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BAB 1

BUSINESS PLAN ELATE STYLE & DECORATION

1.1 Ringkasan Umum

1.1.1 Gambaran Usaha Secara Keseluruhan

Bisnis industri pernikahan di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh. Pada

2020, diperkirakan akan naik sebesar 20-30%. Hal itu seiring dengan masih

tingginya minat masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan di Indonesia.

Ketua Umum Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan (Hastana) Gandi

Priapratama mengatakan saat ini untuk menggelar resepsi pernikahan setidaknya

menghabiskan dana di atas ratusan juta rupiah per satu acara saja. Bahkan, bagi

kelas atas bisa mencapai miliaran rupiah. Sebagian besar atau sebanyak 70-80

persen dari dana resepsi diperuntukan makanan atau catering. "Sedangkan

selebihnya baru untuk perlengkapan resepsi pernikahan lainnya," ungkapnya di

sela konferensi pers Indonesia Wedding Business Summit (IWBS) 2020 di Jakarta,

Selasa (11/2).

Gandi menambahkan tidak hanya tinggginya minat masyarakat, tapi juga

didukung dengan semakin banyaknya tempat atau lokasi baru untuk menggelar

acara pernikahan. Pada 2019 diperkirakan bisnis industri pernikahan mencapai

nilai Rp 56 triliun. Angka tersebut masih merupakan angka perkiraan kasar,

dengan demikian diperkirakan akan lebih besar dibandingkan angka tersebut.

Mengingat dalam industri pernikahan banyak yang terlibat. Mulai dari usaha

kuliner, rias dan gaun pengantin, produksi & dekorasi, video & fotografi,

merchandise dan masih banyak lagi. "Kegairahan industri ini juga dipicu atas
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terbitnya Perpres no.97 tahun 2019, dimana eksistensi industri event dan kreatif

semakin diakui keberadaannya," jelasnya. (Indah Handayani, 2020)

Seiring dengan berkembangnya bisnis industri pernikahan, jasa dekorasi

sebagai salah satu kebutuhan didalam pernikahan tentunya mengalami

perkembangan pula. Masyarakat yang menginkan sebuah acara pernikahan yang

memberikan sebuah momen kehidupan yang umumnya dilakukan sekali dalam

seumur hidup rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk sebuah jasa

dekorasi. Perkiraan biaya pernikahan yang dikeluarkan untuk sebuah pernikahan

dengan klasifikasi pernikahan ekonomis dibutuhkan dana sebesar Rp. 12.000.000-

Rp. 750.000.000, sedangkan untuk pernikahan menengah Rp. 25.000.000-Rp.

500.000.000, dan untuk pernikahan mewah Rp. 75.000.000-Rp. 1.500.000.000

berdasarkan jumlah tamu diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkiraan Biaya Pernikahan Berdasarkan Jumlah Tamu

Sumber : https://www.bridestory.com/

Untuk anggaran yang telah diperkirakan berdasarkan jumlah tamu diatas,

anggaran yang disarankan untuk sebuah jasa dekorasi sebanyak 15%. Alokasi

nggaran dekorasi diketahui terbesar kedua setelah venue atau tempat pernikahan
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dengan besar 40% dari total biaya pernikahan. Alokasi anggaran pernikahan yang

disarankan untuk mengadakan acara pernikahan diuraikan pada Diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alokasi Anggaran Pernikahan yang Disarankan
Sumber : https://www.bridestory.com/

Perkembangan usaha jasa dekorasi ternyata cukup menjanjikan saat

musim acara pernikahan. Karena tren acara pernikahan tidak terbatas digelar di

waktu-waktu tertentu saja. Menurut Sumitro Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Jasa

Dekorasi Jawa Timur, dulu pernikahan melihat tanggal - tanggal tertentu. Namun

saat ini cenderung setiap saat ada orang melaksanakan pernikahan. Hanya kecuali

saat bulan ramadhan. "Di Kota Surabaya tetap menjadi kota terbesar dalam

jumlahnya yang melaksanakan acara pernikahan," kata Sumitro. (Selvy Wang,

2018)

Dekorasi adalah hal-hal yang menyangkut penataan layout materi-materi

promosi dan hiasan yang mendukung kemeriahan sebuah acara. Jasa Dekorasi

dapat membantu anda dalam tata letak stage dan audience, maskot event, signage

dan booth-booth yang easy traffic dan See through (terbuka dan tidak

menghalangi yang lain) membuat komposisi dari island sebuah event menjadi

menarik. Jasa Dekorasi dapat memberikan tampilan image-image dan design
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graphic yang bagus memperindah lingkungan dalam area event sehingga

mempermudah komunikasi tema event dan materi-materi acara bagi pengunjung.

Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk dekorasi. Beberapa akan

menggunakan balon atau hal-hal lain seperti itu. Mereka juga mungkin memiliki

jenis lain dari hal-hal yang memasang di dinding atau menggantung dari langit-

langit. (Indotrading, 2020)

Berdasarkan beberapa situs-situs online yang telah disimpulkan, pemilik

acara akan cenderung memilih jasa dekorasi dengan kriteria sebagai berikut :

 Memiliki Kantor

Vendor dekorasi yang memiliki kantor dianggap sebagai vendor yang

kredibel. Konsumen akan lebih nyaman dan percaya terhadap jasa dekorasi yang

memiliki kantor atau galeri, kantor dianggap sebagai tempat berdiskusi yang

nyaman untuk memutuskan dekorasi.

 Ramah dan Mau Mendengarkan Keinginan Pelanggan

Dengan berkonsultasi secara langsung, maka klien bisa melihat bagaimana

pemilik vendor melayani kliennya. Pelayanan yang ramah tentunya juga kan

membuat klien nyaman dan percaya kepada penyedia jasa dekorasi.

 Referensi

Review dari teman atau keluarga merupakan hal yang sangat penting dan

membantu dalam memilih vendor. Klien akan merasa lebih percaya atas referensi

orang yang mereka kenal ataupun referensi pengguna sebelumnya, hal ini

dilakukan untuk memastikan hasil dekorasi yang pernah dikerjakan oleh sebuah

vendor atau jasa dekorasi.

 Memiliki List Harga



5

List harga dianggap klien dapat memudahkan menentukan biaya yang

dikeluarkan untuk pernikahan.

 Bekerja sama dengan Wedding Organizer (WO)

Kerjasama antara Wedding Organizer (WO) menjelaskan hasil kerja dari

jasa dekorasi telah sesuai dengan standar jasa dekorasi yang baik karena telah

mendapat kepercayaan partnernya.

Elate Style & Decoration merupakan penyedia jasa dekorasi acara baik

acara pernikahan maupun Sweet 17th yang mementingkan kebutuhan klien.

Namun tetap mengedepankan kualitas dan memberikan dekorasi sesuai dengan

yang diharapkan oleh klien. Elate Style & Decoration memberikan pelayanan jasa

dekorasi yang mengkombinasikan seni instalasi disesuaikan dengan konsep

dekorasi yang dinginkan klien.

Seni instalasi adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun, merakit

dan memasangkan berbagai media seni, baik dua maupun tiga dimensi sehingga

membentuk kesatuan realitas dan makna baru. Secara harfiah, instalasi diambil

dari bahasa inggris, yaitu installation yang artinya “pemasangan” atau

“menempatkan”. Sehingga Seni Instalasi berkaitan dengan pemasangan sesuatu,

yaitu karya yang akan dipamerkan. Berbeda dengan seni lukis atau seni patung

yang tinggal dipajang, seni instalasi harus dipasang dan disusun terlebih dahulu

karena terdiri dari banyak benda, baik komponen benda seni, maupun benda lain

diluar konteks seni rupa. Misalnya terdapat bentangan tali yang harus diikat

sedemikian rupa pada karya. Bisa juga karya harus dirakit terlebih dahulu sebelum

membentuk suatu kesatuan. Dalam kamus Oxford, instalasi berarti tindakan untuk

menempatkan peralatan atau furnitur pada posisi sehingga dapat digunakan.



6

Dalam konteks umum tujuan dari penempatan dimaksudkan agar benda dapat

dipakai. Pada Seni Instalasi, tindakan tersebut dilakukan agar karya dapat

dipamerkan. (Thabroni, 2020)

Elate Style & Decoration memadukan dekorasi acara dengan seni instalasi

untuk memberikan value keunikan pada dekorasi Elate Style & Decoration. Seni

instalasi yang dipadukan dengan jasa dekorasi akan memberikan konstruksi

dekorasi yang berbeda dengan dekorasi pada umumnya yang memisahkan antara

elemen konstruksi dan elemen dekorasi. Seni instalasi merupakan perakitan karya

seni, sehingga konstruksi sudah terkandung dalam seni yang di instal atau

dipasang dengan tujuan memperindah.

(a) Instalasi balon (b) Instalasi bunga (c) Instalasi kaca
Gambar 1.1 Contoh Penerapan

Sumber : Pinterest (2020)

Latar belakang didirikannya Elate Style & Decoration adalah berawal dari

passion, minat diri terkait seni kerajinan tangan dan menyukai dekorasi saat

datang kesebuah acara pernikahan. Disamping itu, peluang bisnis dibidang jasa

dekorasi terbilang luas. Pemilik juga memiliki background pendidikan dibidang

Arsitektur Interior yang juga mempelajari penataan ruang, stage, dan pengetahuan

seni yang mendukung didirikannya bisnis dekorasi Elate Style & Decoration.

Tabel 1.2 Proplem, Opportunity, Solution
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Problem Solution
Jasa dekorasi tidak menyelesaikan
kelengkapan dekorasi sesuai dengan
kesepakatan yang dibuat antara klien
dan penyedia jasa dekorasi.
Sumber : agatapinastika.wordpress.com

Elate Style & Decoration akan
memberikan jaminan kepada klien atas
kelengkapan dekorasi dengan
memberikan biaya jaminan kompensasi
jika dekorasi acara tidak lengkap.

Jasa dekorasi tidak memberikan hasil
dekorasi seperti portofolio pada sosmed
yang ditunjukkan kepada klien untuk
menarik klien.
Sumber : agatapinastika.wordpress.com

Elate Style & Decoration akan
memberikan tampilan real dari hasil
dekorasi yang pernah dikerjakan untuk
memberikan gambaran hasil kerja
dekorasi dan mencantumkan testimoni.

Opportunity Solution
Hanya kecuali saat bulan ramadhan. "Di
Kota Surabaya tetap menjadi kota
terbesar dalam jumlahnya yang
melaksanakan acara pernikahan," kata
Sumitro. Sumber : http://pojokpitu.com

Elate Style & Decoration akan
menambah portofolio untuk menambah
kepercayaan masyarakat untuk memilih
Elate Style & Decoration dengan
memberikan kualitas desain dan layanan.

