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BAB 1 

BUSINESS PLAN AVERINA DESIGN STUDIO 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Averina Design Studio merupakan sebuah bisnis wirausaha yang 

bergerak di bidang jasa konsultasi desain  interior arsitektur di Surabaya, 

Jawa Timur, Indonesia.  Usaha ini menawarkan jasa desain interior 

arsitektur area residensial, hospitality, komersial dan retail. Desain yang 

ditawarkan mengikuti perkembangan zaman (design trend) disertai dengan 

penerapan biophilic design sebagai value perusahaan. 

Biophilic design adalah desain yang menghubungkan kita kembali 

dengan alam. Menurut buku berjudul “14 Patterns of Biophilic Design” 

terbitan tahun 2014 oleh Terrapin Bright Green, LLC, desain biophilic yang 

baik merupakan perancangan untuk manusia sebagai organisme biologis, 

menghargai sistem tubuh-pikiran sebagai indikator kesehatan dan 

kesejahteraan dalam konteks apa yang secara lokal tepat dan responsif. 

Berdasarkan buku “14 Patterns of Biophilic Design” terbitan tahun 

2014 oleh Terrapin Bright Green, LLC, Biophilic design terdiri atas 14 

pattern yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu nature in the 

space, natural analogues, dan nature of the space. Keempatbelas pattern ini 

mempengaruhi tubuh manusia melalui fungsinya dalam mengurangi stress, 

meningkatkan kinerja kognitif serta berpengaruh juga pada emosi dan 

perasaan manusia.  
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Awal mula pendirian Averina Design Studio didasari atas berbagai 

eksplorasi dan pengamatan di mana pendiri menemukan peluang untuk 

membuka usaha konsultan desain interior arsitektur. Eksplorasi ini didapat 

dari berbagai sumber mulai dari artikel, berita, data statistik, wawancara, 

hingga survey dan kuesioner. 

 

Tabel 1.1 Kondisi Perekonomian Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 

Dasar 2010 hingga Triwulan I -2017 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

 

Bagan 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 
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Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

mengenai kondisi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional 

tahun dasar 2010 hingga triwulan pertama tahun 2017, pertumbuhan 

ekonomi secara kumulatif (c-to-c) maupun (y-on-y) Jawa Timur di triwulan 

1 Tahun 2017 mencapai 5,37 persen. Jumlah ini merupakan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa serta lebih tinggi 0,36 poin 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,01 persen). Dengan 

demikian, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 33 Provinsi 

(Nasional) sebesar 14,59 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik 

akan memberikan peluang besar bagi industri baru untuk turut bertumbuh 

dan berkembang. 

 

Tabel 1.2 Struktur PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha (Persen) 

Tahun Dasar 2010 hingga Triwulan I -2017 

  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 
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Dari tabel Struktur PDRB Jawa Timur menurut Lapangan Usaha 

ditemukan bahwa Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan 

usaha di Triwulan I – 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama 

yaitu:  

- Kategori Industri Pengolahan (29,30 %) 

- Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda 

Motor (17,94 %) 

- Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,45 %) 

- Kategori Konstruksi berada pada urutan ke 4 (9,21%) yang berarti 

cukup banyak berkontribusi dalam struktur perekonomian Jatim. 

 

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Pintu 

Masuk Juanda menurut Kebangsaan 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 
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Tabel 1.4 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Jawa 

Timur berdasarkan Klasifikasi Bintang 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

 

Dari Tabel 1.1.1.3 dan 1.1.1.4 ditemukan bahwa perkembangan 

jumlah wisatawan mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 81.095 

menjadi 85.418 orang. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Jatim 

mengalami peningkatan cukup banyak dari tahun 2015 ke 2016, dan stabil 

ke 2017. Hal ini menandakan perhotelan dan pariwisata di Jatim  terus 

berkembang. 

 

Tabel 1.5 Proyek Apartment Baru sejak Tahun 2015 

 
Sumber: www.rumah.com 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Konsultan Properti Colliers 

Indonesia, pada semester kedua 2015 total suplai unit apartemen di 

Surabaya meningkat 30% dari 18.153 unit pada 2014 menjadi 23.591 unit. 

http://cdn-cms.pgimgs.com/news/2016/05/suplai-apartemen-surabaya-colliers.jpg
http://cdn-cms.pgimgs.com/news/2016/05/suplai-apartemen-surabaya-colliers.jpg
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Berdasarkan tabel 1.1.1.5, dari total pasokan yang tersedia empat tahun ke 

depan, Surabaya Timur menyumbang 47%, diikuti Surabaya Barat sebesar 

36%. Juga akan ada sekitar 5.000 unit apartemen di 10 proyek daerah 

Surabaya Tengah dan Selatan. 

Pembangunan hunian apartmen semakin merambah di Surabaya 

dipicu kestabilan perekonomian nasional dan lapangan kerja. Peningkatan 

minat masyarakat terhadap konsep City Living dan pembangunan 

infrastruktur mengembangkan apartmen strata-title di Surabaya sehingga 

makin banyak proyek baru dari berbagai developer. 

Service charge di Surabaya masih lebih rendah dari Jakarta, berada di 

kisaran IDR 80.000 – IDR 110.000. Occupancy rate di Surabaya juga masih 

cukup tinggi, sekitar 80% sehingga menjadi dasar para developer untuk 

terus mengembangkan sektor ritel.  

Menurut analisa properti yang dilakukan Collier International 

Indonesia, hingga 2018 Surabaya akan kelimpahan ruang ritel baru sebesar 

92.000 m2. Dapat disimpulkan bahwa sektor komersil (ritel, hotel, 

restauran/cafe) masih akan terus berkembang dan bertambah banyak dan 

menjadi motor perkembangan ekonomi Surabaya. 

Namun dengan pertumbuhan dan pembangunan di berbagai sektor di 

Jatim terutama di Surabaya, perlu diperhatikan bahwa ada masalah yang 

akan turut berkembang seiring dengan makin padatnya perkotaan. Salah 

satunya adalah bangunan sakit atau Sick Building Syndrome. Istilah SBS 

dikenal juga dengan nama TBS (Tight Building Syndrome) atau Nonspecific 
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Building-Related Symptoms, karena masalah ini banyak dijumpai dalam 

ruangan gedung-gedung pencakar langit (Dickerson and Zenz, 1988).  

Serangan Sick Building Syndrome tak hanya melanda pekerja di 

perkantoran, namun juga pengunjung pusat perbelanjaan. Umumnya, gejala 

SBS akan hilang setelah penghuni meninggalkan ruangan atau bangunan 

tersebut, namun tidak menutup kemungkinan peristiwa ini akan berlangsung 

dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa keluhan atau gejala Sick 

Building Syndrome menurut Aditama (2002), yaitu: 

1. Iritasi selaput lendir, seperti iritasi mata, pedih, merah dan berair. 

2. Iritasi hidung/tenggorokan, sakit menelan, gatal, bersin, batuk kering. 

3. Gangguan neurotoksik seperti sakit kepala, lemah, mudah 

tersinggung, dan sulit berkonsentrasi. 

4. Gangguan paru dan pernafasan, seperti batuk, nafas bunyi, sesak 

nafas, rasa berat di dada 

5. Gangguan kulit. 

6. Gangguan pencernaan 

7. Gangguan lain seperti gangguan perilaku, gangguan saluran kencing, 

dll. 

Terdapat beberapa penyebab dari SBS. Berbagai bahan pencemar yang 

terdapat di lingkungan dalam gedung maupun dari luar gedung dan 

beberapa sumber lain dapat menyebabkan masalah ini. Pencemar kimia dari 

material atau polutan dari luar, pencemar biologi yaitu jamur, bakteri dan 

virus, ventilasi yang buruk, radiasi elektromagnetik, pencahayaan, akustik, 

dan kelembaban yang buruk, hingga faktor psikologis manusia itu sendiri. 
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Hasil dari eksplorasi literatur, market research, survey lapangan, 

wawancara, dan hasil pengamatan lainnya dirangkum ke dalam tabel 

Problem/Peluang dan Solusi Bisnis di bawah ini. 

 

Tabel 1.6 Problem/Peluang dan Solusi Bisnis 

Problem/Peluang Solusi Bisnis 

Peluang: Pertumbuhan ekonomi secara 

kumulatif Jawa Timur di triwulan 1 

Tahun 2017 mencapai 5,37 persen. 

Jumlah ini merupakan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa 

serta lebih tinggi 0,36 poin dibandingkan 

pertumbuhan ekonomi Nasional (5,01 

persen). Dengan demikian akan 

memberikan peluang besar bagi industri 

baru untuk turut bertumbuh dan 

berkembang. 

(sumber data statistik: Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur) 

Averina Design Studio memberikan 

layanan konsultasi interior arsitektur 

di bidang residensial, hospitality, 

komersial, dan retail. (B to B dan B 

to C) 

 

Averina Design Studio menawarkan 

desain dengan penerapan biophilic 

design untuk meningkatkan 

performance dan wellness.  

 

Averina Design Studio menciptakan 

customer experience melalui desain 

yang mengikuti perkembangan 

zaman. 

 

Peluang: Perkembangan jumlah 

wisatawan Jatim mengalami peningkatan 

dari tahun 2016 yaitu 81.095 menjadi 

85.418 orang. Tingkat penghunian kamar 

hotel berbintang mengalami peningkatan 

cukup banyak dari tahun 2015 ke 2017. 

Hal ini menandakan perhotelan dan 

pariwisata di Jatim  terus berkembang. 

(sumber data statistik: Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur) 

Peluang: Berdasarkan riset yang 

dilakukan oleh Konsultan Properti 

Colliers Indonesia, pada semester kedua 

2015 total suplai unit apartemen di 

Surabaya meningkat 30% dari 18.153 

unit pada 2014 menjadi 23.591 unit, dan 

akan terus meningkat pesat. 

(sumber data statistik: rumah.com) 

Peluang: Menurut analisa properti yang 

dilakukan Collier International Indonesia, 

hingga 2018 Surabaya akan kelimpahan 
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ruang ritel baru sebesar 92.000 m2. 

Ruang ini akan diisi oleh bisnis-bisnis 

menengah hingga atas, sehingga jasa 

desain interior akan banyak dibutuhkan. 

(sumber data statistik: rumah.com) 

Problem: Dengan pertumbuhan dan 

pembangunan di berbagai sektor di Jatim 

terutama di Surabaya, perlu diperhatikan 

bahwa ada masalah yang akan turut 

berkembang seiring dengan makin 

padatnya perkotaan. Salah satunya adalah 

bangunan sakit atau Sick Building 

Syndrome. 

(sumber: data olahan literatur) 

Averina Design Studio memiliki 

tujuan utama meningkatkan 

kehidupan, kinerja, dan kesehatan 

customer melalui penerapan 

biophilic design dan layanan interior 

landscape design. 

Problem: Berdasarkan hasil kuesioner 

terhadap 95 orang, mayoritas menyetujui 

bahwa desain yang mengutamakan 

kesehatan dan lingkungan sangatlah 

penting. Namun sebesar 80% belum 

pernah mendengar istilah biophilic 

design. 

 

(sumber: data olahan survey) 

Menggunakan differentiated 

marketing (strategi pemasaran 

dengan pembeda) yang disesuaikan 

dengan tiap kategori customer 

segment agar lebih mengena, serta 

menggunakan sarana marketing 

sekaligus sebagai sarana edukasi 

dengan menyebarkan info-info. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

1.1.2. Visi 

Visi Averina Design Studio adalah menjadi perusahaan konsultan 

yang unggul dalam biophilic design untuk meningkatkan performance, 

kesehatan, kehidupan manusia dan lingkungan. 

1.1.3. Misi 

a. Improve well being 

Mengembangkan desain dan produk dengan tujuan utama 

meningkatkan kehidupan, kinerja, dan kesehatan melalui  biophilic 

design. 

b. Creating experiences 
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Menciptakan customer experience dalam setiap desain yang mengikuti 

perkembangan zaman atau tren. 

c. Give happiness by design 

Berkomitmen memberikan kebahagiaan kepada klien melalui produk 

desain yang memperhatikan keinginan dan kebutuhan klien. 

1.1.4. Tujuan 

a. Mewujudkan desain yang mampu meningkatkan kehidupan, kinerja, 

dan kesehatan manusia dan lingkungan melalui biophilic design. 

b. Membantu klien B to B dalam meningkatkan performance perusahaan 

melalui penerapan biophilic design dan menciptakan customer 

experience. 

c. Mewujudkan desain yang memperhatikan keinginan dan kebutuhan 

klien. 

d. Menyediakan layanan konsultan desain interior arsitektur yang 

profesional. 

e. Menciptakan lapangan kerja baru di kota Surabaya. 

1.1.5. Kunci Keberhasilan 

a. Pada fase awal lebih berfokus pada desain kategori hospitality, 

komersial dan retail agar menghasilkan desain yang lebih terfokus dan 

meningkatkan kepercayaan klien maupun calon klien. 

b. Terus berinovasi dalam desain juga lebih menonjolkan nilai biophilic 

design untuk memperjelas product differentiation. 
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c. Melakukan dokumentasi produk sebagai portfolio untuk 

meningkatkan kepercayaan klien dan calon klien, juga memelihara 

klien agar terjadi repeat purchases. 

d. Memiliki dan membangun network yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

e. Melakukan marketing berkala yang sesuai dengan target market 

perusahaan yaitu B to B dan B to C dengan segmen menengah keatas. 

 

1.2. Ringkasan Usaha  

1.2.1. Kepemilikan Perusahaan 

Averina Design Studio merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

di bidang konsultan desain interior arsitektur kategori residensial, 

hospitality, komersial dan retail. Kepemilikan usahanya berupa Perusahaan 

Perseorangan di Fase 1 dan menjadi Perseroan Komanditer sejak Fase 2. 

Berikut ini keterangan kepemilikan Fase 1:  

- Nama   : Amelia Verina Siswanto 

- Alamat usaha  : Babatan Pratama XVI Blok EE no. 67, Surabaya. 

- Jabatan    : Direktur (CEO) dan Head Designer. 

- Bentuk    : Perseorangan 

Sistem kepemilikan perusahaan Averina Design Studio di fase 1 

merupakan perseorangan di mana badan usahanya dimiliki oleh satu orang 

yaitu pendiri sendiri. Pemilik akan memiliki, mengelola, sekaligus 

memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan, 

ia yang menanggungnya. Untuk modalnya, di fase awal pemilik dapat 
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meminjam dari kreditor yaitu pihak ketiga dan bertanggung jawab langsung 

dalam pelunasan utang tersebut tanpa perlu membagi keuntungan atau profit 

dengan kreditor. 

Berikut ini keterangan kepemilikan Fase 2 dan seterusnya:  

- Nama   : Amelia Verina Siswanto 

- Alamat usaha  : Ruko Soho Distrik 2 Blok. BS12 No. 08, Jalan 

Raya Menganti No. 479, Wiyung, Surabaya. 

- Jabatan   : Direktur (CEO) dan Head Designer. 

- Bentuk   : Perseroan Komanditer (CV) 

Mulai Fase 2, perusahaan Averina Design Studio berubah bentuk 

menjadi Perseroan Komanditer (CV). Perseroan ini biasanya dianggap 

sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseorangan. Anggotanya dibagi 

menjadi 2 yaitu  komplementer (aktif) dan komanditer (pasif). Di sini 

pendiri berperan sebagai sekutu aktif atau komplementer. 

1.2.2. Fase Usaha  

Untuk mendirikan perusahaan konsultan desain interior arsitektur 

yang baik dan mampu mendapat kepercayaan dari klien dan calon klien, 

Averina Design Studio memiliki target untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan. Berikut merupakan tabel perencanaan 

perusahaan yang dibagi menjadi 3 fase. 

 

Tabel 1.7 Fase Bisnis Wirausaha 

 Fase 1 

2022 - 2024 

Fase 2 

2025 - 2027 

Fase 3 

2028 

Pendanaan Modal mulanya dari 

dana pribadi dan 

pihak ketiga 

Modal dari sekutu 

pasif perusahaan. 

Pendanaan dari 

Pendanaan dari 

revenue dan profit 

perusahaan 
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revenue dan profit 

perusahaan 

Bentuk 

badan 

usaha 

Perseorangan CV CV 

Sumber 

daya 

manusia 

Owner merangkap 

sekaligus sebagai 

Head Designer yang 

berhubungan 

langsung dengan 

klien. 

Drafter membantu 

dalam pembuatan 

gambar teknik. 

