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BAB I RADEA WIDYALINDRA 

RADEA WIDYALINDRA 

1.1 Ringkasan Umum 

1.1.1 Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Radea Widyalindra merupakan sebuah badan usaha perseorangan bergerak 

dalam bidang jasa konsultan arsitektur dan interior yang akan beroperasi di 

Surabaya dengan ciri khas pendekatan desain arsitektur interior dengan pendekatan 

permakultur sehingga menghasilkan desain bangunan dan interior mengenai 

pemeliharaan ekosistem produktif, memiliki keberagaman, keseimbangan, dan 

ketahanan terhadap ekosistem alami. 

Pencetus Permakultur, Bill Mollison menerangkan pada tahun 1978 bahwa 

Pemakultur dapat diterapkan sebagai budaya hidup manusia  melalui sebuah 

metode sistem ekonomi, strategi akses lahan, filosofis, strategi akses lahan, dan 

sistem legal bisnis serta komunitas .  

Dilatarbelakangi peningkatan kebutuhan lahan di Indonesia untuk dimafaatkan 

sebagai perluasan kegiatan industri menyebabkan ketersediaan lahan mulai 

tergerus. Kebutuhan dan kekurangan akan lahan dapat dikesinambungkan dengan 

pengembangan sektor perumahan dan pariwisata dengan konsistensi penerapan 

elemen firmitas, utilitas, dan venustas melalui desain perancangan arsitektur demi 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.   

Nama Radea Widyalindra dijadikan nama perusahaan ini karena memiliki arti 

dan harapan tersendiri untuk perkembangan arsitektur Indonesia, sehingga harapan 

ini dijadikan visi dari perusahaan Radea Widyalindra. Adapun nama Radea berarti 
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pioner, pemimpin, dan Widyalindra yang berati filofi serta lindra berarti 

ketenangan.  

Sehingga Radea Widyalindra ini memiliki makna dan harapan dapat menjadi 

perusahaan konsultan yang menjadi pioneer atau pemimpin dari terlahirnya desain 

bangunan dengan pendekatan permakultur sehingga memiliki output desain yang 

sustainable dan meningkatkan aspek bangunan baik secara fungsi, struktur, nilai 

sejarah, budaya, ekonomi dll.   

Logo merupakan wajah yang dapat mewakili sebuah perusahaan. Logo Radea 

Widyalindra atau R.W.L terbentuk dari kombinasi Warna hijau, Garis Vertikal satu 

dan Garis Diagonal sehingga membentuk huruf W yang mewakili kata widya dalam 

usaha Radea Widyalindra yang menunjukan sebuah pergerakanIndustri Kreatif 

yang menghasilkan sebuah desain berkelanjutan dan mensejahterahkan serta 

senantia bergerak maju sehingga menjadikan RWL sebagai panutan dalam 

penerapan Arsitektur Permakultur melalui setiap karya yang dihasilkan.  

Layanan yang disediakan Radea Widyalindra meliputi layanan desain 

arsitektur dan interior, survei lapangan, rancangan konsep desain, gambar 3D, 

dan realisasi (bekerjasama dengan kontraktor dan pemasok). Selain itu, Radea 

Widyalindra juga akan mengadakan pelatihan dan berbagai event yang bersifat 

 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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internal maupun eksternal guna untuk menyetarakan kemampuan dari pegawai 

yang bekerja di Radea Widyalindra. Terdapat tiga fase dalam perkembangan 

Radea Widyalindra yang  meliputi skala pekerjaan, kepemilikan perusahaan, 

lokasi, dan sumber daya (manusia maupun pemasok).  

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang dari terbentuknya Radea 

Widyalindra, hal tersebut tidak lepas dari problem, opportunity, dan solution 

yang ditemukan dengan melakukan pengamatan, survei, wawancara dari 

berbagai sumber. Berikut adalah tabel masalah yang menjadi latar belakang 

terbentuknya Radea Widyalindra serta peluang dan solusi yang ditawarkan 

Radea Widyalindra :  

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Kebutuhan, dan Peluang  

 Masalah 

 • Dampak langsung dan signifikan pada perubahan iklim atas lenyapnya   hutan hujan 

tropis di kawasan Asia Tenggara dalam skala besar karena pembukaan lahan untuk 

dibuka menjadi daerah pertanian dan bahan bakar hayati (Program Pemukiman 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2010) 

• Peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,13 persen (Badan Pusat 

Statistik, 2020) 

• Pada hakikatnya manusia memiliki suatu kebutuhan intuitif untuk berhubungan 

dengan hal-hal yang bersifat alami kebutuhan itu disebut juga biofilia (Bell, P.A., 

Greene, T.C., Fisher, J.D. & Baum, A., 1996) 

• tokoh arsitektur dalam tulisanya “Untuk menghasilkan berbagai jenis hasil pangan, 

permakultur tidak membutuhkan lahan yang luas.” (Menurut Mollison, 1988), 

Sehingga, konsep permakultur ini dapat diterapkan di dalam ekowisata sesuai dengan 

lingkungan ekoswisata  
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 Solusi  

  • Radea Widyalindra adalah perusahaan konsultan desain interior, arsitektur, lansekap, 

pencahayaan, psikologi, lingkungan dan perencanaan fasilitas yang sangat 

memperhatikan sisi berkelanjutan sebuah bangunan.  

•  • Membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keinginan berwirausaha  

  
• Menciptakan desain arsitektur interior yang berwawasan lingkungan dan alam  

 Peluang  

  • Adanya peningkatan jumlah pengusaha di Indonesia dari 1,67 persen menjadi 3,1 

persen (Wicaksono, 2017)  

 • Proyeksi pertumbuhan bisnis industry interior tembus hingga 50 persen dari tahun lalu. 

(Andy Wijaya, 2017)  

 

Jadi berdasarkan tabel diatas Radea Widyalindra menjadi jawaban dari 

masalah mengenai berkambangnya issue lingkungan seperti global warming 

yang disebabkan oleh percepatan perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhanya seperti kegiatan perindustrian, peternakan, transportasi, dan 

sebagainya.  

Dalam perkembanganya Radea Widyalindra akan menghasilkan sebuah 

desain yang berkelanjutan dengan melakukan pendekatan Arsitektur 

Permakultur yang telah ada di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan 

perubahan kecil guna menghambat kerusakan bumi sehingga Radea 

Widylindra berpeluang untuk tetap menjadi usaha yang bergerak di bidang 

Sumber Data Olahan Pribadi (2020) 
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desain arsitektur dan interior berkelanjutan dengan pendekatan Arsitektur 

Permakultur. 

1.1.2 Visi 

Menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konsultan interior 

berintegeritas yang mengedepankan desain arsitektur dan interior dengan 

pendekatan Arsitektur Permakultur sehingga menghasilkan sebuah rancangan 

desain bangunan dan desain lansekap yang berkelanjutan serta hemat energi   

1.1.3 Misi 

Misi dari Radea Widyalindra yang dapat menjadikannya unik serta lebih 

berkembang dan maju dari konsultan arsitetur dan interior lainnya adalah :  

•  Menerapkan pendekatan Arsitektur Permakultur melalui desain Arsitektur 

Interior sehingga dapat diterima masyarakat Indonesia 

• Mengembangkan arsitektur berkelanjutan dan sistem Perancangan desain 

ekologis  berdasarkan ekosistem alam  

• Penggunaan furnitur dan teknologi hemat energi serta mendapatkan hasil 

dari daur ulang   

• Meningkatkan nilai sosial, budaya, dan ekonomi dengan menjalin kerja 

sama dengan para penggiat Permakultur di Indonesia.   

1.1.4 Tujuan 

Mengurangi resiko kerusakan alam dengan mendesain bangunan dengan 

menggunakan pendekatan Arsitektur Permakultur serta membuka lapangan 

pekerjaan .Memberikan wawasan terhadap usaha pengabdian kepada tuhan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
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dalam merealisasikan hubungan yang baik diantara manusia dengan 

penciptanya serta hubungan antar manusia dengan seluruh alam semesta.  

. 

1.1.5 Kunci Keberhasilan 

Beberapa faktor yang dapat membantu keberhasilan dari bisnis Radea 

Widyalindra sehingga dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat maka 

diperlukan beberapa langkah strategi, antara lain :   

• Update Regulasi dan Peluamg  

Terus melakukan update mengenai regulasi dan peluang yang ditawarkan 

oleh pemerintah sehingga Radea Widyalindra akan dapat memantau 

perkembangan peluang proyek yang dapat diambil oleh Radea Widyalindra.   

• Neetworking 

Mengikuti pelatihan-pelatihan permakultur dan aktif di oraganisasi yang 

menaungi kegiatan desain di Indonesia  

• Desain dengan Material Lokal  

Menciptakan suatu desain yang bernuansa lokal dengan pemanfaatan 

material lokal yang berada disekitar site proyek.  

• Pelayanan Ramah  

Menciptakan citra ramah, profesional, dan kooperatif pada pengguna jasa 

sehingga dapat membentuk suatu solusi yang saling bersimbiosis.  

• Deep Research research  

Riset mendalam dengan proyek yang dilaksanakan merupakan langkah 

penerapan permakultur agar pengguna jasa dapat merasakan hasil dari elemem 
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arsitektur yang saling berinteraksi dan sehingga menjadi desain yang 

berkelanjutan dan bermanfaat. 

1.2 Gambaran Usaha 

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan 

Data Perusahaan:  

• Nama Perusahaan   :   Radea Widyalindra  

• Bidang Usaha    :    Konsultan desain arsitektur dan interior  

• Jenis Produk/Jasa  : Desain arsitektur interior dengan 

pendekatan permakultur sehingga menghasilkan desain bangunan dan 

desain lansekap yang bermanfaat begi sekitar  

Data Pemilik  

• Nama Pemilik    :   Janitra Dharma Wisesa  

• Jabatan      :   Founder dan CEO  

• Tempat, Tanggal lahir  :   Sidoarjo, 20 Mei 1996  

• No. Telepon     :   085156486274  

Radea Widyalindra adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha 

perseorangan pada fase awal yang bergerak dibidang arsitektur dan interior 

yang mana pemilik perusahaan sekaligus menjadi pemimpin perusahaan. 

Walaupun pada fase awal Radea Widyalindra berbentuk badan usaha 
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perseorangan pada fase awal tetapi tidak menutup kemungkinan akan berubah 

menjadi CV atau badan bentuk badan usaha lainnya dengan bekerjasama 

dengan pihak lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama sehingga akan 

mempermudah Radea Widyalindra untuk mencapai visinya.  

Pada fase awal aktivitas perusahaan akan dilakukan oleh pemilik 

perusahaan dari awal hingga akhir. Akan tetapi pada fase berikutnya Radea 

Widyalindra akan berkembang dengan menggunakan tenaga kerja dengan 

melakukat rekrut tenaga kerja maupun melakukan outsourcing. 