Bisnis industri pernikahan di Indonesia
diprediksi akan terus tumbuh. Pada
2020, diperkirakan akan naik sebesar
20-30%.
Sumber : https://www.beritasatu.com

Dengan bertumbuhnya bisnis industri
pernikahan di indonesia, Elate Style &
Decoration juga akan memberikan
pertumbuhan pada segi kosep dekorasi
acara untuk menyelaraskannya.

Dekorasi adalah salah satu hal yang
wajib ketika melangsungkan acara
pernikahan. Sebab tak lengkap rasanya
sebuah resepsi pernikahan tanpa
dekorasi. Selain bisa membuat suasana
menjadi lebih mewah, dekor juga bisa
membuat momen pernikahan tampil
cantik dalam album foto kenangan.
Sumber : https://djawanews.com/

Elate Style & Decoration akan
memberikan kualitas desain yang sesuai
harapan klien dengan memberikan
keunikan atau value pada dekorasi acara,
sehingga dekorasi tidak hanya terlihat
cantik namun juga berkesan pada
momen pernikahan. Keunikan ini
deberikan pada perpaduan dekorasi dan
instalasi seni.

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

1.1.2 Visi Perusahaan

Menjadi penyedia jasa dekorasi yang dikenal luas oleh masyarakat

khususnya Surabaya dan daerah sekitar Jawa Timur yang memberikan jasa

dekorasi yang dapat memenuhi harapan dekorasi klien dengan ciri khas keunikan

tersendiri yang memadukan seni instalasi dan memberikan dampak sosial pada

bidang pemberdayaan masyarakat.

1.1.3 Misi Perusahaan
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Untuk mencapai visi yang telah ditentukan, dibutuhkan misi yaitu :

 Memberikan solusi atas dekorasi yang diingin oleh klien, apasaja dekorasi

yang cocok dan dibutuhkan untuk acara.

 Menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik dengan partner, vendor,

maupun klien.

 Mengunakan desain yang unik dengan mengaplikasikan seni instalasi sebagai

ciri khas dekorasi perusahaan.

 Melakukan campaign tentang pemberdayaan masyarakat pada industri

dekorasi dengan membuka lapangan pekerjaan dan pelatihan untuk komunitas

masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan.

1.1.4 Tujuan Perusahaan

 Menjadi penyedia jasa dekorasi yang memiliki keunikan.

 Memberikan pelayanan terbaik untuk klien yang memberikan pelayanan dan

solusi untuk mewujudkan dekorasi impian klien.

 Menjadi penyedia jasa dekorasi yang memberikan dampak sosial kepada

masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang

kesulitan mencari lapangan pekerjaan.

1.1.5 Kunci Keberhasilan Usaha

Berikut kunci keberhasilan dari Elate Style & Decoration, yaitu :

 Terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren konsep dekorasi.

 Selalu belajar tentang seni instalasi dan dekorasi dari pengalaman dekorasi

agar semakin membaik.

 Selalu menjaga hubungan baik dengan klien seperti berbicara dengan sopan

saat mendiskusikan konsep dekorasi atau bertemu disuatu tempat.
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 Setelah menyelesaikan pelayanan jasa dekorasi, Elate Style & Decoration

akan meminta kritikan dan saran. Selalu berhubungan dengan mengucapkan

hari peringatan atau memberikan promosi perusahaan.

 Elate Style & Decoration juga akan mempertanggungjawabkan untuk

kelengkapan dekorasi dan kesesuaian konsep apabila ada kekurangan.

 Elate Style & Decoration akan memberikan contoh konsep dekorasi yang

direkomendasikan untuk membuat acara lebih berkesan melalui media sosial

Elate Style & Decoration.

 Memiliki komitmen dan bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi

(ASPEDI).

 Menjaga komunikasi dan berhubungan baik dengan staff perusahaan.
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1.2 Gambaran Usaha

Elate Style & Decoration merupakan penyedia jasa dekorasi yang

didirikan oleh perseorangan. Pada fase awal, pemilik yaitu Yulia Ridha Missmita

Sappewali menjadi pimpinan perusahan dan kepala drafter. Bertanggung jawab

atas kosep desain, pengambilan keputusan perusahaan, dan memiliki kekuasaan

penuh atas perusahaan. Pemilik modal fase awal didapatkan dari dana pribadi dan

keluarga. Pada fase ini Elate Style & Decoration sedang dalam perintisan untuk

menjadi penyedia jasa dekorasi berkembang. Pengelolaan yang dilakukan masih

sederhana dikarenakan masih dikerjakan oleh perseorangan dan tenaga kerja yang

bersifat freelance. Elate Style & Decoration dalam mendapatkan klien akan

membutuhkan bentuk kerjasama atau kemitraan dengan Wedding Organizer

maupun Event Organizer. Pada fase awal didirikan, Elate Style & Decoration

akan memulai dengan menyediakan jasa dekorasi pernikahan dan rangkaian

acaranya seperti pertunangan, lamaran, dan resepsi. Penambahan value pada

dekorasi dimasukkan dengan memadukan dekorasi dengan seni instalasi pada

dekorasi acara, untuk itu pada fase awal Elate Style & Decoration akan

membutuhkan tenaga freelance yang membantu menyelesaikan pekerjaan

dekorasi.

Setelah melalui tahap awal selanjutnya pada fase kedua Elate Style &

Decoration membutuhkan bentuk kerjasama untuk memperluas jangkauan bisnis.

Salah satunya ialah menjalin kerjasama dengan Event Organizer (EO). Pada tahap

kedua Elate Style & Decoration tentunya juga akan membutuhkan modal lebih

banyak untuk mendirikan kantor dan operasional lainnya agar dapat

meningkatkan kinerja. Selain itu pada tahap usaha ini, Elate Style & Decoration
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telah memiliki tenaga kerja tetap dari yang sebelumnya bersifat tenaga lepas

berubah menjadi karyawan.

Lalu pada fase ketiga, Elate Style & Decoration telah memiliki nama yang

dikenal luas dan memiliki karyawan dengan jumlah lebih banyak. Pada fase ini

Elate Style & Decoration akan lebih meningkatkan kemampuan tentang seni

instalasi yang dijadikan sebagai value dan ciri khas dekorasi, selain itu pada fase

ini Elate Style & Decoration telah menjacapai misi untuk memberdayakan

masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja kepada komunitas

masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan.

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan

a. Nama usaha : Elate Style & Decoration

b. Pemilik : Yulia Ridha Missmita

c. NPWP : 832124705724000

d. Badan Hukum : CV. BERKAH UTAMA KARYA

e. Golongan : Kecil Satu (K1)

1.2.2 Fase Usaha

Tabel 1.3 Fase Usaha
Keterangan Fase 1

(2021-2023)
Fase 2

(2023-2028)
Fase 3
(2028-...)

Market Prioritas klien
diarea Surabaya
dan sekitarnya

Prioritas lingkup
di area Surabaya
dan Jawa Timur

Prioritas lingkup
di area Surabaya
dan Jawa Timur

Pendanaan Menggunakan
dana pribadi dan
keluarga

Menggunkana
dana yang didapat
dari laba
pengelolaan pada
fase sebelumnya

Menggunkana
dana yang didapat
dari laba
pengelolaan pada
fase sebelumnya

Sumber : Data Olahan Pribadi (2020)
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Tabel 1.3 Fase Usaha (Sambungan)
Segmen Geografis Surabaya Surabaya dan

Jawa Timur
Surabaya dan
Jawa Timur

Sumber Daya
Manisia

1 orang drafter, 1
orang properti
manager, 1 orang
admin, dan tenaga
angkut.

3 orang drafter, 3
orang properti
manager, 1 orang
admin, dan tenaga
angkut.

3 orang drafter, 3
orang properti
manager, 1 orang
admin, manager
pemasaran, 1
orang manager
produksi, 1 orang
manager
keuangan, 1 orang
manager
personaliadan
tenaga angkut.

Marketing - Word of Mouth
- Social Media
(Facebook,
Instagram, Tiktok,
Website)
- Ikut serta dalam
penyelenggaraan
pameran
- Mengajak
kerjasama vendor
dan EO (Event
Organizer dengan
memberikan
komisi atas
rekomendasi
kepada klien)

- Word of Mouth
- Social Media
(Facebook,
Instagram, Tiktok,
Website)
- Ikut serta dalam
penyelenggaraan
pameran
- Mengajak
kerjasama vendor
dan EO (Event
Organizer dengan
memberikan
komisi atas
rekomendasi
kepada klien)
- Melakakukan
Endorsement

- Word of Mouth
- Social Media
(Facebook,
Instagram, Tiktok,
Website)
- Ikut serta dalam
penyelenggaraan
pameran
- Mengajak
kerjasama vendor
dan EO (Event
Organizer dengan
memberikan
komisi atas
rekomendasi
kepada klien)
-Melakukan
Campaign
pemberdayaan
masyarakat yang
sulit mendapatkan
lapangan
pekerjaan.
- Melakakukan
Endorsement

Sumber : Data Olahan Pribadi (2020)
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Tabel 1.3 Fase Usaha (Sambungan)
Keuangan Pengeluaran :

- Investasi
property kantor
(Meja, kursi,
komputer, drinter,
dsb.)
- Investasi

property dekorasi
- Biaya pameran
- Biaya
Operasional
- Pembuatan
website

Pemasukan :
- Fee Pengerjaan
dekorasi

Pengeluaran :
- Investasi
property kantor
tambahan
- Investasi
property dekorasi
tambahan

- Biaya pameran
- Biaya
Operasional

Pemasukan :
- Fee Pengerjaan
dekorasi

Pengeluaran :
- Investasi
property kantor
tambahan
- Investasi
property dekorasi
tambahan

- Biaya pameran
- Biaya
Operasional

Pemasukan :
- Fee Pengerjaan
dekorasi

Target Dekorasi Surabaya :
1-3 proyek
perbulan

Jawa Timur :
4-8 proyek
perbulan

Jawa Timur :
Lebih dari 8
proyek perbulan

Sumber : Data Olahan Pribadi (2020)

 Fase 1 (2021-2023)

Pada fase awal semuanya dijalankan oleh satu orang, pada tahap ini

tentunya saya sebagai CEO memulai bisnis dengan menjalankan peran rangkap

seperti admin media sosial, designer, dan juga property management. Adapun

tenaga tambahan bersifat tenaga lepas. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir

biaya gaji pokok karyawan. Pada tahap ini proyek dekorasi didapatkan secara

mandiri, baik melalui kenalan pribadi maupun sosial media.

