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BAB 1.  

SKALA RITME STUDIO 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Skala Ritme Studio merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2018  dan 

bergerak dalam bidang konsultan interior dan arsitektur. Nama Skala Ritme sendiri 

diambil dalam 2 suku kata yaitu skala dan ritme. Skala  merupakan kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2006),  dan ritme merupakan 

rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik (Busroh, 

1998). Dengan adanya pengertian ini tercipta sebuah kesimpulan yang membentuk 

nama perusahaan ini, yaitu skala sebagai acuan untuk menentukan sebuah ukuran 

dan ritme sebagai suatu hal yang berjalan simetris mengikuti perkembangan jaman.   

Sejauh ini Skala Ritme Studio telah mengerjakan proyek – proyek komersial 

(hospitality) dan residential dengan berfokus pada pendekatan sense of place, yang 

ditinjau melalui pengamatan terhadap pengguna dan pengalaman meruang di 

berbagai tempat dan wilayah yang berbeda. Menurut Williams dan Kitchen 

(2012) sense of place merupakan persepsi individu mengenai lingkungan mereka 

sendiri yang meliputi struktur fitur sosial. Yang lebih spesifik jika dikaitkan dengan 

desain yaitu sebuah proses hasil relasi antara manusia dan tempat hasil dari 

penginderaan secara lengkap terhadap kondisi lingkungan, baik setting fisik 
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maupun sosial yang memberikan pengalaman sehingga menghasilkan sebuah status 

intensionalitas terhadap suatu tempat.  Skala Ritme Studio mengerjakan proyek – 

proyek komersial (hospitality) dan residential dengan latar belakang banyaknya 

permintaan client akan jenis proyek tersebut. Layanan yang diberikan berupa jasa 

desain, pembuatan gambar kerja, gambar presentasi 3D, pengawasan proyek, 

hingga realisasi daripada desain yang telah disepakati dengan klien.  Berdasarkan 

hasil pengamatan yang telah dilakukan, berikut adalah latar belakang yang 

mempengaruhi berdirinya usaha Skala Ritme Studio.  

 

Tabel 1. 1 Tabel Masalah, Peluang, Solusi Skala Ritme Studio 

Masalah 

 Perkembangan desain arsitektur  dan interior masa kini muncul sebagai 

sebuah komoditi konsumsi manusia sehingga terjadi perubahan makna 

hunian sebagai tempat yang dapat dikembangkan ruang-ruangnya bertambah 

pada kenyamanan, keamanan, kebanggaan dan keindahan yang akan terkait 

dengan desainnya (Nandang, 2018).  Dalam hal ini kita dapat mengetahui 

bahwa sebuah desain tidak hanya di buat dengan sebuah estetika agar terlihat 

menarik, akan tetapi sebuah desain juga membutuhkan sebuah rangsangan 

terhadap para penggunanya agar fungsi dari bangunan tersebut dapat 

tersampaikan secara tidak langsung ( tersirat ).  Sebagai konsumen yang 

cerdas ada baiknya kita tidak hanya berfokus untuk mengikuti 

perkembangan tren dengan alasan agar tidak ketinggalan zaman. Lebih dari 

itu, sebagai konsumen yang cerdas kita harus mampu memilih mana tren 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. (AR 4151 –Arsitektur 

ITB 2016) (ITB, 2016). 

 Pada Tahun 2020 ini bencana besar melanda dunia, dimana adanya wabah 

virus covid -19 yang memberi dampak negatif yang sangat besar, slah 

satunya dalam sektor perekonoian. Meskipun demikian, Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada awal bulan mei menyatakan, perekonomian Indonesia 

masih bisa tumbuh sebesar 2,97 persen. Angka tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen, dan jauh 

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun lalu yang 

sebesar 5,07 persen. Namun dibandingkan dengan negara-negara lain 

pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang paling  tinggi dari 8 negara 

besar diantaranya Malaysia (0,7%), Thailand (-1,8%), China (-6,8%), Jepang 

(-2,2%), Jerman (-2,2%), Inggris (-2%), Singapura (-0,7%) dan Indonesia 

(2,97%)  ((BPS), 2020). Hal ini kebijakan yang diambil oleh presiden yaitu 

dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat 

perekonomian Indonesia masih bisa berjalan sedangkan saat dibeberapa 

negara menerapkan sistem lockdown yang berdampak sangat besar bagi 

perekonomian negara. Adanya kebijakan tatanan baru (New Normal) yang 

resmi disampaikan Presiden Jokowi sejak awal Juni 2020 (KompasTV, 

2020) , sejumlah aktivitas di Indonesia sudah diterapkan kembali dengan 

peosedur protokol kesehatan yang tertuan dalam keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan 

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Peluang, Solusi Skala Ritme Studio (Sambungan) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi 

(Hamdani, 2020).  

Pada beberapa wilayah juga sudah mulai diberlakukan kenormalan baru 

(new normal). Ini akan direspons positif oleh sektor properti, meskipun tidak 

akan setinggi pada tingkat sebelum terjadinya pandemi, tutur Analis FAC 

Sekuritas, Wisnu Prambudi Wibowo, (Anugrah, 2020). Manager Research 

& Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengatakan 

bakal terjadi pergeseran konsep hunian, seiring adanya perubahan preferensi 

seseorang dalam memilih hunian akibat dampak virus corona atau Covid-19 

dan penerapan kenormalan baru, (Budhiman, 2020). Maka dari itu prinsip – 

prinsip dasar yang perlu diakomodasikan yaitu ruang lingkup yang terjamin.  

Solusi 

Konsep desain sangatlah penting di dalam desain interior arsitekture. 

Dengan adanya konsep maka seluruh permasalahan yang akan dipecahkan 

dalam penelitian diformulasikan ke dalam perumusan masalah yang bersifat 

abstrak, penerapan dari abstraksi konsep ke dalam perwujudan nyata yang 

tergambar secara visual dan dapat dirasakan. Pada dasarnya secara umum 

konsep desain melandasi terciptanya desain, sehingga setiap desain memiliki 

karakter khusus (Kristiani, 2015 ). Dengan terciptanya sebuah karakter kuat 

akan sebuah desain, akan membuat suatu sinergi yang dapat merangsang 

indra para penggunanya secara visual maupun kontak fisik. Maka dari itu 

dengan merancang sebuah bangunan sangat dibutuhkan sebuah desain yang 

memiliki karakter yang kuat dan tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Peluang, Solusi Skala Ritme Studio (Sambungan) 

 

https://search.bisnis.com/?q=new+normal
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mengenai fungsi dari bangunan tersebut. Pendekatan Sense of Place 

sangatlah penting pada era new normal pada saat ini, dimana para pengguna 

bisa merasakan ruang lingkup yang terjamin. Dimana dalam hal ini 

pendekatan sense of place dalam sebuah perancangan berperan penting, agar 

tercipta suatu rangsangan kepada para pengguna akan konsep desain yang 

diterapkan. 

Peluang 

a. Perkembangan desain arsitektur  dan interior masa kini muncul sebagai  

sebuah komodit konsumsi manusia (Nandang, 2018).  

b. Adanya respon positif pada sektor properti dimasa pandemi ini, tutur 

Analis FAC Sekuritas, Wisnu Prambudi Wibowo, (Anugrah, 2020). 

c. Manager Research & Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra 

Angreni mengatakan bakal terjadi pergeseran konsep hunian, seiring 

adanya perubahan preferensi seseorang dalam memilih hunian akibat 

dampak virus corona atau Covid-19 dan penerapan kenormalan baru, 

(Budhiman, 2020). Maka dari itu prinsip – prinsip dasar yang perlu 

diakomodasikan yaitu ruang lingkup yang terjamin 

d. Dibutuhkannya pendekatan Sense of Place pada setiap pengerjaan desain, 

sehingga tidak hanya nilai estetika yang dilihat, namun rangsangan 

terhadap sebuah ruang juga dapat dirasakan oleh pengguna sebuah ruang, 

(Kristiani, 2015 ) . 

e. Merancang sebuah bangunan dengan pendekatan Sense of place dapat 

secara nyata membuat para penggunanya dapat merasakan tempat, 

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Peluang, Solusi Skala Ritme Studio (Sambungan) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

https://search.bisnis.com/?q=new+normal
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mempersepsikan diri mereka dan memiliki keterikatan pada tempat yang 

berarti bagi mereka. Seperti yang dikatakan (Arief, 2009), dari interaksi akan 

terbentuk perasan khusus atau pemaknaan terhadap suatu tempat. Sehingga 

itu setiap ruang akan memiliki fungsinya masing – masing dimana fungsi 

tersebut dapat dirasakan oleh penggunanya, mulai dari aspek fisik,  

Perlu suatu rancangan yang tidak didasari oleh trend sehingga dapat bertahan 

dan semakin indah saat bertambah tua, dikarenakan dirancang untuk 

merespon permasalahan dan kebutuhan klien. (Gondo,2018) 

Sumber:  Olahan Pribadi (2020) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penawaran jasa 

perancangan bangunan di Indonesia terus bertambah seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan akan bangunan. Masyarakat di Indonesia termasuk kedalam golongan 

masyarakat yang mulai mengenal desain dan trend dalam arsitektur maupun 

interior, namun sebagian dari masyarakat masih belum merasakan pentingnya 

pendekatan sense of place pada sebuah desain, yang dimana dapat mempengaruhi 

perilaku penggunanya. Dan adanya respon positif dari sektor ekonomi di era new 

normal sekarang ini. Adanya pergeseran  konsep desain yang terjadi pada masa 

pandemi ini, yaitu masyarakat memerlukan ruang lingkup yang terjamin. Dimana 

ini adalah sebagian kecil namun penting masalah yang ada pada proses desain di 

tahun 2020 ini. Yang dimaksud dengan ruang lingkup yang terjamin adalah seperti 

penerapan social distancing yang ada pada saat ini, dimana orang – orang di era 

new normal ini mengiginkan ruang lingkup yang menjamin kesehatan mereka. 

Tabel 1.1 Tabel Masalah, Peluang, Solusi Skala Ritme Studio (Sambungan) 
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Melihat hal ini, diperlukan sebuah jasa konsultan arsitektur dan interior yang 

dapat merancang sebuah desain dengan melihat perilaku penggunanya guna untuk 

menyampaikan fungsi dari sebuah desain sehingga penggunanya dapat merasakan 

karakter yang kuat akan bangunan tersebut. Skala Ritme Studio memiliki value 

dengan pendekatan sense of place yang mendalam melalui aspek visual,fisik dan 

sosial dimana menjadi solusi dari permasalahan terhadap masalah yang ada pada 

masyarakat. 

1.1.2. Visi 

Visi dari Skalaritme Studio adalah menjadi konsultan Interior Architecture 

yang terkemuka di Indonesia dengan karakteristik mendesain sebuah perancangan 

interior architecture dengan pendekatan sense of place. 

1.1.3. Misi 

Misi dari Skalaritme Studio yang menjadikan usaha ini unik dan berbeda 

dari biro konsultan interior arsitektur lainnya adalah sebagai berikut : 

 Menjawab permasalahan perancangan bangunan dengan pendekatan sense 

of place. 

 Membangun jaringan di kota kota besar. 

 Memberi pelayanan terbaik kepada client secara total dan maksimal. 

 Mencapai kepuasan client dari aspek hasil desain, kualitas, ketepatan 

waktu, dan estetika. 

 Menjunjung tinggi aspek profesionalitas.  
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1.1.4. Tujuan 

Tujuan didirikan Skala Ritme Studio adalah dengan memberikan nilai dan 

manfaat terhadap klien dan lingkungan sekitar, diharapkan dapat menjadi gerakan 

untuk meningkatkan standard desain dan sudut pandang sense of place dapat 

diterapkan dibanyak karya arsitektur dan interior lainnya agar dapat dinilai baik 

hingga kelas internasional. 

1.2. Gambaran Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

Data Perusahaan: 

 Nama Perusahaan : Skala Ritme Studio 

 Bidang Usaha  : Konsultan Desain Interior Architecture 

 Jenis Produk/Jasa : Desain interior architecture yang merancang 

sebuah perancangan interior dan architecture dengan pendekatan 

sense of place.  

Data Pemilik 

 Nama Pemilik (1) : Ade Ma’dika Putra 

 Jabatan   : Founder dan CEO 

 Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 25 Oktober 1997 

 No. Telepon  : 081232779349 

 Nama Pemilik (2) : Septian Wijaya 

 Jabatan   : Founder dan CEO 

 Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 26 September 1997 

 No. Telepon  : 081357646176 
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 Nama Pemilik (3)  : Abdul Hafid 

 Jabatan   : Founder dan CEO 

 Tempat, Tanggal lahir : Malang, 23 Februari 1996 

 No. Telepon  : 083848194360 

Skalaritme Studio merupakan perusahaan yang didirikan oleh 3 orang dalam 

bentuk team yaitu Ade Ma’dika Putra, Septian Wijaya dan Abdul Hafid yang 

diaman sekaligus merangkap sebagai desainer.  Perusahaan ini masih tercatat 

sebagai perusahaan perseorangan dikarenakan belum adanya update mengenai 

kepemilikan usaha. Pada proses pengerjaanya dikerjakan pemilik perusahaan 

sendiri sesuai dengan bagiannya masing - masing. Hasil keputusan berasal dari 

musayawarah bersama.   

1.2.2. Fase Usaha 

Tabel 1. 2 Fase Usaha Skala Ritme Studio 

 Fase 1 

(2018-2022) 

Fase 2 

(2022-2027) 

Fase 3 

(2027-….) 

Pemilik 

Perusahaan 

Pribadi, bersama 2 

rekan 

Pribadi, bersama 2 

rekan 

Pribadi, bersama 2 

rekan 

Pembiayaan 

operasional 

perusahaan seperti 

listrik, wifi dll  

 Gaji Karyawan 

 Pembeliaan dan 

perawatan 

infrastruktur 

perusahaan 

 Biaya operasional 

Gedung 

 Gaji Karyawan 

 Pembeliaan dan 

perawatan 

infrastruktur 

perusahaan 

 Biaya operasional 

Gedung 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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 Operasional 

perusahaan 

 Operasional 

perusahaan 

Layanan 

Usaha 

Jasa desain arsitektur 

interior 

Jasa desain arsitektur 

interior  

Jasa desain arsitektur 

interior  

Intellectual 

Resource 

 

-Pemilik yang 

bertindak sebagai 

owner sekaligus 

tenaga kerja ahli 

perusahaan 

- Hak Paten yang 

dimiliki Skala Ritme 

Studio 

-Arsitek senior, 

Sekretaris, Finance, 

IT, Desainer grafis 

-Arsitek yang 

memahami pendekatan 

Sense of Place pada 

sebuha perancangan 

- Hak Paten yang 

dimiliki Skala Ritme 

Studio 

-Arsitek senior, 

Sekretaris, Finance, 

IT, Desainer grafis 

-Arsitek yang 

memahami pendekatan 

Sense of Place pada 

sebuha perancangan 

Lokasi 

Perusahaan 

Surabaya 

(Melakukan aktivitas 

ditempat tinggal 

pribadi maupun di 

tempat lainnya, 

contoh: café & co-

working space) 

Surabaya (Melakukan 

aktivitas perusahaan di 

kantor sewa) 

Surabaya, Makassar & 

Malang (Melakukan 

aktivitas perusahaan di 

kantor sewa atau 

pribadi) 

Bentuk 

Perusahaan 

Badan Usaha 

Perseorangan 

CV atau bentuk 

lainnya 

CV atau bentuk 

lainnya 

Tabel 1.2 Fase Usaha Skala Ritme Studio (Sambungan) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Value 

Propotition 

Perancangan dengan 

pendekatan Sense of 

Place 

Perancangan dengan 

pendekatan Sense of 

Place 

Perancangan dengan 

pendekatan Sense of 

Place 

Customer 

Relationship 

Personal assistant 

per Transactional 

Personal assistant per 

Transactional, 

membentuk komunitas 

dan wadah kritik 

online maupun offline 

Personal assistant per 

Transactional, 

membentuk komunitas 

dan wadah kritik 

online maupun offline 

Customer 

Segment 

Klien yang 

membutuhkan jasa 

desain interior 

arsitektur, dengan 

segala bentuk konsep 

yang dibutuhkan. 