1.2.2 Fase Bisnis 

Tabel 1.2 Fase Bisnis Radea Widyalindra  

 
Fase 1 

 (2023-2025 )  

Fase 2 

 (2025-2030 )  

Fase 3 

(2030-……) 

Pemilik usaha  Pribadi  Partnership Partnership  

Pembiayaan • Gaji karyawan  

• Operasional 

perusahaan  

• Gaji Karyawan  

• Pembeliaan dan 

perawatan 

infrastruktur 

perusahaan  

• Biaya operasional 

Gedung  

• Operasional 

perusahaan  

• Gaji Karyawan  

• Pembeliaan dan 

perawatan 

infrastruktur 

perusahaan  

• Biaya operasional 

Gedung  

• Operasional 

perusahaan 

Layanan Usaha • Jasa desain arsitektur 

interior  
• Jasa desain arsitektur 

interior dan 

pengadaan event  

•  Jasa desain arsitektur 

interior dan 

pengadaan event  

Intelectual 

Resource 

• Pemilik yang    

bertindak sebagai 

•  Arsitek 

• Sekretaris 

• Arsitek 

• Sekretaris 

• Finance 
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owner sekaligus 

tenaga kerja ahli 

perusahaan  

• Finance 

• Desain  

• Marketing 

• Desain  

• Marketing 

Lokasi 

Perusahaan 

Sidoarjo di tempat 

tinggal pribadi  

Surabaya di tempat 

tinggal pribadi atau 

sewa tempat 

Surabaya di tempat 

tinggal pribadi atau 

sewa tempat 

Bentuk 

Perusahaan 

Badan usaha 

perseorangan  

CV atau bentuk lainya CV atau bentuk lainya 

Value Propotition • Desain 

Ciri khas pendekan 

Arsitektur 

Permakultur dengan 

menghasilkan 

rancangan bangunan 

berkelanjutan 

• Conveinence 

Memunculkan rasa 

bangga dari 

pengguna jasa dan 

membuka wadah 

mengkritik dan saran 

• Performances 

Berlandaskan gaya 

hidup pengguna jasa 

sehingga 

menghasilkan 

bangunan 

berkelanjutan 

• Accessilbility 

Menghubungkan dan 

memberi info 

supplier peralatan 

• Desain 

Ciri khas pendekan 

Arsitektur 

Permakultur dengan 

menghasilkan 

rancangan bangunan 

berkelanjutan 

• Conveinence 

Memunculkan rasa 

bangga dari 

pengguna jasa dan 

membuka wadah 

mengkritik dan saran 

• Performances 

Berlandaskan gaya 

hidup pengguna jasa 

sehingga 

menghasilkan 

bangunan 

berkelanjutan 

• Accessilbility 

Menghubungkan dan 

memberi info 

supplier peralatan 

• Desain 

Ciri khas pendekan 

Arsitektur 

Permakultur dengan 

menghasilkan 

rancangan bangunan 

berkelanjutan 

• Conveinence 

Memunculkan rasa 

bangga dari 

pengguna jasa dan 

membuka wadah 

mengkritik dan saran 

• Performances 

Berlandaskan gaya 

hidup pengguna jasa 

sehingga 

menghasilkan 

bangunan 

berkelanjutan 

• Accessilbility 

Menghubungkan dan 

memberi info 

supplier peralatan 
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atau terkait 

permakultur 

 

atau terkait 

permakultur 

 

atau terkait 

permakultur 

 

 

Customer 

Segments  

•  Niche Market 

Berdasarkan 

penggambaran usaha 

secara keseluruhan, 

maka target pasar 

yang dituju adalah 

pemilik lahan yang 

berkeinginan untuk 

merancang desain 

bangunan dengan 

pendekatan Arsitektur 

Permakultur  

•  Niche Market 

Berdasarkan 

penggambaran usaha 

secara keseluruhan, 

maka target pasar 

yang dituju adalah 

pemilik lahan yang 

berkeinginan untuk 

merancang desain 

bangunan dengan 

pendekatan Arsitektur 

Permakultur 

•  • Niche Market 

Berdasarkan 

penggambaran usaha 

secara keseluruhan, 

maka target pasar 

yang dituju adalah 

pemilik lahan yang 

berkeinginan untuk 

merancang desain 

bangunan dengan 

pendekatan Arsitektur 

Permakultur 

Channels  •  Direct : personal 

relationship dan word 

of mouth  

•  

•  

Direct : personal 

relationship dan word 

of mouth  

 

 

Indirect : 

socmed/web, endorse, 

exhibition, dan 

government  

•  • Awareness:  

Word of mouth, 

Medsos, dan 

Website 

• Purchase: 

Mendatangi 

Medsos dan 

Website 

• Delivery 

• Evaluation 

Key Activities  •  

•  

•  

Production and  

 Problem solving  

SOP Pegawai  

•  

•  

•  

Production and  

 Problem solving  

SOP Pegawai  

•  

•  

•  

Production and  

 Problem solving  

  SOP Pegawai  

Key Partners  •  Optimizasition  

Econimic  

•  Optimizasition  

Econimic  

•  Optimizasition  

Econimic  
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  •  Strategiac  

Alliance Between  

Non-Competitor  

•  Strategiac  

Alliance Between  

Non-Competitor  

Key Resource    

  

• Sumber Daya 

Manusia :  

pegawai dan tenaga 

kerja  

 

• Human Resource: 

tim desainer dan 

network  

 

• Financial : share  

  • Sumber Daya 

Manusia :  

pegawai dan tenaga 

kerja  

 

• Human Resource:  

tim desainer dan 

network  

 

• Financial : share 

investor, dan bank 

loan 

• Physical Resource: 

pembuatan studio 

desain 

 

 

  •  Sumber Daya 

Manusia :  

pegawai dan tenaga 

kerja  

 

• Human Resource:  

tim desainer dan 

network  

 

• Financial : share 

investor, dan bank 

loan 

• Physical Resource: 

pembuatan studio 

desain 

 

 

 

 

Cost Structure  • Fixed cost : gaji 

pokok karyawan  

 

• Variable Cost : 

branding 

 • Fixed cost : gaji 

pokok karyawan  

 

Variable Cost : 

branding 

 • Fixed cost : gaji 

pokok karyawan  

 

Variable Cost : 

branding 

 

Revenue Streams  • Fixed Menu Pricing  

• Dynamic Pricing 

 • Fixed Menu Pricing  

• Dynamic Pricing 

 • Fixed MenuPricing  

• Dynamic Pricing 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2020) 
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1.2.3 Perolehan Modal 

Perolehan modal awal bisnis Radea Widyalindra didapatkan dari modal 

pribadi dan modal dari pihak ketiga. Radea Widyalindra masih merupakan  

Tabel start-up business dimana pemilik belum mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk membangun sebuah perusahaan konsultan arsitektur interior yang 

diinginkannya. Segala pinjaman kepada semua pihak akan dikembalikan secara 

berkala tiap tahunnya.  

1.3 Usaha Lintas Studio 

1.3.1 Layanan Usaha 

Berdasar data IAI 20017 kaidah dasar 3 kewajiban kepada pengguna jasa 

yaitu:   

• Professional dalam menjalankan semua tugas yang telah disepakati dengan 

menjaga kemandirian dalam berfikir dan kebebasan dalam bersikap  

• Melangkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek  

• Hanya menerima tugas jika telah menguasai keilmuan yang berhubungan 

dengan tugas yag telah diberikan  

• Senantiasa meningkakan kecakapan diri  

• Serta menjaga kerahasian tugas dari pemberi tugas  

Berdasar HDII 2006  jenis, sifat, dan macam-macam penugasan yang 

dapat dilakukan oleh desainer interior yaitu:  

• Pemberi nasihat, saran, atau konsultasi dalam lingkup bidang desain interior  

• Penyusunan program interior  
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• Desain interior secara lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan  

desain interior.  

1.3.2 Spesifikasi Produk 

1.3.2.1. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

Suatu tugas dapat terdiri dari satu tahap pekerjaan atau, di mana tahap 

pekerjaan dapat dilanjutkan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Desainer 

Interior dan telah disetujui oleh Pemberi Tugas.  

a. Pradesain (Prelimenary Design)   

• Mengolah  data  atas  dasar  informasi  tentang 

 proyek (Terms Of  Requirements/TO.R) serta membuat daftar 

pertanyaan tertulis atau kuesioner untuk melengkapi data yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan desain interior.   

• Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai 

latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan.   

• Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan 

dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material yang akan 

dipakai, serta estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan 

sebagai bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas.   

• Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

b. Pengembangan desain   
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Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior 

melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan 

gambar-gambar denah seperti:   

• Penyajian ilustrasi dari kondisi existing   

• Gambar Detail Furniture  

• Gambar Rencana Plafon   

• Gambar Rencana Titik Lampu  

• Gambar Rencana Kelistrikan  

• Data-data Pemberi Tugas  

• Rencana Skema Penggunan Material   

• Gambar Detail Kusen dan Pintu  

• Gambar Finishing dari Dinding Bangunan  

• Gambar Rencana Lantai  

• Gambar Tampak  

• Gambar Potongan • Dokumen Pelelangan  

c.  Dokumen pelelangan   

Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun 

dokumen pelelangan yang mencakup kelengkapan:   
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• Gambar Kerja   

• Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)   

• Spesifikasi Teknis   

• Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)   

Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah disetujui 

oleh Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi yang telah 

dipersiapkan itu kemudian dapat diterbitkan sebagai dokumen pelelangan 

atau dokumen lelang.  d.  Pelelangan   

Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam mempersiapkan dan 

menyelenggarakan pelelangan dengan cara:   

• Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari calon 

kontraktor yang akan diundang.   

• Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor yang 

diundang.   

• Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan atau 

aanwijzing, untuk persiapan penawaran calon kontraktor.   

• Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi terhadap penawaran peserta lelang   

• Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada Pemberi 

Tugas.   
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e. Pengawasan berkala   

Setelah dilakukan penunjukan kontraktor secara resmi oleh Pemberi 

Tugas, Desainer Interior mulai melakukan tugas pengawasan berkala saat 

melakukan kunjungan pengawasan berkala ke lokasi proyek, yaitu sebagai 

berikut:   

• Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan memimpin rapat 

awal koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan pihak 

lain yang sangat terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.   

• Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan 

kualitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.   

• Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan, 

tetapi tidak berfungsi sebagai konsultan pengawas.   

• Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang dianggap perlu 

untuk lebih bisa dimengerti dan menjelaskan apa yang sudah 

dinyatakan dalam gambar-gambar kerja pada dokumen pelaksanaan.   

• Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan 

pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor 

mendapatkan haknya atas tahap pembayaran sesuai dengan prestasi 

yang telah dicapai.   

• Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata tidak 

sesuai dengan desain interior dan wajib memberikan solusi di lapangan 

melalui rapat koordinasi dengan konsultan pengawas.   
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• Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan 

penyesuaian pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan 

ketetapan terhadap desain interior yang harus dilaksanakan.   

• Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak mewakili 

Pemberi Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu 

dan sebanyakbanyaknya seminggu sekali. 

1.3.2.2 Lingkup Pekerjaan Pelengkap Dan Pendukung  

• Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

Requirements/TO.R) serta membuat daftar pertanyaan tertulis atau 

kuesioner untuk melengkapi data yang diperlukan dalam melaksanakan 

pekerjaan desain interior.  

• Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai 

latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan.  

• Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan 

dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material yang akan 

dipakai, serta estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan 

sebagai bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas.  

• Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mungkin 

diperlukan dalam keadaan tertentu untuk melengkapi dan mendukung 

pekerjaan desain, seperti pembuatan studi-maket ataupun model tiga 

dimensi dan gambar perspektif (atau gambar 3 dimensi) dengan rendering 
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khusus untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti publikasi, pemasaran 

dan sebagainya sehingga biaya untuk melaksanakan kepentingan tersebut 

tidak termasuk dalam perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri 

yang terpisah. 

1.3.2.3 Lingkup Pekerjaan Khusus  

Adalah pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus di luar 

keahlian desain interior, seperti gambar-gambar dan perhitungan 

konstruksi, termasuk gambar- gambar instalasi teknik lainnya yang harus 

dibuat oleh ahli-ahli khusus yang diusulkan oleh Desainer Interior. Bila 

telah disepakati, para ahli itu akan ditunjuk secara resmi oleh Pemberi 

Tugas.   

Imbalan jasa untuk para ahli tersebut ditentukan secara terpisah dan 

diajukan langsung kepada Pemberi Tugas.  Bila para ahli tersebut bekerja 

atas nama Desainer Interior, maka pembayaran imbalan jasa ditentukan 

oleh Desainer Interior dan menjadi bagian dari imbalan jasanya. Dalam 

hal ini, Desainer Interior menjadi penanggung jawab clan seluruh 

pekerjaan mereka dan, oleh karena itu, semua ketentuan mengenai 

lingkup pekerjaan khusus di dalam Buku Pedoman ini tidak berlaku bagi 

merek 

1.3.3 Inovasi Usaha 

Inovasi bisnis Radea Widyalindra adalah usaha Konsultan Arsitektur 

Interior dengan fokus berupa pengolahan lahan untuk menghasilkan rancangan 

bangunan berkelanjutan melalui pendekatan Arsitektur Permakultur. 
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1.4 Analisa Industri 

1.4.1 Kompetisi Industri 

Bisnis konsultan arsitek dan interior merupakan sebuah layanan bisnis yang saat 

ini mulai banyak diminati masyarakat. Selain dipicu dengan pertumbuhan ekonomi 

dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat, bisnis ini diminati karena 

adanya tren masyarakat untuk meng-upload foto atau video yang memiliki desain 

unik ke akun media sosial mereka. Bisnis ini juga semakin diminati dengan adanya 

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

2020).  

