaan klien dengan perusahaan. Pada 

fase ini Archiv Studio dapat memberikan jaminan pada hasil desain dan realisasinya.  

1.5.5. Revenue Attractiveness 

Dalam industri desain utamanya arsitektur interior, alasan utama yang 

membuat klien bersedia untuk membayar konsultan arsitektur dan interior 

merupakan kepuasan klien terhadap hasil desain dan pelayanan yang ada. Dikutip 

dari wawancara penulis dengan seorang desainer, kepuasan klien diperoleh apabila 

desainer interior mampu menangkap dan mendesain sesuai keinginan klien yang 

kemudian hasil realisasi yang diterima klien memiliki kualitas dan sesuai gambar 

kerja, tidak lupa juga memberikan pelayanan yang baik. Selain itu memiliki suatu 

keunikan value dan layanan purnajual menjadi salah satu layanan tambahan yang 

dapat menambah nilai jual perusahaan.  

Dalam Archiv Studio, layanan jasa berupa solusi atas masalah berupa produk 

desain arsitektur interior guna memperkuat branding dari klien merupakan alasan 



  48 

utama klien membayar. Ditambah dengan adanya layanan branding dan re-

branding sehingga membuat pelayanan yang diberikan Archiv Studio terasa 

lengkap dan komplit bagi klien. Juga dengan pelayanan terbaik dimana klien akan 

ditangani secara profesional dan tanggap. Sehingga menimbulkan rasa kepuasan 

dan memunculkan potensi penggunaan jasa berulang.  

1.5.6. Kesimpulan 

Seiring berkembangnya sektor ekonomi kreatif maka peluang pada bisnis 

konsultan arsitektur interior juga semakin besar dan menjanjikan terutama pada 

proyek komersial. Dimana segmentasi terbesar ada pada usia produktif memulai 

bisnis dan usia produktif mengembangkan bisnis.  

Dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif inilah, perusahaan-perusahaan 

cenderung memerlukan desainer arsitek dan interior guna mendukung bisnis 

mereka. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Archiv Studio menawarkan desain 

architecture and interior branding untuk memperkuat brand perusahaan dalam 

persaingan industri yang semakin ketat. 

Kemudian guna mencegah klien berpindah kepada perusahaan arsitektur 

interior lainnya, Archiv Studio menawarkan pelayanan terbaik dan konsistensi 

kualitas desain untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari klien. Rasa puas 

adalah hal yang akan membuat klien rela untuk membayar jasa desain dan 

memunculkan peluang penggunaan jasa berulang pada Archiv studio. Kemudian 

Archiv Studio menawarkan kemudahan bagi klien untuk dapat juga konsultasi 

branding perusahaan klien. Hal ini didukung oleh kerja sama Archiv Studio dengan 

perusahaan konsultan branding.  
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 Key Trends  

1.6.1. Technology Trends 

Pada era sekarang manusia cenderung tidak dapat lepas dari gadget dan internet. 

Ketergantungan akan kedua hal tersebut disebabkan oleh adanya tren teknologi 

yang terus berkembang. Ketergantungan akan gadget dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu teknik marketing perusahaan, yaitu melalui sosial media dan website. 

Teknik marketing tersebut cocok dengan budaya tidak bisa lepas dari gadget dan 

internet dan juga masyarakat jaman sekarang yang cenderung mencari kebutuhan 

apa pun melalui media daring.  

Sesungguhnya, perkembangan tren teknologi dapat mempengaruhi segala 

aspek proses desain. Dalam buku arsitektur digital menyebutkan, pemanfaatan 

teknologi informasi pada kerja arsitek secara garis besar dapat ditemui pada 

aktivitas tersebut (Satwiko, 2010): 

a. Komunikasi 

Meliputi segala proses komunikasi selama proyek berlangsung yang 

dilakukan online. Bisa memanfaatkan email, media sosial, video call untuk 

konsultasi. Hal ini membuat proses komunikasi menjadi lebih mudah dan dapat 

terjaga dengan baik. 

b. Pencarian data 

Mencari data seputar iklim, topografi, tren desain, hasil penelitian, dll 

dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi melalui internet. 
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c. Pembuatan Sketsa Awal 

Merupakan proses penyampaian gagasan awal desain kepada klien. 

Sekarang dipermudah dengan adanya software-software baru. Salah satunya 

yaitu render simulator. 

d. Perhitungan-perhitungan konstruksi (konstruksi, biaya, fisika bangunan, 

utilitas, energy, pencemaran) 

e. Pengembangan desain 

Merupakan proses menuju ke karya desain yang lebih terpadu dalam 

bentuk animasi maupun virtual reality yang dapat dilakukan secara manual 

maupun otomatis dengan teknik morphing  

f. Pengenalan pemanfaatan teknologi baru dalam bangunan (solar energy, 

intelligent/smart buildings) 

g. Presentasi  

Proses penyampaian hasil desain kepada klien dengan menyajikan gambar 

presentasi. Hal ini dipermudah dengan adanya software-software baru untuk 

meningkatkan kualitas render sehingga tampak lebih nyata. 

h. Pembuatan gambar kerja 

Proses pembuatan gambar kerja juga dibantu dengan menggunakan 

software sehingga tidak lagi dilakukan secara manual. 

i. Pengarsipan Karya Desain 
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Penyimpanan hasil karya desain dilakukan secara sistematis dan digital 

sehingga aman dan dapat disimpan untuk waktu yang lama 

1.6.2. Regulatory Trends 

Dalam pelaksanaan bisnis konsultan arsitektur interior, Archiv Studio 

berpedoman pada beberapa regulasi yang ada. Antara lain, buku pedoman yang 

diterbitkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Himpunan Desainer Interior 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan.  

Berikut rangkuman dari poin-poin penting yang terdapat pada buku pedoman 

yang diterbitkan HDII 2006 (Himpunan Desainer Interior Indonesia, 2006): 

Hubungan kerja antara klien dengan konsultan interior mulai berlaku sejak 

terbitnya surat perintah kerja yang segera ditindak lanjuti dengan perikatan 

perjanjian kerja. Hubungan kerja antara klien dan konsultan interior diikat dalam 

suatu perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Di dalamnya tercantum 

rincian keterangan-keterangan yang jelas dan tegas tentang sifat, macam, dan 

lingkup pekerjaan, ketetapan batas waktu penugasan, besarnya imbalan jasa, cara 

dan tahap pembayarannya, serta berbagai hal yang berkaitan dengan adanya 

perikatan hubungan kerja ini. 