Owner merangkap 

sebagai Head 

Designer 

1 Desainer bagian 

komersil 

1 Desainer bagian 

residensial 

2 orang Drafter 

membantu bagian 

pembuatan gambar 

teknik 

1 3D Modeling & 

Rendering 

1 Marketing 

2 orang Finance 

(administrative, 

Accountant) 

1 HRD 

1 Resepsionis/ 

customer service 

1 Cleaning Service 

1 Security 

Owner merangkap 

sebagai Head 

Designer 

1 Sekretaris 

2 Desainer bagian 

desain komersil 

2 Desainer bagian 

residensial 

2 orang Drafter 

membantu bagian 

pembuatan gambar 

teknik 

2 3D Modeling & 

Rendering 

3 orang Marketing 

3 orang Finance 

(administrative, 

CFO, Accountant) 

1 HRD 

2 Resepsionis /  

customer service 

1 Cleaning Service 

1 Security  

Layanan 

jasa 

Jasa desain interior 

arsitektur lebih 

berfokus pada desain 

area komersial. 

Layanannya meliputi 

observasi lapangan, 

konsultasi desain, 

konsep, gambar 

teknik, 3D 

modeling/rendering, 

pemilihan material. 

Jasa desain interior 

arsitektur area 

komersial dan 

residensial. 

Layanannya meliputi 

observasi lapangan, 

konsultasi desain, 

konsep, gambar 

teknik, 3D 

modeling/rendering, 

pemilihan material, 

pengawasan proyek. 

Jasa desain interior 

arsitektur area 

komersial dan 

residensial. 

Layanannya 

meliputi observasi 

lapangan, 

konsultasi desain, 

konsep, gambar 

teknik, 3D 

modeling/rendering, 

pemilihan material, 

pengawasan 

proyek. 
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Lokasi 

usaha 

Rumah tinggal 

pribadi di Babatan 

Pratama, Surabaya  

Ruko Soho Distrik 2, 

Royal Residence, 

Surabaya. 

Ruko Soho Distrik 

2, Royal Residence, 

Surabaya. 

Marketing Membuat company 

profile dan online 

catalogue. 

Online marketing 

melalui website 

sendiri dan media 

sosial (instagram, 

FB page). 

Brosur/flyer, kartu 

nama, dan word of 

mouth. 

Mengikuti 

organisasi. 

Membuat company 

profile dan online 

catalogue. 

Online marketing 

melalui website 

sendiri dan media 

sosial (instagram, FB 

page). 

Brosur/flyer, kartu 

nama, dan word of 

mouth. 

Mengikuti organisasi. 

Mengikuti pameran-

pameran. 

Membuat iklan di 

majalah desain 

interior. 

Membuat company 

profile dan online 

catalogue. 

Online marketing 

melalui website 

sendiri dan media 

sosial (instagram, 

FB page). 

Brosur/flyer, kartu 

nama, dan word of 

mouth. 

Mengikuti 

organisasi. 

Mengikuti 

pameran-pameran. 

Membuat iklan di 

majalah desain 

interior. 

Mengadakan event-

event. 

Target 

penjualan 

5 – 8 proyek 8 – 12 proyek  8 – 12 proyek  

Besar 

pasar 

Potential market 

masih berupa orang-

orang terdekat 

seperti keluarga, 

teman, dan kenalan. 

Usaha-usaha baru 

dan menengah. 

Lingkup area 

Surabaya. 

Potential market 

berupa orang-orang 

terdekat seperti 

keluarga, teman, dan 

kenalan, juga orang-

orang yang telah 

melihat hasil kerja. 

(Product 

differentiation mulai 

terlihat) 

Lebih ke arah segmen 

menengah ke atas. 

Memperluas target 

market menjadi 

Surabaya dan 

sekitarnya. 

Target market 

berupa proyek-

proyek menengah 

hingga besar, 

segmen menengah 

ke atas. 

Memperluas 

lingkup area 

kawasan Jawa 

Timur dan sekitar. 

Klasifikasi 100 – 300 m
2
 300 – 600 m

2
 600 – 1500 m

2
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proyek 

Sistem IT 2 Komputer/laptop 

1 Printer A3 

1 Router wifi 

Software: 

AutoCAD LT, 

Google Sketchup, 

Vray render, Adobe 

Photoshop, Adobe 

Reader, Ms. Office.  

5 Komputer untuk 

desain  

1 Laptop ASUS 

3 Komputer untuk 

Finance, marketing, 

dan HRD 

1 Printer A3 

1 Router wifi 

Software: 

AutoCAD LT, Google 

Sketchup, Vray 

render, Adobe 

Photoshop, Adobe 

Reader, Ms. Office. 

8 Komputer/laptop 

untuk desain 

1 Laptop ASUS 

3 Komputer untuk 

Finance 

3 Komputer untuk 

Marketing 

1 Komputer untuk 

HRD 

1 Printer A3 

1 Printer biasa 

1 Mesin Fotokopi 

1 Router wifi 

Software: 

AutoCAD LT, 

Google Sketchup, 

Vray render, Adobe 

Photoshop, Adobe 

Reader, Ms. Office. 

Operation SOP seluruh divisi 

kantor meliputi 

pimpinan (CEO 

sekaligus Head 

Designer) dan 

Drafter. 

SOP seluruh divisi 

kantor meliputi 

pimpinan (CEO 

sekaligus Head 

Designer), Desainer, 

Drafter, 3D Modeling 

& Rendering, 

Marketing, Finance, 

HRD, resepsionis, 

cleaning service, dan 

security. 

SOP seluruh divisi 

kantor meliputi 

pimpinan (CEO 

sekaligus Head 

Designer), 

Sekretaris, 

Desainer, Drafter, 

3D Modeling & 

Rendering, 

Marketing, 

Finance, HRD, 

resepsionis, 

cleaning service, 

dan security. 

Finance Pengeluaran: 

- Biaya peralatan dan 

perlengkapan 

- Gaji untuk drafter 

- Biaya utilitas dan 

transportasi 

Pendapatan: 

- Konsultan jasa 

Pengeluaran: 

- Biaya peralatan dan 

perlengkapan 

- Gaji karyawan 

- Maintenance kantor 

- Biaya utilitas dan 

transportasi 

- Biaya marketing 

Pengeluaran: 

- Biaya peralatan 

dan perlengkapan 

- Gaji karyawan 

- Maintenance 

kantor 

- Biaya utilitas dan 

transportasi 
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interior arsitektur Pendapatan: 

- Konsultan jasa 

interior arsitektur 

- Biaya marketing 

Pendapatan: 

- Konsultan jasa 

interior arsitektur 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2017) 

 

1.3. AVERINA DESIGN STUDIO 

1.3.1. Gambaran Usaha  

 

Gambar 1.1 Logo Perusahaan Averina Design Studio 

Sumber: Dokumen Pribadi (2017) 

Averina Design Studio merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

di bidang biro konsultan desain interior arsitektur kategori residensial, 

hospitality, komersial dan retail. Kami menawarkan jasa desain dengan 

penerapan biophilic design sebagai nilai perusahaan yang ditawarkan 

terhadap klien untuk meningkatkan wellness dan performance. Averina 

Design Studio terus berinovasi dalam desain juga lebih menonjolkan nilai 

biophilic design untuk memperjelas product differentiation. Keunggulan 

Averina Design Studio adalah: 

- Penerapan biophilic design yang mampu meningkatkan kehidupan dan 

kesehatan penggunanya dengan menghubungkan kita kembali dengan 

alam. Biophilic design memiliki banyak manfaat seperti mengurangi 

stress, meningkatkan kreativitas dan kemampuan kognitif, 

meningkatkan kesehatan, juga masih banyak lagi. 
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- Menciptakan customer experience dalam setiap desain yang mengikuti 

perkembangan zaman atau tren. Customer experience merupakan hal 

yang harus diperhatikan dalam mendesain area komersial agar 

customer dari klien B to B tersebut dapat merasakan dan mengalami 

keterlibatan tersendiri dengan produk. 

Pelayanan dan marketing Averina Design Studio menggunakan 

strategi diferensiasi disesuaikan dengan customer segmentnya yaitu B to B 

dan B to C. Strategi yang diterapkan untuk kedua segmen tersebut berbeda, 

contohnya dalam hal tahap awareness. Tahap awareness untuk klien B to B 

lebih banyak memanfaatkan organisasi sosial, pengadaan event, mengikuti 

pameran, dan meng-update portfolio (baik online/website maupun cetak). 

Sedangkan untuk klien B to C lebih banyak aktif di website, media sosial, 

iklan majalah, dan pameran. 

1.3.2. Layanan Usaha 

Perusaan Averina Design Studio berada pada pasar segmented, dengan 

layanan konsultasi desain interior arsitektur kategori residensial, hospitality, 

komersial dan retail dengan penerapan nilai biophilic design yang mampu 

meningkatkan performance dan wellness. Berikut merupakan layanan yang 

ditawarkan oleh Averina Design Studio: 

a. Desain Kategori Hospitality, Komersial dan Retail 

Menawarkan jasa konsultasi desain interior arsitektur untuk segmen 

customer B to B berupa area hospitality, komersial dan retail. 

Berdasarkan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer 

Interior dan Pemberi Tugas yang disusun dan diterbitkan oleh HDII, 
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kategori proyek hospitality, komersial dan retail dapat dijabarkan 

secara ringkas seperti berikut ini: 

- Komersial dan retail 

Fasilitas : Bukan untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi, melainkan diperuntukan bagi 

kelompok, publik, atau umum. 

Tujuan : Menemukan berbagai jenis kebutuhan 

melalui jasa niaga. 

Kegunaan desain : Menghasilkan nilai tambah atau 

keuntungan. 

Perlu dipikirkan : Sistem penunjang yaitu sistem keamanan 

dan keselamatan gedung dan bahaya 

kebakaran, diperlukan sistem sirkulasi 

yang jelas dan sistem evaluasi yang aman.  

- Hospitality 

Pengolahan ruang : Untuk aktivitas yang bersifat sangat 

menonjolkan unsur kemanusiaan yang 

khusus dan kompleks, sangat berkaitan 

dengan pelayanan guna memenuhi 

kebutuhan psikologis pemakainya. 

Karakter fasilitas hospitality:  

 Tidak sama dengan yang lain, memiliki ciri khas atau 

tampilan pribadi yang sangat khusus. 
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 Diadakan bagi masyarakat tertentu dengan penekanan 

pada pelayanan dan keramah-tamahan, termasuk personal-

touch yang menonjol. 

 Pengolahan desain menuntut kreativitas tinggi untuk 

menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan, 

termasuk kadar privacy yang sangat tinggi. 

 Aspek higienis dan keamanan sangat penting, karena 

pemakai dari lapisan masyarakat dengan latar belakang 

yang beragam dan usia yang bervariasi. 

 Sistem komunikasi dan marka gedung perlu 

dipertimbangkan benar karena menyangkut aspek 

keamanan dan keselamatan. 

Jasa konsultasi desain interior arsitektur kategori proyek hospitality, 

komersial dan retail ini disertai dengan penerapan biophilic design 

untuk meningkatkan kelangsungan dan kinerja perusahaan, serta 

menciptakan customer experience dalam setiap desain yang mengikuti 

perkembangan zaman atau tren. Produk yang ditawarkan meliputi 

observasi lapangan, konsultasi desain, konsep, gambar teknik, 3D 

modeling/rendering, pemilihan material, RAB, dan pengawasan 

proyek. 
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Gambar 1.2 Gambar Contoh Desain Interior Arsitektur 

Komersial dan Office 

 

b. Desain Kategori Fasilitas Hunian (Residential) 

Menawarkan jasa konsultasi desain interior arsitektur untuk untuk 

segmen customer B to C berupa area fasilitas hunian atau residensial 

yang bersifat pribadi disertai dengan penerapan biophilic design untuk 

meningkatkan kesehatan dan kehidupan pengguna di dalamnya. 

Berdasarkan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer 

Interior dan Pemberi Tugas yang disusun dan diterbitkan oleh HDII, 

kategori proyek fasilitas hunian ini dapat dijabarkan secara ringkas 

seperti berikut: 
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- Fokus pada desain yang sangat mendetil, khusus, serta mampu 

menampilkan citra pribadi calon penghuninya. 

- Dibutuhkan koordinasi terpadu dari penanganan desain, 

anggaran biaya, spesifikasi material, pemesanan, dan 

pemasangan furnishing, khususnya untuk ruang utama, kamar 

tidur, dapur, kamar mandi, home theater, dan lain-lain yang 

semuanya berkarakter pribadi. 

Untuk produk yang ditawarkan dari desain kategori fasilitas hunian ini 

meliputi observasi lapangan, konsultasi desain, konsep, gambar 

teknik, 3D modeling/rendering, pemilihan material, RAB, dan 

pengawasan proyek. 

c. Desain interior landscape 

Menawarkan jasa konsultasi desain interior landscape untuk klien B to 

B maupun B to C. Desain interior lanscape ini merupakan 

perwujudan dan pengembangan pattern biophilic design di mana 

merupakan salah satu hal penting yang menghubungkan kembali 

interior dengan alam.  Produk-produk atau spesifikasi layanan yang 

diberikan meliputi observasi lapangan, konsultasi desain, konsep, 

gambar teknik, 3D modeling/rendering, pemilihan material, RAB, dan 

pengawasan proyek. 

1.3.3. Spesifikasi Produk 

Produk-produk atau spesifikasi layanan yang diberikan Averina 

Design Studio sesuai dengan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas yang disusun dan diterbitkan oleh 
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HDII. Berdasarkan buku tersebut, pekerjaan desain interior dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) lingkup pekerjaan yang dapat dikerjakan secara terpadu 

maupun berdiri sendiri, yaitu: 

a. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

1. Pradesain (Prelimenary Design) 

a. Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms 

Of Requirements/TO.R) serta membuat daftar pertanyaan 

tertulis atau kuesioner untuk melengkapi data yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan desain interior. 

b. Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan 

mengenai latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa 

gagasan. 

c. 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. 

d. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

2. Pengembangan desain 

Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer 

Interior melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan 

kelengkapan gambar-gambar denah seperti kondisi eksisting, 
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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. 

3. Dokumen pelelangan 

Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun 

dokumen pelelangan yang mencakup kelengkapan: 

a. Gambar Kerja 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

c. Spesifikasi Teknis 

d. 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. 

4. Pelelangan 

Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam 

mempersiapkan dan menyelenggarakan pelelangan dengan cara: 

a. Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan 

dari calon kontraktor yang akan diundang. 
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b. Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon 

kontraktor yang diundang. 

c. Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat 

penjelasan atau aanwijzing, untuk persiapan penawaran 

calon kontraktor. 

d. Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, 

dan negosiasi terhadap penawaran peserta lelang 

e. Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada 

Pemberi Tugas. 

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: 

a. Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan 

memimpin rapat awal koordinasi dengan kontraktor, 

subkontraktor, pemasok, dan pihak lain yang sangat terkait 

dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

b. Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap 

kuantitas dan kualitas pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan. 

c. Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila 

diperlukan, tetapi tidak berfungsi sebagai konsultan 

pengawas. 



25 
 

d. 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. 

e. Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian 

konsultan pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, 

sehingga kontraktor mendapatkan haknya atas tahap 

pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. 

f. 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. 

g. Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, 

pelengkapan, dan penyesuaian pekerjaan yang masih perlu 

dilakukan, sesuai dengan ketetapan terhadap desain 

interior yang harus dilaksanakan. 

h. Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak 

mewakili Pemberi Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali 

dalam empat minggu dan sebanyak-banyaknya seminggu 

sekali. 

b. 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 
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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. 

c. Lingkup Pekerjaan Khusus 

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. 

2. Imbalan jasa untuk para ahli tersebut ditentukan secara terpisah 

dan diajukan langsung kepada Pemberi Tugas. 

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 HDII tidak berlaku 

bagi mereka. 

1.3.4. Inovasi Usaha 

Averina Design Studio sebagai usaha yang bergerak di bidang 

konsultan desain interior dan arsitektur memiliki beberapa inovasi baik 
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dalam hal marketing, customer relationship, inovasi produk dan layanan, 

dan sebagainya. Inovasi merupakan hal penting demi perkembangan 

perusahaan juga sebagai hal yang membedakan konsultan Averina Design 

Studio dengan konsultan lain. 