Hal ini menyebabkan permintaan desain akan semakin meningkat. Tidak hanya 

konsumen perseorangan kebutuhan jasa Desain arsitektur interior juga banyak 

datang dari perusahaan dan pemerintahan. Sebab dengan Desain interior yang 

bagus, selain menunjang fungsi, juga tidak meninggalkan estetika. Tidak hanya 

hotel dan perkantoran, sarana bisnis dan pusat perbelanjaan, kondominium maupun 

apartemen juga tak luput. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Lea Aziz 

sebagai Ketua HDII bahwa binis dari jassa konsultan interior diproyeksikan akan 

meningkat sebanyak 50% (Lea Aviliani Aziz, 2017)  

Dengan hal tersebut jumlah start-up jasa konsultan arsitek dan interior menjadi 

semakin banyak dan tidak menutup kemungkinan pula jika pemilik dari bisnis ini 

bukan merupakan seorang yang berlatar belakang pendidikan desain arsitektur atau 

interior. Sehingga dengan semakin ketatnya persaingan para konsultan arsitek dan 

interior, mereka semakin berlomba untuk melakukan strategi untuk mendapatkan 
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banyak pengguna jasa dan relasi agar tetap eksis dalam bisni konsultan arsitek dan 

interior.  

Pada fase pertama, Radea Widyalindra berkompetisi dengan start-up,  fresh 

graduate, dan freelancer. Pada fase pertama Radea Widyalindra juga merupakan 

start-up bisnis yang memiliki target konsumen berupa para pemilik lahan untuk 

dijadikan bangunan tempat tinggal yang mengedepankan sisi keberlanjutan melalui 

permakultur.  

Pada fase ini Radea Widyalindra akan berkonsentrasi untuk membuat produk 

khusus tertentu sehingga reputasi perusahaan terbangun melalui produk 

specialization sesuai dengan inovasi produk yang ditawarkan. Memperbanyak 

portofolio melalui sayembara dan lomba yang diselenggarakan oleh pihak instansi 

maupun komunitas desain.   

Radea Widyalindra juga memiliki keunggulan dalam penerapan desain 

arsitektur lansekap yang diakomodasi dengan kerjasama dengan brand atau 

perusahaan lain yang memiliki keahlian di bidang lansekap. Pada fase ini Radea 

Widyalindra masih harus membentuk branding-nya sendiri karena pada fase 

pertama ini Radea Widyalindra memiliki posisi dibawah dibandingkan dengan para 

pemain lama dalam bisnis konsultan arsitek dan interior.  

Pada fase kedua Radea Widyalindra akan mulai bersaing dengan bisnis sejenis 

yang telah berdiri lebih dahulu dan sudah memiliki branding yang baik. Pada fase 

ini, Radea Widyalindra sudah memiliki ciri khas dalam membuat desain untuk 

bangunan yang tak terpakai dengan tetap memperhatikan unsur potensi lingkungan 
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dan masyarakat sekitar sehingga membuat Radea Widyalindra lebih unggul 

dibandingkan dengan beberapa konsultan arsitektur dan interior lainnya.  

Pada fase ini Radea Widyalindra akan berkonsentrasi melayani berbagai 

kebutuhan dalam kelompok tertentu (pemilik lahan perorangan dan emtrepreneur). 

Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua 

produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut.   

 Pada fase ini Radea Widyalindra memiliki posisi diatas karena sudah memiliki 

ciri khas dan branding yang cukup kuat. Pada fase ini, kompetisi melibatkan, ciri 

khas, branding, dan kualitas produk  

Pada fase ketiga Radea Widyalindra mulai menjadi konsultan arsitek dan 

interior yang sudah diperhitungkan di bidangnya. Radea Widyalindra akan mulai 

bersaing dengan konsultan arsitek dan interior yang terkenal dan skala pekerjaan 

dari Radea Widyalindra sudah pada tahap nasional. Pada tahap ini Radea 

Widyalindra akan memiliki partner perusahaan sejenis maupun tidak sejenis yang 

dapat mendukung aktivitas dari Radea Widyalindra.  

 Pada fase ini, Radea Widyalindra memiliki posisi atas karena sudah memiliki 

sumber daya dan partner yang kuat. Pada fase ini, kompetisi melibatkan branding, 

ciri khas, kualitas produk, dan kekuatan partnership. Berikut merupakan tabel 

perbandingan tiap fase dari Radea Widyalindra :  

a. Fase satu  
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Pada fase satu kompetitor yang paling berpotensi adalah Asset Interior  

Pada fase satu Radea Widyalindra membandingkan bisnisnya dengan Asset 

Architects yang sudah memiliki branding yang baik di Surabaya. Pada fase ini 

Radea Widyalindra belum memiliki networking yang banyak dan kuat. Selain itu, 

media promosi dan portofolio yang dimiliki oleh Radea Widyalindra belum bisa 

untuk menyaingi  Asset Architect. Sehingga pada fase ini Radea Widyalindra 

berada diposisi bawah.   

b. Fase dua  

Tabel 1.3 Tabel Kompetisi Industri Asset Studio  

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi Jl. Manyar Sambongan, Kertajaya, Gubeng, 

Surabaya, 60282  

Produk yang dijual Jasa konsultan arstektur dan interior   

Harga produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari 

desainer dan tingkat kesulitannya  

Kelemahan Harga yang cukup tinggi karena telah 

memberdayakan desainer interior yang  

professional   

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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Pada fase dua, kompetitor yang paling berpotensi adalah Sandar Andara   

Pada fase dua Radea Widyalindra berada pada posisi atas walaupun Sandar 

Andara sudah memiliki nama yang lebih dikenal dan juga desain web yang sudah 

cukup menarik dan jangakauan bisnis yang sudah cukup luas, Radea Widyalindra 

memiliki kelebihan dalam jangkauan segmen pasar dan juga keunikan Value 

Proposition yang jarang ditemui pada perusahaan jasa konsultan yang ada di 

Indonesia. 

c.  Fase Tiga 

Pada fase tiga, kompetitor yang paling berpotensi adalah Melati Danes Space 

& Style 

 

 

Tabel 1.4 Tabel Kompetisi Industri Sandar Andara  

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi Jl Andara Ujung 2 No.25, Pangkalan Jati Baru,  

Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514  

Produk yang dijual Jasa Konsulran Arsitektur dan Interior  

Sustainibilities integrated home living  

Harga Produk Harga tergantung pada keahlian desainer dan 

tingkat kesuliatan proyek  

Kelemahan Terdapat diferensiasi produk melalui status dari 

desainer yang dimiliki sehinggan harga mahal  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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Tabel 1.5 Tabel Kompetisi Industri Melati Space & Style 

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi  Jl. Hayam Wuruk No. 159, Denpasar, Bali. 

Produk yang dijual Jasa konsultan interior yang menwarkan desain 

interior dengan gaya khas Bali-modern dengan 

penerapan elemen dari budaya Bali yang 

disederhanakan atau dikombinasikan dengan 

gaya modern 

Harga Produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari 

desainer dan tingkat kesulitannya 

Kelemahan  Pekerjaannya terkadang tidak detail dan kasar 

 

Pada fase ketiga, Radea Widyalindra berada diatas karena lebih dapat diterima 

masyarakat awam karena Melati Danes Space & Style hanya memiliki segmen 

pasar yang terbatas pada interior komersil dan resort yang bersifat high class. Selain 

itu penggunaan media pemasaran Melati Danes Space & Style masih sangat kurang 

dikelola dengan baik seperti website dan media sosial yang kurang dikelola.   

Namun Radea Widyalindra yang memiliki segmen lebih luas yang meliput 

entrepreneur, pemerintah, komunitas, dan pemiliki bangunan tak terpakai serta 

media pemasaran yang akan lebih beragam dengan pengelolaan yang baik pula. 

Sehingga posisi Radea Widyalindra pada fase III terhadap Melati Danes Space & 

Style berada diatas.  

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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1.4.2 Konsumen 

Radea Widyalindra membidik segmen pasar pada para pemilik tanah baik milik 

perorangan maupun pemerintah agar menjadi bangunan yang memiliki fungsi 

berkelanjutan dan menguntungkan secara financial dan pembentukan jati diri 

sebuah kawasan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan secara pribadi bahkan 

untuk menambah pemasukan dari hasil produk yangdihasilkan.   

Dengan adanya Radea Widyalindra sebagai tim perancang proyek, harapanya 

agar kawasan terbangun akan memiliki nilai residensil, komersial, dan tempat 

publik, yang telah menerapkan Arsitektur Permakultur sebagai media 

pendekatanya.   

Segmen ini dinilai potensial karena telah Karena baru-baru ini permakultur 

menjadi semakin terkenal maka ada banyak buku yang ditulis untuk membantu 

menjelaskan konsep dasarnya atau untuk menggali lebih dalam sistem dan/atau 

praktik tertentu. Dengan itu Radea Widyalindra dapat menggolongkan calon 

pengguna jasa melaui kebutuhan konsumen dengan karakteristik yang ada sebagai 

berikut : 

• Pekembangan bersama alam melalui gaya hidup berkelanjutan memberikan 

inspirasi baru kepada masyarakat untuk membangun hunian yang benilai 

Ekologis, Ekonomi, dan Budaya   

• Radea Widyalindra menargetkan desain kategori komersial seperti kawasan 

Wisata, kawasan Agrowisata, kawasan percontohan Ruang Terbuka Hijau untuk 

memaksimalkan peluang yang dihasilkan dari para entrepreneur yang ingin 
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memiliki sebuah fisik dari perusahaannya dengan menggunakan pendekatan 

permakultur.  

• Calon Pengguna jasa berupa komunitas dengan kepedulian terhadap pentingnya 

menjaga kelestarian alam dan peran bangunan miliknya terhadap kelestarian 

ekosistem alam.  

• Proyek pemerintah juga menjadi target dari Radea Widyalindra hal ini didukung 

juga keinginan Radea Widyalindra untuk ikut memperbaiki infrastruktur negara. 

Hal ini sesuai dengan Radea Widyalindra yang melayani desain dengan kategori 

residential, hospitality dan public space.  

Radea Widyalindra akan menjadi solusi bagi masyarakat sehingga Radea 

Widyalindra akan dicari pengguna jasa untuk menyelesaikan masalah desain 

bangunan calon pengguna jasa. Sehingga akan terbentuknya sebuah branding yang 

baik dan kualitas dari produk akan semakin meningkat sehingga Radea Widyalindra 

akan tetap menjadi salah satu jalan bagi para pengguna jasa untuk mendapatkan 

desain arsitektur dan interior sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. 

1.4.3 Produk Subtitusi 

Perkembangan internet dalam membuka wawasan masyarakat khususnya 

dalam mendesain bangunan mereka menjadi marak dilakukan dengan meniru 

desain yang sudah tersebar di berbagai situs seperti Google, Pinterest, Design 

Home. Hal ini menjadi ancaman bagi pemilik jasa konsultan karena dianggap dapat 

mengurangi jumlah konsumen.   

Namun dalam penerapan proses desain yang masyarakat lakukan dengan 

melihat dan meniru desain yang ada maka mereka hanya melakukan observasi dan 
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mencontek desain. Padahal proses desain yang ditawarkan jasa konsultan arsitek 

interior tidak hanya sebatas itu saja, akan tetapi jasa Radea Widyalindra dalam 

perancangan meliputi proses rumit seperti pengumpulan data, analisa, studi 

literatur, dll. Sehingga hal ini yang membuat jasa desain konsultan sebenarnya 

memiliki produk subtitusi yang sulit dan menyebabkan jasa konsultan desain 

memiliki posisi diatas dalam pembahasan produk subtitusi.  

Isu tersebut juga memiliki dampak yang sama pada Radea Widyalindra yang 

merupakan jasa desain arsitektur interior. Dan bila dibandingkan antara jasa 

konsultan desain arsitektur interior lain Radea Widyalindra memiliki keunggulan  

Arsitektur Permakultur sehingga menghasilkan desain bangunan berkelanjutan 

berkembang bersama alam. 