Klien berhak meminta perubahan dalam desain sebelum tahap pengembangan 

desain selesai dengan alasan yang bisa disepakati. Perubahan yang disepakati 

sebanyak-banyaknya dua kali, dengan konsekuensi tanpa dikenakan kewajiban 

membayar imbalan jasa tambahan. 
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Kemudian untuk regulasi dari buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek 

dengan Pengguna Jasa (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007), menyangkut beberapa hal 

sebagai berikut : 

- Bab 1 : Pengertian dan Batasan 

- Bab 2 : Pengikatan Hubungan Kerja 

- Bab 3 : Layanan Jasa Arsitek 

- Bab 4 : Layanan Utama Jasa Arsitek 

- Bab 5 : Standar Kinerja/Hasil Karya Arsitek  

- Bab 6 : Ketentuan Imbalan Jasa 

Lalu regulasi perundang-undangan yang menjadi pedoman perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

- UU no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek 

- UU no. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri 

Kemudian untuk tambahan layanan branding dan re-branding, yang menjadi 

pedoman bagi perusahaan adalah:  

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk  

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

1.6.3. Societal and Cultural Trends 

Tren sosial budaya saat ini cenderung terpengaruh oleh tren teknologi. Dimana 

saat ini manusia tidak bisa lepas dari perangkat pintar dan koneksi internet yang 

harus selalu terhubung. Setiap aktivitas manusia juga digerakkan melalui 
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serangkaian teknologi digital. Hingga relasi yang terbangun antar individu saat ini 

adalah relasi pertukaran digital, yang artinya interaksi dan transaksi masyarakat 

terjalin melalui internet dan perangkat digital (Ngafifi, 2014). Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kenaikan penggunaan smart phone yang cukup signifikan di 

Indonesia 

Sumber: (databoks, 2019) 

Dengan demikian, terciptalah budaya serba online, dimana hampir kebanyakan 

aktivitas dapat dilakukan secara online. Seperti contohnya, berbelanja online dan 

belajar melalui media online. Oleh karena itu perlu adanya sebuah experience 

khusus pada suatu tempat yang tidak bisa didapatkan melalui aktivitas online. 

Dalam hal ini, Archiv Studio memanfaatkan potensi tren tersebut dengan 

memberikan value interior branding, dimana dengan menggunakan interior 

branding dapat memberikan experience khusus pada suatu area komersial. 

Grafik 1.2 Grafik Penggunaan Smart Phone di Indonesia 
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Selain itu, budaya serba online dan canggih ini dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan sebagai media promosi melalui website dan sosial media. Tentu di masa 

sekarang teknik marketing ini akan sangat efektif untuk mencapai target pasar. 

Selain sebagai media promosi, media daring dapat digunakan sebagai sarana 

penghubung dan komunikasi dengan klien. Dengan menggunakan media online ini, 

maka proses komunikasi akan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. 

1.6.4. Socio Economic Trends 

Tren demografi yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bonus demografi. 

Bonus demografi adalah peluang yang tercipta atas kondisi dimana jumlah 

penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk 

usia non produktif (di bawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu 

tertentu pada suatu negara (Noor, 2015). Berdasarkan survei penduduk antar sensus 

2015 yang dilansir dalam laman databoks (2019), jumlah penduduk tahun 2019 

diproyeksikan mencapai angka 266,91 juta jiwa, terdiri dari 24.8 % anak usia 0-14 

tahun, 68.7% usia produktif 15-64 tahun, dan 6.51% usia lanjut diatas 65 tahun . 

(Databoks , 2019)  
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Sumber: Bappenas, 2018 

Dengan adanya bonus demografi ini, maka saat-saat ini merupakan waktu yang 

paling ideal untuk mendorong pembangunan. Hal ini menyebabkan adanya 

dorongan dari pemerintah guna memunculkan wirausaha muda dan 

memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan 

nasional. Dengan dorongan dari pemerintah, maka semakin banyak wirausaha yang 

akan bermunculan, ini dapat menjadi potensi yang dimanfaatkan sebagai target 

market oleh Archiv studio guna mendukung interior branding dari wirausaha-

wirausaha muda.  

Selain itu, dengan adanya bonus demografi, maka terdapat kemudahan bagi 

Archiv Studio untuk mendapatkan sumber daya manusia. Maka tren bonus 

Grafik 1.3. Jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
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demografi ini dimanfaatkan oleh Archiv Studio untuk memberdayakan dan melatih 

sumber daya manusia yang ada sesuai dengan misi perusahaan. 

1.6.5. Kesimpulan 

 Tren teknologi kini mengarah pada banyak pengembangan software terbaru 

dan kemunculan software baru yang semakin canggih. Tren teknologi ini dapat 

dimanfaatkan bidang arsitektur interior dalam hal penggunaan software terkini guna 

menunjang beberapa kegiatan proses mendesain. 

 Tren regulasi yang berkembang dalam konsultan arsitektur interior 

berpedoman pada IAI dan HDII. Serta dengan beberapa kebijakan juga peraturan 

pemerintah melalui Undang-Undang yang berlaku. Peraturan-peraturan ini 

melindungi dan memberikan batasan kerja dan hubungan perusahaan dengan klien. 

 Tren sosial budaya yang terjadi kini mengarah pada budaya serba online. 

Budaya ini dilihat sebagai potensi oleh Archiv Studio untuk memberikan value 

interior branding dimana akan memberikan experience khusus pada masyarakat 

agar mau mengunjungi suatu tempat. Selain itu Archiv Studio juga memanfaatkan 

budaya serba online sebagai media marketing guna mencapai segmentasi yang di 

targetkan. 

 Tren demografi saat ini adalah bonus demografi ini, maka saat-saat ini 

merupakan waktu yang paling ideal untuk mendorong pembangunan. Hal ini 

menyebabkan adanya dorongan dari pemerintah guna memunculkan wirausaha 

muda dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung 

pembangunan nasional. Dengan dorongan dari pemerintah, maka semakin banyak 
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wirausaha yang akan bermunculan, ini dapat menjadi potensi yang dimanfaatkan 

Archiv studio guna mendukung interior branding dari wirausaha-wirausaha muda. 