Sesuai dengan yang dibahas di awal bab, usaha konsultan desain 

interior arsitektur merupakan usaha yang menjanjikan dilihat pertumbuhan 

sektor residensial, hospitality, komersial dan retail yang masih akan terus 

berkembang pesat. Kesadaran masyarakat akan desain interior dan arsitektur 

yang baik dan efektif juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan 

pembangunan. 

Dalam hal marketing tidak terlalu banyak inovasi yang dilakukan, 

namun seiring dengan berjalannya waktu teknik marketing Averina Design 

Studio akan terus di-update bila dirasa mampu mendatangkan kepuasan 

lebih baik bagi klien maupun perusahaan. Sebagai perusahaan biro 

konsultan desain interior arsitektur dengan customer segment yang termasuk 

dalam segmented market, strategi pencapaian dan pelaksanaan ide 

marketing Averina Design Studio menggunakan differentiated marketing 

yaitu strategi pemasaran yang disesuaikan dengan tiap kategori customer 

segment: 

a. Customer B to B: Pengenalan melalui organisasi sosial, pengadaan 

event, mengikuti pameran, dan meng-update portfolio (baik 

online/website maupun cetak).  
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b. Customer B to C: Pengenalan melalui flyer, brochure, online 

marketing (website, instagram, FB page, email), iklan majalah, dan 

mengikuti pameran. 

Inovasi berikutnya dapat terlihat pada visi Averina Design Studio itu 

sendiri, yaitu menjadi perusahaan konsultan yang unggul dalam biophilic 

design untuk meningkatkan performance, kesehatan, dan kehidupan 

manusia dan lingkungan. Penerapan biophilic design menghubungkan kita 

kembali dengan alam di dalam lingkungan buatan manusia atau bangunan 

seiring dengan semakin padatnya perkotaan di dunia. Biophilic design 

memiliki banyak manfaat seperti mengurangi stress, meningkatkan 

kreativitas dan kemampuan kognitif, meningkatkan kesehatan, dan masih 

banyak lagi. 

Berdasarkan buku 14 Patterns of Biophilic Design: Improving Health 

& Well-Being in the Build Environment yang diterbitkan oleh Terraphin 

Bright Green, LLC tahun 2014, biophilic design yang baik merupakan 

perancangan untuk manusia sebagai organisme biologis, menghormati 

sistem pikiran-tubuh sebagai indikator dari kesehatan dan kesejahteraan 

dalam konteks apa yang pantas dan responsif secara lokal. Biophilic berasal 

dari kata “biophilia” yang dapat diartikan: 

- Mendeskripsikan ketertarikan manusia terhadap segala hal yang hidup 

dan vital (Erich Fromm, 1964, Psikolog sosial dari Jerman) 

- Hasrat untuk dapat terhubung dengan alam serta untuk 

menggandengkan perkembangan evolusioner dan ontogenik dalam 
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dunia alam sebagai alasan utamanya (Wilson, 1984, dalam buku 

Biophilia) 

Biophilic design pada dasarnya merupakan desain yang 

menghubungkan lingkungan buatan manusia atau bangunan kembali dengan 

alam. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari para ahli mengenai 

biophilic design: 

- Menciptakan habitat yang baik untuk manusia sebagai organisme 

biologis dalam bangunan dan konstruksi modern yang mampu 

memajukan kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan masyarakat. (Dr. 

Stephen Kellert, 2015). 

- Suatu perpanjangan dari biophilia, menggabungkan material alam, 

pencahayaan natural, vegetasi, pemandangan alam, dan berbagai 

pengalaman lain dari dunia alam ke dalam lingkungan buatan modern. 

(Earthtalk, 2015) 

Terdapat berbagai alasan dari pemakaian biophilic design, namun 

alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 

baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Terraphin Bright Green, LLC, Biophilic design memiliki manfaat 

kesehatan dan kesejahteraan yang terukur serta menghasilkan penghematan 

secara finansial melalui produktivitas dan tingkat retensi pekerja yang lebih 

tinggi, meningkatkan nilai tes pelajar, meningkatkan nilai real estat, juga 

tingkat pemulihan pasien yang lebih cepat. Melalui hal ini dapat 

disimpulkan bahwa biophilic design memberikan keuntungan yang jelas 
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dibandingkan praktik desain konvensional dengan mengenali bukti ilmiah 

yang menghubungkan biologi manusia dan desain berperforma tinggi. 

Parameter biophilic design yang digunakan Averina Design Studio 

adalah berdasarkan buku terbitan konsultan environmental terkemuka 

Terraphin Bright Green, LLC, yaitu 14 Patterns of Biophilic Design: 

Improving Health & Well-Being in the Build Environment. Buku ini juga 

digunakan sebagai referensi oleh American Institute of Architects 

Foundation (AIA Foundation), American Institute of Architects (AIA), dan 

Association of Collegiate Schools of Architecture dalam konferensi 

profesional nasional, “The Value of Design: Design & Health,” yang 

diadakan di Washington, DC, tanggal 22 hingga 24 April 2014.  

Inovasi lain yang dilakukan adalah dalam produk yang ditawarkan. 

Averina Design Studio menawarkan desain interior landscape untuk 

kategori residensial, hospitality, komersial dan retail. Interior landscape 

merupakan seluruh fitur yang kasat mata dari suatu lahan, untuk 

meningkatkan penampilan suatu ruang dengan menanam pohon, semak, 

atau rerumputan, atau mengubah kontur tanah. Dasar dari desain interior 

landscape ini adalah bagaimana kita dapat merasakan dan membawa alam 

masuk ke dalam ruangan-ruangan di bagian dalam bangunan. Layanan ini 

dibuat untuk mendukung visi juga termasuk dalam penerapan dari pattern 

biophilic design. 

Inovasi dalam pelayanan Averina Design Studio dapat dilihat pada 

customer relationshipnya (terutama dengan klien B to B) yang 

mengutamakan co-creation, di mana desainer dan klien sama-sama terlibat 
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dalam menciptakan desain. Melalui co-creation ini, desainer dapat 

mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai keinginan dan kebutuhan 

dalam desain nantinya sehingga dapat lebih meningkatkan performance 

perusahaan klien. 

Selain co-creation, customer relationship Averina Design Studio juga 

memberikan hubungan berupa dedicated personal service, di mana satu 

desainer bertugas untuk klien dari awal hingga akhir proyek desain. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kehilangan data dan mis-komunikasi antara 

desainer dengan klien. 

 

1.4. Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.1. Kompetisi Industri 

a. Fase Satu (tahun 2022-2024) 

Pada fase satu merupakan fase di mana kompetitor masih sangat 

banyak dan intens dengan posisi yang hampir sama dengan 

kompetitor. Hal ini dikarenakan Averina Design Studio masih baru 

dibuka, belum berpengalaman, belum mendapat kepercayaan penuh 

dari klien dan calon klien, serta product differentiation yang masih 

belum terlihat jelas. Salah satu kompetitor yang paling banyak adalah 

freelance designer dan biro konsultan desain interior arsitektur senior 

seperti ANTI-Architecture yang berdiri tahun 2016. 

Tabel 1.8 Kompetitor Fase Satu, Freelance Designer 

Faktor Persaingan Keterangan 

Layanan produk jasa Produk jasa desain interior mencakup gambar 

kerja, perspektif / 3D render, terkadang memiliki 

konsep, kadang tidak. 

Produk unggulan Kecepatan dan harga murah. 
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Harga Biasanya dihitung per luas yang didesain dan per 

gambar yang diminta. 

Marketing Online, word of mouth, media sosial 

Kelemahan Seringkali tidak memiliki konsep, tidak detail, 

pengerjaan apa adanya. 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

 

Tabel 1.9 Kompetitor Fase Satu, Biro Konsultan Desain Interior 

Arsitektur Senior: ANTI-Architecture 

Faktor Persaingan Keterangan 

Layanan produk jasa Jasa konsultan desain arsitektur dan 

interior.mencakup observasi lapangan, konsultasi 

desain, konsep, gambar teknik, 3D 

modeling/rendering, pemilihan material. 

Lokasi Kantor Villa Bukit Mas Amsterdam C-27, Surabaya. 

Produk unggulan Desain kontemporer dengan pendekatan desain 

tropis (32ias32nsive terhadap iklim Indonesia) 

Produk arsitektur tidak mengikuti style atau tren 

tertentu dengan hasil berbeda dan tidak 32ias 

dirasakan di tempat lain. 

Harga Per luasan yang didesain dan kategori desain 

sesuai. 

Target Market Menengah ke atas. 

Marketing Instagram, koneksi/rekomendasi teman. 

Kelemahan Masih tergolong dalam biro desain baru sehingga 

kurang dikenal masyarakat.  

Belum memiliki network terpercaya. 

Sumber: Data olahan pribadi berdasarkan wawancara dan eksplorasi 

(2018) 

 

b. Fase Dua (tahun 2025-2027) 

Pada fase dua ialah fase di mana product differentiation Averina 

Design Studio mulai terlihat jelas dan mulai dikenal banyak 

masyarakat. Pada fase ini, perusahaan mulai memiliki nilai tambah 

dibanding perusahaan sejenis, mendapat kepercayaan dari klien dan 

calon klien melihat hasil kerja nyata yang telah dilakukan. Kompetitor 

pun mulai berkurang dengan kompetitor paling berpotensi adalah Biro 

Konsultan Desain Interior atau Arsitektur seperti Ara Studio. 
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ARA Studio adalah firma desain berbasis jaringan dan arsitektur yang 

telah berdiri sejak tahun 2009. Proses perancangannya bekerja melalui 

teknologi informasi maju, yang mendukung untuk menciptakan 

kolaborasi antara berbagai bidang dan disiplin ilmu. Praktik desainnya 

menyediakan desain arsitektur, desain interior, master perencanaan 

dan desain produk untuk sektor publik dan swasta. Mulai dari 

perhotelan hingga proyek residensial. 

Tabel 1.10 Kompetitor Fase Dua, Ara Studio 

Faktor Persaingan Keterangan 

Layanan produk 

jasa 

Konsultasi dan Desain Arsitektur, Desain Interior, 

Desain Perkotaan, Desain Produk, Desain Riset. 

Untuk komersial dan residensial. 

Mencakup observasi lapangan, konsultasi desain, 

konsep, gambar teknik, 3D modeling/rendering, 

pemilihan material, pengawasan proyek. 

Lokasi Kantor Jl. Trunojoyo No.91, DR. Soetomo, Tegalsari, Kota 

SBY, Jawa Timur 60264 

Produk unggulan Riset Lanjutan dan Desain Kolaborasi Penelitian 

menjadi prioritas dalam fase konseptual dan desain. 

Memiliki network dan partner terpercaya. 

Desain yang simple, instagramable, dan 

memasukkan unsur alam ke dalam ruang. 

Harga Per luasan yang didesain dan kategori desain sesuai. 

Target Market B2B dan B2C. 

Marketing Online, website, word of mouth, media sosial 

Kelemahan Belum memanfaatkan online marketing dengan 

maksimal (website dalam perbaikan, instagram 

kurang mengkomunikasikan portfolio). 

Sumber: Data olahan pribadi berdasarkan wawancara dan eksplorasi 

(2018) 

 

c. Fase Tiga (tahun 2028 ke atas) 

Pada fase tiga, perusahaan Averina Design Studio mulai berkembang 

menjadi perusahaan yang cukup besar dan memiliki nama. Di fase ini 

perusahaan telah mendapat kepercayaan dari klien dan calon klien, 

product differentiation sudah terlihat sehingga kompetisi dan produk 
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subtitusi menjadi sedikit. Dibutuhkan edukasi lebih lanjut, 

pengembangan inovasi, dan memperkuat karakter perusahaan agar 

tetap memiliki daya saing. Kompetitor pun mulai berkurang dengan 

kompetitor paling berpotensi adalah Biro Konsultan Desain Interior 

atau Arsitektur seperti Q-bic Space dan Andyrahman Architects. 

Q-Bic Space berdiri sejak tahun 2002. Sebuah konsultan terkemuka di 

bidang interior desain dan perencanaan ruang untuk proyek residensial 

maupun komersial. Dipimpin oleh 2 principal designer yaitu Ifan 

Roring dan Cynthia Widjaja. 

Tabel 1.11 Kompetitor Fase Tiga, Q-bic Space 

Faktor 

Persaingan 

Keterangan 

Layanan 

produk jasa 

Jasa konsultan desain interior dan space planning area 

publik (komersial) dan private (residensial). 

Mencakup observasi lapangan, konsultasi desain, konsep, 

gambar teknik, 3D modeling/rendering, pemilihan 

material, pengawasan proyek. 

Lokasi kantor Wisata Bukit Mas 2, Ruko Paris Junction RE-02, 

Surabaya 

Produk 

unggulan 

Pendekatan yang up-to-date dan penggunaan teknologi 

terkini untuk mengkomunikasikan ide dan konsep kepada 

klien 

Network terpercaya di bidang penyedia jasa, pabrik dan 

toko produk. 

Menawarkan layanan khusus untuk melayani kebutuhan 

solusi desain total dan teliti melalui FIIS (Full Integrated 

Interior Sollution). FIIS mampu menyediakan mulai 

desain yang praktis dan cost-effective hingga professional 

project management yang menjamin implementasi tepat 

dari konsep desain. 

Harga Per meter persegi, tapi luasan, kesulitan, lokasi proyek, 

dan karakter klien turut menjadi tolak ukur dalam 

penentuan harga. 

Target Market B2B dan B2C. 

Marketing Website, instagram, rekomendasi teman. 

Kelemahan Harga yang mahal, pengerjaan lebih lama. 

Sumber: Data olahan pribadi berdasarkan wawancara dan eksplorasi 

(2018) 
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Andyrahman Architect adalah biro arsitektur yang fokus 

mengembangkan arsitektur yang berkelanjutan dan mengolah material 

murah, lokal, recycle dan reuse. Salah satu mimpinya adalah 

men'jangkau'kan arsitektur kepada seluruh masyarakat. Konsultan ini 

berdiri tahun 2006, digawangi oleh 2 arsitek muda dari Surabaya yaitu 

Andy Rahman dan Abdi Manaf, lulusan arsitektur ITS (Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya, tahun 2004 dan 2005. 

Kesamaan visi dan misilah yang membuat ke dua arsitek muda ini 

mampu menelurkan karya-karya yang progresif, up to date namun 

tetap kontekstual. 

Tabel 1.12 Kompetitor Fase Tiga, Andyrahman Architects 

Faktor 

Persaingan 

Keterangan 

Layanan produk 

jasa 

Jasa konsultan arsitektur komersial, residensial, tempat 

ibadah, institusional, edukasi, dll. 

Mencakup observasi lapangan, konsultasi desain, 

konsep, gambar teknik, 3D modeling/rendering, 

pemilihan material, pengawasan proyek. 

Lokasi kantor Grand Royal Regency Blok G3/11, Wage, Sidoarjo 

Produk 

unggulan 

Beberapa karya dipublikasikan dan diakui dalam 

penghargaan skala internasional. 

Fokus mengembangkan arsitektur yang berkelanjutan 

dan mengolah material murah, lokal, recycle dan reuse. 

Rancangan yang kontekstual terhadap Indonesia dalam 

hal iklim, behaviour, budaya, dsb 

Penerapan konsep biophilic design dalam proyeknya. 

Contoh: Biophillic Boarding House dan kantor 

andyrahman arsitek sendiri. 

Harga Biasanya dihitung per luas dan kategori tempat yang 

didesain. 

Target Market B2B dan B2C 

Marketing Website, instagram, mengikuti kompetisi, rekomendasi 

teman. 

Kelemahan Harga yang mahal, masih banyak masyarakat Indonesia 

yang kurang menyadari pentingnya rancangan 

kontekstual (terbuka, porforated wall, dsb) 

Sumber: Data olahan pribadi berdasarkan wawancara dan eksplorasi 

(2018) 



36 
 

1.4.2. Konsumen 

Berikut ini merupakan analisa konsumen dari beberapa perusahaan 

yang memiliki value dan target market sejenis dengan Averina Design 

Studio  

Tabel 1.13 Konsumen dan Target Market Perusahaan Sejenis 

Nama 

Perusahaan 

Ciri Khas Konsumen 

ANTI-

Architecture 

Karakteristik pasar: Kebanyakan proyek residensial 

dan komersial. 

Kemampuan ekonomi: Menengah keatas 

Profesi: Pengusaha, wiraswasta. 

Jangkauan pasar: Surabaya, Jawa Timur, dan 

sekitarnya. 