Tabel 1.6. Suplier Radea Widyalindra 

No  Nama Supplier  Keterangan  Alamat  

1  UD AR Jaya  Suplier Bahan Bangunan  Jl H Nur Kec Candi Kab. Sidoarjo  

2  UD. Candi Makmur  Suplier Kaca  Jl Balai Desa Kec Candi  Sidoarjo  

3  Visa  Decorative  Suplier PVC  Jl Kuwukan Lapangan no 28  

Surabaya  

4  Smile Island  

Digital Printing  

Digital Printing  Jl Ngagel Jaya Tengah No. 84,  

Baratajaya, Gubeng, Baratajaya,  

Kota Surabaya  

5  HPL  Akasia  Jl Baliwerti no 115i, Surabaya  

6  Pabrik Kayu  Suplier Kayu  Jl. Raya Perum No.79, Gilang,  

Taman, Kabupaten Sidoarjo  

7  UD. Batu Alam  

Kosasih  

Suplier Bstu Alam  Jl. HM.Ridwan Gelam No.49,  

Gelam, Candi, Kabupaten 
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Sehingga dari keunggulan berupa permakultur yang merupakan Value 

Proposition dari Radea Widyalindra ini yang menjadikan posisi Radea Widyalindra 

berada diatas jasa konsultasi desain yang lain  

1.4.4 Pemasok 

Pemasok yang dibutuhkan Radea Widyalindra adalah sebagai berikut: 

 

Perkembangan infrastruktur dan properti yang begitu pesat di tanah air 

menyebabkan perkembangan industri bahan bangunan mengalami perkembangan 

yang positif. Selain bahan bangunan, industri yang dapat memicu perkembangan 

bisnis Radea Widyalindra juga akan ikut berkembang, seperti industri mebel, 

 

6  Pabrik Kayu  Suplier Kayu  Jl. Raya Perum No.79, Gilang,  

Taman, Kabupaten Sidoarjo  

7  UD. Batu Alam  

Kosasih  

Suplier Bstu Alam  Jl. HM.Ridwan Gelam No.49,  

Gelam, Candi, Kabupaten Sidoarjo  

8.  SSP Computer  Penyedia peralatan 

computer  

Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118,  

Hi-Tech Mall Lantai 1 Blok A No.  

73, Tambaksari, Surabaya  

9.  Jaya Utama  

Kertas  

Penyedia kertas  Klampis Jaya 18-D6, Surabaya  

10.  Akasia  Pemasok HPL  Jl. Baliwerti No. 1151, Surabaya  

11.  Goodrich  

Pemasok gorden,  

HPL, Wallpaper  

Jl. Mayjen Yono Soewoyo, AK 1,  

Pakuwon, Surabaya  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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aksesoris, dll (OKE Finance, 2020). Isu ini juga diperkuat lagi dengan adanya 

peryantaan dari CEO PT Global Grup yang mampu meningkatkan penjualannya 

hingga 25% pada tahun lalu dan berharap dapat dilakukan pada tahun ini 

(Ramadhani, 2020).   

Selain perusahaan pemasok bangunan pemasok Radea Widyalindra juga 

merupakan perusahaan lain yang tak sejenis seperti percetakan, komputer, penyedia 

software, dll. Perusahaan yang tak sejenis ini juga memiliki kemungkinan uuntuk 

terus berkembang dan bertambah banyak dengan adanya proyeksi jumlah 

pengusaha yang mengalami kenaikan menjadi 5% pada 2019 (Liputan 6, 2020). 

Sehingga akan memudahkan Radea Widyalindra untuk mencari pemasok yang 

dibutuhkan.  

Dengan adanya perkembangan sumber pemasok bahan bangunan maupun 

perusahaan tak sejenis namun dapat meningkatkan value Radea Widyalindra akan 

memudahkan Radea Widyalindra dalam melakukan Key Activities-nya yang 

meliputi Production, Problem Solving, dan Platform. Walau demikian dalam hal 

ini Radea Widyalindra tidak bergantung pada pemasok baik pemasok bahan 

bangunan ataupun yang lainnya karena Radea Widyalindra memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi karena para pemasok tidak mempengaruhi alur kerja maupun  

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru 

Setiap bentuk bisnis khususnya start-up pasti akan memiliki ancaman dari 

pendatang baru yang dalam bisnis sejenis, sama dengan halnya dalam bisnis 

konsultan arsitek dan interior. Pada fase pertama Radea Widyalindra akan memiliki 

ancaman yang berasal dari :   
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• Lulusan Universitas Program Studi Arsitektur dan Interior  

Para fresh graduate yang akan ikut membangun bisnis konsultan arsitektur dan 

interior atau yang akan menjadi freelancer desain aristektur dan interior  

• Lulusan Kursus Desain  

Lulusan dari kursus desain yang pada kasus ini mereka hanya diajarkan dasar 

dari desain dan pengetahuan mereka berada dibawah para lulusan universitas  

• Pebisnis Konsultan Tanpa Berlatar Belakang  

Desain Arsitektur Para pebisnis ini membangun sebuah konsultan arsitektur dan 

interior dimana mereka akan mempekerjakan desainer yang ternama untuk bekerja 

di perusahaan yang akan mereka dirikan  

• Freelancer Arsitek dan Interior  

Pekerja lepas yang mana mereka bisa menurunkan harga desain sehingga 

memiiliki jasa desain yang murah. Akan tetapi untuk menghadapi ancaman 

tersebut, Radea Widyalindra sudah memiliki keunggulan tersendiri dengan 

pendalaman Arsitektur Permakultur sehingga menghasilkan desain bangunan dan 

desain lansekap yang berkelanjutan serta hemat energi..   

Selain kuantitas dari pendatang baru yang ikut dalam industri interior, regulasi 

mengenai permakultur akan menentukan kuantitas dan kualitas dari ancaman 

pendatang baru yang memiliki Value Proposition sejenis. Mengingat belum 

terbentuknya regulasi dan minimnya perhatian pemerintah akan penerapan 

permakultur, maka akan berdampak pada berkurangnya pendatang baru untuk 

menggunakan permakultur sebagai Value Proposition-nya.   
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Radea Widyalindra juga lebih terstruktur dibandingkan dengan ancaman yang 

berasal dari freelancer dan mengunggulkan pelayanan yang ramah dan 

professional, sehingga Radea Widyalindra berada diposisi atas dibanding 

pendatang baru.  

1.4.4 Kesimpulan 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Radea Widyalindra memiliki posisi 

diatas karena sebagian besar Radea Widyalindra mendapatkan posisi atas dalam 

kategori Analisa Industri. Kesimpulan ini menunjukan bahwa Radea Widyalindra 

memiliki prosopek bisnis yang baik dalam persaiangan dengan bisnis sejenisnya.   

1.5 Market Forces 

1.5.1 Market Issues 

Isu yang dapat mempengaruhi market dari Radea Widyalindra adalah 

Perubahan Iklim akibat perusakan lingkungan terus berlangsung sehingga kualitas 

lingkungan semakin lama menjadi semakin buruk, demikian pula dengan 

keseimbangan ekosistem bumi sejak revolusi industri, pemakaian bahan bakar fosil 

sebagai sumber energi utama, Penumpukan sampah tanpa pengolahan, minimnya 

konservasi air, dan sebagainya telah menyebabkan proses perubahan  

Tabel 1.7.Hasil Analisa Kompetisi Industri Radea Widyalindra 

Kategori  Posisi  

Kompetensi Industri  Atas  

Konsumen  Atas  

Produk Subtitusi  Atas  

Pemasok  Atas  

Ancaman Pendatang Baru  Atas  
Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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Banyaknya perencana bangunan yang sedikit sekali mengerti tentang ekologi 

dan biologi lingkungan, akibatnya pada proses membangun akan menyebabkan 

kerusakan lingkungan yang besar  

Tentunya tidak mungkin untuk melarang orang membangun, karena sudah 

menjadi kebutuhan manusia sehingga yang dapat dilakukan adalah memasukkan 

konsep Arsitektur Berkelanjutan (Sustainable Architecture) dalam rangka 

meminimalkan dampak negatif konstruksi terhadap lingkungan.lingkungan bumi 

secara cepat dan besarbesaran  

Karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh ekploitasi lahan dengan 

melakukan pembangunan tanpa mengedapkan sisi keberlanjutan, melalui 

permakultur Radea Widyalindra menyajikan perancangan melaui pemahaman lebih 

dekat terhadap konsep ekosistem sebelum menghubungkan suatu desain arsitektur 

dengan lingkungannya.  

Peningkatan jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun 2020 dari 1,67% 

menjadi 3% dari jumlah penduduk Indonesia (Ariyanti, 2020) dan proyeksi 

pertumbuhannya akan mencapai 5% dari jumalah penduduk pada tahun 2019 

(Liputan 6, 2020) menjadikan angka permintaan desain komersial menjadi tinggi. 

Sehingga dengan melakukan pendekatan permakultur dalam menghasilkan desain 

bangunan dan lansekap ramah lingkungan yang terintegrasi dengan lingkungan 

alam sekitar serta menghasilkan manfaat. menjadi semakin menarik perhatian para 

pemilik bisnis dalam menggalangkan program CSR perusahaan.   

Issue lingkungan yang terjadi di Indonesia dimana tercermin dengan tingkat 

kepedulian masyarakat yang hanya sebanyak 57% peduli lingkungan (Kamilah, 
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2013), kebiasaan membuang sampah dilaut yang didata bahwa masyarakat 

Indonesia telah membuang sebanyak 10.000-40.000 ton sampah (Ananta, 2020), 

dan minimnya kesadaran akan menanam kembali pohon (Tirtaningtyas, 2020). 

 Dengan isu ini terjadilah tren masyarakat dimana sekarang masyarakat 

membangun gerakan cinta lingkungan karena telah menyadari betapa pentingnya 

langkah masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melestarikan kebudayaan lokal 

yang lambat laun semakin pudar. Sehingga mencintai lingkungan sudah dianggap 

sebagai life style bagi sebagian masyarakat urban saat ini.  

Kesimpulan dari market issues ini mengarahkan Radea Widyalindra untuk 

menyasar target untuk mendapatkan proyek desain komersial, residensial dan 

hospitality. Selain itu market akan tertuju pada proyek yang berasal dari 

entrepreneur, pemerintah, pihak swasta, dan juga instansi yang memiliki lahan 

terbengkalai. 

1.5.2 Market Segment 

Berikut merupakan segmen konsumen dari Radea Widyalindra :  

• Instansi dan Komunitas  

Instansi dan komunitas merupakan segmen yang potensial untuk dijadikan 

konsumen Radea Widyalindra selain karena tujuan yang sama, strategi ini 

merupakan langkah perushaan dalam meningkatkan spesialisasi produk melalui 

kelebihan produk yang ditawarkan.  

• Pemilik Lahan Perorangan  
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Pemilik lahan  perorangan merupakan target utama karena membuktikan tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan semakin besar.  

• Pemilik usaha (Entrepreneur)  

Entrepreneur sedang banyak bermunculan sejalan dengan trend anak muda yang 

ingin memiliki perusahaan sendiri. Oleh karena itu Radea Widyalindra 

menargetkan desain kategori komersial untuk memaksimalkan peluang yang 

dihasilkan dari para entrepreneur yang ingin memiliki sebuah fisik dari 

perusahaannya.  

• Pemerintah  

Proyek pemerintah juga menjadi target dari Radea Widyalindra hal ini didukung 

juga keinginan Radea Widyalindra untuk ikut merancang bangunan berkelanjutan 

sesuai presiden Republik Indonesia no 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan 

pencapaian tujuaan pembangunan berkelanjutan melaui proyek Menjadikan kota 

dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan sasaran 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tahun 2030  

Pada setiap segmen pasar yang dibidik oleh Radea Widyalindra memiliki 

prioritas tujuan, kebutuhan, dan karakter yang berbeda sehingga pada penerapannya 

Radea Widyalindra dituntut untuk cerdas dalam menganalisa setiap prioritas tujuan, 

kebutuhan, dan karakter dari setiap segmen pasar.   

Seperti pada segmen entrepreneur yang memiliki karakter efisien baik dari segi 

biaya, waktu, dan terkesan terburu-buru karena memiliki prioritas tujuan agar 

bangunan dapat beroperasi secapatnya. Berbeda dengan pemilik pribadi yang 
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memiliki karakter yang tidak terburu-buru namun memiliki permintaan yang detail 

karena memiliki prioritas tujuan kenyaman pemilik.   