 Macro Economic Forces 

1.7.1. Global Market Condition 

Kondisi perekonomian global kini sedang lesu dengan tingkat pertumbuhan 

yang dapat terbilang lambat. Dilansir oleh Bappenas, pada triwulan 1 tahun 2019, 

sebagian besar negara sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 

(Bappenas, 2019). Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh 3,2 persen (YoY) pada 

triwulan I tahun 2019, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan I tahun 2018. 

Kemudian pertumbuhan ekonomi Tiongkok cenderung stabil pada triwulan 1 tahun 

2019 yakni sebesar 6,4 persen (YoY) 

 

Sumber: (Bappenas, 2019) 

 

Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 Tahun 2019 di berbagai negara 
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Tingkat pengangguran mengalami penurunan sepanjang tahun 2019. Tercatat 

di Amerika Serikat pada bulan Maret 2019 tingkat pengangguran sebesar 3,8 persen 

lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai angka 4 persen (Bappenas, 2019) 

Kondisi perekonomian Indonesia tahun ini tidak meningkat banyak hanya 

sekitar 5.07 persen (YoY) meningkat tipis dibandingkan tahun 2018 (Bappenas, 

2019). Dengan konsumsi tertinggi pada konsumsi rumah tangga dan perkembangan 

sektor ekonomi terbesar merupakan sektor industri. Hal ini membuktikan bahwa 

daya beli masyarakat masih cukup besar.  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Disisi lain, jumlah pengangguran menurun. Seperti dilansir dari laman 

ekonomibisnis.com berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, angka 

pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 6.18 persen kemudian pada Agustus 

2017 dan 2018 turun menjadi 5,5 persen dan 5,34 persen (Suwiknyo, 2019). Hingga 

data per Agustus 2019 angka pengangguran mengalami penurunan hingga 

mencapai angka 5,28 persen. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak 

lapangan pekerjaan dibuka dengan maraknya wirausahawan baru yang muncul. 

Grafik 1.5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
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Artinya, perlu adanya konsultan arsitektur interior yang dapat menunjang branding 

dari para wirausahawan tersebut, oleh karena itu Archiv Studio memberikan 

layanan jasa Arsitektur Interior dengan spesialisasi interior branding. 

1.7.2. Capital Market 

Iklim pasar modal hingga Agustus 2019 masih terpantau kondusif dengan 

indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat naik 1,41% (ytd) dari posisi 6.194 

pada 28 Desember 2018 menjadi 6.282 pada 9 Agustus 2019. Menurut data dari 

OJK, kapitalisasi pasar pun tumbuh 2,58% (ytd) dari Rp7.023 triliun menjadi 

Rp7.205 triliun. (Uly, 2019). Menurut Direktur Investasi Saran Mandiri Hans Kwee 

mengatakan bahwa pelemahan yang terjadi tidak terlalu signifikan dikarenakan 

memang faktor utamanya masih digerakan sentimen global. Hans juga mengatakan 

kepada Kontan.co.id (2019) “Ini justru bisa dimanfaatkan untuk buy on 

weakness. Terlebih Amerika Serikat (AS) yang menunda rencana perang dagang 

dengan Huawei,” (H., 2019) 

Selain itu pemerintah juga akan mendorong supaya perusahaan kecil dan 

menengah untuk ikut menerima pendanaan dari Pasar Modal. Dilansir dari 

tempo.co (Prasongko, 2019), Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan 

bahwa upaya mendorong perusahaan skala kecil hingga menengah untuk 

memperoleh pendanaan dari pasar modal adalah dengan menerapkan segmentasi 

pendanaan di pasar modal berdasarkan ukuran perusahaan yang membutuhkan dana. 

Ditambahkan juga oleh Direktur Utama BEI Inarno Djajadi (Nurfitriyani, 2019), 

SRO (Self Regulatory Organization) memperluas layanan dan produk agar dapat 

meningkatkan kuantitas Perusahaan Tercatat serta investor, sehingga memperkuat 
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Pasar Modal Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut mendukung adanya 

pertumbuhan dari sektor bisnis di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya peluang 

dan potensi bagi Archiv Studio dalam memberikan layanan jasa desain arsitektur 

interior yang dapat mendukung bisnis mereka. 

Selain itu dengan segala kemudahan dari kebijakan yang ada terhadap pasar 

modal. Maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh Archiv Studio untuk mendapatkan 

modal tambahan dalam mengembangkan usaha.  

1.7.3. Commodity and other Resources 

Kondisi komoditas komponen dan material bangunan diproyeksikan oleh para 

pebisnis pada bidang ini akan mengalami pertumbuhan dari segi peminatannya 

pada semester kedua 2019 ini. Seiring berlalunya pemilu dan lebaran, diikuti oleh 

pembangunan oleh berbagai macam proyek terlebih proyek pemerintah dalam 

infrastruktur. Hal ini telah diantisipasi oleh beberapa pebisnis seperti meningkatkan 

jumlah produksi dan mengekspansi bisnis mereka ke berbagai daerah. Contohnya 

Mitra 10 yang menargetkan untuk menambah 26 toko selama periode 2017-2020 

sehingga nantinya Mitra10 akan memiliki total 50 toko yang tersebar di Indonesia. 

(Rinaldi, 2016) 

Oleh karena itu, maka guna memperoleh komoditas bahan bangunan tidaklah 

sulit. Selain itu harga dari komoditas bahan bangunan juga akan bersaing. Hal ini 

tentunya akan mempermudah dari bidang jasa konsultan arsitektur interior untuk 

mendapatkan bahan baku. Terlebih konsultan arsitektur interior dapat memperluas 

lingkup proyeknya hingga ke daerah sekalipun, dikarenakan adanya kemudahan 

memperoleh komoditas bahan bangunan pada daerah.  
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1.7.4. Economic Infrastructure 

Pemerintah Indonesia kini tengah melakukan usaha terus-menerus untuk 

membenahi infrastruktur di Indonesia. Untuk saat ini pembangunan infrastruktur di 

Indonesia paling terlihat pada pulau Jawa. Pemerintah berfokus untuk membenahi 

infrastruktur penghubung antar daerah di pulau Jawa guna menunjang 

perekonomian Indonesia. Hal ini membuat adanya kemudahan guna menjangkau 

daerah lain di pulau Jawa. Sehingga memberikan pengaruh kemudahan 

pendistribusian/penyaluran bahan baku serta menjangkau proyek sekitaran pulau 

Jawa. 