Klien yang 

membutuhkan jasa 

desain interior 

arsitektur, dengan 

segala bentuk konsep 

yang dibutuhkan. 

Klien yang 

membutuhkan jasa 

desain interior 

arsitektur, dengan 

segala bentuk konsep 

yang dibutuhkan. 

Awareness 

Word of Mouth,  

Web, Media sosial,  

Word of Mouth,  Web, 

Media sosial, 

Word of Mouth,  Web, 

Media sosial,  

Key Activities 

Problem Solving & 

Production 

Problem Solving, 

Production, Platform, 

& Research 

Problem Solving, 

Production, Platform, 

& Research 

Key Partners 

Supplier kebutuhan 

arsitektur dan interior 

dan arsitektur 

maupun non-

arsitektur 

Supplier kebutuhan 

arsitektur dan interior, 

kontraktor, komunitas 

dan komunitas 

arsitektur,  

Supplier kebutuhan 

arsitektur dan interior, 

kontraktor, komunitas 

arsitektur, organisasi 

arsitektur (IAI, 

Tabel 1.2 Fase Usaha Skala Ritme Studio (Sambungan) 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 



12 

 

HDII,dll), dan 

professional 

Key Resource 

Human dan Finansial Human, fisik, dan 

Finansial 

Human, fisik, 

intelektual, dan 

Finansial 

Revenue 

Stream 

Asset Sale : Skala 

Ritme Studio 

mendapatkan 

pendapatan melalui 

penjualan produk 

pada konsumen 

berupa
 jasa desain 

interior architecture. 

Pendapatan dari hasil 

kerjasama dengan 

key Partnership. 

Asset Sale : Skala 

Ritme Studio 

mendapatkan 

pendapatan melalui 

penjualan produk pada 

konsumen berupa
 

jasa desain interior 

architecture. 

Pendapatan dari hasil 

kerjasama dengan key 

Partnership. 

Asset Sale : Skala 

Ritme Studio 

mendapatkan 

pendapatan melalui 

penjualan produk pada 

konsumen berupa
 

jasa desain interior 

architecture. 

Pendapatan dari hasil 

kerjasama dengan key 

Partnership. 

Sumber:  Olahan Pribadi (2020) 

1.2.3. Perolehan Modal 

Dalam menjalankan usaha konsultan arsitektur interior Skala Ritme Studio, 

diperlukannya modal untuk membayar kebutuhan usaha. Modal akan didapat dari 

dana pribadi pada fase pertama. Modal tersebut akan digunakan untuk keperluan 

pembelian perlengkapan kerja serta pembayaran operasional. Pada fase kedua akan 

menggunkan dana dari keuntungan yang telah diperoleh sebelumnya, dan pada fase 

ketiga akan menggunakan dana dari keuntungan fase pertama dan kedua untuk 

mengembangkan usaha menjadi lebih besar. 

Tabel 1.2 Fase Usaha Skala Ritme Studio (Sambungan) 
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1.3. Usaha Skala Ritme Studio 

1.3.1. Layanan Usaha 

Berdasar data HDII 2006  

Jenis, sifat, dan macam penugasan yang dapat dilakukan Desainer Interior 

adalah:  

 Pemberian nasihat, saran, atau konsultasi dalam lingkup bidang desain 

interior.  

 Penyusunan program ruang interior.  

 Desain interior secara lengkap sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan 

desain interior. 

1.3.2. Spesifikasi Produk 

Skala Ritme Studio dalam bidang arsitektur akan memenuhi pengerjaan 

sebagaimana ditulis dalam “Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan 

Pemberi Tugas” (IAI, 2007), berikut adalah lingkup tahapan pekerjaan perancangan 

bangunan pada “Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi 

Tugas” bab 4 pasal 6 (IAI, 2007) :   

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. 

1.3.2.1.1. Pradesain (Prelimenary Design)  

 Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

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

1.3.2.1.2. Pengembangan desain  

Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior 

melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan gambar-

gambar denah seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik lampu, titik 

elektrikal, data, telepon atau telekomunikasi, rencana pemakaian material, 

partisi berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai dan plafon, pola 

lantai, serta skema material dan warna. Termasuk juga gambar tampak 

potongan interior, gambar detil, dan pengolahan (treatment) khusus yang 

akan menjadi bagian utama dari dokumen pelelangan.  

1.3.2.1.3. 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.  

1.3.2.1.4. 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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1.3.2.1.5. 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 sebanyak-banyaknya seminggu sekali. 

1.3.2.2. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung  

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 khusus 

untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti publikasi, pemasaran dan 

sebagainya.  

Biaya untuk melaksanakan kepentingan tersebut tidak termasuk 

dalam perjanjian kerja dan merupakan biaya tersendiri yang terpisah.  

1.3.2.3. Lingkup Pekerjaan Khusus  

1.3.2.3.1. 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.  

1.3.2.3.2. Imbalan jasa untuk para ahli tersebut ditentukan secara 

terpisah dan diajukan langsung kepada Pemberi Tugas.  
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1.3.2.3.3. 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 mereka. 

1.3.3. Inovasi Usaha 

Untuk dapat bersaing diperlukan value lebih yang dapat menjadi unsur 

pembeda dari bisnis konsultan lainnya. Inovasi usaha Skala Ritme Studio 

didasarkan pada pengembangan arsitektur yang dapat memberikan experience 

pada 5 senses ditambah dengan spiritual dan intangible value yang ditanamkan 

dalam konsep desain perancangan arsitektur maupun interior dimana apa yang 

dirasakan dan berkesan dapat dikenal dengan kata sense of place. 

Tujuan dari value yang ditanamkan adalah menjadikan setiap rancangan 

bukan hanya sekedar indah dipandang secara visual namun telah dirancang 

dengan spesifik untuk golongan, individu tertentu agar dapat meningkatkan 

kualitas hidup dengan tinggal didalam rancangan ini. Sehingga mereka yang 

pernah merasakan desain Skala Ritme Studio mendapat kesan nyata dan 

menceritakannya kepada rekan dan komunitas, dimana apabila ini dapat terus 

menerus terjadi maka mereka (klien dan calon klien) dapat lebih menghargai 

desain dan merasakan perbedaan ruang. 
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1.4. Analisa Industri / Industry Forces 

1.4.1 Kompetisi Industri 

Seiring berjalannya waktu, kondisi persaingan dalam dunia bisnis terus 

meningkat. Tentunya setiap perusahaan mendapat tantangan untuk memliki 

keunggulan kompetitif agar mampu  bersaing dengan para kompetitornya yang 

terus bermunculan. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus tutup atau 

mengakhiri usahanya dikarenakan tidak mampu bersaing dengan para kompetitor 

yang sebidangnya. Dengan memiliki manajemen, sistem, dan strategi yang baik 

perusahaan akan mampu bertahan secara jangka panjang dari persaingan bisnis 

yang semakin ketat. 

Konsultan interior arsitektur di Indonesia bukanlah hal yang jarang ditemui. 

Konsultan arsitektur adalah pihak yang dipercaya oleh pemilik proyek untuk 

melakukan proses desain. Konsultan interior arsitektur dapat menuangkan konsep 

ide atau konsep dari pemilik proyek kedalam gambar kerja serta perhitungan 

ataupun perkiraan yang terjadi pada tahap desain. Maka dari itu klient dapat 

memilih secara bebas biro konsultan mana yang akan mereka gunakan sebagai 

desainer. Dalam hal ini perusahaan konsultan interior arsitektur berkompetisi untuk 

memasarkan value yang mereka miliki.   

Bisnis konsultan interior dan arsitektur semakin diminati dengan adanya 

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

2018). Hal ini menyebabkan permintaan desain akan semakin meningkat. Hal ini 

juga diperkuat dengan pernyataan Lea Aziz sebagai Ketua HDII bahwa binis dari 

jassa konsultan interior diproyeksikan akan meningkat sebanyak 50% (Andy 
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Dwijayanto, 2017) dan hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa perusahaan 

interior kebal terhadap pelemahan rupiah (Prabowo, 2018). 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 banyak klien dan 

relasi agar tetap eksis dalam bisni konsultan arsitek dan interior. 

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara mengatakan 

bahwa persaingan pasar pengguna jasa arsitek di Indonesia kian kompetitif di era 

seperti sekarang ini, tak hanya melibatkan para pelaku lokal tetapi juga dari luar 

negri atau arsitek asing (Millah, 2020). Hal ini menandakan bahawa ketatnya 

persaingan dalam bidang jasa desain interior arsitektur. Maka dari itu value dari 

sebuah perusahaan menjadi senjata utama untuk bersaing dengan kompetitor 

lainnya. Skala Ritme Studio menjadikan hal ini sebagai sebuah strategi untuk dapat 

bersaing, dengan value perusahaan yang dimiliki yaitu merancang sebuah desain 

dengan pendekatan sense of place. 

 Pada fase pertama, Skala Ritme Studio berkompetisi dengan startup 

konsultan arsitektur interior,  fresh graduate, dan freelancer. Skala Ritme Studio 

juga merupakan startup bisnis yang memiliki target konsumen dengan merancang 

bangunan komersial (hospitality) dan residential. Dimana memiliki value yaitu 

merancang sebuah bangunan dengan pendekatan pendekatan sense of place 

menjadikan Skala Ritme Studio memiliki ciri khasnya sendiri, walaupun bagi orang 

yang awam terhadap desain mungkin belum bisa melihat secara langsung apa yang 
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dimaksud dengan sense of place dalam sebuah desain akan tetapi klien bisa 

merasakan secara tidak langsung.  

 Pada fase ini Skala Ritme Studio harus terus melakukan promosi dalam 

bentuk media sosial maupun face to face. Dengan memanfaatkan cara tersebut 

dapat mengurangi cost biaya promosi yang dibutuhkan. Sehingga Skala Ritme 

Studio dapat dikenal masyarakat dengan branding biro konsultan arsitektur interior 

dengan ciri khas penerapan pendekatan sense of place pada sebuah desain, 

walaupun masih dalam lingkungan kecil. Seiring berjalannya waktu pasti akan 

memberikan hasil yang maksimal jika terus dilakukan dengan konsisten. 

 Pada fase kedua Skala Ritme Studio bersaing dengan biro konsultan 

arsitektur dan interior yang berdiri lebih dulu, dimana mereka sudah memiliki 

channel yang luas dan sudah dikenal oleh masyarakat, juga memiliki branding yang 

baik. Pada fase ini Skala Ritme Studio sudah memiliki sebuah branding yang cukup 

diketahui masyarakat, dimana hal tersebut adalah mendesain sebuah bangunan 

arsitek interior dengan pendekatan sense of place. Pada fase ini Skala Ritme Studio 

juga telah memiliki status badan usaha Perseroan Komanditer (CV) sehingga Skala 

Ritme Studio dapat bersaing dengan biro konsultan lainnya dalam proyek tender. 

Promosi pada fase ini juga lebih ditingkatkan melalui Google AdSense, Facebook, 

dan Youtube sehingga Skala Ritme lebih dikenal lagi dalam cakupan yang lebih 

luas khususnya di Indonesia. 

 Pada fase ketiga Skala Ritme Studio mulai menjadi konsultan arsitek dan 

interior yang sudah diperhitungkan di bidangnya. Skala Ritme Studio akan mulai 

bersaing dengan konsultan arsitek dan interior yang terkenal dan skala pekerjaan 

dari Skala Ritme Studio sudah pada tahap nasional. Pada tahap ini Skala Ritme 
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Studio akan memiliki partner perusahaan sejenis maupun tidak sejenis yang dapat 

mendukung aktivitas dari Skala Ritme Studio. Pada fase ini, Skala Ritme Studio 

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 Skala 

Ritme Studio :  

A. Fase Pertama 

 Pada fase satu kompetitor yang paling berpotensi adalah Cozy Living 

Tabel 1. 3 Kompetisi Industri Cozy Living 

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi  JL. Sukomanunggal  

Produk yang dijual Jasa konsultan interior  

Harga produk Harga Relatif Standard dibandingkan dengan 

konsultan interior lainnya 

Kelemahan  Hanya menerima desain interior yang berkonsep 

luxury   

Sumber:  Olahan Pribadi (2020) 

 Pada fase pertama Skala Ritme Studio membandingkan bisnisnya dengan 

Cozy Living  yang dimana juga salah satu start up bisnis  dalam bidang konsultan 

interior.Cozy Living sendiri telah berdiri 2 tahun yang lalu. Pendiri Cozy Living 

bernama Marcel dimana pemilik pernah bekerja sama dengan salah satu rekan Skala 

Ritme Studio dalam jasa rendering gambar 3D Interior. Jika dibandingkan dengan 
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Skala Ritme Studio, Skala Ritme Studio memiliki keunggulan tersendiri dimana 

merancang setiap desainnya dengan pendekatan sense of place. 

B. Fase Dua 

Pada fase dua, kompetitor yang paling berpotensi adalah BK Interior Design 

& Architectural Planning 

Tabel 1. 4 Kompetisi Industri BK Architect 

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi  Jl. Darmo Permai Tim. I No.9, Putat Gede, Suko 

Manunggal, Kota SBY, Jawa Timur 60189  

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  

 

Pada fase dua Skala Ritme Studio berada pada posisi atas walaupun BK 

Interior Design & Architectural Planning sudah memiliki nama yang lebih dikenal 

dan juga desain web yang sudah cukup menarik dan jangkauan bisnis yang sudah 

cukup luas, Skala Ritme Studio memiliki kelebihan dalam jangkauan segmen pasar 

dan juga keunikan Value Proposition yang jarang ditemui pada perusahaan jasa 

konsultan yang ada di Indonesia. 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 



24 

 

C. Fase Tiga 

Pada fase tiga, kompetitor yang paling berpotensi adalah Studio Air Putih 

Tabel 1. 5 Kompetisi Industri Studio Air Putih 

Faktor Persaingan Keterangan 

Lokasi  Serpong, South Tangerang City, Banten, 

Indonesia 

Produk yang dijual Jasa konsultan interior yang menwarkan desain 

interior dengan ciri khasnya sendiri yaitu sustain 

dalam penggunaan material dan perancangan 

yang mengutamakan human behavior dalam 

workflow. 

Harga Produk Harga tergantung pada tingkat keahlian dari 

desainer dan tingkat kesulitannya 

Kelemahan  Target Pasar kepada Proyek lebih besar 

 

Pada fase ke-tiga Skala Ritme Studio berada pada posisi sejajar dengan 

Studio Air Putih yang memiliki keunikan brand tersendiri yang sustain 

terhadap material dan perancangan yang mengutamakan human behavior. 

Dengan adanya pesaing ini memberikan semangat kepada Skala Ritme Studio 

untuk terus berkembang dan terus menjunjung tinggi value proportion yang 

dimiliki yaitu merancang sebuah desain arsitektur dan interior dengan 

pendekatan sense of place. 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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1.4.2 Konsumen 

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf, 

menyampaikan desain interior sangat penting dan terus berkembang. Menurutnya, 

desain interior sangat dekat dengan masyarakat karena desain interior tidak hanya 

rumah tapi juga kantor, café, rumah makan, dan lainnya (Evandor, 2019). Adanya 

kesadaran masyarakat akan desain perancangan menjadi sebuah peluang yang dapat 

di ambil Skala Ritme Studio untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwa 

pentingnya pendekatan Sense of Place pada sebuah perancangan desain. Dimana 

ada beberapa jenis - jenis bangunan  seperti bangunan komersial, hospitality 

(komercial), dan residential yang memiliki fungsinya masing – masing. Dalam hal 

ini juga sebagai pelung Skala Ritme Studio untuk menentukan market segment 

karena adanya kesadaran masyarakat akan desain. 