Ara Studio Karakteristik pasar: Kebanyakan proyek residensial 

dan komersial. 

Kemampuan ekonomi: Menengah keatas. 

Profesi: Pengusaha, wiraswasta. 

Jangkauan pasar: Pulau Jawa dan sekitarnya. 

Q-Bic Space Karakteristik pasar: Proyek interior area publik 

(komersial , hospitality, dsb) dan private (residensial) 

Kemampuan ekonomi: Menengah keatas. 

Profesi: Pengusaha, wiraswasta, investor. 

Jangkauan pasar: Dalam negeri. 

Andyrahman 

Architects 

Karakteristik pasar: Mengerjakan berbagai proyek 

mulai komersial, residensial, tempat ibadah, 

institusional, edukasi, dll. 

Kemampuan ekonomi: Menengah keatas. 

Profesi: Pengusaha, wiraswasta, investor. 

Jangkauan pasar: Dalam negeri 

PT Archimetric Karakteristik pasar: Mengerjakan berbagai proyek 

besar mencakup komersial, institusional, industrial, 

tempat ibadah, dan bank.  

Kemampuan ekonomi: Menengah keatas. 

Profesi: Pengusaha, investor. 

Jangkauan pasar: Dalam negeri. 

Sumber: Data olahan pribadi berdasarkan wawancara dan 

eksplorasi (2018) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat pengguna dari konsultan desain interior 

arsitektur merupakan kalangan menengah keatas dengan penghasilan di atas 
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rata-rata, berprofesi sebagai wiraswasta, pengusaha, dan investor, serta 

proyek yang bervariasi, mayoritas komersial, hospitality, dan residensial. 

Customer segment  Averina Design Studio termasuk dalam segmented 

market, yang terbagi menjadi customer B to B dengan jasa desain kategori 

hospitality, komersial retail, serta customer B to C dengan jasa desain 

kategori fasilitas hunian atau residensial. Bila dijabarkan menjadi seperti ini: 

a. Kalangan pebisnis yang membutuhkan desain interior arsitektur untuk 

usahanya, yaitu kategori komersial dan retail, serta hospitality. 

b. Kalangan dewasa yang membutuhkan desain interior arsitektur untuk 

kategori fasilitas hunian atau residensial. 

c. Kalangan menengah ke atas. 

d. Kalangan orang yang sadar akan pentingnya desain yang 

mengutamakan kesehatan dan lingkungan. 

Pada fase pertama dan kedua, kebanyakan konsumen merupakan 

pebisnis baru atau baru berkembang dan kalangan menengah keatas. Letak 

buyer atau konsumen ini lebih tinggi dari Averina Design Studio karena 

masih tergolong perusahaan konsultan baru, belum berpengalaman, belum 

dikenal, dan product differentiation belum terlihat jelas sehingga switching 

cost-nya rendah. 

Pada fase ketiga yaitu tahun 2028 keatas, diperkirakan buyer 

bertambah menjadi pebisnis lama atau sedang berkembang dengan proyek 

cukup besar dan kalangan menengah ke atas. Pada fase ini diharapkan 

product differentiation sudah terlihat jelas, dan letak buyer menjadi lebih 

rendah dan sejajar dari Averina Design Studio. 
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Untuk mengatasi masalah di fase awal, dapat dilakukan dengan 

memperhatikan dan memperkuat value perusahaan di bidang biophilic 

design, layanan interior landscape untuk mendukung value perusahaan, 

memperluas koneksi, dan penerapan strategi differentiated marketing yang 

disesuaikan dengan tiap kategori customer segment untuk mendapatkan 

posisi yang kuat pada kedua segmen pasar meski agak meningkatkan biaya 

bisnis. 

1.4.3. Produk Substitusi 

Produk-produk subtitusi dari Averina Design Studio di fase-fase 

pertama dapat dijabarkan menjadi toko furnitur hingga aplikasi seperti 

berikut ini: 

a. Perusahaan retail furniture seperti Prodesign, Thema Home, dan 

sebagainya. Toko ini menjual dalam bentuk satu set thematic home 

furnishing per ruang sehingga pembelinya tidak perlu memakai jasa 

desain interior. 

 

 
Gambar 1.3 Thema Home dan Prodesign 
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b. Majalah-majalah interior seperti Asri dan Home yang memungkinkan 

orang-orang untuk mencoba mendesain sendiri sesuai di majalah. 

  
Gambar 1.4 Majalah Interior 

 

c. Internet atau online. Beberapa channel youtube, website desain, dan 

pinterest  menyediakan pelajaran atau tips dan trik desain secara 

gratis. Mulai dari pekerjaan DIY (do it yourself) dengan langkah-

langkah yang mudah dipahami orang awam hingga dekor dan 

sebagainya. 

d. Applikasi atau software desain. Produk subtitusi desain ini cenderung 

mudah dipelajari dan mudah digunakan, contohnya Autodesk 

Homestyler, Planner 5D, dan Houzz. 

   
Gambar 1.5 Aplikasi atau software seperti Autodesk Homestyler dan 

Houzz. 

 

Letak produk subtitusi ini dalam Porter Table lebih rendah dari 

Averina Design Studio. Produk subtitusi ini seringkali hanya bisa menjawab 
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permasalahan fasilitas hunian atau residensial. Biro Konsultan Desain 

Interior Arsitektur tetap lebih praktis dengan hasil yang lebih berkualitas, 

dan dibutuhkan dalam segmen customer yang diambil Averina Design 

Studio yang kebanyakan merupakan klien B to B atau komersial yang tidak 

punya banyak waktu atau sibuk. Value perusahaan yaitu biophilic design 

sangat jarang atau tidak dapat ditemui dalam produk subtitusi di masyarakat 

umumnya.  

1.4.4. Pemasok 

a. Fase Pertama dan Kedua (2022-2024 dan 2025-2027) 

Averina Design Studio di fase-fase pertama memiliki supplier atau 

pemasok berupa tempat percetakan, pabrik atau toko-toko furnitur dan 

alat-alat perlengkapan interior, pengrajin atau workshop furnitur, dan 

networking dengan kontraktor yang terpercaya. Untuk pengrajin atau 

workshop furnitur masih di dalam suatu workshop kecil atau 

menengah karena pemesanannya masih dalam jumlah kecil, workshop 

besar umumnya lebih mengutamakan pemesanan proyek besar. 

Di fase awal ini kedudukan supplier masih lebih tinggi dari Averina 

Design Studio karena beberapa alasan: 

- Industri supplier didominasi oleh beberapa firma atau biro. 

- Masih sulit untuk berpindah atau mendapat workshop 

terpercaya. 

- Produk supplier memiliki sedikit subtitusi. 

b. Fase Ketiga 
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Averina Design Studio di fase ketiga memiliki posisi yang sejajar 

dengan supplier karena telah berkembang dengan proyek yang cukup 

besar, serta telah mendapat workshop yang terpercaya. Di fase ini 

suppliernya adalah toko-toko furnitur dan alat-alat perlengkapan 

interior, pengrajin atau workshop furnitur, pemasok kebutuhan 

perkebunan atau landscape, dan networking dengan kontraktor yang 

terpercaya. Seluruh supplier sudah lebih terpercaya dan besar. 

Tabel 1.14 Supplier Percetakan dan Laser Cutting 

No. Nama 

Supplier 

Keterangan No. Telepon Alamat 

1. Smile Island  Digital printing Telp. 

0315019462 

Fax. 

0315040908 

Jl. Ngagel Jaya Tengah 

84, Surabaya, Jawa Timur 

2. Metropolis  Digital printing Telp. 

0317403222 

Gwalk, Jalan Ruko Taman 

Gapura Blok A no.8, 

Lontar, Surabaya 

3 Maxiplus Digital printing Telp. 

081230301945 

JL. Raya Menganti 

Wiyung 411D, Surabaya. 

4. PT. Matahari 

Yudha 

Perkasa 

Sheet 

metalworking 

specialist  

dan lasercutting 

Telp. 

0315677510 

Fax. 

0315673547 

Jl. Raya Dukuh Kupang 

206, Surabaya 

5. Betta Stiker Laser Cutting Telp. 

0317340580, 

Fax. 

0317340581 

JL. Hr Mohammad, No. 

B5, Pradahkalikendal, 

Dukuh Pakis, Surabaya 

6. Walline 

Facade dan 

Wallart 

CNC lasercut 

architecture 

Telp/WA. 

081252700022 

Instagram: 

walline.facade.wallart 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Tabel 1.15 Supplier Workshop Furniture 

No. Nama 

Supplier 

Keterangan No. Telepon Alamat 

1.  CV. Sisi Jati 

Bening 

Pertukangan 

kayu dan mebel 

Telp. 

0317912508 

Jl. Raya Menganti 77, 

Sidomulyo, Hulaan, 
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Fax. 

0317912508 

Menganti, Gresik 61174 

2. Multi Jaya 

Rotan 

Furniture 

Pertukangan 

mebel rotan 

 Jl. Ngagel Jaya Selatan 58, 

Surabaya, Jawa Timur 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Tabel 1.16 Supplier Perlengkapan dan Aksesoris Interior 

No. Nama 

Supplier 

Keterangan No. Telepon Alamat 

1. Goodrich Flooring, 

Wallcovering, 

Fabric 

Telp. 

03199000396 

Pakuwon Square AK 1 

No 35 – 36, Jl Bukit 

Darmo Boulevard, Kota 

Surabaya 

2. Haveel HPL (High 

Pressure 

Laminate) dan 

PVC Edging 

Telp. 

08170303 

3838 

Jl. Mojopahit No.50, 

Keputran, Tegalsari, 

Surabaya 

3. PT. RBF 

Sekawan 

Supply 

Distributor E-

Board 

Telp. 

03199025127 

WA/hotline 

085220300900 

Komplek Pergudangan 

Mutiara Margomulyo 

Indah Blok J – 12, 

Surabaya, Jawa Timur 

4. PT. Venus 

Ceramica 

Indonesia 

Venus Tiles 

Keramik, granit 

lantai dan 

dinding 

Telp. 

0315486688 

Alun-alun Contong No.1, 

Bubutan, Kota SBY, Jawa 

Timur 60174 

5. PT. Sumber 

Djaja 

Perkasa 

Supplier Duma 

Door Panel & 

Decking 

Office. 

Telp. 

0313539900 

Fax. 

0313531189 

Office. 

Jl. Kembang Jepun 94 

Surabaya 

Factory. 

Raya Pilang KM 8 No. 88 

Kec. Wonoayu, Sidoarjo 

6. Indotooling 

Abadi 

Supplier 

aksesoris dapur 

dan fitting  

furniture Blum 

Telp. 

0318412346 

Jl. Jemur Andayani No.46 

D, Siwalankerto, 

Wonocolo, Kota Surabaya 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Tabel 1.17 Supplier Kebutuhan Perkebunan dan Landscape 

No. Nama Supplier Keterangan No. Telepon Alamat 

1. Toko Kebonku Kebutuhan 

berkebun, 

Telp. 

03171065431 

HP. 

Jl. Golf I / 68, Gunung 

Sari, Surabaya 
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pertanian, dan 

hidroponik 

081934622258 

2. kebunbibit.com 

PT Kebunbibit 

Penuh Bunga 

Supplier 

kebutuhan 

berkebun via 

online 

Telp. 

0341599399 

Dusun Tonggolari, Desa 

Sidomulyo RT04 RW09, 

Sidomulyo, Kec. Batu, 

Kota Batu 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

a. Fase Pertama dan Kedua 

Di fase-fase awal, ancaman pendatang baru terhadap Averina Design 

Studio merupakan desainer-desainer interior atau arsitek muda atau 

baru lulus. Posisi pendatang baru ini sejajar dengan Averina Design 

Studio dengan alasan: 

- Product differentiation masih belum terlihat jelas. 

- Akses menuju chanel distribusi masih minim karena kurang 

dana dan masih belum mendapat kepercayaan klien maupun 

calon klien. 

- Switching cost rendah atau down payment minim sehingga 

customer masih tidak merasa rugi bila pindah ke perusahaan 

lain. . 

b. Fase Ketiga 

Di fase ketiga, di mana Averina Design Studio telah berkembang 

menjadi biro konsultan yang cukup besar. Pada fase ini ancaman 

pendatang barunya merupakan Biro Desain Konsultasi Interior dan 

Arsitektur dari luar atau yang membuka cabang. Posisi pendatang baru 

ini sejajar dengan Averina Design Studio karena: 

- Product differentiation sudah terlihat jelas. 
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- Switching cost cukup besar sehingga customer merasa rugi bila 

berpindah ke perusahaan lain. 

- Memiliki akses menuju chanel distribusi karena pendatang baru 

ini merupakan cabang dari perusahaan besar. 

1.4.6. Stretegi Keunggulan Bersaing  

Competitive Advantage Strategy merupakan hasil kesimpulan dari 

Porter’s 5 Forces Model dan hubungannya dengan Porter’s generic 

strategy. Melalui hasil kesimpulan Porter tersebut akan dideskripsikan dan 

dievaluasi kembali dengan Porter’s generic strategy. 

Berdasarkan hal ini, fase-fase Averina Design Studio dapat 

dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu fase pertama dan kedua,  

serta fase ketiga. Fase pertama dan kedua, yaitu tahun 2022 hingga 2024 

dan tahun 2025 hingga 2027 ini merupakan fase awal di mana biro masih 

belum dikenal dan dalam tahap perkembangan perusahaan. Fase ketiga 

merupakan enam tahun setelah berdirinya, di mana Biro mulai banyak 

dikenal dan lebih banyak mengembangkan inovasi dan desain. 

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai strategi Averina Design 

Studio dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu Porter’s 5 Forces 

Model, Porter’s generic strategy, dan Kesimpulan Perusahaan Fase Awal 

terhadap Five Forces.  

Tabel 1.4.6.1 merupakan tabel Porter’s 5 Forces Model menjelaskan 

posisi dari kompetitor, produk subtitusi, ancaman pendatang baru, pemasok, 

dan pembeli/konsumen terhadap Averina Design Studio di fase-fase 

usahanya. 
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Tabel 1.18 Porter’s 5 Forces Model 

Fase 

Pertama 

dan 

Kedua 

Kompetitor Subtitusi Threat of 

New 

Entrants 

Supplier Buyer 

Biro 

konsultan 

desain 

senior dan 

freelance 

designer 

Toko 

furnitur, 

majalah 

interior, 

internet/ 

online, 

aplikasi 

dan 

software 

Desainer 

muda/ baru 

lulus (biro 

konsultan 

desain baru 

sama seperti 

Averina 

Design 

Studio) 

Pabrik/toko 

furnitur dan 

perlengkap

an interior 

arsitektur, 

pengrajin/ 

workshop 

furnitur 

kecil/ 

menengah 

Pebisnis baru 

atau baru 

berkembang, 

kalangan 

menengah 

keatas,  

Posisi: Lebih tinggi 

dan sejajar  

Lebih 

rendah 

Sejajar Lebih tinggi Lebih tinggi 

Fase 

Ketiga 

Biro 

konsultan 

dan desain 

interior 

arsitektur 

besar 

Toko 

furniture, 

desainer 

interior 

yang 

menjual 

desain 

dalam 

bentuk 

bundle, 

kontraktor

/builder 

yang 

sekaligus 

mengurus 

desain. 

Biro Desain 

Konsultasi 

Interior dan 

Arsitektur 

dari luar atau 

yang 

membuka 

cabang 

Pabrik/toko 

furnitur dan 

perlengkap

an interior 

arsitektur, 

pengrajin/w

orkshop 

furnitur 

lebih 

terpercaya 

Pebisnis lama 

atau sedang 

berkembang 

dengan 

proyek 

cukup besar, 

kalangan 

menengah ke 

atas 

Posisi: Sejajar Lebih 

rendah 

Sejajar Sejajar Sejajar  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Bagan 1.4.6.1 merupakan tabel Porter’s Generic Strategy yang 

menjelaskan strategi yang diambil oleh Averina Design Studio dalam 

pasarnya, yaitu strategi differentiation. Strategi ini menargetkan pasar yang 

jauh lebih besar dan bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif di 
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seluruh industri. Strategi ini melibatkan pemilihan satu atau lebih kriteria 

yang digunakan oleh pembeli di pasar dan kemudian memposisikan bisnis 

secara unik untuk memenuhi kriteria tersebut. Biasanya meminta harga 

premium untuk produk untuk mencerminkan biaya produksi yang lebih 

tinggi dan fitur nilai tambah ekstra yang disediakan bagi konsumen. 