   

Sumber; CNBC Indonesia (Citradi, 2019) 

 Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh sub-sektor mengalami peningkatan. 

Peningkatan infrastruktur paling tinggi adalah pada sub-sektor konektivitas jalan. 

Tabel 1.9 Tabel Perkembangan subsektor infrastruktur Indonesia 
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Artinya jalur darat memiliki potensi yang paling baik untuk di manfaatkan dalam 

mobilitas/pendistribusian supplier menuju lokasi proyek. 

Di Surabaya yang mana merupakan basis dari Archiv Studio, memiliki 

infrastruktur jalan dalam kota yang baik. Terlihat dari banyaknya jalan-jalan yang 

telah di bangun dan akan dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Surabaya telah 

terhubung dengan beberapa jalan nasional, memiliki jalan tol lintas kota, dan 

kondisi jalan raya yang cukup baik, serta beberapa jalur baru penunjang seperti; 

underpass Satelit, kemudian perencanaan pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat 

(JLLB) yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2020, dan Jalur Luar Lingkar 

Timur (JLLT). Dengan pembangunan jalan, tentunya akan mempermudah 

transportasi baik oleh perusahaan, klien, maupun supplier guna menuju lokasi 

proyek. Terutama pada lokasi kantor Archiv Studio yang mana bertempat di lokasi 

perumahan Citraland sehingga membuat Archiv Studio memiliki akses ke 

terjangkauan yang baik. 

1.7.5. Kesimpulan 

 Kondisi perekonomian global memang sedang lesu namun tingkat 

pengangguran menurun. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak lapangan 

pekerjaan dibuka dengan maraknya wirausahawan baru yang muncul. Artinya, 

perlu adanya konsultan arsitektur interior yang dapat menunjang branding dari para 

wirausahawan tersebut, oleh karena itu Archiv Studio memberikan layanan jasa 

Arsitektur Interior dengan spesialisasi interior branding. 
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Kondisi pasar modal saat ini masih kondusif, didukung oleh beberapa kebijakan 

dari Lembaga pemerintahan guna mempermudah perolehan modal. Hal ini dapat 

menjadi potensi karena banyak bisnis yang akan berkembang dan segmentasi 

Archiv Studio adalah para pebisnis yang membutuhkan interior branding. Selain 

itu juga dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, Archiv Studio juga akan 

menjadi lebih mudah mendapatkan modal tambahan. 

Komoditas utama dalam bisnis konsultan arsitektur interior adalah komoditas 

bahan bangunan. Permintaan komoditas ini diproyeksikan akan naik, sehingga 

banyak pebisnis dalam komoditas ini yang melakukan pengembangan bisnisnya. 

Sehingga membuat tidaklah susah untuk memperoleh komoditas bahan bangunan 

dengan harganya bersaing. 

Kondisi infrastruktur Indonesia saat ini cukup baik. Baik dengan adanya 

pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pulau Jawa maupun 

dalam kota Surabaya membuat mobilitas baik bagi klien, perusahaan, dan juga 

supplier menjadi mudah. 

 

 Business Model Canvas 

1.8.1. Value Proposition 

a. Design  

Archiv Studio memberikan desain arsitektur dan interior dengan 

pendekatan interior branding. Sehingga desain yang dihasilkan memiliki 

karakter sesuai dengan brand klien (interior branding). Hal ini sesuai dengan 
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fokus perusahaan yang berfokus pada proyek komersial, kantor, dan hospitality. 

Tujuan dari value desain ini adalah supaya desain arsitektur interior tidak hanya 

bernilai estetik dan fungsional, tetapi juga dapat memperkuat identitas brand 

dari perusahaan klien. 

b. Customization 

Desain yang dihasilkan oleh Archiv Studio menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan masing-masing klien. Serta melalui proses analisa 

mendalam mengenai branding klien. Branding perusahaan merupakan 

identitas perusahaan dimana antar perusahaan tidak mungkin memiliki 

branding yang sama. Maka dari itu desain yang dihasilkan juga tidak mungkin 

sama antara klien satu dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk 

mengakomodasi kebutuhan masing-masing klien yang pasti berbeda dan 

menghindari adanya kesamaan/identik dengan brand lain.  

c. Getting the job done 

Archiv Studio memberikan solusi pemecahan masalah perihal branding 

dalam desain arsitektur dan Interior. Dalam hal ini Archiv Studio membantu 

merepresentasikan branding perusahaan klien ke dalam ketiga aspek interior 

branding. Sehingga klien bisa berfokus untuk pada branding perusahaan.  

d. Brand 

Archiv Studio memberikan desain arsitektur interior yang dapat 

memperkuat nilai branding dari perusahaan klien. Sehingga klien yang 

menggunakan jasa Archiv Studio memiliki identitas perusahaan yang semakin 
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kuat. Dengan adanya identitas perusahaan klien yang kuat, akan semakin 

terlihat profesional. Hal ini tentu meningkatkan prestige dari perusahaan klien. 

1.8.2. Customer Relationship 

a. Dedicated personal Assistance and personal assistance 

Penggunaan dari tipe pelayanan dibedakan berdasarkan segmentasi pasar. 

Untuk segmen menengah dilayani dengan personal assistance, dimana satu 

desainer menangani lebih dari satu atau beberapa klien sekaligus. Hal ini 

dikarenakan untuk segmen menengah, lingkup proyek tidak terlalu luas 

sehingga memungkinkan desainer untuk menangani lebih dari satu klien. 