Adanya persaingan bisnis yang sangat ketat akan mempengaruhi perilaku 

konsumen yang meliputi 3 hal yang dipaparkan oleh (Dharmmesta, 1999) yaitu :  

 Konsumen mempunyai perhatian yang lebih besar terhadap kualitas dan 

nilai. 

 Waktu akan sangat berharga bagi konsumen.  

 Kesadaran konsumen terhadap harga semakin besar. 

Dengan mengetahui perilaku – perilaku konsumen, kita dapat mengetahui 

bagaimana cara menarik konsumen untuk datang ke bisnis kita. Selain dari itu 

pentingnya juga sebuah perusahaan untuk mengetahui bagaimana segmen 

konsumen yang akan di hadapi nantinya. Skala Ritme Studio tentunya memiliki 
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target konsumen dalam menjalankan perusahaan nya. Analisa dilakukan terhadap 

dua perusahaan yang menjadi benchmark  yaitu  

Tabel 1. 6 Analisa Sektor Konsumen Perusahaan Benchmark 

Nama Perusahaan Tipe  Konsumen 

BK Architect a. Usia 25 tahun keatas 

b. Dalam negeri 

c. Kelas ekonomi menengah ke 

atas (middle up) 

d. Rancangan komersial, 

residensial, hospitality 

Studio Air Putih a. Usia 30 tahun keatas 

b. Dalam dan luar negeri 

c. Kelas ekonomi menengah ke 

atas (middle up) 

d. Rancangan desain residensial 

dan hospitality 

Sumber:  Olahan Pribadi (2020) 

Dari hasil benchmark diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang 

menggunakan jasa konsultan interior dan arsitektur adalah mereka yang usia 25 

tahun keatas, dimana mereka yang sudah berkeluarga atau memiliki sebuah usaha. 

Dapat dilihat juga bahwa target konsumen yang ada cenderung merancang 

bangunan mulai dari residensial, komersial, dan hospitality.  

Dengan mengetahui perbandingan bencmark yang ada Skala Ritme Studio 

memiliki target konsumen pada setiap fase yang harus dipersiapkan untuk 
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menjangkau konsumen yaitu, pada fase pertama Skala Ritme Studio akan 

menjangkau orang orang yang berusia 25 tahun keatas dimana kebanyakan dari 

mereka ingin merancang bangunan residensial untuk kebutuhan keluarga mereka, 

dan pada fase ini sudah didapatkan oleh Skala Ritme Studio pada tahun 2019, 

dimana Skala Ritme Studio membangun proyek rumah tinggal di Jawa Tengah. 

Dalam fase ini juga tidak menutup kemungkinan untuk membangun bangunan 

komersial maupun residential (hospitaliti). 

 Pada fase kedua Skala Ritme Studio akan menarget dan menjangkau lebih 

banyak konsumen dengan menetapkan value yang ada yaitu dengan merancang 

sebuah bangunan architecture interior dengan pendekatan sence of place dimana 

orang – orang dapat merasakan fungsi dari sebuah bangunan tersebut. Pada tahap 

ini Skala Ritme Studio akan melakukan promosi yang lebih besar lagi dengan 

membuat halaman web yang bisa diakses langsung oleh calon client, juga 

memanfaatkan beberapa promosi melalui sosial media seperti instagram, youtube 

dan facebook dengan promosi prabayar. Sehingga dapat menjangkau client lebih 

banyak lagi. 

  Pada fase ketiga, Skala Ritme Studio sudah dikenal sebagai peruahaan 

konsultan arsitek interior yang memiliki value sebagai konsultan arsitek interior 

yang merancang sebuah bangunan dengan pendekatan sence of place. Pada face ini 

Skala Ritme Studio menarget konsumen menengah ke atas, dimana mereka adalah 

orang – orang yang memiliki bisnis yang besar. Dengan menarget konsumen ini 

Skala Ritme Studio dapat menjadi perusahaan yang besar dimana track record yang 
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ada sudah mengerjakan proyek yang besar sehingga membangun trust kepada calon 

client yang baru. 

Maka dari itu dengan menentukan target tiap fase setelah melakukan 

benchmark dengan perusahaan konsultan interior architecture yang sejenis, 

memberikan suatu wawasan kepada Skala Ritme Studio untuk dapat menentukan 

arah kesuksesan yang di tuju dari tiap fasenya. Dimana pada fase pertama Skala 

Ritme Studio menargetkan client yang diatas 25 tahun, pada fase kedua 

lmenetapkan sebuah pendekatan sense of place pada setiap desainya sehingga 

menjadi sebuah value yang kuat, dan pada fase ketiga Skala Ritme Studio sudah 

dikenal sebagai konsultan interior architecture dengan value pendekatan sense of 

place yang diterapkan pada setiap desainnya. 

1.4.3 Produk Subtitusi 

Dengan adanya perkembangan internet masyarakat semakin dimudahkan 

untuk menambah wawasan, dimana hanya dengan mengakses internet semua 

informasi yang kita cari akan dapat didapatkan di internet. Indonesia saat ini telah 

memasuki era revolusi 4.0. Periode ini berpusat pada penggabungan antara 

teknologi otomatis dengan kecanggihan cyber. Pengaruhnya tidak sebatas 

dirasakan oleh perkembangan produk elektronik saja, ternyata era revolusi industri 

4.0 ini pun berdampak pula pada tren yang terjadi dalam desain properti. Terkait 

hal itu, Rohani, Ketua Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII) Pusat 

menjelaskan era revolusi industri yang berjalan melalui teknologi Internet of Things 

(IOT) sangat mempengaruhi tren desain pada aset properti dan perubahan gaya 
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hidup masyarakat saat ini (Putra A. , Era Revolusi Industri 4.0 Berdampak Pada 

Tren Properti, 2019).   

Saat ini untuk mencari informasi desain juga sangat banyak diinternet seperti 

google, pinteres, retail design blog dan masih banyak lagi web – web desain yang 

kita bisa akses secara gratis diinternet. Adanya hal ini menjadi ancaman bagi 

pemilik jasa konsultan arsitektur dan interior, dimana masyarakat dapat melihat 

contoh desain hanya dengan mengakses internet dan menirukan desain tersebut. 

Akan tetapi jika dilihat secara langsung perbedaan yang ada sangat besar, dimana 

jasa konsultan arsitektur dan interior tidak hanya mendesain dengan menciplak 

contoh desain di internet melainkan melakukan sebuah programing  yang meliputi 

proses sulit 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 dsain memiliki posisi diatas dalam 

pembahasan produk subtitusi. 

Adanya isu tersebut juga memberikan dampak terhadap Skala Ritme Studio, 

akan tetapi jika dilihat secara detail Skala Ritme Studio melakukan sebuah 

programing yang memiliki keunggulan, dimana Skala Ritme Studio merancang 

sebuah desain dengan pendekatan sense of place sehingga penggunanya dapat 

merasakan fungsi dari desain tersebut secara fisik masupun sosial. Jadi tidak 

semata- mata hanya estetika yang ada pada sebuah desain. 
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1.4.4 Pemasok 

Pemasok yang dibutuhkan oleh Skala Ritme Studio adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 7 Pemasok Skala Ritme Studio 

No Nama Pemasok Keterangan Produk Alamat 

1. SSP Computer 

Penyedia peralatan 

komputer 

Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118, Hi-Tech 

Mall Lantai 1 Blok A No. 73, Tambaksari, 

Surabaya 

2. Jaya Utama Kertas Penyedia kertas Klampis Jaya 18-D6, Surabaya 

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

4. Goodrich 

Pemasok gorden, 

HPL, Wallpaper 

Jl. Mayjen Yono Soewoyo, AK 1, Pakuwon, 

Surabaya 

5. 

Toko Cat Warna 

Abadi 

Pemasok Cat Jemursari, Surabaya 

6. Adicipta Pemasok Wallppaer Jl. Bukit Mas RQ-2, Surabaya 

7. Vivere Pemasok furniture 

Goodrich Building, 3rd Fl, Jl. Mayjen Yono 

Soewoyo, AK 1, Pakuwon, Wiyung, Surabaya 

8. Thema Home Pemasok Furniture 

Jl. Mayjen HR. Muhammad No.28-29, Putat 

Gede, Suko Manunggal, Surabaya 

9. Hantono Pengrajin Rotan Jl Domas Menganti, Gresik 

10. Platinum Pemasok keramik Jl. Palnglima Sudirman 23-25, Surabaya 

11. Sumber Mas Pemasok Plywood 

Jl. Kapten Darmo Sugondo No.99, Karang 

Kering, Sidorukun, Kec. Gresik, Kabupaten 

Gresik 

12. INFORMA Pemasok furniture Pakuwon Trade Center, Surabaya 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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13. PT. Tiga Mitra Pemasok keramik 

Jl. Klakahrejo-Ruko TCBD-TR1/11-Benowo, 

Surabaya 

14. Vania Home 

Pemasok fabric & 

tekstil 

Jl. Mayjend Sungkono No. 190, Surabaya 

15. IDEKO Pemasok furnitur Lenmarc Mall, Surabaya 

16. Pt.Zut Katta Solusi Batu kapur Embong Kaliasin Kota Surabaya Surabaya 

17 

Cv. Mitra Usaha 

Mandiri 

Batako lokal Jl. Mawar 43, Surabaya 

18. 

Galangan Bambu 

Huda 

Bambu lokal Buduran, Kabupaten Sidoarjo 

  

Perkembangan perekonomian khususnya pada sektor properti mengalami 

respon positif pada era new normal yang telah diterapkan oleh Presiden Jokowi, 

meskipun tidak setinggi tidak akan setinggi pada tingkat sebelum terjadinya 

pandemi. Sejumlah data ekonomi juga memberikan sinyal positif untuk pasar 

properti ataupun dunia usaha secara umum. Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen 

(IKK) mencerminkan adanya perbaikan prospek perekonomian di Indonesia, 

(Lorenzo, 2020). Isu ini juga diperkuat dengan masih banyaknya perusahaan- 

perusahaan properti kelas kakap yang kinerjanya masih terjaga. Menurut Analis 

FAC Sekuritas, Wisnu Prambudi Wibowo merekomendasikan sejumlah saham 

properti yang layak menjadi perhatian, salah satunya adala PT Pakuwon Jati 

(PWON). Meskipun PWON menjadi salah satu emiten yang paling terdampak pada 

kebijakan PSBB, recurring income perusahaan yang melimpah akan menjaga 

kinerja perusahaan di sisa 2020. Karena PWON memiliki mal yang cukup banyak, 

maka bottom line nya memang cukup tertekan. Tetapi, secara jangka panjang masih 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

Tabel 1.7 Pemasok Skala Ritme Studio (Sambungan) 
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akan sangat baik, apalagi dengan pelonggaran PSBB yang memungkinkan 

masyarakat ke mal-mal milik PWON, (Lorenzo, 2020). 

Selain perusahaan pemasok bangunan, pemasok Skala Ritme Studio juga 

membutuhkan 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, 2018). 

Sehingga akan memudahkan Skala Ritme Studio untuk mencari pemasok yang 

dibutuhkan. 

Dengan adanya perkembangan sumber pemasok bahan bangunan maupun 

perusahaan tak sejenis namun dapat meningkatkan value Skala Ritme Studio akan 

memudahkan Skala Ritme Studio dalam melakukan Key Activities-nya yang 

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

ini Skala Ritme Studio tidak bergantung pada pemasok baik pemasok bahan 

bangunan ataupun yang lainnya karena Skala Ritme Studio memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi karena para pemasok tidak mempengaruhi alur kerja maupun 

Revenue Stream Skala Ritme Sudio. Hal ini juga didukung karena Skala Ritme 

Studio yang nantinya memberikan tugas pada para pemasok dan hal ini yang 

memperkuat posisi Skala Ritme Studio menjadi diatas. Nama pemasok yang berada 

pada tabel karena mereka memiliki reputasi dan kulaitas yang baik pada bidangnya, 

sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan cepat dan dengan hasil yang 

diinginkan. 
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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 interior architecture. Pada fase pertama Skala Ritme Studio akan 

memiliki ancaman yang berasal dari :  

 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, Skala Ritme Studio sudah 

memiliki keunggulan tersendiri yaitu konsep desain dengan menerapkan sense of 

place  pada setiap karya – karyanya, yang dimana hal ini bisa menjadi langkah 
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pertama yang baik dalam bersaing. Hal ini diperkuat dengan pernyataan William C 

Patty ( Pricipal Design Hadiprana) menurutnya ada tiga strategi utama agar jasa 

konsultan arsitek interior tetap digemari dan dicari, yaitu “Pertama, pola 

pendekatan atau approach kepada calon klien. Kedua, ciri khas karakter desain yang 

tetap terjaga. Ketiga, pembangunan karakter personal desain (Dinisari, 2017). Tiga 

strategi ini sangat penting untuk membangun relasi dan kepercayaan terhadap calon 

klien, sehingga menjadi sebuah solusi untuk dapat bersaing dengan biro konsultan 

interior arsitektur lainnya. 

Adapun langkah – langkah yang dipersiapkan Skala Ritme Studio dalam 

bersaing dengan pendatang baru yaitu pada fase pertama Skala Ritme Studio 

melakukan promosi face to face, dimana bukan client yang mencari konsultan 

interior architecture melainkan konsultan interior architecture yang mencari client, 

dengan menawarkan jasa desain konsultan arsitek interior dari keluarga terdekat 

terlebih dahulu, setelah itu anggota – anggota dari Skala Ritme Studio akan turun 

langsung ke lapangan menemui maneger – meneger perusahaan secara abstrak dan 

memperkenalkan perusahaan Skala Ritme Studio melalui presentase face to face 

setelah itu mulai meminta izin untuk menaruh company profile di perusahaan 

mereka dengan harapan suatu saat jika mereka membutuhkan jasa konsultan arsitek 

dan interior dapat menghubungi kami. Pada fase ini sudah dilakukan sejak tahun 

2018. Dimana team Skala Ritme Studio mendatangi perusahaan – perusahaan 

ternama di Surabaya dan Malang. 

 Pada fase kedua Skala Ritme Studio terus melakukan promosi dengan 

memanfaatkan sosial media terutama instagram, dimana masyarakat di Indonesia 

cenderung memiliki akun instagram. Menurut Napoleon pengguna aktif instagram 
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di Indonesia mencapai angka 61 juta pada tahun 2019, artinya 22,6 persen atau 

nyaris seperempat total penduduk Indonesia, adalah pengguna instagram (Cat, 

2019). Dengan melihat pernyataan ini Skala Ritme Studio akan terus 

mempromosikan portofolio – portofolio nya di instagram dengan value proportion 

yang dimiliki sehingga Skala Ritme Studio dikenal di Indonesia. 

 Pada Fase ketiga Skala Ritme Studio sudah dikenal sebagai biro konsultan 

arsitektur interior yang menekankan pendekatan sense of place. Pada fase ini Skala 

Ritme Studio sudah memiliki badan usaha dan portofolio yang cukup banyak 

sehingga Skala Ritme Studio tetap menjalin hubungan dengan client – client yang 

lama agar tercipta trust terhadap client. Dengan begitu juga tercipta track record  

yang dapat dilihat oleh calon client sehingga siapapun sudah percaya dengan kinerja 

perusahaan Skala Ritme Studio. Dari analisa ini  maka dapat disimpulkan apabila 

Skala Ritme Studio siap untuk bersaing dalam profesi arsitek dan interior design 

dalam hal ancaman pendatang baru.  