Setelah melalui tahap fase awal selanjutnya untuk mengembangkan Elate

Style & Decoration dibutuhkan bentuk kerjasama untuk memperluas jangkauan

bisnis. Salah satunya ialah menjalin kerjasama dengan Event Organizer (EO).

Tantangan pada tahap ini ialah membangun kepercayaan mitra usaha. Selain itu

pada tahap usaha ini Elate Style & Decoration tenaga kerja yang sebelumnya
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bersifat tenaga lepas berubah menjadi karyawan, yaitu ; satu orang drafter, satu

orang properti manager, satu orang admin, dan tenaga angkut.

 Fase 2 (2023-2028)

Pada tahap ini Elate Style & Decoration sudah stabil dalam menjalankan

operasional usaha. Selanjutnya, yang menjadi tantangan pada fase ini ialah

pemasaran untuk terus mendapatkan konsumen. Pada fase ini Elate Style &

Decoration gencar melakukan pemasaran dengan beriklan maupun dengan

melakukan kemitraan untuk mendapatkan saluran konsumen.

Pada tahap pertumbuhan bisnis Elate Style & Decoration telah

mendapatkan konsumen yang meluas dan permintaan yang tinggi, sehingga

tantangan pada fase ini ialah melakukan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan

permintaan. Tentunya pada fase ini Elate Style & Decoration membutuhkan

tenaga kerja lebih banyak, kantor yang lebih besar, dan juga perlengkapan

dekorasi yang lebih bervariasi untuk memenuhi permintaan konsumen.

 Fase 3 (2023-...)

Pada tahap terkendali Elate Style & Decoration telah memiliki bisnis yang

berjalan dengan sistem yang tertata dan pendapatan yang besar. Pada tahapan ini

Elate Style & Decoration mendapatkan tantangan dalam pengelolaan usaha yaitu

mengatur karyawan dengan jumlah puluhan dengan karakter dan pendekatan yang

berbeda-beda. Pada tahap ini Elate Style & Decoration membutuhkan bantuan

manajer pada divisi-divisi usaha, diantaranya; manager pemasaran, manager

produksi, manager keuangan dan manager personalia.
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1.2.3 Perolehan Modal

Tabel 1.4 Perolehan Modal
Tahapan Perolehan Modal

Tahap 1 (2021-2023) Dana Pribadi
Tahap 2 (2023-2028) Dana Pribadi dan keuntungan pada fase

sebelumnya.
Tahap 3 (2028-...) Keuntungan pada fase sebelumnya.

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

1.3 Usaha Elate Style & Decoration

Elate Style & Decoration merupakan penyedia jasa dekorasi acara yang

menyediakan layanan jasa dekorasi pernikahan dan rangkaian rangkaian acaranya,

selain itu sebagai opsi Elate Style & Decoration menyediakan layanan dekorasi

sweet 17th. Elate mementingkan kebutuhan dekorasi sesuai dengan konsep yang

diinginkan klien namun tetap berusaha memberikan hasil terbaik dengan anggaran

yang disesuaikan. Elate memberikan fasilitas konsultasi untuk membantu klien

memutuskan konsep dekorasi acara yang diinginkan. Sebagai value dari

perusahaan, Elate Style & Decoration memadukan dekorasi dengan seni instalasi

yaitu pemasangan dekorasi yang diinstal pada venue atau tempat acara. Elate Style

& Decoration memiliki visi untuk menjadi jasa dekorasi yang dikenal oleh

masyarakat luas dan juga memiliki dampak sosial yaitu memberdayakan

masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan atau kesempatan kerja.

Gambar 1.2 Logo Perusahaan Elate Style & Decoration
Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)
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Gambar 1.2 merupakan logo dari perusahaan Elate Style & Decoration,

gimana logo menggunakan typografi dengan kata elate dalam bahasa Inggris yang

jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti membesarkan hati. Pada

bagian bawah tulisan dibuat lebih kecil untuk menjelaskan bidang usaha dari

perusahaan Elate Style & Decoration. Pada bagian atas typografi terdapat

lengkungan yang seakan-akan bergerak dari arah kanan ke kiri menuju ke atas

untuk memberikan kesan semarak yang menggambarkan dekorasi acara yang

diberikan kepada klien. Warna yang digunakan ialah warna coklat untuk

memberikan kesan elegan dan mewah dengan alasan target market dari

perusahaan merupakan masyarakat dengan daya beli menengah ke atas. Target

market dari perusahaan Elate Style & Decoration ialah masyarakat yang yang

menyukai desain atau dekorasi yang unik dan meriah. Elate Style & Decoration

akan memberikan konsep dekorasi acara dan hasil yang terbaik dengan budget

yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

1.3.1 Layanan Usaha

Layanan usaha yang diberikan oleh perusahaan Elate Style & Decoration

merupakan penyediaan jasa dekorasi acara dengan memadukan dekorasi dengan

seni instalasi pada dekorasi acara. Spesifikasi dekorasi acara yang disediakan oleh

perusahaan Elate Style & Decoration terdiri dari berbagai paket, namun

berdasarkan kondisi yang sedang terjadi layanan dibagi menjadi dua kondisi

layanan yaitu, kondisi normal dan kondisi new normal. Kondisi normal adalah

keadaan sebelum atau sesudah diberlakukannya protokol COVID-19, terdiri dari

tiga paket dekorasi yaitu paket dekorasi pernikahan, paket dekorasi
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pertunanga/lamaran, paket dekorasi sweet 17th. Sedangkan Kondisi New Normal

adalah sejak diberlakukannya protokol COVID-19 dan paket dekorasi acara hanya

terdiri dari satu paket layanan usaha yaitu paket dekorasi pernikahan dengan

memberlakukan protokol COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah.

Kondisi dan paket yang disediakan :

a. Kondisi Normal :

 Paket Dekorasi Pernikahan

 Paket Dekorasi Pertunangan/ lamaran

 Paket Dekorasi Sweet 17th

b. Kondisi New Normal

 Paket Dekorasi Pernikahan (Protokol COVID-19)

Gambar 1.2 SOP Layanan Usaha Elate Style & Decoration
Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

Pada gambar 1.2 dijelaskan mengenai standar operasional layanan yang

dibagi menjadi 14 langkah. Dimulai dengan pertemuan pertama yaitu klien
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memberikan bayangan tema dekorasi, kebutuhan dekorasi, penentuan anggaran,

dan informasi-informasi terkait kebutuhan dekorasi kepada Elate Style &

Decoration. Pertemuan pertama dapat dilakukan di tempat makan ataupun di

kantor Elate Style & Decoration, sesuai dengan kesepakatan antara klien dan

perusahaan Elate Style & Decoration. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

kenyamanan dan keluluasaan kepada klien. Lalu, setelah klien menguraikan

kebutuhan dekorasi acara selanjutnya akan dirumuskan penawaran oleh Elate

Style & Decoration terkait dengan kebutuhan dekorasi dan anggaran yang

disepakati oleh klien dan Elate Style & Decoration. Setelah penawaran disepakati

maka akan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak dengan pembayaran 30% dari

nilai yang sudah ditawarkan pada perumusan penawaran. Setelah melakukan

pembayaran dan penyetujuan, maka Elate Style & Decoration dan klien akan

melanjutkan proses pengonsepan dekorasi dengan mencari tahu lebih dalam

harapan klien terhadap dekorasi acara dan konsep yang diinginkan, proses ini

dapat dilakukan melaluiWhatsApp ataupun E-mail.

Selanjutnya setelah klien dan Elate Style & Decoration melewati proses

penggalian lebih dalam terkait konsep dekorasi, dilakukan pembayaran termin

kedua sebesar 50% dari total nilai kontrak dan dilanjutkan dengan melakukan

pertemuan untuk menetapkan konsep dekorasi acara yang akan digunakan.

Selama pembuatan gambar kerja dekorasi, klien dan Elate Style & Decoration

melakukan komunikasi dua arah untuk menghasilkan gambar dekorasi acara yang

yang sesuai dengan harapan klien. Gambar dekorasi diserahkan pada klien untuk

direvisi pada jangka waktu dua sampai tiga bulan sebelum acara diselenggarakan.

Setelah gambar kerja di berikan kepada klien, klien mendapatkan kesempatan
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untuk merevisi sebanyak dua kali. Setelah melewati revisi sebanyak dua kali

dalam jangka waktu satu setengah bulan sebelum acara di selenggarakan Elate

Style & Decoration akan melanjutkan kepada tahap produksi dan sudah tidak

dapat direvisi. Lalu pada jangka waktu tiga minggu sebelum acara di

selenggarakan, klien melakukan pembayaran ketiga sebanyak 20% dari total nilai

kontrak. Selanjutnya Elate Style & Decoration melakukan tecnical meeting sesuai

dengan arahan dari klien, wedding organizer, ataupun event organizer yang

bekerja sama dan pada saat dilakukan tecnical meeting perubahan minor masih

dapat terjadi seperti perubahan posisi.

Dan selanjutnya pada hari acara diselenggarakan Elate Style & Decoration

melakukan perakitan dan juga pembongkaran terhadap dekorasi acara. Setelah

acara diselesaikan Elate Style & Decoration meminta saran maupun kritik oleh

klien untuk mengetahui kepuasan dan memperbaiki kekurangan dari dekorasi dari

waktu ke waktu.

1.3.2 Spesifikasi Produk

a. Paket Dekorasi Pernikahan

Paket Dekorasi Pernikahan yang ditawarkan Elate Style & Decoration

terdiri dari 2 rangkaian kegiatan dengan spesifikasi sebagai berikut :

 Akad Nikah

Dekorasi meliputi backdrop, meja akad, photobooth, gate, bucket bunga,

dekorasi tambahan disesuaikan kebutuhan tempat.

 Resepsi Pernikahan

Dekorasi meliputi panggung, backdrop, meja penerima tamu, pre-function, gate,

photobooth, meja VIP, bucket bunga, kursi tamu, dan tambahan lainnya
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menyesuaikan dengan kebutuhan tempat acara. Kapasitas resepsi 50-1000 tamu

undangan.

b. Paket Dekorasi Pertunangan/ lamaran

Paket Dekorasi Pertunangan/ lamaran meliputi backdrop, photobooth, gate,

bucket bunga, dekorasi tambahan disesuaikan kebutuhan tempat.

c. Paket Dekorasi Sweet 17th

Layanan Dekorasi meliputi panggung, backdrop, meja penerima tamu,

pre-function, gate, photobooth, dekorasi meja VIP, kursi tamu, kue ulang tahun

dan dekorasi tambahan lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan dekorasi tempat

dan konsep yang di tentukan.

d. Paket Dekorasi Pernikahan (Protokol COVID-19)

Dekorasi meliputi panggung, backdrop, meja penerima tamu, pre-function,

gate, photobooth, meja VIP, bucket bunga, kursi tamu, dengan layanan yang telah

disesuaikan dengan standar protokol kesehatan COVID-19, kapasitas tamu 30 pax.