Bagan 1.2  Porter’s Generic Strategy  

 

 

Cost leadership Differentiation 

Cost focus Differentiation focus 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Tabel 1.4.6.2 merupakan tabel kesimpulan Perusahaan Fase Awal 

terhadap Five Forces yang menjelaskan posisi perusahaan Averina Design 

Studio di tahap awal beserta solusinya untuk dapat terus meningkat dan 

berkembang di fase-fase berikutnya. 

 

Tabel 1.19 Kesimpulan Perusahaan Fase Awal (Fase 1 dan 2) terhadap Five 

Forces 

Forces Averina Design Studio Solusi 

Bargaining power of 

suppliers 

Strong bargaining power 

of suppliers 

Memperbanyak network dan 

supplier sekaligus sebagai 

referensi untuk masa depan 

Bargaining power of Strong bargaining power Memperkuat branding, 

B
ro

a
d

 
N

a
rro

w
 

Low cost Differentiation 
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buyers of buyer meningkatkan kualitas, dan 

menonjolkan product 

differentiation agar buyer 

melemah 

Threat of new 

entrants 

Middle entry barriers Memperkuat branding dan 

menonjolkan product 

differentiation agar lebih 

stand out dibanding 

pendatang baru 

Threat of substitutes Lots of possible subtitutes 

(product differentiation 

belum terlihat jelas) 

Memperkuat branding, 

meningkatkan kualitas, dan 

menonjolkan product 

differentiation agar produk 

subtitusi makin sedikit 

Competitive rivalry Intense rivalry Terus berinovasi dalam 

desain yang menonjolkan 

nilai perusahaan dan product 

differentiation. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Berdasarkan analisa 5 Forces Porters Strategy dari perusahaan biro 

konsultan desain interior arsitektur Averina Design Studio yang telah 

dipaparkan di atas, dapat disimpulkan posisi dari Averina Design Studio di 

fase-fase usahanya dijelaskan pada tabel 1.4.6.3. 

Tabel 1.20 Kesimpulan Perusahaan Fase Awal (Fase 1 dan 2) terhadap Five 

Forces 

5 Forces Porters Strategy Posisi terhadap Averina Design Studio 

Kompetitor Lebih tinggi dan sejajar karena telah ada terlebih 

dahulu sehingga kepercayaan konsumen lebih tinggi. 

Konsumen Lebih tinggi karena product differentiation masih 

belum menonjol dan switching cost yang rendah.  

Produk Subtitusi Lebih rendah karena biro konsultan desain lebih 

efektif terhadap target market yang dituju. 

Pemasok/Supplier Lebih tinggi karena networking dalam hal supplier 

masih sedikit, sebagai perusahaan baru masih susah 

untuk mendapatkan supplier terpercaya. 

Ancaman Pendatang Baru Sejajar karena sesama pendatang baru. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.21 Kesimpulan Perusahaan Fase Tiga terhadap Five Forces 

5 Forces Porters Strategy Posisi terhadap Averina Design Studio 

Kompetitor Sejajar karena sama-sama berpengalaman dan 

mendapat kepercayaan dari customer. 

Konsumen Sejajar karena product differentiation sudah menonjol 

dan switching cost cukup besar. 

Produk Subtitusi Lebih rendah karena biro konsultan desain lebih efektif 

terhadap target market yang dituju, juga value 

perusahaan yang sangat jarang ditemui pada produk 

subtitusi. 

Pemasok/Supplier Sejajar karena konsultan telah berkembang dengan 

proyek yang cukup besar dan menemukan networking 

supplier yang terpercaya. 

Ancaman Pendatang Baru Sejajar karena sama-sama berpengalaman. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Dalam upaya untuk mengatasi posisi Averina Design Studio di fase 

awal usahanya seperti yang tertera di atas, strategi yang diambil sebagai 

solusi perusahaan untuk dapat terus meningkat dan berkembang di fase-fase 

berikutnya adalah strategi diferensiasi. Strategi ini dipilih karena sesuai 

dengan deskripsi dan ciri khas usaha Averina Design Studio itu sendiri 

seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, yaitu tabel 2.5.1.2 yang 

merupakan tabel Porter’s Generic Strategy. Strategi differensiasi ini terbagi 

menjadi 5 aspek keunggulan, yaitu: 

1. Melayani jasa perancangan ruang dengan penerapan biophilic design 

sebagai nilai utama yang harus ada di setiap proyek. 

2. Pelayanan konsultasi yang profesional. 

3. Pemimpin perusahaan merangkap sekaligus sebagai head designer 

yang turut berkontribusi dalam proses desain dengan membimbing 

dan melakukan pemeriksaan berkala untuk menjaga kualitas jasa. 
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4. Market yang diambil adalah B to B dan B to C dengan segmen 

menengah ke atas dan kalangan yang sadar akan pentingnya kesehatan 

juga lingkungan.  

5. Penerapan differentiation marketing, differentiation operational, dan 

differentiation people. 

 

1.5. Rencana Pemasaran  

1.5.1. Strategi Pemasaran  

1.5.1.1. Segmentation  

Menurut Solomon dan Elnora (2003, p221), segmentasi adalah proses 

membagi pasar yang lebih besar menjadi potongan-potongan yang lebih 

kecil berdasarkan satu atau lebih karakteristik yang bermakna. Dengan 

melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih 

terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara 

lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi 

konsumen. 

Tabel 1.22 Segmentasi Averina Design Studio 

Segmentasi Fase I Fase II Fase III 

Demografis Usia: 

25 tahun keatas. 

Kelas sosial: 
Menengah ke atas. 

Pekerjaan: 
Beragam. 

Jenis Kelamin: 

Pria dan wanita. 

Pendapatan: 

Diatas Rp 

15.000.000,-/bulan 

Usia: 

25 tahun keatas. 

Kelas sosial: 
Menengah ke atas. 

Pekerjaan: 
Kebanyakan 

pengusaha dan 

wiraswasta. 

Jenis Kelamin: 

Pria dan wanita. 

Pendapatan: 

Diatas Rp 

25.000.000,-/bulan 

Usia: 

25 tahun keatas. 

Kelas sosial: 
Menengah ke atas. 

Pekerjaan: 
Kebanyakan 

pengusaha, 

wiraswasta, investor. 

Jenis Kelamin: 

Pria dan wanita. 

Pendapatan: 

Diatas Rp 

25.000.000,-/bulan 
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Jenis Customer B to B dan B to C 

Letak Geografis Surabaya dan 

sekitarnya. 

Jawa Timur dan 

sekitarnya. 

Pulau Jawa dan 

sekitarnya. 

Psikografis Kelas sosial    : Menengah ke atas 

Gaya hidup    : Orang dengan gaya hidup bersih dan sehat, 

modern, konsumtif, kompetitif 

Karakteristik      : Berpikiran terbuka, mengikuti perkembangan 

zaman dan teknologi, sadar akan kesehatan dan lingkungan, 

menerima perubahan. 

Kategori Proyek Hospitality, komersial dan retail, residensial. 

Benefit 

Segmentation 

Biophilic design 

Desain dan produk Averina Design Studio memiliki tujuan utama 

meningkatkan kehidupan, kesehatan, dan kinerja customer 

melalui biophilic design. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

1.5.1.2. Targeting  

Menurut Solomon dan Elnora (2003, p232), target adalah kelompok 

yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai pelanggan sebagai 

hasil dari segmentasi dan penargetan. 

Berdasarkan segmentasi, klien Averina Design Studio merupakan 

kalangan yang membutuhkan jasa desain interior atau interior arsitektur 

untuk kategori residensial, hospitality, komersial dan retail 

Semua desain Averina Design Studio disertai dengan penerapan 

biophilic design  sebagai nilai utama perusahaan dengan tujuan utama 

meningkatkan kehidupan, kesehatan, dan kinerja customer. Khusus untuk 

kategori hospitality, komersial dan retail mementingkan customer 

experience dalam setiap desain yang mengikuti perkembangan zaman atau 

tren. Averina Design Studio juga menyediakan jasa desain interior landscape 

sebagai bagian dari penerapan nilai biophilic design. 



51 
 

Untuk mencapai target marketnya, Averina Design Studio memilih 

lokasi kantor di kawasan stragegis sesuai segmentasi pasar. Customer 

segment Averina Design Studio termasuk dalam segmented market di mana 

di dalamnya terdapat dua segmen customer berbeda dengan kebutuhan yang 

masih dalam satu golongan, yaitu desain interior arsitektur. Kedua segmen 

tersebut adalah customer B to B dan B to C.  

Targeting perusahaan menggunakan differentiated marketing dengan 

menarget  kedua segmen pasar dan mendesain penawaran yang berbeda 

untuk setiap segmen tersebut. Tujuan sistem pemasaran ini adalah untuk 

mendapatkan posisi yang kuat pada kedua segmen pasar meski agak 

meningkatkan biaya bisnis. 

a. Customer B to B: Pengenalan melalui organisasi sosial, pengadaan 

event, mengikuti kompetisi, mengikuti pameran, dan meng-update 

portfolio (baik online/website maupun cetak).  

b. Customer B to C: Pengenalan melalui flyer, brochure, online 

marketing (website, instagram, FB page, email), iklan majalah, dan 

mengikuti pameran. 

1.5.1.3. Positioning  

Pengertian positioning menurut menurut Solomon, dan Elnora (2003, 

p235) adalah pengembangkan strategi pemasaran untuk mempengaruhi 

bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau 

jasa dibandingkan dengan kompetisi. Penentuan posisi pasar menunjukkan 

bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari para pesaingnya. 
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Positioning Averina Design Studio dibedakan menjadi 3 fase yaitu  

tahun 2022 – 2024, tahun 2025 – 2027, dan tahun  2028.  Pemetaan ini 

dibandingkan berdasarkan harga dan kualitas desain, serta harga dan 

layanan bila dibandingkan dengan perusahaan kompetitor mulai dari fase 

pertama hingga ketiga. 

Pada bagan di bawah menjelaskan pemetaan positioning Averina 

Design Studio terhadap kompetitor berdasarkan harga dan kualitas desain.  

Kualitas desain atau produk ini dapat dilihat dari kinerja karyawan, hasil 

kerja perusahaan, kelengkapan dan kesesuaian desain beserta dokumen-

dokumennya, konsep desain yang matang, dan hasil desain yang mampu 

menjawab keinginan dan kebutuhan klien.  

 

Bagan 1.3 Pemetaan Positioning Averina Design Studio – Kompetitor 

berdasarkan Harga dan Kualitas Desain 

 

 
 

Sumber: Data Olahan Pribadi 
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Berikut merupakan skema pemetaan positioning Averina Design 

Studio berdasarkan harga dan layanan dibandingkan dengan perusahaan – 

perusahaan kompetitor mulai dari fase pertama hingga ketiga. Layanan 

perusahaan yang baik umumnya terlihat dari kinerja karyawan, ketanggapan 

dan kecekatan karyawan dalam melayani klien, proses desain yang lengkap, 

serta proses konsultasi dan pembayaran yang mudah, cepat, dan sesuai. 

 

Bagan 1.4 Pemetaan Positioning Averina Design Studio – Kompetitor 

berdasarkan Harga dan Layanan 

 
 

Sumber: Data Olahan Pribadi 

 

Segmentasi customer dari Averina Design Studio merupakan kalangan 

menengah keatas yang modern, konsumtif, dan kompetitif. Karakteristik 

customer segment ini umumnya berpikiran terbuka, mengikuti 

perkembangan zaman dan teknologi, mulai sadar akan kesehatan dan 
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lingkungan, serta menerima perubahan, sehingga kualitas desain sangat 

diperhatikan, bersamaan dengan layanan dan harga. 

1.5.2. Bauran Pemasaran (4P/7P)  

1.5.2.1. Product  

Produk adalah barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini dapat berbentuk tidak 

berwujud atau berwujud karena bisa dalam bentuk jasa atau barang. 

Produk-produk atau spesifikasi layanan yang diberikan Averina 

Design Studio sesuai dengan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas yang disusun dan diterbitkan oleh 

HDII. Produk atau spesifikasi layanan ini dibagi menjadi tiga lingkup 

pekerjaan, yaitu: 

a. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

- Pradesain: Data klien, data proyek (fisik dan non fisik), 

wawancara, programming, konsep pradesain, perkiraan RAB 

- Pengembangan desain: 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. 

- Dokumen pelelangan: Gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat-

syarat (RKS), spesifikasi teknis, lingkup dan volume pekerjaan. 
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- Pelelangan: Prakualifikasi calon kontraktor, dokumen lelang, 

penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan untuk 

penawaran calon kontraktor, membantu proses evaluasi, 

klarifikasi, dan negosiasi, rekomendasi calon pemenang lelang 

pada pemberi tugas. 

- Pengawasan berkala 

b. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

- Model 3D, perspektif, rendering khusus untuk keperluan tertentu 

c. Lingkup Pekerjaan Khusus 

- Gambar dan penghitungan konstruksi, instalasi teknik oleh ahli 

khusus yang ditunjuk oleh desainer interior. 

Selain ketentuan spesifikasi produk dan layanan di atas, desain dan 

produk Averina Design Studio juga memperhatikan hasil desain agar dapat 

meningkatkan kehidupan, kinerja, dan kesehatan klien melalui biophilic 

design. Averina Design Studio juga berinovasi dalam desain interior 

arsitektur sebagai perpanjangan dari brand. Desain yang dibuat disesuaikan 

dengan branding, keinginan, dan kebutuhan untuk meningkatkan 

performance perusahaan klien. 

1.5.2.2. Price 

Price atau harga merupakan komponen yang sangat penting dari 

rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan 

hidup perusahaan. Menyesuaikan harga produk memiliki dampak besar pada 

keseluruhan strategi pemasaran serta sangat mempengaruhi penjualan dan 

permintaan produk. 
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Imbalan jasa yang diterima oleh Averina Design Studio sesuai dengan 

Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi 

Tugas yang disusun dan diterbitkan oleh HDII. Jenis imbalan ini mengacu 

pada sejumlah dana sebagai imbalan yang diterima oleh Desainer Interior 

atas pemanfaatan jasa keahliannya. Hal ini berbeda dengan penggantian 

biaya yang merupakan dana atau hal lain di luar imbalan jasa sebagai 

pengganti biaya yang dikeluarkan selama pengerjaan tugas.  

Jenis imbalan yang diterima sesuai dengan penghitungan yang 

dicantumkan oleh HDII yang mengacu pada dasar penghitungan secara: 

a. Presentase nilai rencana biaya pelaksanaan pada kurun waktu tertentu, 

sesuai dengan kategori dan klasifikasi proyek. 

b. Perhitungan luas total meter persegi area yang didesain dengan nilai 

satuan imbalan jasa. 

c. Memperhitungkan jumlah jam kerja efektif dari Desainer Interior 

dalam pelaksanaan pekerjaan desain sesuai kualifikasi. 

d. Lumpsum, yaitu perhitungan persentase atau meter persegi untuk 

memperoleh suatu nilai imbalan jasa yang tetap (Flat fee). 

Komponen-komponen yang menjadi dasar penghitungan imbalan jasa 

adalah hal-hal seperti kategori dan klasifikasi bangunan, Rencana Anggaran 

Biaya Pelaksanaan, lingkup dan tahap penugasan, serta tabel persentase 

imbalan jasa konsultansi desain interior berdasarkan jenis dan biaya 

pelaksanaan proyek seperti yang dicantumkan dalam Buku Pedoman 

Hubungan Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas yang disusun 

dan diterbitkan oleh HDII.  
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Averina Design Studio sebagai perusahaan baru di bidang konsultasi 

interior dan arsitektur memperkirakan harga jual jasa dengan segmentasi 

pasar menengah ke atas adalah sebesar Rp 150.000,00 hingga Rp 

250.000,00 per meter persegi disesuaikan dengan komponen-komponen 

dasar penghitungan imbalan jasa yang dicantumkan oleh HDII. Berikut 

merupakan kenaikan harga jasa konsultasi Averina Design Studio di tiap 

fasenya: 

a. Fase 1 (tahun 2022-2024)  : Rp 150.000,00 / m
2
 

b. Fase 2 (tahun 2025-2027)  : Rp 200.000,00 / m
2
 

c. Fase 3 (tahun 2028 ke atas): Rp 250.000,00 / m
2
 

Terdapat ketentuan pembayaran lain dalam layanan konsultasi desain 

Averina Design Studio yang dihitung presentase bobot pembayarannya 

berdasarkan tahap pekerjaan yang dilakukan. Tahap pekerjaan dan bobotnya 

ini dibagi menjadi enam bagian dengan jumlah total presentase sebesar 

100%. 

a. Tahap kesepakatan pemberian pekerjaan dan Surat Perintah Kerja 

(SPK) dengan presentase bobot sebesar 10% dari harga yang 

disepakati. 

b. Tahap pra desain yang mencakup pengolahan data, yaitu program 

ruang dan sketsa gagasan, serta konsep final desain. Tahap ini 

memiliki presentase bobot sebesar 35% dari harga yang disepakati. 

c. Tahap pengembangan desain dengan presentase bobot 25%. 

d. Tahap dokumen pelaksanaan dengan presentase bobot 20%. 

e. Tahap pelelangan dengan presentase bobot sebesar 5%. 
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f. Tahap pengawasan berkala atau pelaksanaan proyek dengan 

presentase bobot 5% dari harga yang disepakati. 