 Dengan menganalisa ancaman dari pendatang baru Skala Ritme Studio 

dapat menyiapkan strategi – strategi yang dapat menjadi keunggulan 

perusahaannya. Sehingga Skala Ritme Studio tetap dapat bersaing dengan ancaman 

pendatang baru. Yang dimana pada fase pertama Skala Ritme Studio meakukan 

promosi dengan cara face to face, pada fase kedua Skala Ritme Studio melakukan 

promosi menggunakan cara pemasaran digital marketing, pada fase ketiga Skala 

Ritme Studio sudah memiliki banyak portofolio dengan value perusahaan yaitu 

merancang sebuah desain dengan pendekatan sense of place.  
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1.4.6 Kesimpulan 

A. Fase Pertama 

Tabel 1. 8 Kesimpulan Ancaman Pendatang Baru Fase -1 

Kategori Posisi 

Kompetisi Industri Bawah 

Konsumen Menengah 

Produk Subtitusi Atas 

Pemasok Menengah 

Ancaman Pendatang Baru Atas 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Skala Ritme Studio belum bisa 

sepenuhnya berada di posisi atas. Dimana Skala Ritme Studio masih sebagai 

strartup, akan tetapi dibandingkan dengan ancaman pendatang baru, skala ritme 

studio masih berada diposisi atas karena value proportion yang diterapkan yaitu 

merancang sebuah desain interior arsitektur dengan pendekatan sense of place, 

dimana hal ini bisa menjadi keunggulan bagi Skala Ritme Studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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B. Fase Kedua 

Tabel 1. 9 Kesimpulan Ancaman Pendatang Baru Fase-2 

Kategori Posisi 

Kompetisi Industri Menengah 

Konsumen Menengah 

Produk Subtitusi Atas 

Pemasok Atas 

Ancaman Pendatang Baru Atas 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Skala Ritme Studio Sudah mulai 

dikenal oleh masyarakat dengan banyaknya portofolio yang dimiliki. Portofolio- 

portofolio tersebut dipromosikan dengan strategi digital marketing. Hal ini 

menjadikan Skala Ritme Studio mulai menduduki posisi atas dimana yaitu dalam 

kategori produk subtitusi, pemasok dan ancaman pendatang baru. 

C. Fase Ketiga  

Tabel 1. 10 Kesimpulan Ancaman Pendatang Baru Fase-3 

Kategori Posisi 

Kompetisi Industri Atas 

Konsumen Atas 

Produk Subtitusi Atas 

Pemasok Atas 

Ancaman Pendatang Baru Atas 

 Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Skala Ritme Studio memiliki posisi 

diatas dan siap bersaing dengan adanya ancaman pendatang baru. Kesimpulan ini 

menunjukan bahwa Skala Ritme Studio memiliki prosopek bisnis yang baik dalam 

persaiangan dengan bisnis sejenisnya.  

1.5. Market Force 

1.5.1 Market Issues 

Sektor Properti disebut bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia. Ini 

karena, sektor properti memiliki dampak langsung ke 177 industri turunanan 

lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara 

atau BTN Pahala N Mansyuri “Sektor properti, terutama perumahan dapat menjadi 

salah satu andalan untuk bisa menggerakkan perekonomian Indonesia ke depannya” 

(Kompas.com, 2020). Hal ini menjadi sebuah pelung bagi Skala Ritme Studio, 

dimana sektor properti masuk dalam kategori positif pada kondisi perekonomian 

saat ini, sehingga permintaan akan desain bisa bermunculan.  

Jika kita melihat kearah kondisi perekonomian di tahun 2020 saat ini, dimana 

adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap 

perekonomian dunia. Masing – masing negara berusaha untuk memulihkan 

perekonomian negaranya. Di Indonesia sendiri muncul sebuah isu bahwa 

kolaborasi pelaku bisnis di sektor keuangan dan perumahan diyakini dapat 

mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kini tengah menjadi 

fokus pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dalam negri. Hal ini 

mengingat potensi dan daya ungkit dari dua sektor tersebut sangat besar terhadap 

perekonomian nasional. Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementrian 
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR), Eko D. Heripoewanto 

menjelaskan pihaknya telah menggelontorkan berbagai skema Kredit Pemilikian 

Rumah (KPR) Bersupsidi (JawaPos, 2020). Dalam hal ini memberikan sebuah 

kabar positif bagi pebisnis dalam bidang properti yang pastinya juga akan 

berpengaruh terhadap jasa konsultan interior arsitektur. Adanya strategi - strategi 

subsidi bunga kredit yang di rencanakan pemerintah akan memperbaiki laju 

perekonomian pada sektor ini. Sehingga perekonomian Indonesia dapat stabil 

kembali. Ini juga menandakan bahwa adannya kondisi positif pada pasar dalam 

bidang interior arsitektur, sehingga menjadi sebuah peluang yang dapat 

dimannfaatkan Skala Ritme Studio. 

Adapun isu mengenai pergeseran trend dan konsep pengembangan desain 

interior arsitektur dalam beberapa waktu ke depan yang disebabkan oleh pandemi 

Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020. Menurut Manager Research & 

Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengatakan pergeseran 

ini bakal terjadi seiring adanya perubahan preferensi seseorang dalam memilih 

hunian akibat dampak virus corona atau Covid-19 dan penerapan kenormalan baru, 

dimana saat ini ada kemungkinan masyarakat memilih desain dengan ruang lingkup 

yang terjamin (Lorenzo, 2020). Berdasarkan pernyataan ini, adanya kemungkinan 

masyarakat untuk lebih mengutamakan ruang lingkup yang terjamin kesehatannya. 

Adapun beberapa prosedur protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Mentri 

Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam beraktifitas 

yaitu dengan menjaga kebersihan tangan, jangan menyentuh wajah, selalu mencuci 

tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker saat beraktifitas 

https://search.bisnis.com/?q=new+normal
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diluar ruangan, jaga jarak (physical distancing), dan isolasi mandiri, (Ayu, 2020). 

Dalam hal ini sudah dapat dipastikan adanya pengaruh terhadap sebuah desain yang 

akan dirancang, akan tetapi tidak sepenuhnya berpenaruh besar terhadap konsep 

yang akan diterapkan sesuai keinginan klien. Hanya saja desain yang dirancang 

tetap harus memiliki sarana untuk mengaplikasikan protokol kesehatan di era new 

normal ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Foto Penerapan Protokol Kesehatan Pada Café 

Sumber: suarasurabaya.net 

Gambar 1. 2 Foto Penerapan Protocol Kesehatan (Pengecekan Suhu) 

Sumber: suarasurabaya.net 
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Seperti halnya pada gambar diatas dimana sebuah cafe menerapkan protokol 

kesehatan, diaplikasikan dengan menjaga jarak antar meja sejauh mungkin dan 1 

area meja hanya berkapasitas 2 orang, adapun pembatas skat yang digunakan untuk 

membatasi area per-1 meja makan dengan tujuan ketika tak sengaja bersin maka 

virus yang dikeluarkan tidak langsung mengarah ke area meja lainnya.  

Adanya kesadaran masyarakat diera new normal ini akan pentingnya untuk 

selalu menerapkan protokol kesehatan, maka diperlukan sebuah desain 

perancangan yang dimana tercipta suatu rangsangan secara langsung ataupun tidak 

langsung untuk menerapkan protokol – protokol tersebut. Pendekatan sense of place 

pada masa pandemi ini sangat diperlukan. Dengan merancang sebuah desain yang 

dapat menciptakan rangsangan terhadap penggunannya baik itu secara visual 

maupun secara fisik. Namun tugas seorang desainer interior arsitektur harus tetap 

bisa memperhitungkan desain yang dibutuhkan dan diinginkan oleh kliennya 

sendiri. 

Gambar 1. 3 Foto Penerapan Protokol Kesehatan (Physical Distancing) 

Sumber: suarasurabaya.net 
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1.5.2 Market Segment 

Kepala Badan Ekonomi (BEKRAF) Triawan Munaf, menyampaikan desain 

interior sangat penting dan terus berkembang. Menurutnya desain interior sangat 

dekat dengan masyarakat karena desain interior tidak hanya untuk rumah tapi juga 

kantor, cafe, rumah makan, dan lainnya (Evandor, 2019). Pernyataan ini 

menandakan bahwa adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya desain 

perancangan pada sebuah bangunan, agar bangunan tersebut dapat berdiri sesuai 

dengan fungsinya. Dalam hal ini Skala Ritme Studio muncul sebagai solusi akan 

kebutuhan ruang yang diinginkan klien. Skala Ritme Studio dapat mengerjakan 

semua jenis bangunan karena value proportion yang dimiliki Skala Ritme Studio 

yaitu perancangan sebuah desain dengan pendekatan sense of place, sehingga 

semua konsep yang diinginkan oleh klien dapat dikombinasikan dengan value 

proportion yang dimiliki.  

Berdasarkan bisnis Skala Ritme Studio yang bergerak dalam bidang jasa 

desain interior dan arsitektur serta melihat value bisnis yaitu perancangan dengan 

pendekatan sense of place, maka Skala Ritme Studio juga perlu memperhatikan 

segmen pasar yang dituju. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilihat dari 

beberapa kategori untuk menentukan segmen pasar antara lain:  

a. Lokasi jangkauan perusahaan, dimana perusahaan akan menjalankan 

bisnisnya pastinya akan berpengaruh terhadap segmen pasar yang akan 

mereka tuju baik itu secara minat segmen, kebiasaan setempat, dan gaya 

hidup masyarakat setempat. Seperti halnya perusahaan yang akan 
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didirikan di kota besar, atau kota berkembang, kebutuhan pasar terhadap 

jasa desain juga akan berbeda-beda.  

b. Jenis keunggulan pada bidang perusahaan, yaitu keunggulan yang 

dimiliki perusahaan akan mempengaruhi segmen pasar mereka. 

Misalnya keunggulan akan teknologi bangunan atau gaya desain 

bangunan. Contohnya saja keunggulan perusahaan jasa desain dalam 

bidang desain perumahan bergaya elite, maka relasi pasar mereka juga 

cenderung untuk masyarakat menengah keatas. Bagi perusahaan dengan 

value sense of place maka segmen pasar mengarah kepada mereka yang 

tidak puas dengan desain yang tidak memiliki keunikan, kita bisa 

merancang house atau home, dan keputusan klien seberapa jauh mereka 

ingin desain berhubungan dengan manusia itu sendiri. 

c. Mencari daya tarik pasar, dimana target segmen yang dituju perusahaan 

perlu diketahui kearah mana minat pasar pada saat ini. Misalnya target 

pasar lebih menyukai desain dengan gaya minimalis, klasik, atau segmen 

yang banyak membutuhkan desainer café, coffee shop, dan sebagainya. 

Segmentasi market Skala Ritme Studio yaitu masyarakat yang membutuhkan 

jasa desain interior arsitektur, dengan segala bentuk konsep yang dibutuhkan. Dan 

menjadikan pendekatan sense of place sebagai acuan utama dalam perancangan.  

1.5.3 Needs and Demand 

Perkembangan bisnis saat ini menjadi suatu bidang atau usaha yang  menarik 

dan mempunyai peranan yang besar dalam konsumsi masyarakat setiap harinya. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang makin pesat sekarang ini menyebabkan 
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persaingan pasar semakin ketat. Hasil riset (TOFFIN, 2019) mencatat jumlah kedai 

kopi di Indonesia pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai. Angka itu 

ternyata meningkat hampir tiga kali lipat atau bertambah sekitar 1.950 gerai dari 

2016 yang hanya sekitar 1.000. Angka rill jumlah kedai kopi ini bisa lebih besar 

karna sensus kedai kopi itu hanya mencakup gerai – gerai berjaringan dikota – kota 

besar, tidak termasuk kedai – kedai kopi independen yang modern maupun 

tradisional di berbagai daerah. Bertambahnya gerai kopi yang ada juga 

mempengaruhi kebutuhan akan bangunan tempat menyediakan apa yang mereka 

jual.  Maraknya cafe-cafe yang ada saat ini memberikan dampak positif akan 

permintaan bangunan komersial terhadap konsultan interior arsitektur di Indonesia. 

Perusahaan konsultan interior arsitektur berlomba-lomba untuk memberikan 

sebuah desain yang dapat menunjang pendapatan para pebisnis café tersebut, 

dengan berbagai konsep yang ditawarkan agar sesuai dengan kepuasan dan 

kebutuhan klien maupun calon kliennya.   

Adapun juga perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di Indonesia 

mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat berdasarkan 

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia. Kunjungan wisatawan 

asing di Indonesia pada Januari hingga September 2015 sebanyak 7.191.771, 

meningkat 3,53% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 yaitu sebanyak 

6.946.849 (Sihombing,2018).  Dengan berkembangnya pariwisata terebut, banyak 

investor yang berlomba-lomba membangun hotel dengan menawarkan berbagai 

fasilitas dan variasi harga. Selama Januari 2015, Indonesia membangun sebanyak 

28.652 kamar dalam 159 hotel. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

kedua terbanyak di Asia dalam pengembangan hotel. Lalu Indonesia menjadi 
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negara terbesar keempat di Asia Pasifik dalam pembangunan hotel per Juni 2015 

(Alexander,2018). Semakin tingginya kebutuhan bangunan hospitality (komersial) 

akan para pebisnis seperti hotel dan villa memberikan pengaruh besar terhadap 

permintaan desain kepada perusahaan konsultan interior arsitektur di Indonesia. 

Dengan adanya hal ini perusahaan-perusahaan interior arsitektur bersaing untuk 

mendapatkan proyek-proyek tersebut.   

Memasuki Era New Normal yang telah diterapkan di Indonesia sejak Juni 

2020, bangunan-bangunan komersial dan hospitality (komersial) sudah dibuka 

kembali, dengan catatan harus menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh Mentri Kesehatan. Bangunan komersial dan hospitaliti (komersial) yang 

dimaksud seperti restaurant, café, kedai kopi, villa, hotel, dll. Setelah beberapa 

bulan mengalami penurunan pendapatan, kini mulai perlahan mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya pernyataan dari Kementerian 

Koordinator Perekonomian yang merilis data soal pertumbuhan ekonomi saat New 

Normal dilakukan. Hasilnya, terlihat ada aktivitas ekonomi yang naik dibandingkan 

dengan saat masa Pembatasan Sosial Bersaka Besar (PSBB). (Husaini A. , 2020).  

Melihat dari sektor pariwisata yang dapat menunjang konsumen biro 

konsultan interior arsitektur dari para pebisnis mulai akan dipertimbangkan secara 

perlahan-lahan. Seperti yang dikatakan Plt.Deputi Bidang Sumber Daya dan 

Kelembagaan Kemenparekraf, Frans Teguh  “Kedepan yang perlu kita perkuat 

yaitu bagaimana pariwisata berpusat kepada manusia atau people- centered tourism 

atau community based tourism yang mencakup peningkatan diversikasi produk, 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan perilaku masyarakat, pola pelayanan seperti 

upaya meningkatan kekuatan kearifan lokal yang akhirnya menjadi unique selling 
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point. Hal itu yang harus di jaga, dirawat dan dikelola dengan dukungan kualitas 

sumber daya manusia kedepannya. Selain itu perlu diterapkan nilai keberlanjutan 

domestik seperti resilens, dan kearifan lokal, serta pariwisata yang 

berkeseimbangan” (Wonderful, 2020).  

Frans mengambil contoh Pulau Bali, yang diharapkan menjadi provinsi yang 

siap apabila dibuka sektor pariwisatanya secara bertahap. Karena relatif lebih aman 

dan trend menunjukkan pengendalian dan penanganan krisis ini dengan protokol 

kesehatan dan keselamatan. Selain itu lantaran masyarakat Pulau Dewata memiliki 

kesadaran kolektif, kearifan lokal sejak lama dan tetap masih menjaga dan merawat 

modal sosial seperti terhadap nilai adat istiadat, tradisi, budaya, dan lingkungan 

(Wonderful, 2020). 

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa permintaan akan desain 

interior arsitektur di Indonesia semakin meningkat, dengan didasari kebutuhan para 

pebisnis untuk membangun sebuah bangunan demi keberlangsungan bisnis mereka. 