1.3.3 Inovasi Usaha

Elate Style & Decoration bergerak pada bidang jasa dekorasi acara

pernikahan dan juga Sweet 17th. Banyak perusahaan dekorasi yang telah memulai

bisnis pada bidang jasa ini namun belum banyak yang berani memberikan

penawaran berbeda pada segi desain. Pada bidang jasa ini permintaan yang

banyak diinginkan tentunya mengikuti perkembangan tren dekorasi yang berganti

setiap tahunnya, namun property yang digunakan oleh penyedia jasa satu dengan

yang lainnya cenderung sama sehingga Elate Style & Decoration melihat hal

tersebut sebagai peluang. Berikut merupakan Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh
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Elate Style & Decoration untuk memberikan value atau cikiri khas pada bisnis

usaha dekorasi, yaitu :

 Memadukan seni instalasi dengan dekorasi acara. Hal ini dimunculkan

sebagai inovasi dengan latar belakang analisa pemilik terkait bisnis sejenis

yang memiliki property dekorasi yang serupa atau justru sama, dijelaskan

pada gambar 1.1 dibawah. Sehingga konsumen tidak melihat adanya

perbedaan terhadap dekorasi pada brand yang berbeda yang dihasilkan karena

kurangnya ciri khas yang ditonjolkan. Pemaduan seni instalasi dimaksudkan

untuk memberikan kesan dekorasi yang lebih meriah dan tidak kaku.

(a) Property Flos Decor (b) Property Bestdecor
Gambar 1.1 Contoh Persamaan Property Dekorasi

Sumber : Instagram (2020)

 Membuka lapangan perkerjaan bagi komunitas yang kesulitan mendapatkan

kesempatan kerjaan. Elate Style & Decoration membuka lapanga pekerjaan

tidak hanya untuk tenaga terampil yang telah banyak digunakan jasanya oleh

penyedia jasa dekorasi terdahulu, namun mengedukasi pekerja dengan skill

yang belum matang untuk dikembangkan menjadi tenaga kerja ber-skill. Hal

ini dilakukan dengan alasan tenaga kerja freelance yang digunakan pada

industri dekorasi sering kali kurang loyal terhadap perusahaan dengan



22

anggapan banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan mereka. Sebagai

contoh komunitas masyarakat yang akan dilatih yaitu disable.

1.4 Analisa Industri/Industry Forces

1.4.1 Kompetisi Industri

Pada fase awal didirikannya Elate Style & Decoration mimiliki banyak

kekurangan dikarenakan belum banyak dikenal masyarakat dan juga belum

mendapatkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, Elate Style &

Decoration perlu melakukan marketing secara gencar untuk mendapatkan klien

dekorasi. Manfaatnya, digunakan sebagai portofolio dekorasi untuk mendapatkan

kepercayaan masyarakat. Pesaing-pesaing yang akan Elate Style & Decoration

hadapi adalah penyedia jasa interior yang juga baru berdiri satu sampai dua tahun

lamanya, dimana pemiliknya tentu belum banyak dikenal oleh masyarakat, Elate

Style & Decoration masih sangat lemah mengenai koneksi, desain, dan promosi.

Kurangnya pengalaman tentu akan mempengaruhi hasil dekorasi. Tabel 1.5

merupakan pesaing-pesaing mulai dari fase awal hingga fase ketiga. tentunya

akan mempengaruhi hasil yang dapat diberikan. Tabel 1.5 merupakan pesaing-

pesaing Elate Style & Decoration mulai dari fase awal hingga fase ketiga.

Tabel 1.5 Bisnis Sejenis
Nama Perusahaan Keterangan Pasar Ciri Khas

Fase 1 (2021-2023)
Arah Kisah Decoration

IG :
@arahkisahdecoration

Sebuah penyedia jasa
dekorasi start up
didirikan pada tahun
2018, menyediakan
jasa dekorasi resepsi
pernikahan,
pertunangan, dan
akad nikah.

Golongan
masyarakat
menengah
keatas,
beroperasi
di Surabaya
dan
sekitarnya.

Menggunakan
warna dekorasi
soft, rangkaian
bunga fresh
dan kering,
dengan kesan
sederhana.

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)



23

Tabel 1.5 Bisnis Sejenis (Sambungan)
Fase 2 (2023-2028)

Day Dreaming Works

IG : @daydreamingworks

Sebuah Penyedia
jasa dekorasi
yang didirikan
pada tahun 2017
menyediakan jasa
dekorasi resepsi
pernikahan,
pertunangan, dan
akad nikah.

Golongan
masyarakat
menengah
keatas,
beroperasi di
Surabaya
dan
sekitarnya.

Menggunakan
warna dekorasi
soft, rangkaian
bunga kering,
style dekorasi
rustic dan
banyak
mendekor
acara outdoor.

Fase 3 (2028-...)
Steve Decor

IG : @steve_decor

Sebuah Penyedia
jasa dekorasi
yang didirikan
pada tahun 2013
menyediakan jasa
dekorasi resepsi
pernikahan,
pertunangan,
pemberkatan, dan
sweet 17th .

Golongan
masyarakat
kelas atas,
beroperasi di
Surabaya
dan
Indonesia.

Menggunakan
warna dekorasi
bernuansa
megah dan
mewah,
dengan banyak
menggunakan
pencahayaan
pada dekorasi.
Harga yang
dikenakan
untuk jasa
dekorasi cukup
tinggi
dibanding
dengan jasa
dekorasi
lainnya.

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)
1.4.2 Konsumen

Konsumen memegang peran penting dalam mencapai keberhasilan Elate

Style & Decoration. Konsumen yang ditargetkan untuk menjadi klien Elate Style

& Decoration ialah masyarakat menengah keatas dengan kebutuhan dekorasi

pernikahan dan sweet 17th. Sama halnya dengan penyedia jasa dekorasi lain.

tentunya setiap jasa dekorasi memiliki target marketnya masing masing. Pada
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tabel 1.6 dibawah ini merupakan perbandingan target market atau konsumen

penyedia jasa dekorasi sejenis.

Tabel 1.6 Tipe Konsumen Bisnis Sejenis
Nama Perusahaan Tipe Konsumen

Arah Kisah Decoration  Masyarakat menengah keatas
 Usia pernikahan
 Domisili Surabaya dan sekitarnya
 Dekorasi pernikahan dengan

kapasitas sedang yang simple dan
sederhana dengan warna soft dan
minimalis

Day Dreaming Works  Masyarakat menengah keatas
 Usia pernikahan
 Domisili Surabaya dan sekitarnya
 Dekorasi pernikahan dengan

kebutuhan undangan kapasitas
cukup besar yang menyukai
dekorasi outdoor dan rustic

Steve Decor  Masyarakat kalangan atas
 Usia pernikahan dan sweet 17th
 Domisili Indonesia
 Dekorasi pernikahan maupun sweet

17th dengan kapasitas besar yang
memiliki konsep elegan dan
mewah pada dekorasi

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

Kesimpulan pada tabel diatas ialah mayoritas dari konsumen yang

menggunakan jasa dekorasi acara berasal dari kalangan menengah keatas, karena

biaya yang digunakan untuk sebuah jasa dekorasi cukup banyak. Konsumen Elate

Style & Decoration tentunya belum kuat pada fase awal berdiri, dikarenakan

kurangnya relasi dan portofolio yang masih minim. Pada fase kedua Elate Style

& Decoration telah mengalami perkembangan dalam hal relasi dan pada fase

ketiga Elate Style & Decoration telah memiliki banyak relasi lalu memperluas

relasi agar terus mendapatkan konsumen.

1.4.3 Produk subtitusi
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Dalam sebuah bisnis tentunya tak lepas dari sebuah persaingan.

Persaingan yang dimaksud dapat berasal dari bisnis serupa maupun bisnis berbeda

namun bersifat dapat menggantikan. Untuk sebuah jasa dekorasi tidak memiliki

pesaing produk substitusi, namun terdapat produk substitusi jasa dekorasi

diantaranya yaitu :

a. Jasa Rias Pengantin

Jasa dekorasi merupakan jasa yang bersifat komplementer dengan jasa lain

pada suatu acara, contohnya pada penyedia tempat kegiatan seperti hotel ataupun

pada Event Organizer. Umumnya dalam suatu acara jasa dekorasi menjadi aspek

yang cukup rumit untuk diatasi secara perorangan ataupun dilakukan secara

bersamaan dengan jasa lainnya, sehingga jasa dekorasi tetap dibutuhkan. Namun

pada masyarakat dengan gaya hidup yang lebih sederhana, jasa dekorasi dapat

dilakukan secara bersamaan oleh jasa rias pengantin. Tentunya perbandingan

harga yang ditentukan memiliki selisih yang cukup besar jika dibandingkan

dengan penyedia jasa dekorasi profesional. Selisih perbandingan harga jasa

tersebut dipengaruhi oleh lingkup dan kebutuhan dekorasi yang lebih sederhana

pula.
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Pada tabel 1.7 dijelaskan kekurangan dan kelebihan dari produk subtitusi

jasa dekorasi, yaitu :

Tabel 1.7 Kelebihan dan Kekurangan Produk Substitusi
Produk Substitusi Kelebihan Kekurangan

Jasa Rias Pengantin  Memiliki biaya
dekorasi yang lebih
murah

 Turut menyediakan
rias pengantin mulai
dari busana hingga
make up

 Umum digunakan
oleh masyarakat
dengan menengah
kebawah

 Kualitas design yang
jauh dibawah
penyedia jasa
dekorasi profesional

 Kapasistas acara
yang dapat
didekorasi kecil,
umumnya acara
rumahan maupun
tenda

 Kerapihan hasil kerja
kurang baik

 Tidak mengikuti
perkembangan
desain dekorasi yang
baik

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

Berdasarkan uraian pada tabel 1.7 dapat disimpulkan produk substitusi

memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan penyedia jasa dekorasi

profesional. Meskipun prosuk substitusi memiliki harga yang lebih terjangkau,

namun kapasitas dan hasil desain yang dihasilkan belum dapat memenuhi

kebutuhan dekorasi masyarakat menengah keatas. Sehingga, produk substitusi

tidak sepenuhnya merugikan penyedia jasa dekorasi.

1.4.4 Pemasok

Sebuah dekorasi merupakan rangkaian material yang dirangkai

membentuk suatu konsep visual. Untuk itu jasa dekorasi membutuhkan pemasok

material ataupun vendor yang berperan dalam mejalankan bisnis dekorasi.