Berbeda dengan prioritas tujuan yang dimiliki segmen pemerintah yang lebih 

cenderung untuk bergerak melalui sebuah kebijakan Pertumbuhan yang paling 

berpotensi berasal dari kalangan entrepreneur karena Radea Widyalindra dapat 

menjawab kebutuhan mereka dalam membangun lokasi pariwisata sehingga 

memiliki nilai rekreasional   

1.5.3 Needs and Demand  

Kebutuhan akan desain arsitektur dan interior makin kompleks dan 

berkembang seiring dengan berjalannya waktu khususnya pada kategori komersial 

karena semakin meningkatnya jumlah pengusaha di Indonesia sehingga 

meningkatkan permintaan desain arsitektur interior.  

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dan nilai proyek kontruksi di 

Indonesia terus mengalami peningkatan (Data BPS 2016). Industri Konstruksi 

Indonesia menjadi lebih ketat dalam poin persaingan karena dalam tabel satu 

Tabel 1.8. Jumlah Perusahaan Konstruksi dan Nilai Pekerjaan Proyek Konstruksi Yang  
Telah Diselesaikan Tahun 2010-2015  

Tahun  
Jumlah  

Perusahaan Konstruksi  
Nilai Pekerjaan Konstruksi yang 

Diselesaikan (Juta Rupiah)  

2010  132.158  313.172.994  

2011  134.004  376.123.348  

2012  129.862  440.353.173  

2013  131.080  509.025.854  

2014  129.819  570.905.169  

2015  134.029  635.872.687  

Sumber: BPS Republik Indonesia (2016)  

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2020) 
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menunjukan jumlah yang terus mengalami perkembangan. Usaha Radea 

Widyalindra adalah salah satu perusahaan yang juga bergerak di bidang konsultan 

Arsitek Interior. 

 

1.5.4 Switching Cost 

Produk subtitusi dari Radea Widyalindra berupa desain arsitektur interior 

dengan pendekatan arsitektur permakultur serta memiliki karakteristik bangunan 

berkelanjutan tergolong masih sulit, karena di Indonesia masih sangat sedikit 

perusahaan konsultan arsitektur interior yang memperhatikan sisi keberlanjutan 

sebuah bangunan dan pembangunan lahan menjadi lebih baik lagi apalagi 

kebanyakan konsultan saat ini lebih mengutamakan desain arsitektur yang modern.   

Status Brand yang ditawarkan Lintas juga memberikan kebanggan dan 

pengalaman tersendiri bagi pengguna jasa karena masih jarangya penerapan 

permakultur di Indonesia. Hal ini diperkuat lagi dengan belum diaturnya peraturan 

tentang pemanfaatan bangunan tak terpakai sehingga akan berdampak pada 

sedikitnya pesaing pendatang baru yang akan menerapkan permakultur. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa produk subtitusi dari Radea Widyalindra sulit dilakukan.   

1.5.5 Revenue Attractivenes 

Pengguna jasa membayar jasa Radea Widyalindra karena Value Proposition 

yang ditawarkan yaitu dengan melakukanpendekatan permakultur pada 

pembangunan lahan bangunan yang lebih bernilai bagi masyarakat sekitar. Selain 

itu Radea Widyalindra Pengguna jasa membayar jasa Radea Widyalindra karena 

value propotition yang ditawarkan yaitu desain arsitektur interior dengan 
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pendekatan arsitektur permakultur serta memiliki karakteristik bangunan 

berkelanjutan.   

Pendapatan yang didapat dari produk jasa konsultan sendiri akan senantiasa 

mengalami penurunan mengingat meningkatnya jumlah usaha dibidang jasa 

konsultan, sehingga strategi pemasaran yang terukur perlu dilakukan demi 

mendapatkan calon konsumen sebelum target pasar menggunakan jasa usaha yang 

lain.  

Radea Widyalindra akan memiliki dua cara utama yaitu dengan menunggu 

pengguna jasa datang untuk meminta jasa desain pada Radea Widyalindra atau 

dengan mengajukan proposal pada pengguna jasa yang merupakan pemerintah atau 

instansi yang memiliki lahan dan ingin memanfaatkan sehingga memiliki potensi 

untuk dilakukan pendekatan permakultur  menajadi sehingga mendapat manfaat 

lebih.  

Potensi pengguna jasa yang paling besar berada pada segmen entrepreneur dan 

pemerintah. Hal ini didorong dengan adanya peningkatan jumlah entrepreneur 

menjadi 3% tahun 2020 dan diproyeksikan berkembang menjadi 5% padatahun 

2020 (Liputan 6, 2020) dan Melalui peraturan presiden Republik Indonesia no 59 

tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuaan pembangunan berkelanjutan  

a. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 

dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tahun 2030:  

b. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk 

dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan 

sampah kota  
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Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendapatan Radea 

Widyalindra yang utama berasal dari jasa desain dari pengguna jasa yang dapat 

berasal dari kalangan entrepreneur, pemerinttah, pemilik bangunan tak terpakai, 

dan komunitas atau instansi terkait. Selain itu pada fase II dan III pendapatan juga 

dapat berasal dari pengandaan event.  

1.5.6 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar yang 

berpotensi bagi Radea Widyalindra adalah bangunan yang tak terpakai menjadi 

bangunan yang lebih bernilai bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Radea 

Widyalindra dapat membantu pengguna jasa melakukan perubahan fungsi 

bangunan dengan meningkatkan nilai sosial, budaya, sejarah, dan ekonomi 

masyarakat daerah sekitar.  

Selain itu dengan menerapkan permakultur juga dapat membantu pemerintah 

dan komunitas tertentu untuk pembangunan berkelanjutan. Penerapan permakultur 

akan berfokus mendesain bangunan dan lansekap ramah lingkungan yang 

terintegrasi dengan lingkungan alam sekitar serta menghasilkan manfaat.  

Selain itu jasa desain Radea Widyalindra tidak mudah digantikan karena 

memiliki tenaga ahli dan sumber daya yang sulit digantikan oleh para masyarakat 

yang hanya melihat dari internet sebagai acuan mendesain. Value Proposition yang 

ditawarkan Radea Widyalindra juga termasuk yang masih jarang ditemukan di 

Indonesia sehingga diharapkan Radea Widyalindra memiliki posisi yang kuat dan 

diharapkan dapat menjadi stake holder pada perkembangannya.  
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1.6 Key Trends 

1.6.1 Technology Trends 

Teknologi yang sedang tren didalam bidang arsitektur dan interior untuk saat 

ini adalah teknologi yang ramah lingkungan, dimana issue lingkungan menjadi 

fokus bagi para professional. Teknologi ini mencakup beberapa bidang, salah 

satunya adalah penggunaan panel surya dan pengolah air bekas pada hunian. 

Teknologi yang didesain sedemikian rupa memiliki tujuan yang sama dengan 

unsur-unsur Peduli Bumi yang menjadi salah satu unsur Arsitektur Permakultur.  

Peran paling penting demi kemajuan dan perkembangan pemikiran masyarkat 

tidak bisa dipisahkan dengan penyebaran-penyebaran informasi begitu juga dengan 

isu-isu yang tersebar yang tak lain peran media komunikasi yang paling 

berkembang pesat adalah penggunaan internet oleh masyarakat jaman sekarang. 

Hal ini tentu saja mempermudah perusahaan Radea Widyalindra untuk 

mendapatkan calon-calon pengguna jasa desain.  

Perkembangan tentang percepatan tersalurnya informasi ini juga yang menuntut 

penikmat kegiatan desain arsitektur untuk berlomba-lomba memenuhi segala 

kebutuhan arsitektur masyarakat dengan isu-isu yang tersebar di lingkungan 

masyarakat dengan cara menerapkan berbagai konsep hunian yang disesuaikan 

dengan ketersediaan iklim di setiap wilayah.   

Dengan berbagai konsep desain hunian yang bermunculan juga menyebabkan 

berbagai produsen alat maupun bahan penyokong kegiatan pembangunan untuk 

membuat macam-macam produk yang tentunya mempermudah perusahaan Radea 
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Widyalindra untuk membuat konsep-konsep arsitektural yang disesuaikan dengan 

keahlian dan spesialisasi kosep desain dari perusahaan kami.  

1.6.2 Regulatory Trends 

Pedoman peraturan bagi para pelaku usaha maupun pekerja desain arsitektur 

dan interior adalah peraturan yang dikeluarkan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan 

HDII (Himpunan Desainer Interior Indonesia). Dengan berpedoman dengan hal ini 

maka segala hak dan kewajban dari pihak penjual jasa maupun pengguna jasa sudah 

diatur dengan adil.  

Sebagai contoh dalam buku peraturan HDII atau “Buku Pedoman Hubungan 

Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas”. Dibuku ini telah tertulis segala 

macam hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak dari desainer maupu 

pengguna jasa. Sehingga dengan adanya buku ini kedu pihak semena-mena 

terhadap pihak lainnya.  

Permakultur yang merupakan singkatan dari permanen agrikultur 

merupakan sebuah desain yang sadar lingkungan mengenai pemeliharaan 

ekosistem pertanian yang produktif yang memiliki keberagaman, 

keseimbangan, dan ketahanan terhadap ekosistem alami (Mollison, 1988). 

melalui proses perancangan yang tidak hanya mengandalkan proses observasi 

saja melainkan dengan penerapan melalui Zonasi merupakan kunci utama 

dalam penerapan konsep permakultur.  

Hal tersebut dikarenakan dalam teori permakultur zonasi tersebut telah 

dibagi kedalam beberapa bagian yang dapat memudahkan proses perancangan 

maupun penataan.  
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1.6.3 Societal and Cultural Trends 

Arus informasi tak terbendung seperti sekarang memberikan dampak besar 

terhadap kemudahan masyarakat dalam melakukan segala sesuatu Radea 

Widyalindra memiliki keunggulan yang tidak hanya dibatasi oleh segmentasi usia 

dalam segi wawasan, dimana pesan yang terkandung dalam penyampaian 

permakultur didasarkan oleh tujuan mulia dengan membawa isu yang mendidik 

dam memberikan referensi mengenai sebuah gaya hidup sehat berkelanjutan dan 

berkembang bersama alam 

Berdasarkan laporan terbaru (We Are Social, 2020) disebutkan bahwa ada 

175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada 

kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total 

populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% setengah 

penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. 

Dengan kemajuan teknologi seperti social media dan pemanfaatan teknologi 

tersebut oleh kalangan remaja, orang dewa, dan bahkan anak-anak, melalui 

Arsitektur Permakultur Radea Widyalindra dapat dengan mudah dalam usaha 

menjangkau calon pengguna jasa tanpa natasan usia.    

Keberhasilan yang diraih oleh negara maju dalam penggunaan arsitektur 

permakultur setidaknya dijadikan sebuah motivasi untuk memperkuat ketahanan 

pangan, mengingat Indonesia merupakan negara Agraris dimana 70% dari 

penduduk adalah petani. Sehingga dengan didukung kekayaan berupa lahan yang 

subur, pemanfaatanya pun harus lebih arif sehingga dampak buruk dari pertanian 

dapat dihindari.    

https://www.detik.com/tag/we-are-social
https://www.detik.com/tag/pengguna-internet
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Dengan kemajuan teknologi seperti social media dan pemanfaatan teknologi 

tersebutt oleh kalangan remaja, orang dewa, dan bahkan anak-anak, melalui 

Arsitektur Permakultur Radea Widyalindra dapat dengan mudah dalam usaha 

menjangkau calon pengguna jasa tanpa natasan usia.   

1.6.4 Socio Economic Trends 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 

keempat di dunia. Sebagian dari mereka merupakan masyarakat yang telah masuk 

dalam usa produktif (25-40) dimana mereka telah memiliki penghasilan dan juga 

sudahh mulai membutuhkan tempat tinggal. Para masyarakat yang tergolong usia 

tua pun mulai melakukan investasi, sehingga angka investasi menjadi naik yang 

berakibat meningkatnya produksi perekonomian.   

Kondisi sosial Indonesia tidak lepas dari pengaruh laju pertumbuhan jumlah 

penduduk sebanyak 1,49% pada 2017  dan ekonomi masyarakat Indonesia yang 

semakin maju dengn tingkat pertumbuhan 5,17%  yang akan menjadi pemicu akan 

meningkatnya daya beli dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki akses yang 

mudah terhadap update informasi. Walaupun mengalami perumbuhan ekonomi 

namun kesenjangan sosial masih sangat terasa di Indonesia. Sehingga dimana yang 

kaya semakim kaya dan yang miskin semakin miskin.   