Kebutuhan akan bangunan residensial dan hospitality (komersial) di Indonesia 

sangatlah besar hingga saat ini. Maka dari itu dengan adanya analisa di atas Skala 

Ritme Studio dapat menentukan target pasar mereka dengan dasar kebutuhan dan 

permintaan para calon client. Dan dalam kondisi perkembangan perekonomian 

Indonesia dalam berbagai sektor mengalami peningkatan di era new normal. 

Masyarakat akan cenderung membutuhkan suatu desain yang dapat membantu 

mereka untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi dalam hal juga tidak semata-

mata menghilangkan konsep desain perancangan yang diinginkan oleh klien. 

Dimana konsep-konsep desain dari tiap bangunan berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan kliennya. 
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1.5.4 Switching Cost 

Seiring berjalan waktu dan zaman yang semakin modern ini kebutuhan 

manusia terutama dalam bidang desain interior arsitektur sangatlah beragam, 

dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, 

teknologi, maupun pemanasan global yang terjadi. Dengan adanya perkebangan 

zaman ini tiap perusahaan konsultan interior arsitektur terus menambah wawasan 

demi memenuhi kebutuhan klien maupun calon klien. Berbagai strategi perusahan 

diterapkan agar memberikan kepercayaan kepada kliennya masing-masing 

sehingga terjalin hubungan yang baik antar penyedia jasa dan konsumen.  

Switching cost adalah strategi yang digunakan untuk mengunci atau istilahnya 

"lock-in" pelanggan sehingga mencegah pelanggan tersebut tidak berpindah ke 

provider atau penyedia layanan lain. Dan apakah yang menjadi satu aspek yang 

konsumen tidak dapatkan saat mencari dan melihat perusahaan penyedia jasa 

lainnya.  

Value proportion yang dimiliki Skala Ritme Studio yaitu dengan mendesain 

suatu desain interior arsitektur dengan pendekatan sense of place. Dengan adanya 

value proportion yang dimiliki dan berbeda dengan konsultan interior arsitektur 

lainnya menjadi salah satu keunggulan bagi Skala Ritme Studio untuk bersaing 

dengan perusahaan konsultan interior arsitektur lainnya. Adapun beberapa strategi 

switching cost yang diterapkan Skala Ritme Studio yaitu, 

 Value Proportion 

Dengan value proportion yang dimiliki dan terus diterapkan terhadap semua 

desain yang dikerjakan, akan menciptakan sebuah brand dimana perusahaan 
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Skala Ritme Studio dikenal sebagai perusahaan yang menerepkan 

pendekatan sence of place pada setiap proyeknya. 

  Service 

Dengan memberikan layanan yang baik kepada klien akan menciptakan 

sebuah relasi dan kepercayaan  terhadap klien. Yang dimana karena adanya 

sebuah kepercayaan yang tercipta, klien dapat menyarankan kepada rekan-

rekan mereka untuk menggunakan jasa konsultan interio arsitektur Skala 

Ritme Studio.  

  Track Record  

Banyak nya portofolio-portofolio proyek yang sudah dikerjakan dengan 

hasil yang memuaskan, sudah pasti akan memberikan sebuah kepercayaan 

kepada klien sehingga klien tidak akan lari atau menggunakan jasa 

konsultan interior arsitektur lain. 

1.5.5 Revenue Attractivenes 

Dalam dunia profesi interior arsitektur maka ada beberapa faktor yang dapat 

menjadi sumber pendapatan. Skala Ritme Studio memiliki dua sumber pendapatan, 

yang pertama adalah biaya desain dan kedua merupakan komisi yang didapat dari 

supplier dan kontraktor. 

Skala Ritme Studio memiliki nilai desain yang tinggi, dengan 

mempertimbangkan aspek fisik dan sosial dalam merancang karyanya. Maka dari 

itu akan melibatkan unsur budaya, potensi lokasi, kebutuhan klien, respon terhadap 

lokasi, dan iklim, semua hal ini membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Skala 

Ritme Studio hanya melayani desain untuk perancangan interior arsitektur. Dalam 
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realisasi proyek Skala Ritme Studio sebagai pengawas dan pekerjaan akan 

diberikan kepada subcon kontraktor maupun tukang mebel dan  kontraktor interior. 

Dengan value proportion yang jelas dan dapat diidentifikasi jelas oleh klien, maka 

Skala Ritme Studio dapat menentukan harga desain dan klien dapat mengerti 

dengan melihat proses desain yang dilakukan sesuai dengan hasil desain yang 

dirancang. 

Customer mau membayar jasa yang Skala Ritme Studio tawarkan karena 

value perusahaan yang ditawarkan dirasa bermanfaat dan dirasakan oleh customer. 

Di fase yang pertama bila customer menjadikan trend dan harga sebagai bahan 

pertimbangan teratas, customer sangat mudah untuk menemukan dan membeli jasa 

yang serupa dengan Skala Ritme Studio dengan harga lebih murah, misalnya 

dengan menggunakan jasa freelance designer atau fresh graduates dengan konsep 

desain yang umum. Namun pada fase kedua dan tiga, hasil desain dapat dirasakan 

sendiri oleh individu yang hadir dalam tempat tersebut, dan value menjadi unik 

untuk Skala Ritme Studio dikenal secara spesifik keahlian di bidang sense of place. 

1.5.6 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar yang 

berpotensi bagi Skala Ritme Studio yaitu mereka para pebisnis yang ingin 

membangun sebuah bisnis yang membutuhkan bangunan residential dan 

commercial (hospitality). Selain dari itu dengan menerapkan pendekatan sense of 

place pada setiap desainnya akan memberikan sebuah keunggulan bagi perusahaan 

Skala Ritme Studio, dimana Skala Ritme Studio memiliki sebuah branding  yang 

nantinya akan dikenal masyarakat sebagai karakteristik dari Skala Ritme Studio.  
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Dengan memberikan sebuah kepercayaan kepada klien akan membangun 

sebuah relasi yang baik, sehingga klien tersebut dapat menetapkan Skala Ritme 

Studio sebagai solusi dalam kebutuhan desain mereka. Pentingnya juga track 

record yang tercipta sehingga dapat menarik calon klien untuk menggunakan jasa 

konsultan interior arsitektur  Skala Ritme Studio.  

1.6. Key Trends 

1.6.1. Technology Trends 

 “Kita hidup di era dengan pertumbuhan teknologi yang pesat. Khususnya, 

generasi baru teknologi TI yang ditandai dengan terobosan teknologi komputasi 

awan, artificial intelligence, blockchain, data intelligence dan 5G, yang diharapkan 

dapat mempercepat jalannya ekonomi digital,” (Jeff Zhang, 2020). Dengan adanya 

pernyataan ini dapat dikatakan bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat, 

sehingga mempengaruhi laju ekonomi yang ada. Masing-masing perusahaan terus 

menambah wawasan mengenai hal itu, guna untuk menambah kinerja perusahaan 

agar lebih baik. Hal yang sama dalam bidang arsitektur interior, banyaknya   

software-software yang mendukung dalam bidang interior dan arsitektur seperti 

Autocad, SketchUP, DIALux, Revit dan banyak lagi. Dimana perusahaan-

perusahaan pembuat software ini terus berinovasi seiring berkembangnya zaman 

dalam mempermudah kinerja para desainer. Hal ini juga mempermudah orang-

orang untuk mewujudkan desainnya sendiri dengan mempelajari software tersebut 

tanpa mengetahui progres desain yang harus dilakukan terlebih dahulu dan ini 

menjadi sebuah ancaman bagi para desainer. Berikut merupakan dua hal utama 
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yang menjadi ancaman keberadaan alasan bahwa perkembangan trend teknologi 

dapat menjadi subsitusi desainer:  

a. Tidak memungut biaya, penggunaan teknologi lebih mudah dijangkau 

dan cepat.  

b. Memiliki referensi desain yang lebih beragam dan banyaknya pilihan 

aplikasi desain pada saat ini.  

Tetapi pencarian gambar-gambar interior maupun arsitek juga memberi 

berpengaruh positif bagi desainer untuk mencari inspirasi yang kemudian diolah 

kembali sesuai kebutuhan desain. Adanya gambar inspirasi juga menjadi salah satu 

sarana bantuan bagi klien untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan desain ke 

desainer yang bersangkutan. Berikut ini merupakan beberapa tempat yang sedang 

trend digunakan oleh kalangan masyarakat dalam desain: 

a. Website sebagai contohnya Pinterest, Archdaily, dezeen, dll. Ini tentunya 

sangat banyak digunakan bagi pengguna smartphone yang ingin mencari 

ide desain maupun referensi lainnya dalam bentuk gambar.  

b. Instagram adalah salah satu sosial media yang menjadi search engine bagi 

generasi saat ini, dan setiap website, designer hampir akan selalu dijumpai 

di aplikasi ini. 

Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Periode ini berpusat 

pada penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan kecanggihan cyber. 

Pengaruhnya tidak sebatas dirasakan oleh perkembangan produk elektronik saja, 

ternyata era revolusi industri 4.0 ini pun berdampak pula pada trend yang terjadi 

dalam desain properti. Terkait hal itu, Rohadi, Ketua Himpunan Desainer Interior 

Indonesia (HDII) Pusat menjelaskan era revolusi industri yang berjalan melalui 
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teknologi Internet of Things (IoT) sangat mempengaruhi trend desain pada aset 

properti dan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini (Putra A. , Era Revolusi 

Industri 4.0 Berdampak Pada Tren Properti, 2019). Dengan perkembangan 

teknologi yang begitu pesat membantu Skala Ritme Studio untuk memaparkan 

portofolio-portofolio peroyek yang telah dikerjakannya, sehingga dapat dilihat oleh 

masyarakat. Adanya perubahan gaya hidup masyrakat saat ini terutama pada 

generasi milenial, membuka wawasan Skala Ritme Studio dalam menentukan 

sebuah desain perancangan disertai dengan value perusahaan yang dimiliki Skala 

Ritme Studio. Hal ini adalah salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan Skala Ritme 

Studio dalam menargetkan pasar konsumennya dan juga mengetahui trend 

technology yang ada pada era 4.0 ini. 

Dalam bidang interior arsitektur bukan hanya pengguna bangunan yang akan 

menikmati tekonologi yang maju, namun juga dinikmati oleh pihak perancang 

bangunan. Di bidang interior arsitektur, manusia akan lebih dimudahkan hidupnya 

dengan bantuan teknologi. Kegiatan perancangan dan pembangunan gedung pasti 

membutuhkan beberapa data yang mendukung untuk dibangunnya suatu 

gedung/rumah. Dengan teknik konvensional pengumpulan data cukup sulit untuk 

dilakukan dan pada akhirnya kesesuaian antara spesifikasi bangunan dan keadaan 

sesungguhnya menjadi berkurang.  

Akan tetapi seiring dengan majunya teknologi informasi, kegiatan 

pengumpulan data menjadi lebih cepat dan lebih sesuai dengan kriteria dari jenis 

bangunan yang akan dibuat (misalnya data kelembapan tanah, data kadar air tanah, 

data jumlah populasi dalam suatu daerah, data tingkat polusi udara, dan lain-lain). 
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Informasi keadaan daerah yang akan dibangun pun dapat dicari menggunakan 

search engine atau menggunakan aplikasi peta seperti Google Earth. 

Demikian juga mengenai informasi dareah tempat bangunan yang didapat 

dari internet tidak selalu dapat dipercaya. Seorang arsitek nantinya akan 

menggunakan alat untuk melihat struktur tanah melalui tingkat suhu dan 

kelembapan tanah dengan menggunakan sensor thermal dan sensor kadar air, serta 

alat penguji tingkat kebisingan menggunakan sensor suara untuk memastikan 

bangunan yang didirikan menjamin kesehatan psikologi dari pemilik bangunan.  

Sehingga dalam pendekatan sense of place, dalam ketiga fase, Skala Ritme 

Studio sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, 

dikarenakan tersedianya informasi dan sejarah pada ebook dan penelitian yang 

terdahulu dapat dibaca dan ditemukan dengan mudah melalui internet. Diharapkan 

dapat mempercepat proses dasar desain dalam menggali informasi tentang potensi 

site, nilai sosial dan sejarah, lingkup kawasan yang merupakan komunitas disekitar 

site, yang mana semua ini akan menjadi landasan dari terbentuknya sense of place 

design. 

1.6.2. Regulatory Trends 

Peraturan dan kebijakan mendasar dalam menjalankan bisnis konsultan 

arsitek dan interior diatur oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Himpunan 

Desainer Interior Indonesia (HDII), sementara pemerintah hanya mengatur 

kewajiban pajak penghasilan usaha jasa konsultan.  

Peraturan dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Himpunan Desainer Interior 

Indonesia (HDII) tersebut tertulis lengkap di dalam “Buku Pedoman Hubungan 
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Kerja Antara Arsitek dan Pemberi Tugas” (edisi 2007) dan “Buku Pedoman 

Hubungan Kerja Antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas” (edisi 2006). 

Peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mulai dari tugas, kewajiban, hak, 

wewenang, dan tanggung jawab arsitek maupun desainer interior dan pemberi 

tugas, pengikatan hubungan kerja, jenis penugasan, hingga lingkup pekerjaan. Di 

buku itu juga sudah tertulis tentang peraturan pembayaran proyek. 

 Disini Skala Ritme Studio mengambil pendekatan sense of place sebagai 

value utama, dimana peraturan yang membentuk sense of place sendiri adalah 

batasan secara fisik yaitu panca indera, sehingga suatu bangunan dapat dikatakan 

memiliki sense of place apabila secara fisik memiliki desain yang dapat 

memberikan rangsangan terhadap sisi indera penciuman, penglihatan, pendengaran, 

perasa dan peraba. Aplikasi terhadap desain bisa sangat beragam dan mengikuti 

keputusan dari arsitek sendiri.  

 Untuk ketenagakerjaan juga terdapat beberapa regulasi yang menjadi 

panduan serta sebagai batasan dalam hubungan profesional antara pekerja dan 

pemberi pekerjaan. Berikut ini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan: 

a. Aturan Pengupahan di Indonesia 

Pengupahan telah diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Menurut Pasal 88 ayat (1) 

UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu, 

pemerintah meminta perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk-

bentuk sebagai berikut: 

a. upah minimum; 
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b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

Selanjutnya, masih pada pasal 88 yaitu ayat (4) pemerintah menetapkan 

upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta 

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun melarang pembayaran upah yang 

lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur pada Pasal 90. Jika 

pengusaha memiliki keberatan dalam membayar upah minimum, ia harus 

melakukan penangguhan, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang 

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. 

Pengaturan pengupahan juga tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

meskipun sudah mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh 

atau serikat pekerja/serikat buruh. Kesepakatan yang dibuat bisa dibatalkan 
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demi hukum, dan pengusaha harus memberikan upah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Struktur dan Skala Upah 

Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha perlu 

mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan 

kompetensi pekerja. Selain itu, harus diadakan penyesuaian secara berkala 

berdasarkan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

KEP.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah dapat 

digunakan sebagai pedoman. 

c. Jam Kerja 

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Undang-Undang No.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jam kerja bagi pekerja di sektor 

swasta. Sedangkan, untuk pengaturan mulai dan berakhirnya waktu jam kerja 

diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 77 ayat 1 mewajibkan 

setiap perusahaan untuk mengikuti ketentuan jam kerja yang telah diatur 

dalam 2 sistem yaitu: 6 hari kerja dengan 7 jam kerja di setiap harinya atau 5 

hari kerja dengan 8 jam kerja disetiap harinya. 