Material dekorasi yang digunakan tentunya dipengaruhi oleh konsep design,

sehingga pemasok suatu dekorasi acara satu dengan dekorasi acara lainnya dapat
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memiliki perbedaan. Untuk itu Elate Style & Decoration membutuhkan vendor

atau suplier diantaranya dijelaskan pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 Pemasok/Suplier
Pemasok Keterangan

Kebutuhan Kantor :
 Perlengkapan alat tulis

 Perlengkapan IT

 Kebutuhan alat tulis untuk pencatatan
maupun desain manual seperti kertas,
bolpoin, pensil, dsb.

 Untuk mendukung penyajian dekorasi
tentunya dibutuhkan pekerjaan digital.
Kebutuhan yang dubutuhkan meliputi
komputer, printer, LCD, Sound System,
dsb.

Kebutuhan Desain :
 Vendor panggung
 Vendor bunga segar
 Vendor lighting
 Vendor kursi
 Vendor material dekorasi
 Vendor tenaga ahli listrik
 Vendor tenaga penata

bunga segar

 Blooming (bunga import)
 Omni (bunga banyak)
 WKF (bunga banyak)
 Anthuria (bunga import)
 Bloosom (bunga banyak)
 Freesia (bunga import, bunga kering)
 Kayoon (bunga banyak)
 Kana (wall cover, struktur)
 JV Production ( Pelapis panggung,

Panggung, Rigging)
 Pak Anom (vendor taman fresh)
 Pak Eko (vendor tanaman artif )
 BAJ (vendor kursi)
 Tenda Indah (tenda outdoor, rigging)

Sumber : Olahan Data Pribadi (2020)

Elate Style & Decoration sebagai penyedia jasa dekorasi tentunya akan

memiliki kebutuhan material maupun pelengkap dekorasi yang berbeda untuk

setiap acaranya, disesuaikan dengan kebutuhan klien. Pada fase awal tentunya

pemilik telah mendapatkan pengetahuan suplier atau vendor dari hasil magang

maupun intrapreneurship pada 1 tahun setelah menyelesaikan pendidikan, namun

tentunya masih banyak pengetahuan tentang pemasok lainnya yang masih butuh

untuk diketahui terkait dekorasi. Pada fase selanjutnya perusahaan telah memiliki

perkembangan dalam pengetahuan meterial dekorasi dan juga pemasoknya. Dan

seiring dengan perkembangan, Elate Style & Decoration telah memiliki
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pengetahuan mendalam tentang suplier material dekorasi atau dapat memproduksi

sendiri dekorasi dengan konsep seni instalasi.

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru

Pendatang baru merupakan ancaman bagi bisnis yang sama-sama sedang

merintis usaha. Pendatang baru yang dimaksud disini merupakan bisnis dekorasi

yang juga baru memulai usahanya bersamaan dengan didirikannya Elate Style &

Decoration. Pada posisi awal, Elate Style & Decoration memiliki posisi yang

setara dengan pendatang baru, karena masih pada fase merintis tentunya belum

banyak pengalaman yang dimiliki, selain itu portofolio dan juga relasi belum

banyak. Pemasok yang diketahuipun belum fariatif sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi tepat tidaknya harga yang ditentukan kepada klien.

Pada fase kedua dan ketiga Elate Style & Decoration mulai mengalami

perkembangan dan berada pada posisi yang yang lebih tinggi dari pendatang baru,

dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal Elate Style & Decoration

sebagai penyedia jasa dekorasi. Pada fase ketiga Elate Style & Decoration akan

lebih mengedepankan keunikan pada dekorasi dan profesional pada setiap

pengerjaan dekorasi. Dekorasi yang diberikan sudah semakin berkembang dari

segi desain maupun hasilnya. Pelayanan terhadap klien pun semakin baik dan

memuaskan. Elate Style & Decoration miliki branding yang telah kuat pada fase

ketiga sehingga memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan pendatang baru.
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1.4.6 Kesimpulan

Tabel 1.9. Kesimpulan Analisa Industri

Sumber : Data Olahan Pribadi (2020)

1.5 Market Forces

1.5.1 Market Issues

Jasa dekorasi merupakan kebutuhan yang didasari oleh gaya hidup

masyarakat. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang menyukai

perkumpulan pada suatu acara dan gemar bersosialisasi. Dekorasi pada suatu

acara dimaksudkan untuk memperindah hari istimewa dan menghargai tamu yang

diundang. Dekorasi suatu acara juga merupakan salah satu cara menunjukkan

status sosial masyarakat. Masyarakat dengan kemampuan dan daya beli yang

tinggi akan menghabiskan uang yang tinggi pula, sedangkan masyarakat dengan

status sosial yang lebih sederhana akan menghabiskan dana yang lebih minim.

Dekorasi pada sebagian kalangan menjadi sangat penting dengan harapan

dekorasi acara tersebut akan memberikan kesan yang tidak terlupakan, itulah isu

yang menyebabkan masyarakat Indonesia merupakan target market yang baik

untuk industri jasa dekorasi.

Parameter
Pembanding

Posisi
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Bergaining Power
of Supliers

Lemah Cukup Kuat Kuat

Bergaining Power
of Buyer

Lemah Cukup Kuat Kuat

Treat of New
Enterants

Setara Kuat Kuat

Treat of New
Subtitutes

Setara Kuat Kuat

Competitive
Rivalry

Lemah Cukup Kuat Kuat
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Perkembangan usaha jasa dekorasi ternyata cukup menjanjikan saat

musim acara pernikahan. Karena tren acara pernikahan tidak terbatas digelar di

waktu-waktu tertentu saja. Menurut Sumitro Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Jasa

Dekorasi Jawa Timur, dulu pernikahan melihat tanggal - tanggal tertentu. Namun

saat ini cenderung setiap saat ada orang melaksanakan pernikahan. Hanya kecuali

saat bulan ramadhan. "Di Kota Surabaya tetap menjadi kota terbesar dalam

jumlahnya yang melaksanakan acara pernikahan," kata Sumitro. (Selvy, 2020)

Berdasarkan artikel yang dikutip diatas industri pernikahan sangatlah

menjanjikan dan sedang mengalami perkembangan termasuk jasa dekorasi, artikel

tersebut ditelbitkan pada awal tahun 2020 dimana COVID-19 belum mewabah di

indonesia. Namun pada awal April 2020 Indonesia mengalami kemunduran pada

industri pernikahan akibat tidak diperbolehkannya perkumpulan dalam acara

apapun untuk mencebah bersebaran COVID-19.

Nasib pengusaha jasa pernikahan masih memprihatinkan di tengah

pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab meskipun sudah

ada relaksasi, resepsi pernikahan masih dilarang. Ketua Umum Asosiasi

Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia (APPGINDO) Andie Oyong

mengatakan, saat ini masyarakat memang sudah bisa menyelenggarakan akad dan

pemberkatan. Namun itu belum cukup mengangkat bisnis jasa pernikahan.

"Dibandingkan sebelumnya pada waktu belum ada waktu kegiatan akad atau

pemberkatan, sekarang ini kami sudah mulai agak menggeliat tapi persentasenya

ini kalau dari segi bisnis itu hanya memberikan kontribusi sangat kecil," kata dia

saat dihubungi detikcom, Rabu (29/7/2020). Sebelum ada pandemi COVID-19,

jasa mereka bisa dikerahkan untuk akad, pemberkatan, hingga resepsi, kini hanya
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bisa menyelenggarakan akad atau pemberkatan saja dengan kapasitas di bawah 50

orang. Otomatis kontribusi ekonomi di pengusaha wedding ini menjadi turun

drastis. "(Pendapatan) cuma 15% sampai 20% dari total normal bisnisnya," sebut

dia. Sebagai contoh penyedia jasa katering pernikahan. Sebelumnya mereka bisa

melayani kuota 500 orang, saat ini rata-rata hanya 50 orang lantaran hanya untuk

akad saja. "Di acara akad nikah saja dengan jumlah 30-50, 50 deh kita ambil,

angka 50 dari yang pernikahan kelas medium yang (normalnya) 500 itu saja

(hanya) 10% porsinya," jelasnya. Belum lagi pengusaha yang bergerak di bidang

dekorasi, wedding organizer, hingga MC entertainment. Mereka bernasib sama.

Sementara jasa make up pengantin masih cukup bagus bisnisnya. Sebab jasa

mereka tetap dibutuhkan sekalipun hanya untuk akad. (Hamdani, 2020)

Pengusaha di bidang jasa pernikahan amat terpukul oleh pandemi COVID-

19. Sebab merebaknya virus Corona membuat pesta pernikahan atau resepsi

dilarang sehingga menghambat rezeki mereka. Mereka pun akhirnya memilih

banting setir. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia

(APPGINDO) Andie Oyong mengungkapkan pengusaha katering pernikahan

putar haluan menjadi penjual makanan beku atau frozen food. "Contoh misalkan

yang industri katering yang pada saat PSBB kemarin atau semi lockdown kemarin

mereka beralih menjadi jual frozen food, atau menjual makanan rumahan yang

online," kata dia saat dihubungi detikcom, Rabu (29/7/2020). Sementara penyedia

jasa dekorasi pernikahan banting setir menjadi florist, dalam hal ini menyediakan

paket karangan bunga duka cita untuk korban virus Corona. "Kalau dekorasi yang

tadinya dia dekor dengan lengkap dan sebagainya (untuk pernikahan), dia berubah

menjadi florist. Karena mohon maaf pada masa kemarin PSBB kan ada lah ya
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yang korban-korban COVID-19. Ini (jasa dekorasi) jadi beralih untuk usaha

bunga duka cita," sebutnya. Sementara industri turunan dari pernikahan yang

tidak bisa melakukan inovasi yang tidak melenceng jauh dari bisnis intinya,

benar-benar terpaksa beralih menjadi penjual makanan. Namun setelah PSBB

dilonggarkan, mereka perlahan bisa kembali menjalankan bisnis semula dengan

ditambah inovasi untuk menyesuaikan diri di adaptasi kebiasaan baru (new

normal). "Contoh yang kartu undangan sudah nggak main cetakan lagi karena

jumlahnya down size, Jadi mereka bikin invitation online," sebutnya. Untuk

wedding organizer pun demikian. Mereka harus lebih kreatif. Jika biasanya

mengurus pesta pernikahan dengan jumlah tamu yang banyak, kini menyesuaikan

hanya untuk akad atau pemberkatan. Adanya inovasi tersebut pun membuat

mereka terhindar dari ancaman gulung tikar atau tutup usaha. "Jadi tidak ada yang

benar-benar gulung tikar tapi memang mereka harus cari inovasi-inovasi baru,"

tambahnya. (Hamdani, 2020)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa penerapan new normal tidak tak langsung

otomatis membuat ekonomi Indonesiapulih secara maksimal. “Belum bisa. Masih

butuh waktu untuk pulih. New normal tidak otomatis industri kembali beroperasi

maksimal,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Minggu (7/6/2020). Hal itu

dikarenakan permintaan ekspor masih melambat, sementara ia menyebut pelaku

usaha juga kesulitan memperoleh bahan baku. Sehingga bagi perusahaan

membutuhkan waktu untuk menyerap kembali karyawan yang dirumahkan dan di

PHK. “Apalagi ada kekhawatiran pelonggaran di saat kurva positif covid-19

masih meningkat menimbulkan risiko gelombang kedua penyebaran covid-19,”
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ujarnya. Kekhawatiran itulah yang menjadi penyebab yang akhirnya melemahkan

kepercayaan konsumen untuk kembali belanja. Lanjut Bhima, ia memperkirakan

sampai 2022 perekonomian nasional dapat dikatakan kembali normal seperti

sediakala.Meskipun penerapan new normal diklaim bisa mendorong

perekonomian, hal itu tidak bisa serta merta membuat ekonomi Indonesia melesat

positif. Melainkan masih ada berbagai proses dan tahapan untuk pulih.“Sampai

2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia baru akan kembali ke level sebelum

pandemi,” pungkasnya. (Santia, 2020)

