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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.

MISI : 

Ÿ Memberi pelayanan terbaik kepada client secara total dan maksimal.
Ÿ Mencapai kepuasan client dari aspek hasil desain, kualitas, ketepatan 

waktu, dan estetika.
Ÿ Menjunjung tinggi aspek profesionalitas. 

Ÿ Mampu menjawab permasalahan akan perlunya merancang sebuah 
bangunan dengan pendekatan sense of place.

Ÿ Membangun jaringan di kota kota besar.

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.

Value Proportion
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 estetic agar terlihat menarik, melainkan 
menciptakan sebuah interaksi terhadap penggunanya yang dapat dirasakan secarang langsung 
dan tidak langsung.

b. Production

Ÿ 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.

a. Problem Solving
Memecahkan masalah yang dihadapi klien terkait penggunaan ruang dengan pendekatan sense of place, baik 
secara fisik maupun sosial pada suatu perancangan.

Ÿ  Riset sense of place pada project untuk menemukan sense of place dan panduan desain yang tepat agar sense 
of place dari project tersebut dapat diwujudkan.

Ÿ  Memberikan ide - ide desain sesuai dengan literature yang dikumpulkan. 

Key Activities

Alternatif konsep yang diberikan berdasarkan literatur sense of place yang telah 
dikumpulkan, dimana dalam hal ini bertujuan untuk menunjang proses desain pada sebuah 
perancangan dengan  pendekatan sense of place.

Dari hasil konsep yang telah disetujui oleh klien Skala Ritme Studio akan mengerjakan 
desain layout dan 3D modeling yang sesuai dengan konsep terpilih. Dengan tujuan 
mempermudah komunikasi  bentuk bangunan, konsep tataruang, konsep isi ruang yang 
diinginkan  klien dalam desain. 

Tahap ini adalah tahap akhir dari skema proses desain. Dimana segala bentuk kebutuhan 
dan keinginan klienn terhadap desain sudah terpenuhi. Maka Final BOQ akan di berikan 
kepada klien.
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