Kedua sistem jam kerja yang berlaku memberikan batasan jam kerja 

yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila jam kerja dalam 

perusahaan melebihi ketentuan tersebut, maka waktu kerja yang melebihi 
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ketentuan dianggap sebagai lembur, sehingga pekerja berhak atas upah 

lembur.  

d. Status Karyawan 

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja 

dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu 

maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban pekerja dan perusahaan. Dalam kontrak kerja, pekerja dapat 

mengetahui status kerja. Status kerja diatur dalam Undang-Undang No.13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Status pekerja berdasarkan waktu berakhirnya: 

A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrakadalah 

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Pekerja dianggap sebagai 

PKWT apabila kontrak kerja tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada masa 

percobaan kerja (probation). 

B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang 

bersifat tetap atau biasa disebut karyawan tetap. Pada PKWTT dapat mensyaratkan 

adanya masa percobaan kerja (probation) dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, 

bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka berdasarkan aturan hukum, sejak 

bulan keempat, pekerja dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT). 
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Selain dari status pekerja berdasarkan waktu berakhirnya, ada juga pekerja 

harian lepas (freelancer) dan outsourcing: 

1. Harian Lepas (freelancer) 

Pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.100 

tahun 2004. Pada perjanjian kerja harian lepas berlaku beberapa ketentuan: 

Perjanjian kerja harian lepas hanya untuk pekerjaan tertentu yang memiliki 

waktu dan volume pekerjaan yang berubah-ubah, serta upah yang didasarkan pada 

waktu, volume pekerjaan, dan kehadiran pekerja dalam satu hari. 

Perjanjian kerja harian lepas berlaku dengan ketentuan pekerja bekerja 

kurang dari 21 hari dalam 1 (satu) bulan. Jika pekerja bekerja selama 21 hari atau 

lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka status pekerja berubah menjadi 

PKWT. 

2. Outsourcing 

Status kerja outsourcing artinya pekerja tidak berasal dari rekrutmen 

perusahaan, melainkan perusahaan meminta pihak ketiga sebagai perusahaan 

penyedia tenaga kerja untuk mengirimkan pekerjanya sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan.Sehingga, perjanjian kerja dilakukan oleh perusahaan dan pihak ketiga 

tersebut. Ketentuan terkait status kerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang 

No.13 Pasal 59 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Peraturan Lembur adalah pengusaha wajib membayar upah kerja lembur jika 

mempekerjakan pekerja/buruhnya melebihi waktu kerja yang telah ditentukan 

Undang-Undang. Pemberlakuan lembur pun harus memenuhi syarat antara lain 

terdapatnya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan serta maksimal waktu 
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lembur selama 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu, tidak termasuk 

lembur pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. 

Perhitungan upah lembur sejam yang didasarkan pada upah bulanan dapat 

dihitung dengan 1/173 dikali upah sebulan (gaji pokok + tunjangan tetap). 

Dengan perhitungan upah lembur sebagai berikut: 

1. Apabila lembur dilakukan pada hari kerja maka: 

a. Upah kerja lembur pertama dibayar 1.5 kali upah sejam 

b. Setiap jam kerja lembur berikutnya dibayar dua kali upah sejam. 

2. Apabila kerja lembur dilakukan pada libur akhir pekan atau hari libur resmi 

untuk waktu 5 hari kerja, maka: 

a. Upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, 

b. Upah kerja lembur untuk jam kesembilan dibayar 3 kali upah sejam 

c. Upah kerja lembur jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 kali upah sejam. 

3. Apabila kerja lembur dilakukan pada libur akhir pekan atau hari libur resmi 

untuk waktu 6 hari kerja, maka: 

a. Upah kerja lembur untuk 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, 

b. Upah kerja lembur untuk jam keenam dibayar 3 kali upah sejam 

c. Upah kerja lembur jam ketujuh dan kedelapan dibayar 4 kali upah sejam. 

e. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja 

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan pengusaha. PHK dapat dilakukan dikarenakan alasan-

alasan tertentu dan dilarang apabila dilakukan secara sepihak dan sewenang-

wenang. Pengusaha wajib merundingkan perihal PHK dengan serikat pekerja atau 
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dengan pekerja, apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan maka 

PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial. 

Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 

kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja 

sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 

2003 serta dalam kesepakatan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama atau 

Peraturan Perusahaan. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang 

tertera dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, 

pengusaha dapat melakukan PHK setelah pekerja yang bersangkutan diberikan 

surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. 

1.6.3. Societal and Cultural Trends 

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia  yang di proyeksi pada tahun 

2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa (Kompas.com, Jumlah Penduduk 

Indonesia, 2020) dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia menyebabkan 

adanya berbagai konsep yang dikembangkan dalam desain arsitektur interior terkait 

dengan permasalahan tersebut. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin 

banyak juga akan memperngaruhi banyaknya permintaan akan desain interior dan 

arsitektur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan properti yang terus meningkat dari 

tahun 2019 sampai 2020. “ Enggak ada alasan property tidak naik. Ini indikasi 

sudah jelas,” (Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, 2020). Hal ini juga 

dipengaruhi oleh terbukanya wawasan masyarakat saat ini untuk membuka bisnis 

dibandingkan kerja disebuah perusahaan ditandai dengan pernyataan (Menteri 
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Riset, 2019) yaitu "Dalam masa 5 tahun, 2014-2019, Indonesia mampu 

menghasilkan startup sebanyak 1.307. Ini luar biasa,". Kebutuhan akan 

bangunan yang diperlukan para startup – startup ini untuk menunjang kemajuan 

perusahaan mereka sangatlah besar, dimana ini menjadi suatu peluang bagi para 

desainer untuk membantu mereka dalam hal desain. Kebutuhan akan jenis 

bangunan juga berbeda – beda, bagi startup yang memiliki bisnis café, mereka 

membutuhkan bangunan jenis bangunan komersial. Bagi mereka yang berbisnis 

properti membutuhkan jenis bangunan hopitality dan residensial. Marak nya 

bangunan hospitaliti (komersial ) ditandai dengan pariwisata di Indonesia yang 

terus meningkat. Potensi perkembangan pariwisata di Indonesia jika mengacu 

pada data kinerja pertumbuhan pariwisata dari World Trade Tourism Council 

(WTTC) yang menempatkan Indonesia di peringkat sembilan besar dunia. 

Bangunan yang dibutuhkan para pebisnis untuk menampung pariwisata ini 

seperti hotel dan villa yang dimana keduanya masuk dalam jenis bagungan 

hospitaliti ( komersial ). Pertumbuhan ekonomi ini juga akan mempengaruhi 

peningkatan ketenagakerjaan sehingga lifestyle masyarakat di Indonesia lambat 

laun akan terus berubah ke arah modern.  

Kemajuan Teknologi juga mempengaruhi societal cultular trend di 

Indonesia dimana kemajuan teknologi saat ini mempermudah masyarakat untuk 

melakukan segala sesuatu. Media sosial adalah salah satu yang marak 

digunakan generasi milenial saat ini, tidak hanya anak muda saja bahkan orang 

tua pun saat ini mulai bermain sosial media. Dimana sosial media saat ini juga 

bisa digunakan untuk membantu para pelaku bisnis dalam mempromosikan 

productnya untuk menjangkau lebih banyak klient. Peluang ini di manfaatkan 



62 

 

Skala Ritme Studio dalam menjangkau klien, dengan iklan prabayar yang 

ditawarkan beberapa sosial media dengan harga yang terjangkau dapat 

memberikan keuntungan besar bagi Skala Ritme Studio. Contoh social media 

yang dapat membantu Skala Ritme Studio dalam menjangkau kliennya yaitu 

Instagram sebagai media promosi, Youtube sebagai media memaparkan hasil 

kerja, Facebook sebagai media promosi, dan whatsaap Bussiness sebagai alat 

komunikasi chat yang marak digunakan para pelaku bisnis saat ini saat ini. 

Dengan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa Skala Rtime Studio pada fase 

pertama akan menargetkan para startup – startup yang membutuhkan bangunan 

untuk menunjang kemajuan bisnis mereka. Peluang yang besar ini akan 

dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Skala Ritme Studio untuk menarik client 

dengan menawarkan jasa konsultan arsitek interior secara face to face, dan dari 

proyek – proyek kecil akan memberikan track record  berupa portofolio untuk 

melangkah ke proyek besar. Pada fase kedua dan ketiga Skala Ritme Studio 

menargetkan para pengusaha besar seperti pembangunan hotel dan villa, dimana 

Skala Ritme Studio selalu mengutamakan pendekatan sence of place pada setiap 

desainnya.  

1.6.4. Socio Economic Trends 

Rata-rata pendapatan penduduk Indonesia terus meningkat seiring laju 

pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pendapatan per- 

kapita penduduk Indonesia pada 2019 sebesar Rp 59,1 juta (Olivia, 2020). 

Meningkatnya pendapatan penduduk tiap tahunnya memberikan kesan positif 

kepada semua kalangan pelaku bisnis. Tingginya pendapatan masyarakat 
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mempengaruhi laju konsumsi product yang dijual para pebisnis. Hal ini juga 

berpengaruh terhadap bisnis konsultan interior arsitektur. Dimana akan banyak 

permintaan akan desain bagi mereka yang membutuhkan desain akan tempat 

tinggal dan desain dalam menunjang kemajuan para pelaku bisnis. Dengan 

demikian, hal ini menjadi peluang Skala Ritme Studio untuk mendapatkan klien, 

dengan kemajuan teknologi yang ada pada sat ini. Skala Ritme Studio dapat dengan 

mudah menjangkau masyarakat. 

Pada Tahun 2020 ini bencana besar melanda dunia, dimana adanya wabah 

virus covid-19 yang memberi dampak negative sangat besar, salah satunya dalam 

sektor perekonoian. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal 

bulan mei menyatakan, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 2,97 

persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kuartal IV-2019 yang 

sebesar 4,97 persen, dan jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

kuartal 1 tahun lalu yang sebesar 5,07 persen. Namun dibandingkan dengan negara-

negara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang paling  tinggi dari 8 

negara besar diantaranya Malaysia (0,7%), Thailand (-1,8%), China (-6,8%), 

Jepang (-2,2%), Jerman (-2,2%), Inggris (-2%), Singapura (-0,7%) dan Indonesia 

(2,97%)  ((BPS), 2020). Hal ini kebijakan yang diambil oleh presiden yaitu dengan 

menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat perekonomian 

Indonesia masih bisa berjalan, sedangkan saat dibeberapa negara menerapkan 

sistem lockdown yang berdampak sangat besar bagi perekonomian negara. Adanya 

kebijakan tatanan baru (New Normal) yang resmi disampaikan Presiden Jokowi 

sejak awal Juni 2020 (KompasTV, 2020) , sejumlah aktivitas di Indonesia sudah 

diterapkan kembali dengan peosedur protokol kesehatan yang tertuang dalam 
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keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 

tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja 

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi (Hamdani, 2020).  

 Kementerian Koordinator Perekonomian merilis data soal pertumbuhan 

ekonomi saat New Normal dilakukan. Hasilnya, terlihat ada aktivitas ekonomi yang 

naik dibandingkan dengan saat masa Pembatasan Sosial Bersaka Besar (PSBB). 

Ada 17 Provinsi sudah tumbuh ekonominya dan sisanya masih minus. Data ini 

membandingkan antara 10 Juni 2020 dengan 19 Juni 2020. Pertumbuhan aktivitas 

ekonomi untuk per Provinsi dari 10 Juni 2020 versus 19 Juni (week on week) 

dipegang oleh Kepulauan Riau dengan tumbuh 28%. Sedangkan di DKI Jakarta 

tumbuh 21%. Lalu ada Banten yang pertumbuhan aktivitas ekonominya mencapai 

17%. Menyusul Gorontalo tumbuh 17%. Namun, jika dibandingkan month to month 

atau bulan Juni dibandingkan dengan Mei 2020 pertumbuhan ekonomi di tertinggi 

ada di Sulawesi Selatan sebesar 31%, lalu ada Papua 29%, kemudian Nusa 

Tenggara Timur dan Papua Barat juga tmbuh 28%. Lalu ada Maluku Utara tumbuh 

28%, Sumatra Barat juga tumbuh aktifitas ekoniminya hingga 22%. Adapun di 

Jakarta pertumbuhan ekonomi sekitar 17%, Kemudian disusul oleh Bali dengan 

12% dan Kalimantan Selatan 9%, (Husaini A. , 2020).  

 Dari hasil analisa ini kita dapat menarik kesimpulan bahawa adanya prospek 

positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan new 

normal. Peningkatan ini bertumuh sedikit demi sedikit yang diprediksi akan 

meningkat lebih baik lagi, walaupun tidak sebagus peningkatan yang dialami 

sebelum pademi covid-19 terjadi. Hal ini dalam bidanng properti diperkuat oleh 
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pernyataan Analis FAC Sekuritas, Wisnu Prambudi Wibowo, (Anugrah, 2020) 

bahwa Ini akan direspons positif oleh sektor properti, meskipun tidak akan setinggi 

pada tingkat sebelum terjadinya pandemi. 

1.6.5. Kesimpulan 

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi arsitektur yang dapat 

mendukung potensi alam akan membawa dampak positif bagi Skala Ritme Studio 

karena akan memberikan kemudahan bagi Skala Ritme Studio untuk menunjukan 

value proposition yang dimiliki. Selain itu perkembangan teknologi juga 

memberikan pengaruh positif dengan memberikan kemudahan bertukar informasi 

dan pengetahuan seputar arsitektur sehingga membuat Skala Ritme Studio selalu 

melakukan pembaharuan wawasan desain. 

Adanya analisa trend socio economic  kita dapat mengetahui perkembangan 

ekonomi dalam bidang jasa, sehingga membantu kita untuk membidik target 

konsumen dan target kemajuan perusahaan dari fase ke fase. Dengan membidik 

target konsumen yang ada Skala Ritme Studio dapat berkembang menjadi lebih 

baik dari fase ke fase dengan selalu menggunakan pendekatan sense of place pada 

setiap desainnya. 

1.7. Macro Econimic Forces 

1.7.1. Global Market Condition 

Indonesia memasuki era perdagangan bebas secara penuh tahun 2020. 

Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas dapat diartikan adanya jaminan 

lalu-lintas barang, jasa, modal, dan manusia tanpa hambatan tarif, kuota, atau 

perlakuan khusus, berdasarkan prinsip MFN (Most Favored Nation). Semua negara 
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akan diperlakukan sama dalam perdagangan (equality to bussiness), tidak akan ada 

lagi pilih kasih atau diskriminasi, favoritisme, maupun hak istimewa (GSP dan 

kuota), dan dihapuskannya proteksi dalam segala bentuk. Bagi Indonesia era 

perdagangan bebas berarti kemampuan untuk menjadikan komoditi ekspor yang 

memiliki unggulan daya saing tinggi (competitive advantage) dan tenaga ahli 

(intelectual property). Indonesia yang diharapkan mampu menjadi salah satu 

komoditi di pasar global, tidak terbatas untuk pasar dalam negeri, tetapi mampu 

menjadi experties di luar negeri. Perlu kesiapan yang benar-benar matang bagi 

tenaga ahli dan manajer yang secara profesional mampu memasuki era liberalisasi 

perdagangan secara penuh pada Tahun 2020, sesuai dengan Deklarasi Bogor 1994, 

sehingga kita tidak terpaku menjadi konsumen, namun pengekspor tenaga ahli dan 

manajer yang benar-benar siap bersaing di era perdagangan bebas, (Sulistyanto, 

2019) 

Rekayasa bangunan merupakan kegiatan jasa yang termasuk dalam era 

perdagangan bebas, sejak kesiapan dalam melakukan studi kelayakan (feasibility 

study), perancangan (designengineering), pengadaan barang (procurement), 

rekayasa-konstruksi (construction), operasi dan pemeliharaan (operation and 

maintenance), dan lingkungan hidup-termasuk di dalamnya lingkungan binaan 

(bionomic).   