1.6.5 Kesimpulan 

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi arsitektur yang data 

mendukung potensi alam akan membawa dampak positif bagi Radea Widyalindra 

karena akan memberikan kemudahan bagi Radea Widyalindra untuk menunjukan 

Value Proposition yang dimiliki. Selain itu perkembangan teknologi juga 
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memberikan pengaruh positif dengan memberikan kemudahan bertukar informasi 

dan pengetahuan seputar arsitektur sehingga membuat Radea Widyalindra selalu 

melakukan pembaharuan wawasan desain.  

Dengan adanya tren konservasi alam dan lingkungan dengan konsep 

permakultur yang telah ada diluar negri juga dapat menjadi sebuah kesempatan 

yang dapat digunakan Radea Widyalindra untuk mempopulerkan tren ini di 

Indonesia sehingga akn berdampak positif untuk kemajuan dari bisnis Radea 

Widyalindra.  

Tren geografi di Indonesia juga cenderung menguntungkan dan cocok untuk 

melakukan perluasan jangkauan bisnis karena Radea Widyalindra yang akan 

menerapkan konsep permakultur karena dapat menjadi solusi permasalahan 

terbatasnya lahan di daerah perkotaan dengan memnuhi kebutuhan pangan secara 

mandiri dan tidak bergantung pada pemasok pangan didaerah diluar perkotaan.. 

1.7 Macro Economic Forces 

1.7.1 Global Market Condition 

Perekonomian dunia dipekirakan akan tumbuh 3,1 persen pada 2020, sedikit 

lebih tinggi dari 3 persen tahun lalu dan menandai tahun pertama sejak Resesi Besar  

2008 bahwa ekonomi dunia akan mencapai potensi pertumbuhan secara penuh, 

Bank Dunia mengatakan dalam laporan rutin.   

Laju pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan moderat menjadi 3 persen pada 

2019 dan 2,9 persen pada 2020, menurut laporan tersebut. Pertumbuhan akan lebih 

banyak didorong oleh perekonomian negara berkembang, khususnya negara-negara 
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pengekspor komoditi. Laju pertumbuhan ekonomi untuk kelompok negara ini akan 

naik menjadi 4,5 persen pada 2020 dan rata-rata 4,7 persen pada 2019 dan 2020, 

kata Bank Dunia.   

Sebaliknya, pertumbuhan di negara-negara maju diproyeksikan akan melambat 

menjadi 2,2 persen pada 2020, dari 2,3 persen tahun lalu karena bank sentral di 

negara-negara tersebut akan bertahap mencabut bantuan setelah masa krisis dan 

investasi mulai melanda.   

Hal ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari negara sedang 

mengalami perkembangan yang signifikan sehingga hal ini juga akan memberikan 

pengaruh yang baik pada Radea Widyalindra dengan mengingat bahwa Indonsia 

sendiri masih pada tahap membangun infrastruktur yang lebih baik lagi. 

Akan tetapi ditahun 2020 Pandemi virus covid-19 menyebabkan perekonomian 

global turun drastis akan tetapi berdasarkan data BPS menyebutkan bahwa 

pertumbuhan positif tumbuh sebesar 2,30 persen berada dibidang real estate 

meskipun pada kuartal kedua secara keseluruhan dipastikan menurun.  

Bidang Real Estate merupakan cahaya bagi para pelaku usaha dibidang 

arsitektur interior untuk tetap menunjang pengerjaan dibidang real estate. Cahaya 

tersebut menjadikan  sebuah peluang menjanjikan bagi Radea Widyalindra dalam 

menjalankan program pemasaran berdasarkan target residensial khusunya real 

estate  

1.7.2 Capital Market  

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menambahkan, faktor yang 

berkontribusi dalam pergerakan bursa saham, khususnya di Indonesia, terbagi 
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dalam faktor makro dan mikro. "Faktor makro tentunya meliputi bagaimana report 

negara kita, terutama terkait dengan stabilitas nilai rupiah, tingkat inflasi, 

pengelolaan fiskal, dan faktor fundamental perusahaan," kata dia. Sehingga dengan 

keadaan ini merupakann tahun yang tepat untuk melakukan investasi. (Republika, 

2020)  

Didalam negeri tengah berlangsung program Tapera, Tapera merupakam 

program yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo diamana program ini 

menghimpun dana dari para pekerja di usia produktif untuk bergotong royong 

dalam pembiayaan penyediaan Perumahan.  

Tren positif pasar saham dan konstruksi dinilai tumbuh berkat Tapera, hal 

tersebut dimanfaatkan RWL untuk mendapatkan calon pengguna jasa perorangan 

ataupun swasta yang bergerak dibidang pengembang perumahan untuk menyajikan 

konsep kawasan  pemukiman berkelanjutkan dengan value RWL tawarkan. 

Investasi di bidang properti mengami peningkatan permintaan atas dampak 

kebijakan Work From Home (Hans Kwee) selaku dewan direksi Investa Saran 

Mandiri. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi RWL untuk ikut 

serta dalam penyajian konsep kawasan residensial 

1.7.3 Commodity and Other Resources 

Industri bahan bangunan di Indonesia terus berkembang pesat seiring 

meningkatnya kondisi perekonomian nasional, dimana kesejahteraan masyarakat 

memberikan kontribusi besar dalam pengembangan industri bahan bangunan 

karena bahan bangunan merupakan komponen utama dalam pembangunan fisik 

berupa sarana dan prasarana infrastruktur.  
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Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian dalam sambutannya yang 

dibacakan Dirjen Industri Agro Panggah Susanto pada pembukaan Pameran 

Industri Keramik dan Bahan Bangunan di Plasa Pameran Industri, Kementerian 

Perindustrian Jakarta, Selasa, 19 November 2013 (Kementrian Perindustrian 

Republik Indonesia, 2013).   

Perkembangan infrastruktur dan properti yang begitu pesat di tanah air 

menyebabkan perkembangan industri bahan bangunan mengalami perkembangan 

yang positif. Selain bahan bangunan, industri yang dapat memicu perkembangan 

bisnis Radea Widyalindra juga akan ikut berkembang, seperti industri mebel, 

aksesoris, dll (OKE Finance, 2020). Isu ini juga diperkuat lagi dengan adanya 

peryantaan dari CEO PT Global Grup yang mampu meningkatkan penjualannya 

hingga 25% pada tahun lalu dan berharap dapat dilakukan pada tahun ini 

(Ramadhani, 2020).  

Berkaitan dengan program pemerintah yang sedang gencar untuk membangun 

infrastruktur negara. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk memaksimalkan 

potensi desainer hingga dibentuknya BEKRAF (Badan Ekonomi Indutri Kreatif) 

yang dapat dijadikan acuan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa 

penyedia desain seperti Radea Widyalindra. Selain itu dengan adanya dukungan 

BEKRAF pada start-up akan membuat Radea Widyalindra memiliki partner 

kolaborasi yang semakin banyak dan berkualitas.  

Selain perusahaan pemasok bangunan pemasok Radea Widyalindra juga 

merupakan perusahaan lain yang tak sejenis seperti percetakan, komputer, penyedia 

software, dll. Perusahaan yang tak sejenis ini juga memiliki kemungkinan uuntuk 
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terus berkembang dan bertambah banyak dengan adanya proyeksi jumlah 

pengusaha yang mengalami kenaikan menjadi 5% pada 2019 (Liputan 6, 2020). 

Sehingga akan memudahkan Radea Widyalindra untuk mencari pemasok yang 

dibutuhkan 

1.7.4 Economic Forces 

Menurut Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Lea 

Aviliani Aziz, pembangunan infrastruktur diyakini akan mendorong pertumbuhan 

sektor industri kreatif, khususnya desain interior dan furnitur. Hal ini juga didukung 

dengan pernyataan dari Lea Aziz bahwa bidang interior saat ini sudah tidak 

dipandang sebelah mata lagi.  

Selain itu pertumbuhan ekonomi akan semakin maju karena sektor ini akan 

kebal terhadap pelemahan nilai rupiah yang disebabkan karena bahan baku yang 

digunakan saat ini impor dan juga hal ini diperkuat pada saat krisis ekonomi 1998 

terjadi, bisnis interior tidak padam karena pada saat itu banyak perusahaan 

perkantoran yang pindah ke perumahan sehingga disana terdapat peluang yang 

besar (Prabowo, 2020)  

Perhatian pemerintah terhadap industri kreatif dalam beberapa waktu terakhir, 

menurut dia, sudah cukup baik. Lahirnya Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF 

pada tahun 2015, dianggap menjadi indikatornya. (Andy Dwijayanto, 2017)  

Hal ini tentu menjadi hal yang bagus bagi Radea Widyalindra yang memiliki 

bidang yang sejenis. Selain itu pemerintah ikut mendukung perkembangan dibidang 
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ini. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 80 persen proyek yang tengah dan akan 

digarap oleh desainer HDII merupakan proyek pemerintah.  

Untuk peraturan perpajakan perusahaan konsultan telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia No. 73 Tahun 1996 pasal 2 yaitu: Besarnya 

Pajak. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :  

• Atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi adalah 2% (dua persen);  

• Atas imbalan jasa perencanaan konstruksi adalah 4% (empat persen);  

• Atas imbalan jasa pengawasan konstruksi adalah 4% (empat persen);  

• Atas imbalan jasa konsultan adalah 4% (empat persen) dari jumlah imbalan bruto 

1.7.5 Kesimpulan 

Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dan cenderung 

menunjukan peningkatan hal ini membuktikan bahwa masyarakat indonesia 

sekarang maupun dimasa datang akan memiliki daya beli masyarakat yang 

meningkat pula. 

Didukung dengan gencarnya pemerintah untuk terus menambah dan 

menbangun infrastruktur baru demi meningkatkan produktivitas masyarakat 

Indonesia, sehingga akan sangat bersinergi dengan perkembangan sifat konsumtif 

masyarakat sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri 

kreatif akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat biasa, pengusaha atau bahkan oleh 

pemerintah sendiri.  
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1.8 Bussiness Model Canvas 

1.8.1 Value Proposition 

Radea Widyalindra adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan 

arsitektur interior yang menawarkan inovasi berupa desain perancangan bangunan 

dengan pendekatan Arsitek Permakultur Sehingga RWL bertujuan menghasilkan 

desain bangunan maupun lansekap yang terintegrasi dengan lingkungan alam 

sekitar serta menghasilkan manfaat.   

Pengolahan lahan yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan berkembang 

bersama alam yang dimaksudkan untuk menerapkan tiga prinsip pendekatan 

Permakultur yaitu Peduli Bumi, Peduli Manusia, dan Mengembalikan Surplus. 

Berikut ini merupakan penjabaran dari value yang ditawarkan oleh Radea 

Widyalindra :  

• Design   

Desain arsitektur interior yang memiliki ciri khas pendekatan Arsitektur 

Permakultur memiliki karakteristik bangunan berkelanjutan beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar sebagai pemwujudan prinsip Peduli Bumi, sebagai solusi atas 

tantangan masalah lingkungan seperti perubahan iklim atau kerap disebut 

pemanasan global.  

Bisnis kami memiliki fase-fase dalam perkembangan perusahaanya dimulai 

dengan memaksimalkan potensi alam sehingga kami fokus untuk mendesain sebuah 

produk dan  membangun sebuah desain yang memiliki spesialisasi dalam bidang 

arsitektur berkelanjutan.   

• Convenience   



50 

 

Memunculkan rasa bangga dari pengguna jasa dengan membuka wadah kritik 

dan saran melalui penyediaan fase-fase desain berupa Revisi Product sebagai hasil 

dari program perancangan yang melibatkan user dan masyarakat sekitar. Fokus 

perancangan berlandaskan prinsip Permakultur berupa Peduli Manusia yang 

terbangun sejalan dengan strategi pemasaran perusahaan sesuai dengan target pasar 

Niche Market yaitu pemilik lahan yang berkeinginan membangun bangunanan 

berkelankjutan dengan pendekatan berupa inovasi yang ditawarkan Radea 

Widyalindra. 

• Performance and Accessibility   

Gaya hidup sehat dan peduli terhadap kesehatan alam melalui penerapan prinsip 

Permakultur dapat terwujud melalui Pengembalian Surplus kepada penggunan jasa 

perancangan usaha Radea Widyalindra karena bangunan akan menuntut tanggung 

jawab bersifat berkelanjutan sebagai sarana pendidik kedisiplinan berupa kegiatan 

memanen air hujan, tenaga surya, dan kebun rumah.  