Sedangkan untuk segmentasi menengah ke atas menggunakan sistem dedicated 

personal assistance. Dimana 1 orang perwakilan perusahaan menangani 1 

orang klien dari awal sampai akhir proses. Segmentasi menengah ke atas 

cenderung di isi oleh brand / perusahaan ternama. Sehingga dalam 

pelayanannya harus lebih berhati-hati guna menjaga relasi Archiv Studio 

dengan klien tersebut. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kepercayaan klien 

dan juga memunculkan peluang adanya penggunaan jasa berulang. Selain itu 

karena lingkup proyek lebih besar, maka guna menghindari salahan paham 

dengan klien dan menambah efektivitas kerja desainer dipilih untuk 

menggunakan tipe dedicated personal assistance.. 

b, Long term 

Archiv Studio akan menjalin hubungan baik dengan klien sehingga 

hubungan dapat berlangsung jangka panjang. Hal ini dimaksudkan apabila 
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klien berencana untung membuka cabang dapat menggunakan jasa dari Archiv 

Studio kembali (penggunaan jasa berulang). Ataupun klien dapat 

merekomendasikan Archiv Studio kepada perusahaan lain (word of mouth). 

Hubungan jangka panjang ini dilakukan Archiv Studio dengan cara 

memberikan perhatian kepada klien yaitu salah satunya dengan ucapan pada 

hari raya ataupun event yang diadakan perusahaan klien. Hal tersebut diyakini 

bisa menjaga hubungan baik antar Archiv Studio dengan perusahaan klien agar 

dapat terjalin dalam jangka waktu yang lama.  

c. Co-Creation 

 Archiv Studio mengajak klien untuk memberikan ide, masukan, dan 

keinginannya dalam proses mendesain melalui rapat/meeting dengan Archiv Studio. 

Rapat tersebut diadakan secara berkala setidaknya 1x pada setiap tahapan desainnya, 

mulai dari brief awal hingga pengembangan desain. Dalam meeting tersebut klien 

dapat memberi tanggapan terhadap desain yang dihasilkan langsung kepada 

desainer yang bertanggung jawab.  

1.8.3. Customer Segment 

Pada fase pertama customer segment yang diterapkan Archiv Studio adalah 

sebagai berikut: 

- Segmented: Pada fase awal perusahaan Archiv Studio sudah menerapkan 

segmentasi tipe segmented. Archiv Studio menyasar segmen pasar dengan 

kebutuhan memperkuat branding bisnisnya melalui arsitektur dan interior. 
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Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menerima 

proyek yang tidak menggunakan pendekatan interior branding. 

- Segmentasi Sosial Ekonomi: Pada fase awal perusahaan Archiv Studio 

menerapkan segmentasi ekonomi menengah. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan yang masih terbilang baru dan belum memiliki pengalaman 

yang banyak. Juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik 

konsultan arsitektur di Surabaya, segmentasi ekonomi menengah memiliki 

karakteristik yaitu; desain cenderung sederhana, budget terbatas, dan skala 

proyek cenderung kecil. Namun tetap tidak menutup kemungkinan Archiv 

Studio untuk menerima proyek di luar segmentasi ekonomi menengah. 

- Segmentasi Perilaku: Pada fase awal Archiv Studio menerapkan segmentasi 

perilaku penggunaan bisnis. Sesuai dengan value yang ditawarkan oleh 

Archiv Studio yaitu interior branding. Segmentasi tersebut menurut hasil 

wawancara dengan salah satu pemilik konsultan arsitektur interior di 

Surabaya mempengaruhi jenis proyek, yang mana segmentasi perilaku 

penggunaan bisnis memiliki jenis proyek komersial. Namun dikarenakan 

pada fase awal perusahaan membutuhkan portofolio untuk membangun 

kepercayaan calon klien maka tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan 

untuk menerima proyek penggunaan lain seperti penggunaan pribadi 

dengan jenis proyek residensial dan penggunaan umum dengan jenis proyek 

fasilitas umum. 

Pada fase kedua dan ketiga customer segment yang diterapkan Archiv Studio 

adalah sebagai berikut: 
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- Segmented: Pada fase kedua dan ketiga perusahaan Archiv Studio tetap 

menerapkan segmentasi tipe segmented. Archiv Studio menyasar segmen 

pasar dengan kebutuhan memperkuat branding bisnisnya melalui arsitektur 

dan interior. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk 

menerima proyek yang tidak menggunakan pendekatan interior branding. 

- Segmentasi Sosial Ekonomi: Pada fase kedua dan ketiga perusahaan Archiv 

Studio menerapkan segmentasi ekonomi menengah dan menengah ke atas. 

Pada fase ini Archiv Studio mulai berkembang dan memiliki pengalaman 

yang lebih banyak. Sehingga pada fase ini Archiv Studio menargetkan 

segmentasi kelas menengah atas atau brand perusahaan yang lebih besar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik konsultan 

arsitektur di Surabaya, segmentasi ekonomi menengah memiliki 

karakteristik yaitu; desain cenderung sederhana, budget terbatas, dan skala 

proyek cenderung kecil. Sedangkan segmentasi menengah ke atas memiliki 

karakteristik lebih mementingkan kualitas hasil, desain cenderung berkelas, 

dan skala proyek lebih besar. 

- Segmentasi Perilaku: Pada fase kedua dan ketiga Archiv Studio tetap 

menerapkan segmentasi perilaku penggunaan bisnis. Sesuai dengan value 

yang ditawarkan oleh Archiv Studio yaitu interior branding. Segmentasi 

tersebut menurut hasil wawancara dengan salah satu pemilik konsultan 

arsitektur interior di Surabaya mempengaruhi jenis proyek, yang mana 

segmentasi perilaku penggunaan bisnis memiliki jenis proyek komersial. 

Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menerima 



  69 

proyek penggunaan lain seperti penggunaan pribadi dengan jenis proyek 

residensial dan penggunaan umum dengan jenis proyek fasilitas umum. 

b. Segmentasi Ekonomi 

Segmentasi Ekonomi dari Archiv Studio adalah segmen menengah dan 

menengah ke atas. Dimana segmen menengah memiliki lingkup proyek lebih 

kecil dan sederhana sedangkan segmen menengah ke atas merupakan 

perusahaan besar dan lingkup proyek lebih besar. 

1.8.4. Channel 

a. Awareness 

Pada fase pertama perusahaan akan menciptakan awareness masyarakat 

dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut melalui orang-orang terdekat. 