Salah satu kondisi yang harus diantisipasi oleh para pelaku industri konstruksi 

di Indonesia adalah dengan masuknya para investor dan pengembang asing yang 

relatif mempunyai modal dan kemampuan (skill) tinggi. Pada saatnya persaingan 

para pelaku dunia jasa konstruksi akan meningkat dengan ketat, sehingga pada 
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akhirnya hanya produk rancangan dan hasil rekayasa bangunan yang berkualitas 

tinggi saja yang akan mampu bersaing. 

Arsitek merupakan salah satu tenaga ahli yang memberikan kontribusi 

menentukan di bidang rancang-bangun, dan diharapkan dapat secara profesional 

berperan pada  perancangan dan rekayasa bangunan. Kemampuan profesional ini 

merupakan salah satu syarat penting untuk mampu bersaing secara bebas dalam era 

globalisasi. Wawasan Arsitek yang secara profesional mampu menghayati dan 

menuangkan ide dan gagasannya secara runtut dalam kesatuan proses 

pembangunan yang sistematik, diharapkan dapat menjadi modal dalam mengikuti 

persaingan bebas, khususnya pada proses perancangan dan rekayasa bangunan.  

Pada tahun 2020 ini perekonomian dunia turun drastis akibat adanya pandemi 

covid-19. Dimana pada saat ini masing-masing negara berusaha untuk memulikan 

kembali perekonomiannya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,2 persen. Secara kuartalan, 

ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen 

(Kompas.com, 2020). BPS menyebutkan dari 17 sektor lapangan usaha, secara 

tahunan hanya ada tujuh sektor yang masih tumbuh positif, yaitu real estate, 

pertanian, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, pengadaan air, serta 

informasi dan komunikasi. Menurut Marine Novita, Country Manager Rumah.com 

“ Pasar properti nasional mulai menunjukkan sentimen yang positif pada kuartal 

kedua (Q2) 2020. Suplai properti yang sempat tertahan pada Q1 2020 kini beranjak 

pulih” (Kompas.com, 2020). Adanya pandemi virus covid-19, perekonomian global 

turun drastis. Dalam pernyataan ini memberikan sinyal positif bagi para pelaku 

bisnis dalam bidang desain interior arsotektur yang menunjang pengerjaan properti. 
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Dengan adanya sinyal positif ini menjadi sebuah peluang bagi Skala Ritme Studio 

untuk tetap menjalankan marketingnya dan siap untuk bersaing dengan perusahaan 

sejenis. Maka dari itu dengan kondisi perekonomian saat ini terkait dengan 

kebutuhan arsitek yang memiliki nilai dalam karakter yang diangkat berdasarkan 

setiap lokasinya, Skala Ritme Studio memiliki value yang tepat dengan pendekatan 

desain sense of place sehingga siap bersaing dengan perusahaan arsitek lainnya di 

era Globalisasi saat ini.  

1.7.2. Capital Market  

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan pertumbuhan positif atas jumlah 

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

Indonesia sebesar 1,9 juta. Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengatakan, 

tingginya angka tersebut menandakan semakin besarnya minat masyarakat untuk 

menabung saham, sebagaimana selama ini dikampanyekan BEI (Djayadi, 2019 ). 

Per Agustus 2019 pada Bursa Efek Indonesia tercatat 4 perusahaan properti yang 

terdaftar dalam status IPO, IPO adalah status dimana para startup yang memenuhi 

syarat untuk masuk ke pasar modal dengan mendapatkan modal dari masyarakat.  

Jika dibandingkan dengan Kondisi New Normal pada tahun 2020 ini pada 

sektor properti masih masuk dalam kategori peningkatan, walaupun tak sebanyak 

sebelum adanya pandemi covid-19. Terkait masalah yang melanda sejumlah emiten 

properti, Analis FAC Sekuritas, Wisnu Prambudi Wibowo menilai hal ini tidak 

akan berpengaruh signifikan terhadap prospek usaha sektor properti secara umum. 

Ia menilai, masih banyak perusahaan-perusahaan properti kelas kakap yang 

kinerjanya masih terjaga. Dan ia merekomendasikan sejumlah saham properti yang 
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layak menjadi perhatian, salah satunya adala PT Pakuwon Jati (PWON). Meskipun 

PWON menjadi salah satu emiten yang paling terdampak pada kebijakan PSBB, 

recurring income perusahaan yang melimpah akan menjaga kinerja perusahaan di 

sisa 2020.  

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee masih merekomendasikan 

investor mengoleksi saham sektor properti dan konstruksi di BEI. Sebab ia 

menyebutkan “Sektor properti memang kalau dilihat awalahnya turun paling 

banyak ketika virus corona masuk”. Ia mengatakan saham sektor terkait akan terus 

tumbuh setelah berhasil bangkit dari posisi terburuknya pada akhir bulan April 2020 

yaitu pada level 286. Hans meyakini tren sektor properti melenggang dizona hijau 

akan mulus di topang oleh momentum peraturan pemerintah. Dimana Presiden Joko 

Widodo (JOKOWI) meneken PP nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Tapera. Program tabungan perumahan rakyat ini akan menghimpun dana pekerja, 

baik PNS, Polri, BUMD, dan Pekerja Swasta, serta pekerja mandiri untuk 

pembiayaan perumahan (Andany, 2020). Adanya UU yang disepakati ini 

meberikan sinyal positif di bidang sektor properti karena mendatangkan demand. 

Sehingga dalam hal ini dapat dimanfaatkan Skala Ritme Studio untuk mendapatkan 

klien. Pemberlakuan work from home juga menjadikan permintaan akan desain 

malah bertambah. Karena sering bekerja dirumah malah masyarakat banyak 

membeli rumah tutur (Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee, 2020). 

Adanya emiten baru dengan bidang properti yang bergabung dalam Bursa 

Efek Indonesia menandahkan bahwa tingginya permintaan dan daya beli 

masyarakat Indonesia dalam bidang properti. Prospek untuk bangunan residensial 

di Indonesia masih sangatlah tinggi sehingga ini menjadi suatu peluang bagi Skala 
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Ritme Studio untuk memperbanyak portofolio sehingga dapat dilirik oleh 

masyarakat untuk menyelesaikan kebutuhan desain mereka. Skala Rtime Studio 

siap untuk terbuka dalam hal desain dengan selalu menetapkan pendekatan sense of 

place pada setiap konsep desainnnya, dengan value proportion yang dimiliki Skala 

Ritme Studio menjadi karakteristik yang beda dari perusahaan konsultan interior 

arsitektur lainnya.  

1.7.3. Commodity and Other Resources 

Harga komoditas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pasar internasional 

karena Indonesia memiliki banyak ekspor komoditas. Namun harga produk lainnya 

cukup stabil karena dipantau dan ditetapkan oleh pemerintah.  

Sumber daya yang dibutuhkan Skala Ritme Studio pada fase satu tidak 

banyak, karena dalam lima tahun pertama Skala Ritme Studio akan dijalankan 

hanya dengan 3 orang, yaitu Ade Madika Putra, Abdul Hafid, dan Septian Wijaya  

yang bekerja sama dengan pihak kontraktor dalam menghitung struktur dan 

menghasilkan gambar sipil.  

Pada Fase kedua dan ketiga Skala Ritme Studio perlu mempersiapkan sumber 

daya lebih untuk recruitment desainer. Gaji karyawan meningkat setiap tahunnya, 

dengan kondisi pada 2019 sebagai berikut: upah minimum kota untuk Kota 

Surabaya adalah Rp. 4.200.479, Kota Malang di angka Rp. 2.895.502 

(Indonesia/Jawa Timur Patent No. 188/568/KPTS/013/2019, 2020), sedangkan di 

Kota Makassar adalah Rp. 3.191.572  

Pada fase kedua, Skala Ritme Studio  membutuhkan  Drafter (2 orang) dan 

Designer interior (2 orang) di kantor Kota Surabaya , dan di fase ketiga akan ada 
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dua tim yang masing – masing terdiri dari finance, desainer Architecture (3 orang), 

desainer Interior (3 orang), sipil perhitungan konstruksi (1 orang) dan drafter (2 

orang) sehingga totalnya pada fase ketiga Skala Ritme Studio memiliki 10 orang di 

kantor Kota Surabaya dan 10 orang di kantor Malang dan 10 orang dikantor Kota 

Makassar. 

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini membuat 

industri manufaktur dalam negeri terus bergeliat. Geliat tersebut salah satunya 

dirasakan oleh produsen bahan bangunan. (Direktur Building Material 

Construction Widjaya, Djunaedy, 2019) mengungkapkan, optimisme tersebut 

bukan tanpa alasan. Indikasinya bisa terlihat dari penjualan merek bata ringan yang 

diproduksi, Bricon, terus menunjukkan performa penjualan yang meningkat dari 

tahun ke tahun. Sehingga kenaikan dalam bahan baku bangunan juga 

mempengaruhi dalam harga per-meter desainer kedepannya akan meningkat 

berbanding lurus dengan tingginya dana yang diperlukan untuk merealisasikan 

sebuah proyek, diluar itu komisi yang Skala Ritme Studio akan meningkat sesuai 

proyek dikemudian hari. 

1.7.4. Economic Forces 

Peraturan perpajakan untuk perusahaan penyedia jasa konsultan dan 

konstruksi telah diatur pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, yang 

menetapkan:  

 Pasal 1 

Atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha jasa 

pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak badan yang bergerak dibidang 
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usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan/atau 

jasa konsultan, kecuali konsultan hukum dan konsultan pajak, dikenakan 

Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 Pasal 2 

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

sebagai berikut :  

a. atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi adalah 2% (dua persen);  

b. atas imbalan jasa perencanaan konstruksi adalah 4% (empat persen);  

c. atas imbalan jasa pengawasan konstruksi adalah 4% (empat persen);  

d. atas imbalan jasa konsultan adalah 4% (empat persen);  

4. dari jumlah imbalan bruto. 

 Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  

 Pasal 4 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1997. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh Skala Ritme Studio dengan 

peraturan pajak yang ditetapkan yaitu,  

a. Skala Ritme Studio terlihat lebih profesional dihadapan para klien 

dimana Skala Ritme Studio memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 
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Dimana NPWP merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat surat 

kontak kerja sama antara pelaku bisnis dan konsumen.  

b. Mendapatkan Pinjaman Lebih Mudah, ketika suatu perusahaan taat 

dalam membayar pajak, perusahaan tersbut akan dengan mudah mendapatkan 

pinjaman dari bank. Dimana pinjaman tersebut bertujuan untuk menunjang 

kemajuan perusahaan tersebut.  

c. Membantu Perekonomian Negara, dengan membayar pajak dapat 

menstabilkan perekonomian negara. Dengan stabilnya perekonomian Negara 

akan memberikan dampak positif terhadap permintaan akan design, yang 

dimana memberikan keuntungan bagi Skala Ritme Studio sebagai penyedia 

jasa. 

1.7.5. Kesimpulan 

Seiring dengan meningkatnya ekonomi global, daya beli masyarakat dunia 

semakin meningkat dan dalam hal ini memberikan pelung bagi Skala Ritme Studio 

untuk bersaing dalam fase kedua dan fase ketiga.  

Dengan adanya nama emiten-emiten baru yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia dalam bidang properti menandakan daya beli masyarakat yang cukup 

tinggi. Sehingga permintaan akan desain sudah pasti juga akan meningkat. Dengan 

meningkatnya permintaan akan desain tersebut membuat Skala Rtime Studio harus 

bersaing dengan perusahaan lain. Value Proportion yang dimiliki Skala Ritme 

Studio dapat menjadi ciri khas tersendiri yaitu dengan menciptakan sebuah desain 

dengan pendekatan sense of place sehingga para pengguna ruang dapat merasakan 

fungsi dari desain tersebut melalui kontak fisik maupun secara sosial.  
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Menganalisa sumber daya Skala Ritme Studio adalah salah satu bukti 

kesiapan Skala Ritme Studio untuk bersaing lebih ketat lagi dalam dunia bisnis 

konsultan arsitektur interior dari fase ke fase, sehingga planing yang dirancang 

dengan terstruktur dapat berjalan dengan baik.  

1.8. Business Model Canvas 

1.8.1. Value Proposition 

Skala Ritme Studio adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan 

arsitektur interior yang merancang setiap desainnya dengan pendekatan sense of 

place, yaitu adanya ikatan antara tempat atau suatu wilayah dengan manusia dimana 

tempat atau wilayah tersebut dapat berinteraksi dengan penggunanya baik secara 

fisik maupun sosial. Konsep desain yang dibuat tidak semata – mata hanya 

berbicara mengenai estetik agar terlihat menarik, melainkan menciptakan sebuah 

interaksi terhadap penggunanya yang dapat dirasakan secarang langsung dan tidak 

langsung.  Berikut ini merupakan penjabaran dari value yang ditawarkan oleh Skala 

Ritme Studio  : 

a. Design 

Skala Ritme Studio memiliki keunggulan dan keunikan  dalam 

mendesain bangunan arsitektur interior yang akan berfokus pada 

pendekatan sense of place yaitu adanya ikatan antara tempat atau suatu 

wilayah dengan manusia dimana tempat atau wilayah tersebut dapat 

berinteraksi dengan penggunanya baik secara fisik maupun sosial. 
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b. Detail 

Membuat suatu desain interior dan arsitektur satu paket dengan furnitur, 

aksesoris, tanaman rekome-ndasi agar klien mendapatkan pengalaman 

yang menyenangkan dan merasa puas dengan memakai jasa Skala 

Ritme Studio baik dari proses kerja, hasil kerja, pelayanan, dan setelah 

melakukan transaksi. 

c. Status Brand 

Dengan memakai jasa dari Skala Ritme Studio diharapkan klien dapat 

merasakan interaksi pada suatu tempat atau wilayah, dimana hal ini 

adalah hasil dari pendekatan sense of place yang diterapkan pada suatu 

perancangan. 

d. GettingThe Job Done 

Skala Ritme STudio menyelesaikan permasalahan desain yang 

dibutuhkan oleh kliennya. Dengan menggunakan pendekatan sence of 

place dalam penyelesaiaan masalah tiap desain yang ada.  

1.8.2. Customer Relationship 

a. Long – Term  

- Klien akan mendapatkan kesempatan sebanyak 3 kali perubahan konsep, 

tidak termasuk konsep dalam skala kecil. 

- Konsultasi gratis seputaran hal interior arsitektur bagi mereka yang telah 

menggunakan jasa konsultan Skala Ritme Studio. 

- Klien akan terus dilayani sampai proyek yang dikerjakan selesai. 
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b. Personal Assistance  

Skala Ritme Studio melakukan beberapa tahapan untuk memberikan relasi 

ini terhadap klien :  

- Memberikan waktu untuk bertemu secara tatap muka untuk setiap klien, 

dimana akan terjadi percakapan langsung untuk dapat memahami apa yang 

diinginkan oleh klien terhadap jasa Skala Ritme Studio. 

- Skala Ritme Studio sangat mudah dijangkau oleh klien, dengan cara 

memberikan akses layanan sosial media untuk melakukan percakapan 

diluar sesi tatap muka, diperuntukkan untuk menyediakan assistance untuk 

keperluan klien dan sebaliknya.  

- Melayani dengan baik untuk review suatu lokasi yang nantinya akan 

menjadi dasar berdirinya konsep dan rancangan dalam pendekatan sense 

of place. 

- Memberikan pelayanan layaknya seorang rekan atau teman, dimana Skala 

Ritme Studio tidak memberikan jadwal spesifik kepada klien kapan klien 

dapat menghubungi desainer maupun tim desain. 

1.8.3. Customer Segment 

Market segment yang dimiliki Skala Ritme Studio termasuk dalam mass 

market yaitu Klien yang membutuhkan jasa desain interior arsitektur, dengan segala 

bentuk konsep yang dibutuhkan. 