Sebagai sarana perawatan maupun penambah keterampilan melalui prektek 

langsung berhubungan Permakultur, usaha Radea Widyalindra menyediakan 

layanan berupa pelatihan dasar kemudian menghubungkan dan memberi info 

resource peralatan terkait permakultur. 

1.8.2 Customer Relationship 

Perusahaan Radea Widyalindra mengedepankan hubungan antar manusia untuk 

menjalin sebuah ikatan kepercayaan bisnis sehingga kami siap menampung 

keinginginan dari konsumen maupun calon konsumen kami demi kepuasan mereka 

maupun perkembangan dari perusahaan sendiri dengan mengedepankan Personal 
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Assistance atau interaksi dua arah untuk membangun kepercayaan dengan 

pengguna jasa.  

Penerapan sistem Customer Relationship Management berbasis aplikasi, melaui 

data yang diolah dari aplikasi yang tersedia secara gratis akan mempermudah 

perusahan dalam pelayanan maintenance prinsip Permakultur yang dilakukan 

melaui fitur reminder kepada pegguna jasa untuk mengelolah hasil rancangan 

bangunan.. 

1.8.3 Customer Segment 

Sewajarnya kita sebagai manusia berakal untuk senantiasa menjaga apapun 

yang dimanfaatkan fungsinya di Bumi ini tak terkeculi ketersediaan lahan demi 

menjaga ketersedian tersebut dimasa mendatang dengan mengurangi resiko dari 

penggunaan  sumber daya alam yang berlebihan akibat perluasan lahan industri 

melalui perancangan bangunan berkelanjutan .  

Niche Market merupakan target pasar yang dituju oleh perusahaan yang 

mengacu pada pemilik lahan untuk mengelolahnya menjadi sebuah bangunan yang 

menerapkan pendekatan Permakultur sebagai sarana pemwujudan perancangan 

bangunan berkelanjutan yang besifat residensial, dan komersial 

1.8.4 Channel 

Radea Widyalindra memiliki Channel secara Direct maupun Indirect bertujuan 

untuk meningkatkan sisi keterikatan pengguna jasa kepada Permakultur demi 

mingkatkan taraf kehidupan calon pengguna jasa melalui sisi keberlanjutan 

bangunan melalui pengolahan lahan yang lebih bertan ggung jawab :  

• Awareness  
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Pada fase I Radea Widyalindra akan menggunakan word of mouth, pameran 

bisnis start-up media sosial, website dan pada fase selanjutnya Radea Widyalindra 

akan mengikuti perkumpulan bisnis, dan dengan modal pengetahuan yang didapat 

dalam mengikuti pelatihan permakultur perusahaan akan menambah relasi melalui 

pembentukan sebuah komunitas dengan membangun kawasan bangunan 

permakultur bersama komunitas terbentuk sebagai wadah pembelajaran (Workshop 

permakultur, dan Kantor usaha konsultan arsitektur interior)  

• Purchase  

Mendatangi langsung Radea Widyalindra atau melalui alat pemasaran seperti 

web, sosial media,dll. Selain itu pada fase berikutnya tidak menutup kemungkinan 

Radea Widyalindra mengajukan proposal pada pemerintah atau instansi lainnya 

untuk pengajuan pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh instansi terkait. Transaksi 

dilakukan dengan kredit ataupun cash.  

• Delivery  

Cara Radea Widyalindra untuk menyampaikan value proposition-nya dapat 

melalui portofolio karya desain yang akan di publish di alat marketing dari Radea 

Widyalindra, iklan, seminar yang berhubungan dengan pendekatan Pemakultur dari 

Radea Widyalindra, media sosial, dll  

• Evaluation  

Pada fase II dan III Radea Widyalindra akan memiliki wadah kritik dan saran 

online maupun offline guna untuk memperbaiki dan memperbarui hasil rancangan 

sesuai dengan tren yang berkembang, serta secara rutin menerapkan kepada 

pegawai baru untuk mengikuti pelatihan permakultur sebagai sarana penguat jati 
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diri perusahaan ke penyedia jasa latihan permakultur yang bekerja sama dengan 

perusahaan 

1.8.5 Key Activities 

Key Activities yang dilakukan oleh Radea Widyalindra merupakan aktivitas rutin 

yang akan dijalankan yang bertujuan agar perusahaan memiliki pemasukan dan 

perusahaan dapat terus beroperasi mengembangkan Resource perusahaan. Berikut 

ini merupakan penjabaran dari Key Activities dari Radea Widyalindra:  

• Problem Solving  

Memecahkan masalah yang dihadapi pengguna jasa terkait desain arsitektur dan 

interior yang berorientasi pada pengolahan lahan untuk dimanfaatkan menjadi 

bangunan berkelanjutan dan bertanggjawab serta berkembang bersama alam 

dengan pendekatan permakultur sehingga pengguna jasa akan mendapatkan hasil 

desain yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.  

• Production  

Memproduksi gambar yang akan dibutuhkan pengguna jasa untuk mewujudkan 

ide desain yang telah direncakan dengan membuat gambar konsep, mood board, 

gambar kerja,gambar render 3D, dan gambar-gambar lain yang dibutuhkan. 

Memberikan informasi kepada pengguna jasa terhadap alat-alat penunjang 

kegiatan permakultur, dan menerapakan sistem berbasis aplikasi untuk pelayanan 

jangka panjang tehadap pengguna jasa seperti alat pengingat untuk memanen hasil 

kegiatan.  
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Pengawasan berkala menjadi sisi penting dari aktivitas produksi perusahaaan 

dimana pelaksanaan proses konstruksi untuk penemuan masalah lapangan terkait 

pendekatan Permakultur oleh pegawai berstatus certified expert dalam pendekatan 

yang dilakukan oleh usaha kepada pengguna jasa. Adapaun P.O.S (Prosedur 

Operasi Standar) dari Radea Widyalindra adalah sebagai berikut. 

 

Bagan 1.1 P.O.S Proses Desain RWL  

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020)  
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Dalam penerapan permakultur Radea Widyalindra akan mencoba melakukan 

pengajuan proposal untuk dana hibah pada pemerintah untuk membangun sebuah 

kawasan yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan 

pembentukan Ruang Terbuka Hijau melalui pendekatan Permakultur. Adapun 

P.O.S pengajuan proposal kepada BAPEKKO dan BAPPEDA sebagai berikut: 

Adapun P.O.S perekrutan tenaga kerja harus memiliki bekal ketertarikan 

terhadap pendekatan permakultur sehingga proses Radea Widyalindra dalam 

merekrut pegawai harus terbentuk visi yang sesuai dengan perusahaan adalah 

sebagai berikut:  

Bagan 1.2 P.O.S Pengajuan Proposal RWL  

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020)  
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Radea Widyalindra juga membuat platform untuk menampung kritik, saran, dan 

berbagi ilmu mengenai desain arsitektur dan interior, material, dan apapun yang 

berkaitan dengan desain arsitektur dan interior.  

Penerapan Key Activities akan bertahap sesuai dengan fase yang akan dijalankan 

oleh Radea Widyalindra. Pada fase I Radea Widyalindra hanya akan melakukan 

Problem Solving, Pengawasan berkala dan Production saja. Lalu pada saat 

memasuki fase II dan III Radea Widyalindra akan membuat Platform untuk 

dijadikan salah satu Key Activities yang dituangkan pada proses pengajuan kepada 

pihak pemerintah terkait perencanaan pembangunan.  

1.8.6 Key Partnership 

Key partnership model yang digunankan adalah Alliances between non-

competitor diterapkan sehingga Radea Widyalindra menjalin kerjasama dengan 

beberapa perusahaan yang sejenis yaitu dengan perusahaan konsultan arsitektur 

interior, IAI, HDII, HDMI, Bumi langit Institute dan juga pemerintah seperti 

Bappeko dan Bappeda selain itu Radea Widyalindra juga berkolaborasi dengan 

Bagan 1.3 P.O.S Pengajuan Proposal RWL  

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020)  
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perusahaan tidak sejenis contohnya dengan perusahaan mebel, pemasok material 

lokal, para pengrajin, perusahaan percetakan dll. Berikut ini penjabaran dari key 

partnership dari Radea Widyalindra:  

• Pemerintah  

Pemerintah akan menjadi key partnership Radea Widyalindra karena dengan 

menjalin kerja sama dengan pemerintah maka Radea Widyalindra akan dapat lebih 

mudah dalam meningkatkan revenue perusahaan sehingga akan mempermudah 

jalan untuk mendapatkan berbagai proyek lain yang berhubungan dengan 

kepemerintahan seperti pemanfatan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau.  

• Instansi atau Komunitas  

Dengan menjalin kerjasama dengan instansi atau asosiasi yang memiliki 

kemauan dan perhatian pada pemanfaatan lahan untuk menjadikan desain dari 

Radea Widyalindra ini merupakan sebuah karya yang dapat dibanggakan dan 

dipamerkan. Hal ini juga sangat membatu mewujudkan visi Radea Widyalindra 

sekaligus menjadi sarana marketing Radea Widyalindra. 

Kerja sama yang dijalin perusahaan juga bertujuan untuk sarana pengembangan 

pegawai tentang pendekatan Permakultur sehingga misi dari perusahaan dapat 

mudah diwujudkan dengan kepemilikan pegawai yang memiliki pengetahuan 

mendalam tentan Permakultur (Permakultur Certified Expert)  

• Perusaahaan Furnitur  
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Radea Widyalindra tidak sembarangan karena perlunya pengklasifikasian bahan 

yang tergolong hemat energi yang bertujuan pembentukan brand perusahaan selain 

itu dalam menjalin hubungan baik dengan perusahaan furniture agar dalam proses 

mendesain Radea Widyalindra bisa menjadikan perusahaan furniture tersebut 

sebagai vendor sehingga diharapkan  dapat mengurangi biaya anggaran desain.  

• Pemasok Material   

Radea Widyalindra menjalin hubungan yang baik dengan pemasok material-

material lokal dan pemasok material bersertifikat hemat energi, hal ini dilakukan 

agar dalam proses mendesain Radea Widyalindra bisa menjadikan pihak tersebut 

tersebut sebagai vendor sehingga dapat mengurangi cost desain.  

• Pengrajin  

Radea Widyalindra menjalin hubungan yang baik dengan pengrajin agar tenaga 

ahli di Indonesia semakin lestari. Dengan berhubungan dengan pengrajin ahli juga 

dapat menambah wawasan Radea Widyalindra dan masyarakat akan kebudayaan 

lokal Indonesia.  

• Kontraktor  

Radea Widyalindra menjalin hubungan baik dengan kontraktor agar pengguna 

jasa ingin segera merealisasikan desainnya, maka Radea Widyalindra sudah 

memliki referensi kontraktor yang ahli dan berpengalaman.  

  

• Buyyer Seller  
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Dalam proses pengerjaan perancangan banyak sekali kendala-kendala yang akan 

ditemui dan dampaknya akan berujung kepada meruginya perusahaan ataupun juga 

meruginya client yang harus membayar lebih karena adanya miss kordinasi antara 

pemberi pekerjaan dan pekerja, akan terapi semuanya juga tergantung dengan segal 

perjanjian yang telah dibuat diawal dan disetujui bersama.  

Dengan adanya pertemuan tatap muka langsung antara desainer dan pemberi 

pekerjaan harapanya akan menimbulkan sebuah ikatan yang saling menghormati 

dan tanpa sedikitpun terjadi kesalahpahaman karena telah ada pehamanan karakter 

antar satu desainer dan pemberi pekerjaan.  

• Co-opetition  

Bertemu secara langsung dengan calon pengguna jasa agar terjalin hubungan  

yang harmonis dengan harapan resiko dalam proses perancangan dapat teratasi 

dengan baik dan win win solution.  