Berdasarkan hasil analisa konsumen industri, konsumen properti 50% 

memanfaatkan jasa konsultan arsitektur interior. Maka hal ini dimanfaatkan 

oleh Archiv Studio dengan melakukan pendekatan awareness melalui 

perusahaan properti & kontraktor. Kemudian Archiv Studio juga memanfaat 

sosial media sebagai media promosi yang mudah mencapai target sasaran, 

dimana media sosial dan website akan memuat portofolio-portofolio 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang masih merintis, maka media 

yang digunakan untuk membangun awareness perusahaan adalah media yang 

sederhana dan dekat dengan perusahaan. 

Kemudian pada fase kedua, awareness dapat dibangun dari testimoni klien 

yang telah menggunakan jasa perusahaan kepada relasi dari klien tersebut. 
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Ditambah dengan strategi marketing menggunakan website yang lebih 

diperbaharui. Selain itu Archiv Studio juga mengikuti pameran konsultan 

arsitektur interior guna membangun awareness akan perusahaan. 

Selanjutnya pada fase ketiga, awareness perusahaan dibangun juga 

dibangun dengan testimoni klien yang puas dapat merekomendasikan kepada 

relasi dari klien tersebut. Ditambah dengan strategi marketing menggunakan 

website serta media sosial yang dikelola secara profesional. Selain itu Archiv 

Studio juga mengikuti pameran konsultan arsitektur interior dan mengadakan 

seminar untuk desainer muda Indonesia mengenai interior branding.  

b. Evaluation 

Archiv Studio membantu customer mengevaluasi value proposition yang 

ditawarkan melalui website, e-mail, telepon, dan bertatap muka secara 

langsung. Proses evaluasi value proposition ini dilakukan bersama dengan 

wakil perusahaan. 

c. Purchase 

Proses penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran dapat dilakukan 

secara langsung bertatap muka dengan wakil perusahaan ataupun dilakukan 

secara online (surat elektronik) dan pembayaran melalui transfer  

d. Delivery 

Penyampaian hasil desain dilakukan secara langsung bertatap muka 

dengan metode presentasi. Namun bisa juga dengan media sosial 
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(line/whatsapp) Kemudian untuk serah terima hasil desain dilakukan langsung 

oleh wakil perusahaan 

e. After Sales 

Menanyakan tingkat kepuasan atas hasil desain secara langsung. Juga 

mengirimkan karangan bunga/ papan bunga sebagai ucapan selamat saat acara 

pembukaan proyek. Selain itu guna menjaga hubungan baik dengan klien 

setelah proyek selesai, Archiv Studio juga memberi ucapan pada hari raya 

ataupun event penting dari klien. 

1.8.5. Key Activities 

a. Problem Solving 

Archiv Stuio merupakan perusahaan yang memberikan solusi atas masalah 

klien berupa masukan desain berupa kegiatan konsultasi. Kegiatan konsultasi 

ini diberikan guna menggali kebutuhan, potensi branding, dan keinginan klien. 

Baru kemudian akan mencari solusi yang sesuai berupa konsep desain. 

b. Production 

Archiv Studio sebagai perusahaan penyedia jasa desain, melakukan proses 

produksi desain mulai dari konsep desain, pengembangan desain, pengadaan 

pelaku pelaksana/kontraktor dan pengawasan proyek secara berkala. Oleh 

karena itu proses produksi pada Archiv Studio memiliki produk akhir berupa 

desain baik yang direalisasikan maupun tidak. Tahapan dalam proses produksi 

yang dilaksanakan oleh Archiv Studio berpedoman kepada Buku Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas (Himpunan 



  72 

Desainer Interior Indonesia, 2006) dan Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara 

Arsitek dengan Pengguna Jasa (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Hal ini 

dimaksudkan agar Archiv memiliki standar acuan dan landasan dalam 

menjalankan proses produksi desain. Sehingga tahapan-tahapan yang dilalui 

lebih jelas dan terarah. 
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Bagan 1.1 Standar Operasional Prosedur Desain Archiv Studio 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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1.8.6. Key Patnership 

Motivasi berpatner yang digunakan oleh Archiv Studio adalah Optimization 

and Economy. Artinya Archiv Studio berpatner dengan tujuan untuk melengkapi 

kebutuhan sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan yaitu dalam bidang 

realisasi desain. Hal tersebut agar alokasi sumber daya dan aktivitas dalam 

perusahaan menjadi lebih optimal dan efisien 

Kemudian tipe berpatner yang digunakan oleh Archiv Studio adalah sebagai 

berikut;. 

a. Strategic Alliance between non-competitor; 

- Archiv Studio perusahaan berpatner tipe aliansi dengan kontraktor. Dimana 

tipe aliansi ini bertujuan untuk saling menguntungkan dengan motivasi 

berpatner untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan yaitu dalam bidang realisasi desain.  

- Archiv Studio juga berpatner dengan beberapa vendor material finishing 

seperti HPL (Taco, Lamitak, Aica, Winston, dll); flooring (Goodrich, Asia 

Tile, Titanium Granite, Milan Tiles, Roman, Marmer Gallery, MM Gallery, 

dll); wall finishing (Goodrich,dll); fabric (Vania,dll); furniture and 

accesoris (IKEA, Informa, KANA, Urbanloft, Vinoti, Vivere, dll); lighting 

(lightvolution, lalalamp, lightology, dll), dan lain sebagainya dengan tujuan 

untuk mendapatkan product knowledge dan opsi penggunaan material 

maupun furnitur dan pelengkapnya yang akan diaplikasikan pada desain.   
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1.8.7. Key Resources 

a. Physical Asset  

Aset fisik yang dimiliki oleh Archiv Studio terbagi dalam 3 fase. Fase 

pertama Archiv Studio hanya memiliki aset fisik berupa perangkat komputer 

dan printer A3, ditambah dengan beberapa aset fisik pribadi milik founder 

Archiv Studio yaitu tempat bekerja dan transportasi berupa mobil. Kemudian 

pada fase kedua, Archiv Studio memiliki tambahan aset fisik berupa beberapa 

perangkat komputer dan kantor sewa. Sedangkan transportasi berupa mobil 

masih milik pribadi dari founder Archiv Studio. Pada fase ketiga Archiv Studio 

memiliki tambahan aset fisik berupa tambahan beberapa perangkat komputer, 

transportasi berupa mobil milik perusahaan, bangunan kantor yang berlokasi di 

Surabaya. 