Berdasarkan sumber diatas dapat disimpulan industri pernikahan untuk

saat ini tidak dapat berjalan dengan baik akibat dari dampak pandeni COVID-19,

ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami pemulihan seperti pada saat

sebelum pandemi pada awal tahun 2022. Elate Style & Decoration yang akan

direncanakan mulai berdiri pada awal tahun 2022, jika didasari pada predikisi

diatas tentunya tidak akan terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun,

sebagai pencegahan, Elate Style & Decoration akan tetap merencanakan jika

pandemi masih tetap mempengaruhi industri pernikahan pada 2022 dengan

mengikuti protokol dekorasi yang ditetapkan pemerintah.

1.5.2 Market Segment

Riset pasar yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan klien terkait tren

pernikahan serta hal-hal dalam pesta pernikahan yang paling menjadi perhatian

baik oleh pasangan pengantin ataupun tamu undangan. Riset tersebut penting

mengingat selera pasar ditentukan oleh beragam karakter klien yang memilki

permasalahan dan visi yang berbeda-beda. Penerjemahan selera konsumen
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dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pengamatan terbuka melalui

pengalaman empiris, pengamatan saat pameran perni-kahan, dan melakukan riset

media. Riset yang dilakukan dengan pengamatan empiris lebih mengutamakan

pengalaman produsen yaitu pengamatan saat menghadiri atau menangani pesta

pernikahan kerabat dan kolega. Pengalaman ini mengedepankan selera pasar yang

nampak dari pemilihan dekorasi, warna yang dominan, dan sebagainya. Riset

yang dilakukan saat pameran pernikahan yaitu pelaku usaha dapat berinteraksi

dengan calon klien untuk menggali ketertarikan perihal pesta pernikahan. Di sisi

lain, riset media lebih banyak mengandalkan observasi pada cara masyarakat

bermain dengan teknologi, terutama media sosial. Media sosial menjadi alat

berkuasa (powerful device) yang paling mudah dengan pengguna terbanyak saat

ini. Hal ini berimbas pada kesulitan produsen karena kemudahan informasi

mengakibatkan permintaan dan selera klien yang beragam, sehingga menyulitkan

bagi pelaku usaha. Keberagaman dalam pengertian Industri Budaya pun tetap

memiliki batasan, pada perminta an klien yang beragam misalnya terbatas apa

yang tersedia dan berkaitan sekali dengan akses informasi yang dimiliki. Guna

mengantisipasi kesulitan tersebut, pelaku usaha memproduksi pengetahuan

mereka sendiri untuk melindungi kapitalnya. (Chairan, 2019)

Segmen yang berpotensi pada indutri jasa dekorasi adalah segmen

dekorasi pernikahan dan dekorasi sweet 17th. Hal ini disebabkan oleh kebudayaan

Indonesia yang merayakan kedua hal tersebut sebagai moment berharga yang

dilewati sekali dalam seumur hidup. Sehingga potensi pada kedua segmen

tersebut-terus mengalami pertumbuhan. Selain itu kedua segmen tersebut

memiliki kebutuhan dan teknis dekorasi yang mirip. Selain kedua segmen tersebut
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jasa dekorasi juga mulai digunakan brand untuk event peresmian ataupun

peluncuran produk baru, namun property serta teknis dekorasi pada segmen

tersebut berbeda dengan segmen dengan segmen dekorasi sebelumnya. Untuk itu,

Elate Style & Decoration memfokuskan pada segmen dekorasi pernikahan dan

sweet 17th. Berdasarkan sumber yang dikutip diatas, jasa dekorasi merupakan

kebutuhan tersier masyarakat urban dan atas dasar tersebut Elate Style &

Decoration menargetkan segmen pasar dengan daya beli menengah keatas.

1.5.3 Needs and Demand

Berikut definisi dari kebutuhan (needs) dan permintaan (demand) menurut

Philip Kotler :

 Kebutuhan (needs) adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang

perlu dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Needs

menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang,

papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Needs menjadi wants

jika kebutuhan telah menjurus pada satu keinginan tertentu yang dapat

memberikan kepuasan. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu perceived needs

dan expressed needs.

a. Perceived needs atau kebutuhan yang dirasakan adalah

hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh semua orang dimana

kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan

atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan.

b. Expressed needs atau kebutuhan yang diekspresikan yaitu

kebutuhan yang dirasakan seseorang dan mampu ditunjukkan dalam
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tindakan. Misalnya, orang sakit gigi yang segera pergi berobat ke dokter

gigi.

 Permintaan (demand) adalah keinginan yang didukung daya beli, yang

mau dan mampudibeli dengan berbagai kemungkinan harga, selama

jangka waktu tertentu, dan dengan anggapan faktor pengaruh lain

tetap sama (ceteris paribus).

Berdasarkan analisa need & demand yang dilakukan melalui observasi

dilakukan dengan metode observasi partisipatoris yaitu dengan melaksanakan

program magang didapatkan kesimpulan seperti berikut :

 Kebutuhan konsumen adalah jasa dekorasi yang memberikan hasil

memuaskan dan berkesan pada sebuah acara.

 Berdesarkan kebutuhan konsumen tersebut, hal yang dapat menyebabkan

ketidak puasan konsumen adalah hasil dekorasi yang tidak sesuai dengan

harapan konsumen dari segi harga yang tinggi hingga hasil dekorasi yang

kurang sesuai maupun tidak rapih.

 Harapan dari konsumen yang ingin dipenuhi ialah konsep dekorasi yang

stand out dan hasil realisasi yang sesuai dengan konsep perencanaan awal

dengan anggaran yang sesuai.

 Permintaan konsumen pada bidang jasa dekorasi adalah dekorasi yang sesuai

trend untuk memberikan kesan pada tamu undangan dan pemilik acara.

1.5.4 Switching Cost

Yang dimaksudkan dengan Switching Cost ialah biaya atau pengorbanan

yang harus ditanggung oleh konsumen untuk memutuskan berpindah dari jasa

satu kejasa lainnya. Switching cost yang mencegah konsumen berpindah pada
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kompetitor adalah hasil dekorasi yang sesuai dengan permintaan konsumen dan

pelayanan yang mengutamakan kepuasan konsumen. Selain itu pada teknisnya,

resiko yang akan ditanggung oleh klien jika beralih dari Elate Style & Decoration

ialah kehilangan biaya yang telah dibayarkan pada termin-termin yang ditentukan,

dijelaskan pada bagian layanan usaha. Selain itu klien tidak diizinkan

menggunakan gambar dekorasi jika telah sempat disebarkan dengan alasan hak

cipta yang dilindungi oleh hukum, dijelaskan pada bagian regulatory trends.

Sehingga Elate Style & Decoration dapat mengurangi resiko kehilangan klien

ataupun desain dekorasi yang disalah gunakan tanpa izin.

1.5.5 Revenue Attractiveness

Revenue Attractiveness merupakan hasil analisa dari hubungan revenue dan

pricing, dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana suatu perusahaan sebagai

penyedia jasa yang layak di beli oleh konsumen. Jasa yang ditawarkan oleh Elate

Style & Decoration yang dapat menjadi alasan utama bagi konsumen

menggunakan jasa kami adalah pelayanan dan hasil yang mengutamakan

kepuasan klien. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan penggalian informasi

terhadap konsep yang diharapkan oleh klien, dengan membangun komunikasi

yang baik dengan klien. Selain dari segi pelayanan, keunggulan Elate Style &

Decoration memberikan jaminan kepada klien mendapatkan dekorasi yang sesuai

dengan isi kontrak, jika tidak uang akan kembali sesuai dengan nominal

kekurangan dekorasi pada kontrak.

Berdasarkan poin diatas Elate style & Decoration memberikan rasa lebih

terjamin kepada klien untuk mempercayakan dekorasi pernikahannya. Dengan itu

Elate Style & Decoration dapat bersaing pada fase awal walaupun belum memiliki
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nama yang dikenal luas masyarakat, harapannya Elate Style & Decoration bisa

berkembang untuk menempuh fase selanjutnya. Setelah berkembang pada fase

awal didirikan, Elate Style & Decoration mengedepankan dekorasi yang unik

dengan memadukan dekorasi dengan seni instalasi pada fase selanjutnya sebagai

Revenue Attractiveness. Dengan begitu, Elate Style & Decoration dapat

memperluas volume pasar dan kecepatan perputaran pembiayaan atau

menjangkau masyarakat dengan daya beli yang lebih tinggi.

1.5.6 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa jasa dekorasi merupakan jasa yang dibutuhkan

sebagai pelengkap acara dan sering kali menjadi gaya hidup yang digunakan

untuk menunjukkan status sosial. Kekuatan market industri pernikahan terutama

jasa dekorasi masih sangat kuat, meskipun tengah dipengaruhi oleh pandemi

COVID-19 berdasarkan sumber yang dikutip diperkirakan tidak akan memberi

dampak kepada Elate Style & Decoration. Permintaan dan kebutuhan jasa

dekorasi masih sangat tinggi terutama Surabaya sebagai kota urban. Elate Style &

Decoration menggunakan termin pembayaran pada tahapan layanan yang tidak

dapat dikembalikan dan desain yang tidak dizinkan untuk digunakan jika telah

diserahkan kepada klien untuk mencegah jika klien ingin beralih kepada

kompetitor. Selain itu untuk menarik komsumen agar mempercayakan dekorasi

acara kepada Elate Style & Decoration, kami memberikan jaminan kesesuaian

desain dan kelengkapan yang tertera pada kontrak dengan hasil yang diberikan,

jaminan ini berupa pengembalian sesuai nominal kelengkapan yang tidak sesuai.