1.8.7 Key Resources 

Dalam menjalankan kegiatannya, Radea Widyalindra harus memiliki sumber 

daya utama yang dijadikan kunci dari aktivitas perusahaan, sumber daya itu antara 

lain adalah:  

• Sumber Daya Fisik (Physical Asset)  

Sumber daya fisik yang dimiliki oleh Radea Widyalindra meliputi kantor fisik 

sebagai sarana percontohan penerapan permakultur dan perlengkapan desain 

seperti  alat tulis, penggaris, komputer dan lain-lain. Kebutuhan untuk operasional 

Radea Widyalindra akan mengalami perkembangan dimana pada fase I tidak akan 
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membutuhkan banyak kebutuhan karena seluruh aktivitas perusahaan akan 

dijalankan oleh pemimpin perusahaan.  

Sedangkan pada fase II dan III kebutuhan Radea Widyalindra akan berkembang 

seiring dengan bertambahnya staff dari Radea Widyalindra. Kebutuhan sumber 

daya Radea Widyalindra akan dijabarkan dalam tabel dibawah sesuai dengan 

perkembangan perusahaan tiap fasenya.  

 

 

Tabel 1.81 Tabel Sumber Daya Lintas Studio (Sambungan) 

 

Tabel 1.8 Sumber Daya dan Kebutuhan Radea Widyalindra 

Posisi Pekerjaan Peralatan yang Dibutuhkan 

Jumlah (per fase) 

I II III 

Owner/Desain 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

 Printer A3 

 Proyektor 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites, 

AutoCAD, Sketch Up, Adobe 

Suites 

1 2 2 

Secretary 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

 Printer A4 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

Marketing 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

Finance 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

HRD 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer - 1 1 
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• Intellectual Resource  

Sumber intelektual di Radea Widyalindra adalah para arsitek senior yang 

memiliki pengetahuan tentang arsitektur yang beorientasi pada lingkungan dan 

memiliki ketertarikan terhadap arsitektur permakultur. 

Para pengembang web akan focus kedalam bagian manajemen pemasaran 

melalui technology untuk web yang akan dimiliki Radea Widyalindra, dan lain-

lain.  

• Human Resource  

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Radea Widyalindra anatara lain adalah 

sebagai berikut untuk menjaga jalur komunikasi dan pemberian tanggung jawab 

dalam melakukan aktivitas perusahaan maka Radea Widyalindra memiliki struktur 

organisasi prusahaan sebagai berikut:  

 

 

 

Finance 

c. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

d. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

HRD 

c. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

d. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

Sumber Data Olahan Pribadi (2020) 
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Bagan 1.3 Struktur Organisasi Radea Widyalindra 

  

  
Sumber : Hasil Olahan Data Pribadi (2020)  

 

• Finansial   

Sumber modal awal untuk melakukan bisnis memang sangat mudah di dapat 

dengan melakukan peminjaman modal usaha kepada bank, namun peran keluarga 

demi menjamin akan keberlangsungan sebuah perusahaan yang akan dijalani 

merupakan point yang juga sangat penting.  

Kemudian dengan adanya partner yang ikut berjuang dalam memajukan 

perusahaan tidak menuntut kemungkinan untuk ikut serta menanamkan modal agar 

perusahan tidak memiliki celah untuk kekosongan kas karena focus perusahaan 

dalam menbentuk resorce yang terdidik dalam pengaplikasian permakultur melalui 

pelatihan internal dan eksternal perusahaan.  

Untuk menghidupi perusahaan Radea Widyalindra maka perputaran uang arus 

kas harus dijaga agar dapat membayar pengeluaran berkala dengan melakukan 



63 

 

pemasukan berasal dari upah jasa desain, hadiah mengikuti sayembara desain, dan 

pengadaan event pelatihan yang diselenggarakan perusahaan.   

Tabel 1.9 Tabel Sumber Daya Manusia Radea Widyalindra 

 Posisi Pekerjaan Deskripsi Pekerjaan 

Jumlah (per fase) 

I II III 

Owner 

 Mengontrol setiap divisi 

 Berhubungan dengan klien 

 Memeriksa hasil kerja 

 Memimpin perusahaan secara 

umum 

 Menjadi pemimpin dalam proses 

setiap desain 

1 2 2 

Secretary 

 Menjadi pengurus segala dokumen 

perusahaan 

 Melakukan arsip pada dokumen 

perusahaan 

 Sebagai admin dalam relasi secara 

online 

- 1 1 

Marketing 

 Menjadi wajah perusahaan 

 Menjalin hubungan dengan 

komunitas dan pemerintah 

 Membuat proposal kepada instansi 

 Bertanggung jawab terkait 

hubungan perusahaan dengan 

instansi lain 

- 1 1 

Finance 

 Menghitung biaya pemasukan dan 

pengeluaran secara detail 

 Membuat laporan keuangan 

 Bertanggung jawab atas segala 

urusan administrasi perusahaan 

- 1 1 

HRD 

 Menjadi penanggung jawab atas 

divisi yang menjadi bawahannya 

 Ikut serta dalam kegiatan 

perekrutan dan pelatihan 

- 1 1 
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 Membuat laporan kinerja setiap 

pegawai 

 Bertanggung jawab dalam 

kegiatan audit bila diperlukan 

 Menyeleksi penerimaan pegawai 

baru 

 Menentukan kriteria dalam 

melakukan perekrutan 

Desain 

Arsitek 

Senior 

 Mengalisa site proyek  

 Membuat RAB 

 Membuat gambar kerja 

 Membuat konsep, maket studi dan 

presentasi. Membuat model 3D, 

dan kebutuhan desain lainnya 

 Melakukan deep research pada 

suatu desain 

 Site visit pada proyek 

 Membimbing arsitek junior 

- 1 2 

Arsitek 

Junior 

 Mengalisa site proyek  

 Membuat RAB 

 Membantu arsitek senior 

1 2 4 

Grafis 

 Membuat desain grafis untuk 

mendukung presentasi 

 Membuat presentasi pada klien 

 Membuat elemen grafis yang ada 

pada desain arsitektur 

 Membantu membuat feed untuk 

marketing 

- 1 2 

Drafter  Membuat gambar kerja dan detail 

gambar kerja 

1 2 4 

Cleaning Service  Membantu menjaga, kebersihan 

kerapian, dan kenyamanan kantor 

- 1 2 

Security  Menjaga keamanan kantor Lintas 

Studio saat beroperasi atau tidak 

- 1 2 

 Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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1.8.8 Cost Structure 

Dalam perkembangan Radea Widyalindra menggunakan konsep Value Driven 

karena Radea Widyalindra menawarkan jasa desain arsitetur interior yang lebih 

berfokus pada nilai, estetik, fungsi dan gaya hidup sebagai produk yang dijual 

sebagai pemasukan. Sedangkan Radea Widyalindra memerlukan biaya yang 

digunakan untuk menopang segala aktivitas bisnis Radea Widyalindra, biaya 

tersebut meliputi :  

• Fixed Cost   

Beberapa pengeluaran yang harus dikeluarkan adalah biaya yang selalu 

dikeluarkan dan jumlahnya tidak berubah walau hasil produksi maupun penghasilan 

yang dihasilkan selalu berubah. Fixed cost berkaitan dengan beban tetap yang harus 

dibayar oleh perusahaan, bahkan jika perusahaan mengurangi jumlah produksi 

perusahaan akan tetap mengeluarkan fixed cost.   

Contoh fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan Radea Widyalindra adalah 

pajak, gaji karyawan, asuransi, biaya sewa jika perusahaan menyewa 

bangunan.sewa gedung, gaji pokok karyawan dan biaya pelatihan untuk pegawai 

baru yang dibawahi oleh divisi desain. 

• Variable Cost 

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan berupa komponen 

input produksi. Biaya ini sederhannya memiliki pengertian sebagai biaya 

pengeluaran untuk variabel-variabel yang ada dalam suatu perusahaan biaya ini 

juga akan berubah tergantung jumlah (kuantitas) output yang akan diproduksi. 
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Biaya variabel yang harus dikeluarkan adalah berupa gaji tunjangan karyawan, 

biaya iklan produk dan barang atau alat-alat pendukung permakultur. 

1.8.9 Revenue Stream 

Revenue Stream Model yang digunakan oleh Radea Widyalindra adalah Asset 

Sale dimana Radea Widyalindra mendapatkan pendapatan melalu penjualan produk 

pada konsumen berupa jasa desain arsitektur interior dan juga jasa pelatiha 

mengenai praktik pemakultur sebagai penawaran gaya hidup baru.   

Penggunaan model Fixed Pricing dipakai dengan menerapkan poin Product 

Feature Depent yaitu dimana Radea Widyalindra akan mendapatkan pemasukan 

sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen sehingga semakin banyak 

permintaan dari konsumen akan mempengaruhi harga jasa desain yang ditawarkan. 

Hal yang dapat mempengaruhi harga desain -antara lain seperti luasan desain, 

layanan yang akan digunakan konsumen, dan tingkat kesulitan yang dimiliki.  

Penggunaan model dynamic pricing diterapkan dengan menggunakan poin 

negotiation yaitu dengan menggunakan cara negosiasi dengan konsumen untuk 

mendapatkan kesepakan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cara 

yang digunakan Radea Widyalindra untuk mendapatkan konsumen dengan tujuan 

agar dapat menjalankan aktivitas perusahaan Radea Widyalindra akan terbagi 

menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu:  

• Jasa konsultasi desain  

Dalam mendapatkan keuntungan yang berasal dari upah jasa konsultan desain 

arsitektur dan interior dapat diklasifikan menjadi dua jenis yaitu:  
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• Desain berasal permintaan pengguna jasa  

Pendapatan didapatkan dari jasa desain arsitektur interior dimana pengguna 

jasa sebagai pihak pemberi tugas datang untuk menggunakan jasa desain dari Radea 

Widyalindra.  

• Pengajuan proposal desain pada instansi  

Pendapatan didapatkan dari jasa desain arsitektur interior dimana pihak Radea 

Widyalindra akan membuat proposal kepada pihak pemerintah atau pihak lainnya 

yang bertujuan untuk melakukan pengolahan lahan milik pihak terkait untuk 

dijadikan kawasan pemukiman berupa bangunan berkelanjutan yang menerapkan 

pendekatan permakultur.  

• Hadiah lomba sayembara desain  

Radea Widyalindra dalam perjalanannya memiliki rencana untuk banyak 

mengikuti sayembara desain arsitektur interior. Selain untuk mendapatkan hadiah 

dengan mengikuti sayembara akan membantu Radea Widyalindra untuk 

menunjukan eksistensinya dalam persaingan bisnis dibidang desain. Sayembara 

akan dilakukan Radea Widyalindra mulai dari fase I sampai dengan fase III  

• Pengadaan event berupa pelatiha permakultur  

Pengadaan event yang akan dilakukan Radea Widyalindra akan dibagi menjadi 

dua yaitu yang memiliki nilai profit dan non-profit. Contoh kegiatan profit yang 

dapat dilaksakan dapat berupa talkshow dan pengadaan workshop, sedangkan 
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kegiatan non-profit yang akan dilakukan seperti pameran internal Radea 

Widyalindra. Pengadaan event akan dilakukan Radea Widyalindra pada fase II dan 

fase III.  

1.9 Rencana Keuangan 

Arus kas Radea Widyalindra berisi tentang aktifitas keuangan dari 

perusahaan Radea Widyalindra yang meliputi permodalan, pemasukan, 

pengeluaran, dan lainlain. Modal awal Radea Widyalindra berasal dari modal 

pribaadi dan akan dibantu penjaman dari pihak ketiga, pinjaman tersebut akan 

dikembalikan secara bertahap hingga lunas. Aktivitas arus kas masuk Radea 

Widyalindra berasal dari kegiatan yang meliputi pembayaran jasa desain, 

pengadaan event, dan dari hadiah yang dierima dalam mengikuti sayembara desain.  

Total pemasukan yang berasal dai penerimaan jasa desain yang dilakukan 

Radea Widyalindra akan diasumsikan mendapat 13 pengguna jasa pada tahun 

pertama. Dan diharapkan pada tahun pertama Radea Widyalindra akan melunasi 

penjaman modal dari pihak ketiga.  

Pada arus kas keluar Radea Widyalindra berasal dari biaya yang dikeluarkan 

perusahaan secara tetap maupun secara kondisional. Pengeluaran yang dilakukan 

secara tetap meliputi biaya sewa gedung, biaya operasional perusahaan seperti 

biaya listrik, air, internet, dan keperluan print, dan gaji karyawan. Sedangkan biaya 

yang dikeluarkan secara kondisional dapat berupa biaya bila ada event dan bila 

adanya kejadian yang tidak terduga  

  