b. Financial 

Sumber finansial Archiv Studio pada fase 1 berasal dari founder Archiv 

Studio dan laba dari fee hasil desain perancangan. Kemudian pada fase kedua 

dan ketiga sumber finansial berasal dari perputaran hasil fee desain pada fase 

pertama. Ditambah juga bantuan permodalan oleh pihak ketiga yang akan 

berperan menjadi sekutu komanditer guna mengembangkan perusahaan seperti 

menambah aset-aset yang diperlukan oleh perusahaan. 

c. Intellectual 
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Sumber daya intelektual dari Archiv Studio adalah hak paten desain, 

pengetahuan mengenai interior branding, database klien, database 

partnership dan originalitas dari desain yang dihasilkan.  

c. Human Resources 

Sumber daya manusia dalam Archiv Studio termasuk sumber daya yang 

krusial/penting. Dalam hal ini sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana 

perusahaan yang memiliki tugas dan divisi yang berbeda-beda. Pada Fase pertama 

perusahaan belum mempunyai staff tetap dan menggunakan outsourcing. Barulah 

pada fase ke2 perusahaan mulai mempekerjakan staff (Desainer, Arsitek, Drafter, 

HRD, finance, Project Manager) 

Bagan 1.2 Struktur Perusahaan Archiv Studio Fase Kedua 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

Bagan 1.3 Struktur Perusahaan Archiv Studio Fase Ketiga 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 



  77 

 

Berikut uraian pekerjaan berdasarkan struktur organisasi Archiv Studio: 

CEO – Principal Designer 

- Menyusun dan menentukan strategi dalam menjalankan perusahaan 

- Sebagai desainer utama pada perusahaan 

- Memegang kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap segala 

keputusan yang diambil oleh perusahaan 

- Bertemu dan melakukan meeting dengan klien 

- Memeriksa, menyetujui/menolak, dan memberi masukan terhadap 

rancangan desain sebelum dipresentasikan pada klien 

- Membuat konsep desain awal bersama dengan tim desainer. 

Project Manager 

- Membuat dan mengatur timeline dari proyek yang ada. 

- Memastikan operasional proyek berjalan dengan lancar. 

- Memantau progress kerja desainer dan arsitek agar sesuai timeline yang 

telah ditetapkan. 

- Mengatur jadwal meeting dengan klien 

HRD 

- Mengawasi kinerja setiap karyawan yang ada termasuk outsource OB 

dan sopir 

- Melakukan seleksi baik seleksi CV dan juga wawancara pada calon 

karyawan baru 
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- Melakukan pemecatan terhadap karyawan berdasarkan persetujuan 

dengan pimpinan perusahaan. 

- Mengatur pembayaran gaji kepada setiap pegawai 

Finance 

- Membuat dan mengawasi arus kas perusahaan 

- Menjaga keuangan perusahaan agar tidak terjadi defisit 

- Mengatur jadwal pembayaran klien termasuk melakukan penagihan 

dan membuat invoice untuk klien. 

- Membuat perhitungan RAB (estimasi harga) yang ditujukan untuk 

klien 

Senior Architect 

- Bertanggung jawab pada suatu proyek. 

- Mendesain proyek. 

- Membimbing dan memberikan jobdesk pada arsitek junior. 

- Meeting dengan klien. 

- Melakukan observasi lapangan 

Senior Interior Designer 

- Bertanggung jawab pada suatu proyek. 

- Mendesain proyek. 

- Membimbing dan memberikan jobdesk pada desainer junior. 

- Meeting dengan klien. 

- Melakukan observasi lapangan 
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Junior Architect 

- Membantu senior architects dalam proses mendesain. 

- Turut serta dalam proses diskusi konsep bersama senior architects. 

- Meeting dengan klien dan observasi lapangan 

Junior Interior Designer 

- Membantu senior architects dalam proses mendesain. 

- Turut serta dalam proses diskusi konsep bersama senior architects. 

- Meeting dengan klien dan melakukan observasi lapangan. 

Drafter Architects & Interior 

- Membuat gambar kerja sesuai dengan desain yang diberikan oleh tim 

desain  

Head of Branding Team 

- Memberikan konsep utama pada desain branding klien. 

- Memimpin rapat dengan klien mengenai kebutuhan branding klien. 

- Membagi tugas dan membimbing tim branding. 

- Bertanggung jawab atas desain yang dihasilkan. 

Graphic Designer 

- Merancang visual identity brand dari klien. 

- Meeting dengan klien 

- Turut serta dalam diskusi konsep bersama Head of Branding Team. 
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Bagan 1.4 menunjukkan SOP kantor Archiv Studio pada fase kedua dan ketiga. 

Dimana jam masuk kantor dari Archiv Studio adalah pukul 9 pagi dan jam pulang 

kantor dari Archiv Studio yaitu pukul 6 sore.  

 

 

Bagan 1.5 Standar Operasional Prosedur Kerja Kantor Archiv Studio 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 

Bagan 1.4 Standar Operasional Prosedur Penerimaan Desainer 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020)  
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1.8.8. Cost Structure  

A. Pada fase pertama  

- Value driven : Mengutamakan hasil desain dan value tanpa terlalu 

memperhitungkan cost karena yang dijual oleh perusahaan adalah value 

desain. 

- Variable Cost : Jasa freelance, biaya akomodasi meeting, dan biaya tidak 

terduga 

- Fixed Cost : Biaya operasional perusahaan dan biaya listrik dan internet, 

biaya marketing perusahaan 

B. Pada fase kedua mengalami perubahan 

- Variable Cost : Biaya akomodasi meeting, biaya cetak/printing, dan biaya 

tidak terduga 

- Fixed Cost : Gaji Karyawan, biaya sewa tempat, biaya operasional 

perusahaan dan biaya listrik dan internet, kebutuhan marketing perusahaan. 

C. Pada fase ketiga mengalami perubahan  

- Variable Cost : Biaya printing/cetak, akomodasi meeting dan biaya tidak 

terduga 

- Fixed Cost : Gaji Karyawan, biaya operasional perusahaan dan biaya listrik 

dan internet, biaya marketing perusahaan, ditambah biaya pemeliharaan 

gedung juga pajak bangunan. 
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1.8.9. Revenue Stream 

- Stream Model : Asset Sale. Archiv Studio merupakan perusahaan penyedia 

jasa konsultan arsitektur interior dimana pemasukan diperoleh dari hasil 

penjualan produk desain interior arsitektur serta branding. 