Diharapkan dengan memberikan jaminan tersebut masyarakat akan memilih Elate
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Style & Decoration dan memberikan pendapatan untuk perkembangan pada fase

selanjutnya.

1.6 Key Trends

1.6.1 Technology Trends

a. Trend Teknologi Produksi :

a) Lasercut : digunakan untuk pemotongan material dekorasi

b) Pengecatan : menggunakan cat semprot yang diaplikasikan pada

dekorasi.

(a) Lighting 1 (b) Lighting 2
Gambar 1.4 Contoh Penerapan Lighting

Sumber : Google (2020)

b. Trend Teknologi lighting :

a) Par LED

b) Parcan 64 ( Bar )

c) Beam 200 / 230

d) Strobow

e) Smoke Gun

f) Follow Spot 1200

g) Follow Spot 2500

h) ACL ( Set )

i) Mixer Avolite

j) Mixer TL NZ2448
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k) Minibrute

l) Hazer

m) Fineart

n) Fresnel

o) Moving Light

c. Trend Teknologi Desain Grafis

a) Photoshop

b) CorelDraw

c) Canva

d. Trend Teknologi Media Platform

a) Instagram yang dinilai menjadi media yang sangat menguntungkan

karena Instagram memiliki protokol yang mengutamakan visual

yang berarti orang dapat menampilkan suatu karya atau gambar serta

ruang untuk memberikan cerita yang disebut dengan caption

(Chairani, 2020)

b) Head of User and Content Operations TikTok Indonesia, Angga

Anugrah Putra menyebut TikTok bukan sebagai media sosial, tapi

disebut dengan content distribution platform. Karena TikTok tidak

mengedepankan jumlah pengikut. "Cocok untuk para content creator.

Di media sosial, butuh followers. Tapi di TikTok kita hanya butuh

konten dan konsisten," kata Angga di Co & Co Working Space,

Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Menurutnya,

TikTok memiliki algoritma untuk memudahkan penggunanya dalam

menyebarkan konten sesuai dengan pengguna yang memiliki



41

ketertarikan yang sama. Sehingga konsistensi menjadi hal yang

penting bagi pengguna TikTok. (Praisra, 2019)

1.6.2 Regulatory Trends

a) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berisi tentang :

a) Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang

sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka

waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama

hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta

meninggal dunia.

b) Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta

dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak

ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).

c) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi,

arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan

pidana.

d) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat

penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di

pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan

objek jaminan fidusia.

f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah

dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma

susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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g) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi

anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan

atau Royalti.

h) Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti

untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan

dinas dan digunakan secara komersial.

i) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan

mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib

mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

j) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia

untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

b) Undang-Undang untuk kepentingan perlindungan jasa penyelenggara

kegiatan yang diatur secara sah dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3)

KUHPerdata (Handayani, 2016:163). Asas kebebasan berkontrak

tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menurut

KUHPerdata tidak mutlak karena tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang mengatur bahwa perjanjian

dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad

baik, kepatutan serta keadilan.

1.6.3 Societal and Cultural Trends

Masyarakat urban memiliki kebutuhan yang cukup tinggi akan suatu pesta.

Hal ini menghasilkan fenomena budaya yang menunjuk kan level kemewahan



43

baru sebagai bukti untuk memperlihatkan posisinya pada struktur sosial yaitu

dengan selebrasi sebagai gaya hidup (Featherstone, 2007:xxi). Selebrasi menjadi

kebutuhan tersier yang diwujudkan dalam merayakan hari penting misalnya

melalui hajatan atau pesta. Kebutuhan tersebut menjadi alasan bagi masyarakat

yang umumnya tinggal di kota besar untuk tidak hanya sekadar mengingat, tetapi

juga ingin merayakan hari bahagia dengan mengundang keluarga maupun teman-

teman. Pesta yang dilakukan oleh masyarakat urban cenderung bersifat life

moment yakni dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti pesta ulang tahun

(birthday party), pesta peringatan pernikahan (wedding anniversary), pesta

pernikahan (wedding party) ,pertunangan, pesta lajang (bridal shower), pesta tujuh

bulanan (baby shower), awards party, dan sebagainya. Meskipun bukanlah

fenomena universal, pesta pernikahan menjadi hal yang sangat penting karena

menandakan dimulainya fase baru kehidupan baik secara personal maupun sosial.

Hal ini beralasan karena sebagian besar orang menginginkan hari pernikahan

dengan spesial dan sempurna dalam berbagai sisi (Johnson, 2005:6). (Chairan,

2019)

Pemilihan Kota Surabaya menitik beratkan pada prospek strategis

ekonomi dan pem-bangunan yang semakin mengejar Jakarta. Hal ini karena

Surabaya merupakan pintu dan jalur ekonomi bagi kawasan Indonesia bagian

Timur sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan

(Ardiyanto, 2017). 270 Kawistara, Vol. 9, No. 3, 22 Desember 2019: 267-285

Pertumbuhan ekonomi tersebut membentuk masyarakat yang tunduk pada

pekerjaan dan rutinitas yang ketat. Kesibukan masyarakat urban menyisakan celah

khususnya untuk mempersiapkan pernikahan dan memilih untuk menyerahkan
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pada wedding planner. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu Sembilan bulan

terhitung sejak Februari 2018 hingga Oktober 2018. Empat tahapan proses

analisis oleh Miles dan Huberman (Ratna, 2010:310), yaitu pengumpulan data,

reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan atau

verifkasi. (Chairan, 2019)

1.6.4 Socio Economic Trends

Koordinator Wilayah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya

Ignatius Mardjono mengatakan serapan pekerja dari kelompok penyandang

disabilitas di perusahaan masih rendah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa tiap 100

pekerja, perusahaan wajib mengambil satu persen dari kelompok difabel.“Sejauh

ini, implementasinya di lapangan belum sesuai dengan harapan undang-undang,”

kata Ignatius di sela-sela kegiatan Diskusi Multi-Stakeholders dalam Isu Inklusi

dan Disabilitas, yang digelar Jawa Pos Institut of Pro-Otonomi (JPIP) serta United

States Agency for International Development (USAID) di Hotel Mercure Grand

Mirama Surabaya, Senin, 12 Maret 2018. Menurut Ignatius, ada dua sebab

mengapa penyandang disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi di dunia usaha.

Pertama, kata dia, perusahaan membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas

dengan kompensasi tertentu. Hal ini masih sulit dipenuhi lantaran penyandang

disabilitas butuh dilatih dulu sebelum diterjunkan ke dunia kerja. (Wibowo, 2018)

Atas dasar kurangnya kesempatan kerja untuk masyarakat kelompok

penyandang disabilitas Elate Style & Decoration sebagai penyedia jasa dekorasi

diharapkan mampu membantu masyarakat dan pemerintah dalam membuka

kesempatan kerja pada industri ini.
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1.6.5 Kesimpulan

Terdapat trend teknologi yang mempengaruhi indurstri jasa dekorasi

diantaranya teknologi produksi, lighting, dan sosial media. UUU Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHP perdata

(Handayani, 2016:163) merupakan peraturan yang memberikan perlindungan

kepada industri kreatif termasuk jasa dekorasi. Masyarakat urban merupakan

kelompok masyarakat yang mempengaruhi industri jasa dekorasi. Selain itu,

ekonomi sosial yang ingin diselesaikan oleh Elate Style & Decoration ialah

ketersediaan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat disabilitas yang

belum terlaksana dengan baik meski hak mendapatkan lapangan pekerjaan telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas.

1.7. Macro Ekonomi Forces

1.7.1 Global Market Condition

Saat ini kondisi pasar secara keseluruhan mengalami pelemahan, terutama

pada sektor bisnis event organiser dsb. Hal ini disebabkan oleh peraturan

pemerintah yang mengatur kegiatan keramaian sejak dimulainya pandemi

COVID-19. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil

langkah penguncian wilayah (lockdown) dan kebijakan physical distancing atau

jaga jarak fisik kepada warganya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah

negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian

karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak

pada banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga
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beberapa komoditas. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World

Economic Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi

global. Jika pada Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3

persen, maka pada April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3 persen. Prediksi

minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal

kedua dan surut pada semester kedua tahun ini.(Gusman, 2020)

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Sumber : Tirto.id (2020)

1.7.2 Capital Market

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun

ini sebesar 2,3 persen. BI juga meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan

stabil pada level Rp15.000 pada akhir tahun ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi

BI ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF. Masih dalam laporan World

Economic Outlook 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

sebesar 0,5 persen. Jika prediksi BI maupun IMF benar-benar terjadi, angka

tersebut bakal lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 saat

terjadi krisis keuangan global. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia

tercatat sebesar 4,63 persen. Meskipun begitu, prediksi pertumbuhan ekonomi
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Indonesia pada 2020 masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada

1998 saat krisis moneter. Saat itu, Indonesia dilanda krisis moneter dan pergantian

kekuasaan sehingga pertumbuhan ekonomi anjlok hingga mencapai angka minus

13,13 persen.(Gusman, 2020)

Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber : Tirto.id (2020)

Berdasarkan uraian diatas, meskipun mengalami penurunan pertumbuhan

akibat dampak pandemi COVID-19 namun dijelaskan pada grafik diatas

pertumbuhan Indonesia masih berada pada posisi positif.

1.7.3. Comodity and Other Resources

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia

(Aspedi), Nanang Khusnaini, perputaran uang di usaha jasa event pernikahan di

Indonesia mencapai Rp 18 triliun per tahun. Dekorasi mengambil bagian antara 30

sampai 50 persen dari angka tersebut. "Saat ini memang sekitar 60 persen

kebutuhan properti dekorasi kita masih ketergantungan terhadap impor China.

Memang dari segi variatifnya, produk China ini banyak banget yang belum

terpikirkan pengrajin lokal dan harganya pun luar biasa terjangkau," ujar Nanang

kepada wartawan di Bandung, Senin (24/2). Nanang mengakui, sejak awal tahun

ini, para pengusaha dekorasi kesulitan mendapat bahan-bahan dekorasi tersebut.
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Khususnya untuk kegiatan pernikahan, acara resmi, sampai gathering. "Sampai

sekarang masih sangat terganggu. Selain properti itu, pemakaian bunga segar kita

masih banyak yang impor dari China. Banyak varietas bunga yang belum bisa

ditanam di sini. Akhirnya banyak barang yang tidak bisa datang," paparnya.