1.5.2.3. Promotion 

Perusahaan Averina Design Studio dalam promosinya banyak 

menekankan pengenalan company profile dan value terhadap customer dan 

calon customer. Hal ini dapat dilakukan melalui direct approach di mana 

pendekatan dilakukan secara langsung. Salah satu cara lainnya adalah 

dengan menggunakan differentiated marketing agar lebih mampu 

menjelaskan secara kuat terhadap tiap segmen market.  

Proses promosi perusahaan konsultan desain interior arsitektur 

Averina Design Studio dibedakan berdasarkan customer segmentnya, yaitu 

customer B to B (business to business) dan B to C (business to customer). 

Sistem promosi yang dibedakan berdasarkan customer segment ini juga 

didasari sistem targeting perusahaan yang menggunakan differentiated 

marketing dengan menarget dua segmen pasar, serta mendesain penawaran 

yang berbeda untuk setiap segmen tersebut. Tujuan sistem pemasaran ini 

adalah untuk mendapatkan posisi yang kuat pada kedua segmen pasar meski 

agak meningkatkan biaya bisnis. 

Tabel 1.23 Rencana Promosi sesuai Fase Usaha Averina Design Studio 

Fase dan Tahun Rencana Promosi 

Fase I 

(2022-2024) 

- Direct approach kepada customer dan calon customer. 

- Word of mouth, mengandalkan dukungan kerabat dan teman. 

- Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, online 

portfolio, dan edukasi dengan mencantumkan info-info dan 

fakta menarik (Instagram, Facebook Page) 

- Membagikan brosur/flyer dan kartu nama perusahaan. 

- Membuat website berupa wix.com untuk menghemat biaya 

di fase awal. 
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- Mengikuti kompetisi. 

Fase II 

(2025-2027) 

- Direct approach kepada customer dan calon customer. 

- Word of mouth. 

- Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, online 

portfolio, dan edukasi dengan mencantumkan info-info dan 

fakta menarik (Instagram, Facebook Page) 

- Membagikan brosur/flyer dan kartu nama perusahaan. 

- Membuat website baru dengan membeli domain agar lebih 

dipercaya customer maupun calon customer. 

- Mengikuti kompetisi. 

- Magazine advertizing di majalah desain interior arsitektur. 

Fase III 

(2028 ke atas) 

- Direct approach kepada customer dan calon customer. 

- Word of mouth. 

- Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, online 

portfolio, dan edukasi dengan mencantumkan info-info dan 

fakta menarik (Instagram, Facebook Page) 

- Membagikan brosur/flyer dan kartu nama perusahaan. 

- Menggunakan website dengan domain sebagai sarana yang 

sama dengan media sosial. 

- Magazine advertizing di majalah desain interior arsitektur. 

- Mengikuti pameran atau event tertentu. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.5.2.4. Place 

Hal yang penting untuk diperhatikan dari place atau tempat adalah 

harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah 

diakses oleh pembeli potensial. Harus paham mendalam tentang target pasar 

agar dapat menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling efisien 

yang dapat berbicara langsung dengan pasar yang ditargetkan. 

Pada fase pertama, perusahaan konsultan desain Averina Design 

Studio tidak memiliki kantor tetap. Hal ini dikarenakan perusahaan masih 

merupakan perusahaan freelancer desain interior arsitektur. Tempat bekerja 

dan kantor sementara selama dalam fase ini adalah di rumah tinggal pribadi 

milik orang tua yang beralamat di Babatan Pratama blok EE nomer 67, 
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Surabaya. Sedangkan untuk bertemu dengan klien, tempat meeting yang 

sesuai dan cocok dengan segmen customer menengah ke atas adalah tempat-

tempat seperti cafe dan restauran yang cukup mewah dan nyaman untuk 

meeting. 

Pada fase kedua, Averina Design Studio mulai menempati kantor 

sendiri. Tempat yang terpilih untuk menjadi lokasi kantor perusahaan 

konsultan  desain interior arsitektur Averina Design Studio adalah di dalam 

perumahan Royal Residence, tepatnya di Ruko Soho Distrik 2 Blok. BS12 

No. 08, Jalan Raya Menganti No. 479, Wiyung, Babatan, Wiyung, Kota 

Surabaya, Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 

telah dipikirkan. Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di 

Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat terutama di bidang desain 

dan pembangunan-pembangunan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh 

Konsultan Properti Colliers Indonesia, pada semester kedua 2015 total 

suplai unit apartemen di Surabaya meningkat 30% dari 18.153 unit pada 

2014 menjadi 23.591 unit, dan akan terus meningkat pesat. Sedangkan 

hingga tahun 2018 Surabaya akan kelimpahan ruang ritel baru sebesar 

92.000 m2. Ruang ini akan diisi oleh bisnis-bisnis menengah hingga atas, 

sehingga jasa desain interior akan banyak dibutuhkan. 

Lokasi kantor yang berada di salah satu perukoan di dalam perumahan 

Royal Residence ini juga telah dipikirkan secara matang oleh owner 

perusahaan. Pertama-tama, perukoan ini terletak di dalam perumahan elite 

Royal Residence di Surabaya Barat yang berkembang pesat dan terintegrasi 
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yang sesuai dengan segmen pasar Averina Design Studio yaitu menengah ke 

atas. Lokasi ini juga strategis karena berada di jalan Lingkar Tengah 

Surabaya Barat dengan jalur jalan raya besar yang nantinya akan 

ditembuskan menuju jalan besar UNESA dan Raya Kebraon. Lokasi yang 

dipilih ini merupakan ruko milik pribadi sehingga tidak lagi perlu 

memikirkan biaya sewa, meski masih dibutuhkan biaya-biaya renovasi dan 

beberapa biaya lain seperti perawatan dan maintenance. 

1.5.2.5. People
 

Pemilihan sumber daya manusia dalam perusahaan perlu dilaksanakan 

dengan tepat sesuai dengan standar perusahaan disertai dengan kepribadian 

dan kemampuan yang baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain 

itu perlu juga didukung dengan sistem training untuk staf dan karyawan 

baru agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan keadaan 

perusahaan dengan baik. Sistem training ini wajib dilakukan agar proses 

kerja perusahaan dapat tertata dan berjalan dengan baik serta profesional 

sesuai dengan standar yang telah dibuat sehingga mampu membangun citra 

perusahaan di mata klien. 

Pemilihan sumber daya juga dilakukan disesuaikan dengan segment 

customer Averina Design Studio yaitu menengah ke atas. Berdasarkan hal 

ini, staf dan karyawan wajib memiliki kepribadian dan tutur kata yang baik, 

kemampuan yang baik sesuai bidangnya, open minded, serta memiliki etika 

dan sopan santun yang baik. Karyawan dan staf juga diharapkan mampu 

berbahasa asing setidaknya Bahasa Inggris atau Mandarin. Hal ini berkaitan 
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dengan klien B to B yang seringkali juga merupakan perusahaan asing yang 

membuka bisnis di Surabaya. 

1.5.2.6. Process
 

Sistem dan proses organisasi sangat mempengaruhi pelaksanaan 

layanan. Suatu perusahaan harus memastikan bahwa Anda memiliki proses 

yang disesuaikan dengan baik untuk meminimalkan biaya. 

Averina Design Studio memiliki standar proses kerja yang profesional 

dan sesuai dengan yang dicantumkan dalam peraturan HDII dan IAI. Pada 

fase pertama, perusahaan Averina Design Studio masih merupakan 

perusahaan freelance yang dikerjakan secara perorangan namun dengan 

standar hasil dan pengerjaan yang profesional sesuai dengan nilai 

perusahaan, serta keinginan dan kebutuhan klien. 

Untuk mendukung pemasaran dan promosi Averina Design Studio 

maka ada beberapa strategi dalam proses yang perlu diperhatikan, yaitu: 

- Pada fase kedua, perusahaan akan menambahkan tim marketing agar 

pemasarannya dapat lebih menonjolkan product differentiation. 

- Sejak fase pertama, proses dalam mendesain sangat diperhatikan 

untuk profesionalitas. Deadline dan pengerjaannya dibuat ketat agar 

perusahaan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap proyek dan 

klien. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa trust klien terhadap 

perusahaan. 

- Adanya proses riset pre-occupancy dan post-occupancy dengan 

melibatkan outsourcing dari pihak luar sebagai data tambahan 

sekaligus menghasilkan biophilic design yang lebih baik lagi. 
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1.5.2.7. Physical Evidence
 

Di dalam industri jasa, harus ada bukti fisik bahwa layanan tersebut 

disampaikan. Selain itu, bukti fisik juga berkaitan dengan bagaimana bisnis 

dan produk itu dirasakan di pasar. 

Bukti fisik nyata dari perusahaan konsultan desain interior arsitektur 

Averina Design Studio dapat dilihat dari beberapa hal seperti website, 

portfolio perusahaan, hasil desain yang telah terbangun, dan kantor 

perusahaan sendiri. 

a. Website perusahaan merupakan hal yang penting sebagai bukti 

eksistensi karena di masa kini segala hal harus dapat terlihat secara 

online melalui internet maupun secara nyata fisik. 

b. Portfolio perusahaan yang berisi hasil-hasil desain Averina Design 

Studio sangat penting untuk menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

nyata dan masih berjalan, serta dapat menunjukan kualitas desain 

kepada klien. 

c. Hasil desain yang telah terbangun atau terealisasi penting karena dapat 

meningkatkan kepercayaan klien terhadap kinerja perusahaan. 

d. Tempat yang terpilih untuk menjadi lokasi kantor perusahaan 

konsultan  desain interior arsitektur Averina Design Studio adalah di 

dalam perumahan Royal Residence, tepatnya di Ruko Soho Distrik 2 

Blok. BS12 No. 08, Jalan Raya Menganti No. 479, Wiyung, Babatan, 

Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur. Memiliki kantor perusahaan 

sendiri dipandang penting karena menandakan profesionalitas dan 

kematangan perusahaan. 
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1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

Averina Design Studio memiliki marketing plan rutin dan non-rutin. 

Berikut ini merupakan marketing plan non-rutin yang dilakukan di tiap fase 

usahanya beserta keterangan dan tujuannya: 

- Membuat website dan online portfolio perusahaan. 

Tujuan: Agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, menunjukan 

company profile dan online portfolio dengan mudah, serta sebagai 

physical evidence perusahaan. Perusahaan yang memiliki website 

resmi lebih terpercaya oleh masyarakat. 

Keterangan: Untuk Fase I sementara memakai wix terlebih dahulu. 

Membeli domain di Fase II perusahaan dan memakai web designer 

agar tampilannya lebih menarik. 

- Mengikuti kompetisi atau lomba. 

Tujuan: Sarana agar lebih dikenal masyarakat dan diakui oleh sesama 

profesional. Perusahaan konsultan yang pernah memenangkan 

kompetisi atau penghargaan lebih dikenal dan diminati masyarakat. 

Mengikuti kompetisi ini juga dapat menambah portfolio terutama saat 

proyek sedang sedikit. 

Keterangan: Dapat dilaksanakan sejak fase 1 saat ada kompetisi.  

- Mengikuti pameran. 

Tujuan: Agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat dengan menunjukan 

desain secara langsung. Sesuai dengan target market menengah keatas, 

terutama untuk market area komersial. 
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Keterangan: Dilaksanakan di fase III saat ada event-event menarik. 1 

tahun sekali. 

Berikut ini merupakan marketing plan rutin yang dilakukan di tiap 

fase usahanya beserta keterangan dan tujuannya: 

- Membuat dan mencetak portfolio. 

Tujuan: Agar menjadi salah satu cara mengenalkan hasil-hasil 

rancangan Averina Design Studio sehingga lebih dikenal dan 

dipercaya. 

Keterangan: Dapat mulai dilakukan sejak Fase I. Dilakukan tiap 6 

bulan. 

- Mencetak marketing kit: Kartu nama, brosur/fyer, kop surat, dsb. 

Tujuan: Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat dan agar 

resmi juga profesional. 

Keterangan: Dapat mulai dilakukan sejak Fase I. Dilakukan tiap 

bulan. 

- Update website dan online portfolio (maintenance website). 

Tujuan: Agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih dipercaya 

dengan adanya website yang komunikatif dan up to date. 

Keterangan: Untuk Fase I sementara memakai wix terlebih dahulu, 

dan mulai berpindah ke website resmi pada Fase 2. Update ini 

dilakukan setiap hari atau minimal 3x seminggu. 

- Social media promotion. (Instagram & Facebook). 

Tujuan: Agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, terutama market 

area residensial dan perusahaan-perusahaan baru berkembang. Lebih 
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mudah dihubungi calon klien, dan dapat difungsikan sebagai online 

portfolio gratis. 

- Magazine and online advertising. 

Tujuan: Agar dapat dikenal oleh masyarakat secara lebih luas lagi dan 

meningkatkan kepercayaan klien dan calon klien terhadap perusahaan. 

Keterangan: Dilakukan setiap dua bulan sekali. Mulai dilaksanakan 

sejak Fase II. 

 

Tabel 1.24 Kegiatan Marketing Plan non-Rutin 

Non-Rutin Fase I 

No. Kegiatan Harga 

1. Membuat website wix.com dan online portfolio 

perusahaan. 

(Dilakukan di awal fase I)  

Termasuk dalam 

biaya listrik dan 

internet. 

2.  Mengikuti kompetisi atau lomba. 

(Jumlah harga merupakan perkiraan biaya 

pendaftaran dan dokumen atau produksi) 

Rp 500.000,-  

Total Rp 500.000,- 

Non-Rutin Fase II 

No. Kegiatan Harga 

1. Membuat website dan online portfolio perusahaan. 

(Jumlah harga merupakan perkiraan harga beli 

domain dan menggunakan website designer) 

Rp 5.000.000,- 

2.  Mengikuti kompetisi atau lomba. 

(Jumlah harga merupakan perkiraan biaya 

pendaftaran dan dokumen atau produksi) 

Rp 500.000,-  

Total Rp 5.500.000,- 

Non-Rutin Fase III 

No. Kegiatan Harga 

2.  Mengikuti kompetisi atau lomba. 

(Jumlah harga merupakan perkiraan biaya 

pendaftaran dan dokumen atau produksi) 

Rp 500.000,-  

3. Mengikuti pameran atau event tertentu. Rp 30.000.000,- 

Total Rp 30.500.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.25 Kegiatan Marketing Plan Rutin (hitungan per bulan) 

Rutin Fase I 

No. Kegiatan Harga 

1. Membuat dan mencetak portfolio 

(Dilakukan tiap 6 bulan) 

Rp 600.000,- per 6 bulan 

Rp 100.000,- per bulan 

2 Mencetak marketing kit. Rp 150.000,- per bulan 

2. Update website dan online portfolio 

(maintenance website) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

3. Social media promotion. (Instagram & 

Facebook) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

Total Rp 250.000,- 

Rutin Fase II 

No. Kegiatan Harga 

1. Membuat dan mencetak portfolio 

(Dilakukan tiap 6 bulan) 

Rp 600.000,- per 6 bulan 

Rp 100.000,- per bulan 

2 Mencetak marketing kit. Rp 200.000,- per bulan 

2. Update website dan online portfolio 

(maintenance website) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

3. Social media promotion. (Instagram & 

Facebook) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

4. Magazine and online advertising. 

(Dilakukan 2 bulan sekali) 

Rp 2.000.000,- per 2 bulan 

Rp 1.000.000,- per bulan 

Total Rp 1.250.000,- 

Rutin Fase III 

No. Kegiatan Harga 

1. Membuat dan mencetak portfolio 

(Dilakukan tiap 6 bulan) 

Rp 600.000,- per 6 bulan 

Rp 100.000,- per bulan 

2 Mencetak marketing kit. Rp 300.000,- per bulan 

2. Update website dan online portfolio 

(maintenance website) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

3. Social media promotion. (Instagram & 

Facebook) 

Termasuk dalam biaya 

listrik dan internet. 