- Pricing model: list price dimana harga jasa telah ditetapkan sesuai layanan 

jasa arsitektur dan interior namun dapat terjadi proses negosiasi dan 

penyesuaian dengan lokasi, waktu, dan kerumitan desain dari proyek. 

Pedoman harga yang digunakan dalam menentukan harga adalah pedoman 

IAI untuk layanan jasa arsitektur sedangkan untuk desain interior 

berdasarkan rata-rata tarif layanan jasa serupa. 

- Untuk tarif layanan jasa arsitektur, Archiv Studio berpedoman pada Buku 

Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa (Ikatan Arsitek 

Indonesia, 2007) dengan ketentuan sebagai berikut: 

Sumber: (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007) 

Tabel 1.10 Perhitungan Imbalan Jasa Arsitek 
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Dengan penjabaran kategori bangunan: 

-  Bangunan khusus: Bangunan yang dimiliki, digunakan, dan 

dibiayai oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

- Bangunan sosial: Memiliki sosial yang bersifat komersial (non 

komersial): bangunan pelayanan masyarakat dengan luas bangunan 

maksimum 250m2 dan bangunan rumah tinggal dengan maksimum 

luasan 36m2.  

-  Bangunan Kategori 1: memiliki karakter sederhana, kompleksitas 

dan tingkat kesulitan yang rendah. Yang termasuk antara lain; 

asrama, hotel, bengkel, gudang, bangunan komersial tidak 

bertingkat, tempat parkir. 

-  Bangunan Kategori 2: memiliki karakter, kompleksitas, dan tingkat 

kesulitan yang rata-rata. Yang termasuk antara lain; apartemen, 

kondominium, kompleks perumahan, gardu pembangkit listrik, 

gudang pendingin, pabrik, bangunan parkir bertingkat, kafetaria, 

restoran, kantor, perkantoran, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar 

hanggar, stasiun, terminal, auditorium, bioskop, ruang pameran, 

ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, 

penjara, kantor pelayanan umum, klinik spesialis, klinik umum, 

rumah jompo, sekolah, tempat perawatan, Gedung olahraga, 

gymnasium, kolam renang, stadion, taman umum.   
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-  Bangunan Kategori 3: memiliki karakter khusus, kompleksitas dan 

tingkat kesulitan tinggi. Yang termasuk adalah; rumah tinggal privat, 

bandara, hotel, galeri, ruang konser, museum, monumen, istana, 

rumah sakit, sanatorium, laboratorium, kampus, pusat penelitian, 

tempat peribadatan dengan luasan lebih dari 250m2, kantor kedutaan, 

kantor Lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan 

dengan dekorasi khusus. 

- Sedangkan untuk tarif layanan jasa interior Archiv Studio mematok tarif 

per-meter persegi dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.11. Tarif Layanan Jasa Interior Archiv Studio 

Jenis Layanan 

Fase 1 

(harga/m2) 

Fase 2 

(harga/m2) 

Fase 3 

(harga/m2) 

Interior Rp. 125,000,- Rp. 250,000,- Rp. 400,000,- 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2019) 

- Untuk layanan branding yang diberikan Archiv Studio pada fase kedua dan 

ketiga mematok harga Rp500.000 sampai dengan Rp5.000.000,- tergantung 

dengan produk hasil yang dibutuhkan klien.  

 Rencana Keuangan  

1.9.1. Cash Flow 

Dalam arus kas Archiv Studio terbagi menjadi dua, yaitu pemasukan dan 

pengeluaran. Kemudian pemasukan terbagi menjadi dua layanan yaitu jasa desain 
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interior dan jasa desain arsitektur. Permodalan awal didapat dari dana pribadi 

pemilik. Sedangkan dana permodalan berikutnya didapat dari perputaran arus kas 

perusahaan. Untuk perincian cash flow dijabarkan pada halaman lampiran. 

Pada fase pertama Archiv Studio diasumsikan proyek arsitektur yang 

dikerjakan oleh Archiv Studio berkisar 50m2 sampai dengan 600m2 dengan nilai 

proyek sebesar minimal Rp300.000.000. Diasumsikan pula jumlah proyek 

arsitektural yang dikerjakan Archiv Studio berjumlah 6 proyek per-tahun. 

Kemudian fokus proyek adalah pada bangunan komersial dan menurut IAI 

termasuk bangunan kategori 2 dengan tarif imbalan jasa sebesar 7%. Maka imbalan 

jasa yang didapat oleh Archiv Studio dalam satu proyek diasumsikan 

Rp21.000.000,- Berdasarkan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek 

dengan Pengguna Jasa, terdapat 6 tahapan pembayaran yang diasumsikan akan 

dilakukan dalam 3 bulan. Rincian tahapan pembayaran menurut IAI adalah sebagai 

berikut; 

- Konsep Perancangan   : 10% 

- Pra- rancangan    : 15% 

- Pengembangan Rencana : 30% 

- Pembuatan Gambar Kerja : 20% 

- Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi : 10%  

- Pengawasan berkala   : 10% 

Total      : 100% 
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 Kemudian untuk layanan desain interior pada fase pertama, diasumsikan luasan 

proyek yang dikerjakan oleh Archiv Studio adalah kisaran 50m2 sampai dengan 

300m2. Kemudian diasumsikan jumlah proyek desain interior yang diterima pada 

fase pertama berjumlah 6 proyek per-tahun. 

 Pengeluaran Archiv Studio pada fase awal hanya pada pembelian aset seperti 

komputer, printer, dan biaya operasional juga marketing perusahaan. Kemudian 

dengan gaji outsource yang bersifat variable. Kemudian pada fase kedua terdapat  

tambahan pengeluaran tetap yaitu gaji pegawai dan biaya sewa kantor. Pada fase 

ketiga, dikarenakan Archiv Studio sudah mempunyai bangunan kantor sendiri maka 

tidak lagi mengeluarkan biaya sewa namun digantikan dengan pajak bangunan dan 

biaya pemeliharaan gedung. 

  