Sementara menurut Ketua DPW Aspedi, Buwana Oejeng Soewargana, selain

bunga segar, dekorator pun banyak yang mendatangkan lampu, styrofoam, panel,

oasis bunga, dan properti lainnya dari China. Namun, sisi positifnya setelah impor

terhambat, para pengusaha dekorasi mulai melirik produk lokal walau lebih mahal.

"Supaya bisnis tetap berjalan, dekorator mulai lirik produk lokal. Ini kesempatan

para petani bunga lokal di Berastagi, Lembang, Cipanas, dan Malang, mulai

menanam bunga lain selain tanaman lokal," kata Buwana. (Lukihardianti, 2020)

Sebagai salah satu penyedia jasa dekorasi, tentunya ketersediaan

komoditas dekorasi impor akan berdampak pada dekorasi yang dapat diberikan

Elate Style & Decoration. Selain itu perlengkapan dekorasi impor memiliki harga

yang lebih rendah, sehingga berdasarkan kutipan diatas, pandemi COVID-19

dapat juga memberikan pengaruh terhadap harga dekorasi.

1.7.4 Economic Forces

Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan

terbesar di dunia pada tahun 2100 nanti. Hal ini diprediksi dalam sebuah studi

yang dipimpin oleh tim peneliti internasional di Institute for Health Metrics and

Evaluation (IHME) yang diterbitkan di The Lancet. Ekonomi Indonesia akan

mulai merangkak naik pada akhir abad ini dan akan menempati posisi 12 sebagai

negara dengan kekuatan ekonomi yang mumpuni. Dalam studi itu disebutkan

bahwa pada tahun 2050, Tiongkok akan menjadi negara pertama dengan kekuatan
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ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok diprediksi oleh tim peneliti akan menyusul

Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat di tahun tersebut. Hanya saja 50

tahun berselang atau pada tahun 2100 nanti, AS diprediksi akan kembali ke posisi

pertama sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. (Muhaemin,

2020)

Berdasarkan kutipan diatas, hal ini menjadi peluang industri dekorasi

Indonesia untuk semakin berkembang. Elate Style & Decoration akan semakin

berkembang seiring dengan perubahan posisi ekonomi Indonesia dimata dunia.

1.7.5 Kesimpulan

Saat ini ekonomi dunia dan Indonesia mengalami penurunan yang drastis,

dapat disejajarkan dengan beberapa waktu lalu saat terjadinya krisis ekonomi

dunia. Namun, Indonesia masih berada pada angka positif pertumbuhan ekonomi.

Selain itu hal tersebut memberikan dampat terhadap ketersediaan komoditas

dekorasi impor yang memiliki harga dibawah komoditas dekorasi lokal dan dapat

mempengaruhi pricing jasa dekorasi. Diprediksikan dalam sebuah penelitian

yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)

menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan terbesar

didunia dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif terhadap ekonomi

Indonesia dan industri jasa dekorasi.

1.8 Business Model Canvas

1.8.1 Value Propotion

a. Performance
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Elate Style & Decoration memberikan pelayanan dan management project

yang baik, sehingga dapat memberikan kualitas dekorasi yang bersaing dengan

dekorasi yang lainnya dan dengan itu dapat meningkatkan kepercayaan.

b. Customization

Elate S&D sebagai perusahaan yang menjual jasa dengan mengutamakan

kepuasan pelanggan, hal ini dimulai dengan menggali keingin client terhadap

konsep yang diinginkan dan disesuaikan dengan budget yang ditentukan oleh

client.

c. Getting The Job Done

Jasa yang ditawarkan oleh Elate Style & Decoration merupakan dekorasi

yang menyeluruh mulai dari proses design hingga pembongkaran property dekor.

Hal ini sangat memudahkan pihak yang bekerja sama dengan memberikan

dekorasi sekaligus membereskan hingga tuntas pada event. Selain itu Elate Style

& Decoration memberikan jaminan untuk kesesuaian hasil dekorasi dengan

perencanaan yang tertera pada kontrak, jaminan tersebut dalam bentuk

pengembalian uang sesuai nominal dekorasi yang tidak lengkap jika seandainya

terjadi.

d. Design

Elate Design & Decoration merupakan dekorasi yang bergaya modern.

Value desain yang diusung dan juga dijadikan sebagai branding ialah keunikan

dengan memadukan seni instalasi dengan dekorasi acara.

1.8.2 Customer Relationship

Hubungan perusahaan dengan klien cukup terbatas, bersifat personal

asistance dan pimpinan perusahaan yang menjabat sebagai CEO sendiri yang
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langsung berinteraksi baik dengan EO yang memberikan project maupun klien itu

sendiri. Hal ini dimaksud untuk mempermudah dan menjadikan hubungan 2 arah

antara klien dan designer tidak miss communication. Selain itu CEO atau

pimpinan perusahaan menangani klien secara langsung dimaksudkan untuk

mempermudah menyampaian konsep dan membatasi permintaan klien sesuai

budget yang telah ditentukan agar tidak over budget.

Keterlibatan klien sendiri terhadap konsep dan desain merupakan hasil

penggalian keinginan klien melalui proses wawancara. Tidak hanya itu, klien

masih dapat memberkan referensi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Elate

Style & Decoration dan masih dapat mengajukan revisi sebanyak 2 kali setelah

gambar kerja diserahkan.

1.8.3 Customer Segment

Diversified merupakan jenis klasifikasi segmentasi konsumen yang

dibedakan berdasarkan kebutuhan yang berbeda, Customer segment Elate Style &

Decoration terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dekorasi pernikahan dan sweet 17th

yang memiliki daya beli menengah keatas. Usia klien sekitar 17 tahun hingga 40

tahun yaitu usia pernikahan dan sweet 17th. Selain itu, segment klien berdasarkan

letak geografisnya adalah masyarakat Surabaya sebagai masyarakat urban.

1.8.4 Channel

Type of connection Elate Style & Decoration dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Koneksi untuk menyampaikan value (dalam bentuk marketing) terjadi secara

langsung (direct) dan untuk menyentuh klien agar informasi tentang Elate

Style & Decoration dapat ditemukan salah satunya dengan memanfaatkan

Platform Media.
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b. Koneksi lainnya bisa dilakukan secara (indirect) yaitu melalui perantara

Wedding Organizer (WO) maupun Event Organizer (EO). Keduanya dapat

mejadi channel yang menghubungkan Elate Style & Decoration dengan klien

Channel Phase

1. Awareness:

Media sosial yang digunakan merupakan Instagram untuk

mempermudah calon client mengenali dan mengakses Elate Style &

Decoration, social media Instagram dapat menampilka portfolio dengan

baik yang dilengkapi dengan kolom komentar untuk menjalin interaksi

dengan klien.

2. Evaluation

Selama proses desain client diberikan kesempatan untuk

memberikan masukan tentang konsep desain yang ingin dimasukkan

kedalam dekorasi, hal tersebut dapat dilakukan via Whatsapp maupun E-

mail.

3. Purchase

Dilakukan dengan proses negosiasi yang dilakukan langsung atau

direct oleh CEO atau pimpinan perusahaan. Pembayaran dilakukan secara

bertahap berdasarkan proses dan tahap yang sudah ditentukan.

4. Delivery

Delivery desain berupa menyerahan desain gambar 2D yang masih

dapat direvisi sebanyak 2 kali. Serah-terima proyek dilakukan sampai pada

fase proses pembuatan dimulai.

5. After Sales
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Elate Style & Decoration meminta uang kritik dan saran untuk

hasil dekorasi acara kepada klien.

1.8.5 Key Activities

1. Production

a. Membuat desain 2D dan 3D (gambar teknik, perspektif, dsb).

b. Mengimplementasikan desain menjadi produk.

c. Membuat property yang akan digunakan pada event kedepannya

2. Promotion, dilakukan melalui berbagai Platform Media yang telah diuraikan

pada bagian sebelumnya.

3. Educating, memberikan pelatihan skill kepada tenaga kerja untuk

memberikan kualitas dekorasi yang semakin baik.

1.8.6 Key Partner

a. Mitra yang bekerjasama dengan Elate Style & Decoration kebanyakan

merupakan vendor yang digunakan sebagai pelengkap dekorasi. Sebagai

contoh yaitu vendor pemasangan bunga artif, vendor kursi, vendor panggung,

dsb.

b. Selain itu, Elate Style & Decoration juga menggunakan tenaga freelancer

pada setiap event sesuai dengan bidang dan besar event berupa tenaga ahli

dalam hal-hal tertentu seperti listrik maupun florist.

1.8.7 Key Resources

a. Human : desainer, drafter, property management, HRD+admin, pekerja,

tim gudang, supir, florist.

b. Intellectual: database customer dan database partnership.

c. Financial : Dana pribadi dan DP klien.
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d. Physical :

a) kantor,

b) unit komputer,

c) property decor,

d) printer,

e) peralatan kantor pelengkap

f) dsb.

1.8.8 Cost Structure

a. Concept : Cost Driven (dikarenakan harga sensitif terhadap spesifikasi

dekor yang akan dikerjakan dan juga harga bahan baku untuk pembuatan

dekorasi).

b. Types :

 Fixed Cost (biaya tetap yang tidak bergantung biaya produksi)

a. Gaji pokok karyawan

b. Sewa kantor

c. Listrik

d. Dsb.

 Variable Cost (biaya variatif sesuai jumlah yang diproduksi)

a. Bahan baku produksi

b. Biaya pembuatan dekorasi

c. Biaya membayar vendor

d. Persenan EO

1.8.9 Revenue Stream

a. Usage fee



55

Biaya yang dibayarkan oleh konsumen merupakan biaya sewa dekorasi

b. Pricing Mechanisms

Table 1.10 Pricing Mechanisms
Sumber : Google (2020)

1.9 Rencana Keuangan

1.9.1 Cash Flow

a. Struktur Pembiayaan

 Pendirian

a. Menyewa ruko sebagai kantor operasional, tempat

mengeksekusi dekorasi dan juga gudang properti.

b. Biaya untuk menunjang kinerja perusahaan seperti

pembelian unit komputer, printer, dan peralatan kantor

lainnya.

c. Menggunakan anggota crew freelancer dengan pembayaran

setiap event.
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 Pengembangan

a. Menyewa lahan lebih besar untuk memperluas lingkup

dekorasi.

b. Biaya maintenance peralatan kantor, penambahan unit

komputer.

c. Pengeluaran biaya pembelian alat maupun property dekorasi

yang dibutuhkan.

b. Struktur Pendanaan

 Awal berdiri :

a. Modal pribadi

b. DP klien

 Untuk keberlangsungan perusahaan

a. Fee hasil dekorasi

c. Struktur Pendapatan Perusahaan : Pendapatan utama perusahaan berasal dari

fee dekorasi dari konsumen.