4. Magazine and online advertising. 

(Dilakukan 2 bulan sekali) 

Rp 2.000.000,- per 2 bulan 

Rp 1.000.000,- per bulan 

Total Rp 1.400.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Pemetaan sales forecast Averina Design Studio dibagi menjadi tiga 

fase dengan penjelasan seperti di bawah ini: 5 – 8 proyek, 8 – 16 proyek, 

16 – 24 proyek. 

 

Tabel 1.26 Sales Forecast menurut Fase 

Fase Tahun Lingkup Customer Perkiraan Jumlah 

Customer Jasa 

Konsultan Desain 

Interior Arsitektur 

I 2022 Orang-orang terdekat seperti 

keluarga, teman, dan kenalan. 

(Daerah Surabaya dan sekitar) 

Ukuran proyek 100-300 m
2
 

5 

2023 6 

2024 8 

II 2025 Orang-orang terdekat seperti 

keluarga, teman, dan kenalan, 

juga orang-orang yang telah 

melihat hasil kerja. 

Ukuran proyek 300-600 m
2
 

8 

2026 Daerah Jawa Timur dan 

sekitarnya. 

Ukuran proyek 300-600 m
2
 

10 

2027 10 

III 2028 Proyek menengah dan besar 

Pulau Jawa dan sekitar. 

Ukuran proyek 600-1500 m
2
 

10 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.6. Ringkasan Manajemen Sumber Daya  

1.6.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

Berikut ini merupakan personel-personel yang bergabung dalam 

perusahaan dan uraian pekerjaannya. 

 

Tabel 1.27 Personel dan Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase 

I 

Fase 

II 

Fase III Pekerjaan 

Director/ 1 1 1 1. Memiliki kedudukan tertinggi dalam 
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owner: Chief 

Executive 

Officer & 

Chief Design 

Officer (Head 

Designer) 

struktur organisasi bisnis dan 

bertanggungjawab mengatur perusahaan 

secara keseluruhan. 

2. Memimpin perusahaan dengan 

membuat kebijakan-kebijakan 

perusahaan dan menyetujui anggaran 

tahunan perusahaan. 

3. Bertanggung-jawab atas keuntungan 

dan kerugian perusahaan.  

4. Memilih, menentukan, mengawasi 

pekerjaan karyawan, juga memiliki hak 

memberhentikan sementara seorang 

atau lebih anggota direksi dan 

karyawan. 

5. Menyelengarakan rapat umum serta 

menetapkan strategi-strategi stategis 

untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan. 

6. Bertanggung jawab atas segala 

urusan desain, mulai dari fase pradesain 

hingga pengawasan berkala, pekerjaan 

pelengkap dan pendukung, hingga 

pekerjaan khusus dalam desain. 

7. Bertugas mengepalai dan mengawasi 

proyek-proyek yang dikerjakan oleh 

desainer, drafter, dan staf desain lainnya 

agar proses dan hasilnya sesuai dengan 

standar perusahaan. 

8. Membagi dan memberi tugas kepada 

staff-staff desain agar proyek dapat 

berjalan lancar. 

Sekretaris - - 1 1. Bertugas membantu pimpinan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dalam 

menjalankan roda perusahaan ataupun 

organisasi. 

2. Menjadi perantara pihak-pihak yang 

ingin berhubungan dengan pimpinan 

sekaligus mediator pimpinan dengan 

bawahan. 

3. Tugas Rutin: Surat-menyurat, 

pengetikan dan pengumpulan data, 

menerima tamu dan telepon sebelum ke 
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pimpinan, menyimpan arsip penting. 

4. Tugas Intruksi: Membuat jadwal 

pertemuan dan perjanjian dengan teman 

relasi maupun kegiatan lainnya, 

persiapan dan penyelenggaraan rapat. 

CMO (Chief 

Marketing 

Officer) 

- - 1 1. Bertanggung jawab pada pengelolaan 

finansial marketing dalam bisnis juga 

menentukan rencana yang baik untuk 

memandu fokus pemasaran perusahaan 

dan strategi apa  yang akan diterapkan.  

2. Membuat presentasi dan pesan 

marketing untuk membentuk persepsi 

masyarakat terhadap  brand perusahaan, 

juga menentukan penempatan pasar 

yang sesuai untuk meningkatkan 

keuntungan. 

3. Melakukan market research dan 

membuat ide-ide kreatif untuk perluasan 

pasar. 

4. Memahami klien, menciptakan, 

meningkatkan, dan menjaga hubungan 

baik dengan rekanan, supplier, klien, 

dan calon klien.  

5. Pengawasan terhadap pembuatan 

segala jenis pemasaran (online maupun 

offline) agar sesuai dengan standar dan 

aturan. 

CFO (Chief 

Financial 

Officer) 

- - 1 1. Bertugas merencanakan, 

menganggarkan, memeriksa, mengelola, 

dan menyimpan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2. Mengawasi kelangsungan perusahaan 

agar selalu berada pada jalur yang 

disepakati melalui pengaturan keuangan 

dan kesejahteraan pegawai. 

3. Bertanggung jawab penuh pada 

keuangan perusahaan dan mengambil 

keputasan penting dalam suatu investasi 

dan pembelanjaan perusahaan. 

Senior 

Designer 

(wakil head 

- - 2 

(bagian 

desain 

1. Bertanggung jawab pada semua 

aktivitas dan kebutuhan operasional 

perusahaan, mulai dari perencanaan 
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designer) komersi

al dan 

residen

sil) 

proses hingga bertanggung jawab pada 

hasil akhir proses. 

2. Menjadi wakil CDO/head designer, 

dan menggantikan tugasnya ketika 

sedang tidak ditempat. 

3. Membuat standar perusahaan 

mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil 

produksi desain, kemudian mengawasi 

seluruh karyawan agar tugas yang 

dilakukan sesuai dengan standar 

tersebut. 

4. Membuat stategi dalam pemenuhan 

target perusahaan dan cara 

mencapainya. 

5. Membuat laporan kegiatan untuk 

diberikan kepada direktur utama. 

HRD (Human 

Resource 

Department) 

- 1 1 1. Bertanggung jawab secara penuh 

dalam sumber daya manusia suatu 

perusahaan mulai dari persiapan 

perekrutan pegawai baru hingga 

mengurusi kontrak kerjanya. 

2. Membuat sistem HR yang efektif dan 

efisien, misalnya dengan membuat SOP, 

job description, training and 

development system dll. 

3. Mengelola dan mengembangkan 

sumber daya manusia dan melakukan 

tindakan disipliner pada karyawan yang 

melanggar peraturan agar sesuai dengan 

standar perusahaan. 

4. Bertangggung jawab pada hal yang 

berhubungan dengan absensi karyawan, 

perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

Junior 

Designer 

- 2  2 

(bagian 

desain 

komersi

al dan 

residen

sil) 

Staff kerja yang melakukan kegiatan 

perancangan, dari mulai proses 

perencanaan, interview dengan klien, 

hingga pembuatan desain yang akan 

diserahkan pada Senior Designer. 
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Interior 

Landscape 

Designer 

- 1 2 Staff kerja yang melakukan kegiatan 

perancangan interior landscape, dari 

mulai proses perencanaan, hingga 

pembuatan desain yang akan diserahkan 

pada Senior Designer selaku ketua tim 

desain dan wakil Head Designer. 

Drafter 1 

(free

lanc

e) 

2 2 Staff kerja yang melakukan pembuatan 

gambar kerja berdasarkan desain yang 

dibuat oleh desainer. 

3D Modeling 

& Rendering 

- 1 2 Staff kerja yang melakukan pembuatan 

maket studi, maket 3D, dan hal-hal 

seperti pembuatan gambar 

perspektif/3D dengan rendering untuk 

keperluan-keperluan tertentu, seperti 

publikasi, pemasaran dsb. 

Graphic 

Designer  

- - 1 1. Staff kerja yang melakukan kegiatan 

perancangan desain grafis semua bentuk 

marketing perusahaan sesuai dengan 

brand dan standar yang ditetapkan. 

2. Membuat ide-ide kreatif dalam 

marketing yang berhubungan dengan 

desain grafis perusahaan. 

Marketing 

Staff 

- 1 1 1. Staff kerja yang membantu CMO 

dalam melakukan market research dan 

perluasan pasar. 

2. Memahami klien, menciptakan, 

meningkatkan, dan menjaga hubungan 

baik dengan rekanan, supplier, klien, 

dan calon klien. 

Administrativ

e 

- 1 1 1. Staff kerja yang bertanggung jawab 

dalam hal pembayaran produk desain. 

2. Bertanggung jawab atas 

pembelanjaan dan penerimaan 

perusahaan. 

Accountant - 1 1 1. Staff kerja yang bertanggung jawab 

atas pembukuan perusahaan. 

2. Melakukan dan memeriksa 

penghitungan laba, rugi, pemasukan, 

pengeluaran perusahaan. 

3. Bertugas mengidentifikasi data 

keuangan,memproses pengolahan dan 
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penganalisisan data yg relevan untuk di 

ubah menjadi informasi yg dapat 

digunakan untuk pembuatan keputusan. 

Supervisor - - 1 1. Mengatur dan mengawasi kerjanya 

para bawahannya (resepsionis, cleaning 

service, security, driver) agar sesuai 

dengan standar perusahaan. 

2. Membuat job desc, jadwal kegiatan, 

dan mengadakan briefing untuk staf 

bawahanya. 

3. Bertanggung jawab atas hasil kerja 

staf. 

Resepsionis/ 

customer 

service 

- 1 2 1. Menjawab telepon dengan etika yang 

benar dan menerima email bagi 

perusahaan kemudian diteruskan ke 

masing-masing department. 

2. Menerima dan memantau visitor 

sekaligus menciptakan kesan pertama 

dari sebuah perusahaan. 

3. Membantu manajemen HRD dalam 

proses pengumpulan data dan 

memeriksa kembali daftar hadir 

karyawan. 

4. Bertugas sebagai customer service 

melayani customer secara langsung 

termasuk menerima kritik, saran, dan 

keluhan, memberi informasi dengan 

jelas serta rujukan solusi jika di 

perlukan. 

Cleaning 

Service 

- 1 2 Staff kerja yang bertugas menjaga 

kebersihan dan kerapian seluruh area 

kantor dan perusahaan. 

Security - 1 1 Staff kerja yang bertugas menjaga 

keamanan seluruh area kantor dan 

perusahaan. 

Total 

Personel 

2 14 25  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Bagan 1.5 Struktur Organisasi Averina Design Studio pada Fase III 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

1.6.2.1 Sistem Recruiting SDM 

Averina Design Studio memiliki sistem perekrutan pegawai dan 

persyaratan-persyaratan khusus sesuai job description masing-masing yang 

harus dipenuhi agar sesuai dengan standar perusahaan. Syarat-syarat untuk 

dapat bekerja dalam Averina Design Studio adalah: 

Director 

(CEO & CDO) 

CMO 

(Chief Marketing 
Officer) 

Graphic Designer 

Marketing Staff 

CFO 

(Chief Financial 
Officer) 

Administrative 

Accountant 

Senior 

Designer 

Junior Designer 

Interior 
Landscape 
Designer 

Drafter 

3D Modeling & 
Rendering 

HRD 

(Human Resource 
Department) 

Supervisor 

Resepsionis 

Cleaning Service 

Security 

Sekretaris 
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a. Sekretaris 

- Pendidikan minimal D3. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki sikap dan tutur kata yang baik dan profesional. 

- Mempunyai pengalaman lebih dari 2 tahun di bidangnya. 

b. CMO (Chief Marketing Officer) 

- Pendidikan minimal S1 jurusan Pemasaran atau Marketing. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di bidangnya. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

- Mampu menjadi pemimpin bagi staff dan karyawan di 

bawahnya. 

c. CFO (Chief Financial Officer) 

- Pendidikan minimal S1. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di bidangnya. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

- Mampu menjadi pemimpin bagi staff dan karyawan di 

bawahnya. 

d. Senior Designer (wakil head designer) 
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- Pendidikan minimal S1 Jurusan Desain Interior Arsitektur. 

- Memiliki transcript nilai yang bagus pada kelas fisika 

bangunan. 

- Mampu mengoperasikan software desain seperti AutoCAD, 

Sketchup, Vray, dan 3Ds Max. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di bidangnya. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

- Mampu menjadi pemimpin dan mentor bagi staff dan 

karyawan di bawahnya.. 

e. HRD (Human Resource Department) 

- Pendidikan minimal S1. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di bidangnya. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin dan jujur. 

- Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan komunikasi 

yang baik. 

- Dapat memenejermahkan strategi perusahaan dalam bentuk 

kebijakan HR yang tepat. 
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- Dapat mengelola perubahan-perubahan yang ada dalam 

perusahaan secara efektif dan memiliki bussiness knowledge 

yang baik. 

- Memiliki kemampuan khusus, seperti dapat mengoperasikan alat 

tes psikologi, memahami undang-undang ketenagakerjaan, 

sistem penggajian dan lain-lain. 

- Memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses 

rekrutmen. 

f. Junior Designer 

- Pendidikan minimal S1 jurusan desain interior arsitektur. 

- Memiliki transcript nilai yang bagus pada kelas fisika 

bangunan. 

- Mampu mengoperasikan software desain seperti AutoCAD, 

Sketchup, Vray, dan 3Ds Max. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

g. Interior Landscape Designer 

- Pendidikan minimal S1 jurusan desain interior arsitektur. 

- Mengambil kelas interior landscape pada masa perkuliahan dan 

memiliki transcript nilai yang bagus pada kelas tersebut. 

- Mampu mengoperasikan software desain seperti AutoCAD, 

Sketchup, Vray, dan 3Ds Max. 
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- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

h. Drafter 

- Pendidikan minimal SMK jurusan pembangunan. 

- Mampu mengoperasikan software AutoCAD dan Sketch up. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

i. 3D Modeling & Rendering 

- Pendidikan minimal SMK jurusan pembangunan. 

- Mampu mengoperasikan software AutoCAD, Sketch up, Vray, 

dan 3Ds Max. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

j. Graphic Designer 

- Pendidikan minimal S1 jurusan Art/Design/Creative Multimedia 

atau sederajat. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Mampu mengoperasikan software Adobe Photoshop, Corell 

Draw, Adobe Illustrator, dsb 
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- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap 

- Profesional, disiplin, dan jujur 

k. Marketing Staff 

- Pendidikan minimal S1 jurusan Pemasaran atau Marketing. 

- Memiliki wawasan luas di bidang desain interior dan 

arsitektur. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Mampu bekerja dalam tim sesuai tenggat waktu dengan 

benar, cepat, dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

l. Administrative 

- Pendidikan minimal D3 atau S1 jurusan Akuntansi. 

- Menguasai software Ms. Office. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

m. Accountant 

- Pendidikan minimal D3 atau S1 jurusan Akuntansi. 

- Menguasai software Ms. Office. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

n. Supervisor 
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- Pendidikan minimal D3. 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. 

- Memiliki sikap dan tutur kata yang baik dan profesional. 

- Mampu bekerja sesuai tenggat waktu dengan benar, cepat, 

dan tanggap. 

- Profesional, disiplin, dan jujur. 

o. Resepsionis/ customer service 

- Pendidikan minimal D3 

- Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan 

- Memiliki sikap dan tutur kata yang baik dan profesional 

- Profesional, disiplin, dan jujur 

Averina Design Studio memiliki tahap-tahap dalam proses recruiting 

SDM. Tahap-tahap tersebut adalah: 

- Menyebarkan informasi lowongan pekerjaan berdasarkan spesifikasi-

spesifikasi di atas secara jelas, singkat, dan padat melalui berbagai 

media massa disertai dengan syarat dan prosedur wajib dalam proses 

melamar. 

- Pelamar wajib mengirimkan CV (curricullum vitae) dan portfolio 

kepada perusahaan sebagai syarat utama yang nantinya akan menjadi 

bahan untuk proses seleksi. 

- Pemanggilan pelamar untuk tahap interview dan test IQ. 