1.8.4. Channel 

Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa channel yang dimiliki oleh 

Skala Ritme Studio: 
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a.  Awareness 

Menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan 

Skala Ritme Studio. Yaitu melalui instagram dan facebook ads yang 

dapat menjangkau klien dengan hargaterjangkau. 

b. Evaluation  

Cara yang bisa Skala Ritme Studio lakukan agar calon klien memilih 

jasa yang ditawarkan yaitu, dengan bertemu langsung dengan calon 

klien kemudian mendiskusikan kebutuhan desain dari klien. Setelah 

itu Skala Ritme Studio akan membuatkan gambar 3D terlebih dahulu 

sesuai dengan kebutuhan desain yang telah didiskusikan dan membuat 

janji temu untuk yang kedua kalinya dengan tujuan memaparkan hasil 

gambar dan konsep pada sebuah kertas A3 dimana konsep yang ada 

pada A3 dapat dibayangkan oleh klien seperti apa kondisi real dari 

kebutuhan desainnya. Dalam hal ini klien belum dipungut biaya 

apapun sebelum konsep yang diajukan sesuai dengan keinginan klien. 

Dan dalam proses ini klien juga belum berhak untuk mengambil 

gambar yang telah ditawarkan.  

c. Purchase 

     Cara customer menggunakan jasa Skala Ritme Studio  

Direct : Membuat janji temu untuk bertemu klien secara langsung  

Indirect : Dapat menghubungi Skala Ritme Studio melalui email, 

telefon, dan whatsapp.  
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d. Delivery 

 - Memberikan pemahaman kepada calon klien akan pentingnya 

pendekatan sense of place pada sebuah perancangan. 

-  Menyampaikan value proportion nya dapat melalui portofolio karya 

desain yang akan di publish di instagram. 

e. After Seles 

   Setelah produk gambar sudah dilunasi oleh klien. Skala Ritme Studio 

akan tetap mendapingi kliennya sampai bangunan fisik dari sebuah 

proyek jadi seutuhnya sesuai dengan desain yang di butuhkan klien. 

1.8.5. Key Activities 

Key Activities yang dilakukan oleh Skala Ritme Studio merupakan aktivitas 

rutin yang akan dijalankan yang bertujuan agar perusahaan memiliki pemasukan 

dan perusahaan dapat terus beroperasi. Berikut ini merupakan penjabaran dari Key 

Activities dari Skala Ritme Studio: 

a. Problem Solving 

Memecahkan masalah yang dihadapi klien terkait penggunaan ruang dengan 

pendekatan sense of place, baik secara fisik maupun sosial pada suatu 

perancangan. 

b. Production 

-  Riset sense of place pada proyek untuk menemukan sense of place dan 

panduan desain yang tepat agar sense of place dari proyek tersebut dapat 

diwujudkan. 
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- Memberikan ide-ide desain sesuai dengan literatur yang dikumpulkan.  

- Memproduksi gambar-gambar yang mewujudkan ide desain yang telah 

disetujui dengan membuat gambar konsep, mood board, gambar kerja, 

gambar render 3D, dan gambar lain yang dibutuhkan dalam perancangan. 

Adapun skema dalam proses desain Skala Ritme Studio seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Skema Proses Desain Skala Ritme Studio 

Sumber: Olahan Pribadi 2020 
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Seperti yang kita lihat pada Skema Proses Desain diatas dibagi menjadi 3 fase 

pengerjaan, dimana pada pase pertama dan kedua adalah fase perancangan dengan 

pendekatan sense of place berikut penjelasannya,  

 Pada Fase Pertama, setelah diadakan nya meeting mengenai konsep 

yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh klien, Skala Ritme Studio 

akan mengerjakan sebuah moodboard. Dimana didalam moodboard 

tersebut berisi contoh gambar yang mewakili konsep suasana yang 

akan diterapkan, konsep furnitur yang akan digunakan, konsep ruang 

yang akan di terapkan dan skema warna yang akan diaplikasikan. 

Semua gambar dan literatur tersebut diselaraskan dengan pendekatan 

sense of place yang diterapkan pada perancangannya. 

 Pada Fase Kedua, Setelah disetujuinya konsep konsep yang diajukan 

atau disarankan, Skala Ritme Studio akan mengerjakan desain layout. 

Dimana berisi konsep alternatif penataan ruang dan peletakan furnitur. 

Pada fase ini juga Skala Ritme Studio akan membuat gambar 3D 

sebagai gambaran keaadaan yang real terhadap konsep yang 

ditawarkan. Sehingga mempermudah klien untuk membayangkan 

seperti apa jadinya bila konsep tersebut diterapkan. Dimana pada fase 

ini juga pendekatan sense of place telah diterapkan pada konsep besar 

yang diajukan oleh klien. 

 Pada Fase Ketiga, fase ketiga adalah fase dimana segala bentuk 

konsep telah disetujui oleh pihak owner. Pada fase ini Skala Ritme 

Studio mengerjakan gambar rendering 3D, yang dimana dapat 
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memperlihatkan gambar yang berisi kondisi real terhadap suatu 

konsep yang telah disetujui.  

1.8.6. Key Partnership 

Key Partnership dari Skala Ritme Studio termasuk dalam kategori Strategic 

Alliance between non-competitors. Dimana Skala Ritme Studio bekerjasama 

dengan perusahaan tidak sejenis, antara lain : 

a. Perusaahaan Furnitur 

Skala Ritme Studio menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan 

furnitur agar dalam proses mendesain Skala Ritme Studio bisa 

menjadikan perusahaan furnitur tersebut sebagai vendor sehingga 

diharapkan  dapat mengurai biaya anggaran desain. 

b.  Pemasok Material  

Skala Ritme Studio menjalin hubungan yang baik dengan pemasok 

material baik material lokal maupun material bangunan biasa, hal ini 

dilakukan agar dalam proses mendesain Skala Ritme Studio bisa 

menjadikan pihak tersebut tersebut sebagai vendor sehingga dapat 

mengurai cost desain. 

c. Pengrajin 

Skala Ritme Studio menjalin hubungan yang baik dengan pengrajin 

agar tenaga ahli di Indonesia semakin lestari. Dengan berhubungan 

dengan pengrajin ahli juga dapat menambah wawasan Skala Ritme 

Studio dan masyarakat akan kebudayaan lokal Indonesia. 

d. Kontraktor 
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Skala Ritme Studio menjalin hubungan yang baik dengan kontraktor 

agar bila klien ingin segera merealisasikan desainnya, maka Skala 

Ritme Studio sudah memliki referensi kontraktor yang ahli dan 

berpengalaman. 

e. Researches atau orang yang expert di bidang sense of place, dimana 

dalam hal ini dapat membantu dalam riset–riset sense of place dari 

proyek yang akan didesain. 

1.8.7. Key Resources 

Dalam menjalankan kegiatannya, Skala Ritme Studio harus memiliki sumber 

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

lain adalah: 

a. Sumber Daya Fisik (Physical Asset) 

Sumber daya fisik yang dimiliki oleh Skala Ritme Studio meliputi 

kantor fisik dan perlengkapan desain seperti  alat tulis, penggaris, 

komputer dan lain-lain. Kebutuhan untuk operasional Skala Ritme 

Studio akan mengalami perkembangan dimana pada fase I tidak akan 

membutuhkan banyak kebutuhan karena seluruh aktivitas perusahaan 

akan dijalankan oleh tim dalam perusahaan yang berjumlahkan total 3 

orang. Sedangkan pada fase II dan III kebutuhan Skala Ritme Studio 

akan berkembang seiring dengan bertambahnya staff dari Skala Ritme 

Studio. Kebutuhan sumber daya Skala Ritme Studio akan dijabarkan 

dalam tabel dibawah sesuai dengan perkembangan perusahaan tiap 

fasenya. 
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Tabel 1. 11 Sumber Daya Skala Ritme Studio 

Posisi Pekerjaan Peralatan yang Dibutuhkan 

Jumlah (per fase) 

I II III 

Owner 

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 

Public Relation 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

- 1 1 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

Finance 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

HRD 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

Project Manager 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites 

- 1 1 

Desain 

Arsitek 

Senior 

a. Hardware 

 Desktop 

- 1 2 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

Tabel 1.11 Sumber Daya Skala Ritme Studio (Sambungan) 
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 Komputer 

 Proyektor 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites, 

AutoCAD, Sketch Up, Adobe 

Suites, V-ray, Lumion 

Arsitek 

Junior 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

 Proyektor 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites, 

AutoCAD, Sketch Up, Adobe 

Suites, V-ray, Lumion 

1 2 4 

Grafis 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

 Proyektor 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites, 

Adobe Suites 

- 1 2 

Tabel 1.11 Sumber Daya Skala Ritme Studio (Sambungan) 
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Drafter 

a. Hardware 

 Desktop 

 Komputer 

b. Software 

 Operating Sistem Windows 

 Microsoft Office Suites, 

AutoCAD, Adobe Suites 

1 2 4 

Cleaning Service 
 Alat kebersihan seperti sapu, pel, 

kemoceng, pengki, dll 

- 1 2 

Security  Alat keamanan seperti pentungan - 1 2 

 

b. Human Resource 

Human resource yang dimiliki Skala Ritme Studio yaitu :  

1. Finance, dimana mengurus data – data mengenai arus kas Skala 

Ritme Studio 

2. Memperkerjakan karyawan yang berfokus dalam melakukan riset 

sense of place pada proyek-proyek yang akan didesain. 

3. Mereka yang bekerja sebagai desainer interior arsitektur dimana 

keahliannya pun terbagi 2, sebagai pekerja bagian 3D desain dan 

sebagai 2D desain (mereka yang mengerjakan gambar kerja). Adapun 

juga pengetahuan yang dimiliki yaitu memahami pendekatan sense of 

place pada sebuah perancangan. 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 
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4. Site Manager, bertugas untuk mengawasi pengerjaan proyek 

dilapangan. Dimana memastikan gambar yang telah dibuat benar benar 

terrealisasikan di lapangan. 

5. Admin, bertugas untuk merawat website, update publikasi hasil 

portofolio dan mengatur segala bentuk promosi yang berkaitan dengan 

internet. 

Pada gambar dibawah ini Sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

Skala Ritme Studio pada fase kedua dan fase ketiga. Untuk menjaga 

jalur komunikasi dan pemberian tanggung jawab dalam melakukan 

aktivitas perusahaan maka Skala Ritme Studio memiliki struktur 

organisasi perusahaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Perusahaan Pada Fase 1  

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 

 

 
 

CEO/Principal 

Finance Senior Desain 
Interior 

Senior Arsitek 
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Adapun S.O.P perekrutan tenaga kerja Skala Ritme Studio yang akan mulai 

diterapkan pada fase kedua berdirinya Skala Ritme Studio adalah sebagai berikut: 

 Proses perekrutan staff: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuka Lamaran Kerja 

 

Masuk hari pertama, 

pengenalan area kerja, 

peraturan, SOP, dan 
melengkapi database 

 
Masuk hari pertama, 

Online 

(JobStreet) 

 

Offline 

(Kantor) 

 

Menerima 

Surat Lamaran 

 

Kandidat 

LOLOS 

Diberi email 

atau ditelfon 

Menerima Konfirmasi 

dari calon staff 

 

Mengikuti Interview  

Langsung dengan 

Pimpinan Kantor 

 

Proses Penilaian 

 

Lolos 
(Info Melalui Email) 

 

Menerima Informasi 
Tanggal Mulai Kerja 

 

Bagan 1. 3 S.O.P (Standar Oprasional Prosedur) Perekrutan Staff Skala Ritme Studio 

Sumber: Hasil Olahan Sendiri (2020) 

CEO/Principal 

 

Financ
ee 

Senior Designer 
Interior 

(Berpengetahuan 
Sense of Place)  

 

Site 
Manager 

 
Site 

Karyawan 
pencarian data 

penunjang 
Sense of Place  

 

Marketing 

 

Senior Arsitek 
Berprngetahuan 
sense of place 

 

Junior Arsitek  

 

Drafter 

 

Junior Desainer 
Interior 

 

Drafter 

 

Bagan 1. 2 Struktur Organisasi Skala Ritme Studio Pada Fase 2 dan Seterusnya 

Sumber: Olahan Pribadi (2020) 
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c. Intellectual 

Adanya Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Skala Ritme Studio 

memberikan perlindungan bagi ide dan karya desain yang telah 

dikerjakan. Hak Kekayaan Intelektual ini direncanakan di pada fase ke 

2. Dimana yang akan dilindungi yaitu  hasil riset sense of place dan 

panduan desain sebagai luaran hasil riset yang dibutuhkan untuk 

mendesain proyek dengan pendekatan sense of place. 

1.8.8. Cost Structure 

Dalam perkembangan Skala Ritme Studio menggunakan konsep Value 

Driven karena Skala Ritme Studio menawarkan jasa desain interior arsitektur yang 

lebih berfokus pada pendekatan sense of place pada setiap desainnya. Sedangkan 

Skala Ritme Studio memerlukan biaya yang digunakan untuk menopang segala 

aktivitas bisnisnya . Biaya tersebut meliputi : 

a. Fixed Cost yang terdiri dari biaya sewa dan keperluan kantor dan gaji 

karyawan 

b. Variable Cost, Terdiri dari biaya oprasional pada saat pengerjaan 

proyek, pembiayaan dalam melakukan riset sense of place dari project 

yang akan didesain.  

1.8.9. Revenue Stream 

Skala Ritme Studio memiliki value proportion yaitu dengan mendesain 

sebuah perancangan dengan pendekatan sense of place. Maka dari itu Skala Ritme 

Studio menghasilkan keuntungan dari value proportion yang dimiliki. Dan dibawah 
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ini adalah penjabaran dalam kategori BMC (Bussiness Mode Canvas) keuntungan 

yang dapat dihasilkan Skala Ritme Studio dari value proportion yang dimiliki. 

 Asset Sale : Dimana Skala Ritme Studio mendapatkan pendapatan melalui 

penjualan produk pada konsumen berupa jasa desain interior arsitektur 

dengan pendekatan sense of place pada setiap perncangannya.  

 Usage fee: Apabila klien meminta revisi lebih dari perjanjian awal, maka 

ada tambahan biaya yang dikenakan. 

1.9. Cash Flow 

Arus kas Skala Ritme Studio berisi tentang aktifitas keuangan dari perusahaan 

Skala Ritme Studio yang meliputi permodalan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-

lain. Modal awal Skala Ritme Studio pada fase pertama berasal dari modal pribadi 

bersama dengan tim Skala Ritme Studio yang berjumlahkan total 3 orang . Pada 

Fase kedua Skala Ritme Studio akan dibantu pinjaman dari pihak ketiga, pinjaman 

tersebut akan dikembalikan secara bertahap hingga lunas. Aktivitas arus kas masuk 

Skala Ritme Studio berasal dari kegiatan yang meliputi pembayaran jasa desain, 

dan kerja sama dengan vendor maupun kontraktor.  

Pada arus kas keluar Skala Ritme Studio berasal dari biaya yang dikeluarkan 

perusahaan secara tetap maupun secara kondisional. Pengeluaran yang dilakukan 

secara tetap meliputi biaya biaya operasional perusahaan seperti biaya listrik, air, 

internet, dan keperluan print. Sedangkan biaya yang dikeluarkan secara kondisional 

dapat berupa biaya bila ada management lapangan yang harus dilaksanakan seperti 

adanya riset sense of place yang dilakukan. 
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Target proyek yang akan di kerjakan Skala Ritme Studio dalam 1 tahun yaitu 

sebanyak 8 proyek. Skala Ritme Studio pada fase pertama menetapkan fee design 

yaitu sebesar Rp. 200.000 /m2. Harga yang ditetapkan Skala Ritme Studio yaitu 

dengan perhitungan permeter persegi. Sebagai contoh, klien membutuhkan desain 

interior rumah berukuran 20x10 meter. Maka Rp. 200.000,- x (20x10m) = 

Rp.200.000 x 200m2, maka uang yang akan diterima dari hasil desain yaitu Rp 

40.000.000,- .  (Gambaran arus kas Skala Ritme Studio terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