- Pelamar yang terpilih setelah melalui tahap interview dan test akan 

dihubungi paling lambat 1 hingga 2 minggu setelahnya, melalui 

telepon dan email. 
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- Pelamar yang terpilih wajib datang ke kantor sesuai waktu yang 

ditetapkan untuk melakukan negosiasi gaji dan tanda tangan kontrak 

kerja. Jika pelamar yang terpilih tidak datang sesuai waktu yang 

ditetapkan akan dianggap gugur atau mengundurkan diri. 

- Setelah mencapai kesepakatan denguan menandatangani kontrak dan 

negosiasi gaji, pelamar segera menjadi bagian dalam perusahaan 

dengan masa percobaan selama 2 bulan. 

1.6.2.2 Sistem Training SDM 

Averina Design Studio memiliki sistem training terhadap semua calon 

pegawai dan pegawai tetapnya. Sistem training atau pelatihan ini bertujuan 

agar kualitas kinerja, sikap, attitude para pegawai dalam melayani customer 

maupun saat bekerja dalam tim perusahaan dapat terjamin dan terus 

meningkat. Untuk calon pegawai Averina Design Studio dilakukan masa 

percobaan atau probation selama 2 bulan untuk mengetahui kompetensi atau 

kemampuan dari calon pegawai tersebut juga melatih kualitasnya agar setara 

atau sesuai dengan standar perusahaan. Dengan diadakannya sistem training 

ini, para pegawai diharapkan dapat melaksanakan job desc-nya dengan baik 

dan sesuai dengan standar perusahaan Averina Design Studio. 

Selain sistem training ini, perusahaan juga mengadakan kegiatan rutin 

untuk mengontrol kualitas kerja pegawai. Kegiatan rutin tersebut mencakup 

briefing pagi, meeting pegawai, dan meeting atau evaluasi per divisi. Untuk 

detailnya dapat dilihat pada keterangan berikut ini: 
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- Briefing yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan terhadap seluruh 

pegawai setiap pagi selama hari kerja sekitar pukul 08.30 hingga 

09.00 WIB (sebelum jam kerja pegawai). 

- Evaluasi atau meeting per divisi yang dilakukan 1 hingga 2 kali 

seminggu yang dilakukan tanpa jadwal tertentu (evaluasi dadakan). 

- Meeting seluruh pegawai yang dipimpin oleh pimpinan perusahaan. 

Meeting karyawan ini dilakukan 1 bulan sekali tiap Senin minggu 

terakhir sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIB. 

- Product knowledge yang diadakan 2 bulan sekali  bersama dengan 

supplier material. 

- Mengikuti seminar dan pelatihan mengenai biophilic design dalam 

event tertentu. 

1.6.2.3 Sistem Rewarding SDM 

Selain memiliki sistem training yang teratur, Averina Design Studio 

juga memiliki sistem rewarding terhadap semua pegawainya. Sistem 

rewarding ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja juga keloyalan 

pegawai terhadap perusahaan. 

Sistem rewarding Averina Design Studio dibagi menjadi 2, yaitu 

penghargaan formal dan penghargaan informal. Adapun penghargaan atau 

rewarding formal ini mencakup kenaikan gaji pegawai tiap tahun, bonus, 

dan THR atau Tunjangan Hari Raya.  Kenaikan gaji pegawai tiap tahun dan 

THR termasuk dalam reward yang wajib bagi tiap perusahaan untuk 

diberikan kepada seluruh pegawai. 
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Penghargaan informal Averina Design Studio mencakup hal-hal yang 

dapat mempererat ikatan diantara para pegawai dan istirahat agar para 

pegawai tidak jenuh. Adapun hal-hal tersebut adalah: 

- Ijin atau cuti kerja maksimal 2 minggu atau 14 hari dalam setahun. 

- Liburan bersama atau kegiatan trip bersama seluruh pegawai 

perusahaan yang bertujuan untuk refreshing dan mempererat 

persatuan juga persaudaraan antar pegawai. 

 

1.7. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen  

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perusahaan Averina Design 

Studio sangatlah penting mengingat perkembangan teknologi semakin maju 

dan berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting 

demi perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

Pemanfaatan teknologi informasi selain berguna dalam persaingan 

antar perusahaan, juga bermanfaat dalam mempermudah dan mempercepat 

pekerjaan. Averina Design Studio memanfaatkan sistem teknologi dalam 

menjalankan perusahaan secara online maupun offline demi efisiensi dan 

peningkatan kualitas kerja secara maksimal agar hasil yang didapat 

memuaskan. 

Tabel 1.28 Rencana Pemanfaatan Teknologi 

Bidang Keterangan 

Desain interior 

arsitektur 

Penggunaan software yang mudah digunakan untuk 

mempermudah dan mempercepat pengerjaan desain 
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sehingga desain lebih memuaskan. 

Pemasaran 

(marketing) 

Penggunaan software dalam pembuatan marketing kit. 

Pemanfaatan teknologi online untuk pengembangan 

perusahaan seperti membentuk website dan online 

portfolio. 

Keuangan (finance 

& accounting) 

Memanfaatkan teknologi dalam sistem keuangan seperti 

akuntansi untuk mempermudah penghitungan dengan hasil 

yang lebih akurat. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Berikut ini merupakan tabel yang berisi daftar sistem teknologi 

informasi baik hardware maupun software yang akan digunakan oleh 

perusahaan Averina Design Studio. 

 

Tabel 1.29 Rencana Pemanfaatan Hardware dan Software 

Hardware Software  

Laptop 

Komputer 

Printer A3 

Mesin fotokopi 

Scanner 

Alat telekomunikasi (telepon, mesin 

fax, handphone) 

Jaringan internet (wifi) 

External hard disc 

Smartphone 

AutoCAD LT 

Sketchup Pro 2014 

Ms Office Home & Business 2013 

Adobe Photoshop CS5 

Adobe Reader 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.7.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya 

Berikut ini merupakan peralatan dan sistem yang akan dimiliki dalam 

perusahaan Averina Design Studio beserta persiapannya. Peralatan dan 

sistem ini akan terus ditambah dan diupgrade sesuai kebutuhan perusahaan. 
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Dalam tabel di bawah dijelaskan jenis dan jumlah peralatan dan sistem yang 

dibutuhkan Averina Design Studio di fase 3 beserta persiapannya. 

Tabel 1.30 Peralatan dan Sistem serta Persiapannya 

Jumlah Peralatan dan Sistem Persiapan 

1 Laptop Asus Telah dimiliki 

15 Komputer Rp 135.000.000,- 

2 Printer dan Scanner A3 Rp 6.000.000,- 

1 Mesin Fotokopi Rp 9.000.000,- 

2 Telepon dan Fax RP 1.200.000,- 

1 Handphone Telah dimiliki 

1 WiFi Rp 400.000,- 

1 External Hard Disc Telah dimiliki 

2 AutoCad LT Rp 40.000.000,- 

2 Sketchup Pro 2014 Rp 10.000.000,- 

15 Ms Office Home & Business 

2013 

Rp 45.000.000,- 

2 Adobe Photoshop CS5 Rp 24.000.000,- 

Total Rp 270.600.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Di atas merupakan total persiapan yang diharapkan telah ada semua 

untuk Fase III. Total dari persiapan ini tidak akan dibebankan pada salah 

satu fase bisnis saja melainkan dibagi berdasarkan kebutuhan dan 

perkembangan perusahaan. 

 

1.8. Sistem Operasi/Produksi  

1.8.1. Pertimbangan Operasi  
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a. Produk 

Perusahan Averina Design Studio berada pada pasar segmented, 

dengan produk berupa layanan konsultasi desain interior arsitektur 

area komersial dan residensial dengan penerapan nilai biophilic 

design. Produk lain yang juga disediakan oleh perusahaan kami adalah 

jasa desain interior landscape. 

b. Kualitas 

Perusahan Averina Design Studio menempatkan beberapa 

standar yang menjadi acuan kualitas hasil produk yang dihasilkan dan 

proses layanan terhadap customer. Standar ini terbagi menjadi 2 jenis, 

yaitu standar dalam desain dan standar dalam pelayanan. Standar 

kualitas dalam desain mencakup: 

- Wellness & Nature: Semua produk desain yang dihasilkan oleh 

Averina Design Studio memperhatikan kesehatan fisik dan 

mental penghuninya dengan penerapan nilai biophilic design 

yang menghubungkan kita kembali dengan alam. 

- Performance: Averina Design Studio memperhatikan desain 

yang dikerjakan sesuai perkembangan zaman/tren, keinginan 

dan kebutuhan klien agar dapat meningkatkan performance serta 

customer experience pada kategori hospitality, komersial, dan 

retail. 

Sedangkan standar kualitas dalam keseluruhan pelayanan 

perusahaan konsultan desain interior arsitektur Averina Design Studio 

mencakup:  
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- Reliability: Averina Design Studio menawarkan jasa desain 

interior arsitektur untuk kategori residensial, hospitality, 

komersial dan retail serta interior landscape dengan pelayanan 

yang profesional, desain berkualitas, dan dapat diandalkan. 

- Responsiveness: Pelayanan Averina Design Studio terhadap 

klien dan calon klien dilakukan dengan cepat tanggap dengan 

berbagai solusi kreatif, serta sigap dalam menanggapi kritik dan 

saran. 

- Assurance: Pelayanan dan produk yang diberikan oleh 

perusahaan kami dapat dijamin kualitasnya disertai dengan staff 

yang profesional, berpengalaman, dan sesuai dengan bidangnya. 

c. Proses 

Proses kerja Averina Design Studio agak berbeda dengan 

perusahaan konsultan lainnya. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan 

value perusahaan yaitu biophilic design. Terdapat beberapa proses 

tambahan, yaitu pre-occupancy research dan post occupancy 

research. Proses ini dilakukan dengan outsourcing dari pihak luar agar 

hasil research dapat lebih akurat. 

Proses kerja yang digunakan oleh Averina Design Studio adalah 

by project atau penanganan proyek secara profesional oleh individual 

designer yang telah ditunjuk. Designer ini akan bertugas bekerja dan 

bertanggung jawab terhadap proyek yang ditunjuk untuknya tersebut 

dari awal hingga akhir proyek. Hal ini bertujuan agar designer 

memahami betul proyeknya dan tidak terjadi mis-komunikasi. 
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d. Lokasi 

Perusahan Averina Design Studio memilh lokasi didasarkan 

pada berbagai pertimbangan seperti hal-hal di bawah ini: 

- Target market perusahaan, yaitu kalangan menengah ke atas. 

- Ketersediaan sumber tenaga kerja. 

- Kesesuaian lahan terhadap fungsi bangunan yaitu sebagai kantor 

dan studio konsultan desain interior arsitektur. 

- Lokasi yang strategis. 

Pada fase pertama, perusahaan konsultan desain Averina Design 

Studio tidak memiliki kantor tetap. Hal ini dikarenakan perusahaan 

masih merupakan perusahaan freelancer desain interior arsitektur. 

Tempat bekerja dan kantor sementara selama dalam fase ini adalah di 

rumah tinggal pribadi milik orang tua yang beralamat di Babatan 

Pratama blok EE nomer 67, Surabaya.  

Pada fase kedua, Averina Design Studio mulai menempati 

kantor sendiri. Tempat yang terpilih untuk menjadi lokasi kantor 

perusahaan konsultan  desain interior arsitektur Averina Design Studio 

adalah di dalam perumahan Royal Residence, tepatnya di Ruko Soho 

Distrik 2 Blok. BS12 No. 08, Jalan Raya Menganti No. 479, Wiyung, 

Babatan, Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
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Gambar 1.6 Lokasi Usaha Fase Kedua 

Sumber: Katalog Ruko SOHO distrik 2 Royal Residence & Google Maps 

 

Lokasi ini cukup sesuai dengan pertimbangan lokasi yang telah 

dilakukan oleh pemilik perusahaan. Surabaya yang merupakan salah 

satu kota besar di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat 

terutama di bidang desain dan pembangunan-pembangunan dengan 

SDM yang tersedia cukup banyak. Ruang ini akan diisi oleh bisnis-

bisnis menengah hingga atas, sehingga jasa desain interior akan 

banyak dibutuhkan. 

Lokasi kantor yang berada di salah satu perukoan di dalam 

perumahan Royal Residence ini juga telah dipikirkan secara matang 

oleh owner perusahaan. Pertama-tama, perukoan ini terletak di dalam 
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perumahan elite Royal Residence di Surabaya Barat yang berkembang 

pesat dan terintegrasi yang sesuai dengan segmen pasar Averina 

Design Studio yaitu menengah ke atas. Lokasi ini juga strategis karena 

berada di jalan Lingkar Tengah Surabaya Barat dengan jalur jalan raya 

besar yang nantinya akan ditembuskan menuju jalan besar UNESA 

dan Raya Kebraon. 

e. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakah salah satu kunci keberhasilan 

dari Averina Design Studio. Sumber daya manusia yang sesuai dengan 

standar dan kriteria akan mampu menghasilkan desain yang 

berkualitas. 

Staf dan karyawan wajib memiliki kepribadian dan tutur kata 

yang baik, kemampuan yang baik sesuai bidangnya, bertanggung 

jawab, open minded, serta memiliki etika dan sopan santun yang baik. 

Karyawan dan staf diharapkan mampu berbahasa asing setidaknya 

Bahasa Inggris atau Mandarin. Hal ini berkaitan dengan klien B to B 

yang seringkali juga merupakan perusahaan asing yang membuka 

bisnis di Surabaya. Staf dan karyawan, terutama para desainer juga 

diharuskan memahami biophilic design sebagai value perusahaan. 

f. Inventory 

Inventory Averina Design Studio yang mendukung sebagai 

perusahaan konsultan desain interior arsitektur adalah perlengkapan 

kantor, perlengkapan desain, furnitur kantor, material library, dan 

material catalogue. 
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g. Maintenance 

Maintenance atau perawatan dan penjagaan kebersihan 

bangunan, transportasi, dan inventory merupakan tanggung jawab 

owner dan seluruh penghuni kantor Averina Design Studio. Perawatan 

ini juga dibantu dan dimudahkan dengan keberadaan cleaning service. 

Untuk hal-hal seperti kerusakan dan perbaikan, Averina Design Studio 

akan memanggil pihak dari luar yang terpercaya  untuk menyelesaikan 

masalah tersebut (outsource). 

h. Layout 

Untuk fase pertama, Averina Design Studio masih berupa 

perusahaan freelance dengan lokasi di rumah tinggal pribadi milik 

orang tua sehingga tidak membutuhkan penataan layout. Untuk fase 

kedua dan ketiga, Averina Design Studio mulai memiliki kantor usaha 

sendiri di Royal Residence, tepatnya di Ruko Soho Distrik 2 Blok. 

BS12 No. 08, Jalan Raya Menganti No. 479, Wiyung, Babatan, 

Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur.  

Kantor Fase II dari Averina Design Studio didesain dengan 

konsep open plan dan biophilic design dengan konsep pemilihan 

furniture scandinavian. Konsep ini dibuat agar sesuai dengan 

kebutuhan penghuni di dalam kantor dan bentuk kantor yang berupa 

ruko memanjang. Open plan dipakai sebagai konsep perancangan 

denah dan penataan agar gedung ruko terasa lebih leluasa. Dengan 

adanya konsep ini diharapkan penghuni kantor dapat lebih kreatif, 

terjaga kesehatan fisik dan psikis, serta menghasilkan karya yang baik. 
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1.8.2. Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi/SOP)  

Perusahan Averina Design Studio memiliki rencana persiapan operasi 

dan alur produksi agar persiapan bisnis lebih matang dan mudah 

dieksekusikan. Jam operasional kantor Averina Design Studio adalah: 

- Senin – Jumat: 08.00 – 16.30 WIB 

- Jam Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB 

Berikut ini merupakan SOP Alur Produksi Konsultan Desain Interior 

Arsitektur Averina Design Studio hingga tahap pengawasan berkala. 

 

Bagan 1.6 SOP Pre-Occupation Research 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.7  SOP Alur Produksi 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Bagan 1.8 SOP Aftersales Service 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Bagan 1.9 SOP Post-Occupation Research 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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1.8.2.1 SOP Keuangan 

Bagan 1.10 SOP Proses Pembayaran Pemberi Tugas 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Bagan 1.11 SOP Pengeluaran Keuangan 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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1.8.2.2 SOP Human Resources Management 

Bagan 1.12 SOP Proses Perekrutan Karyawan 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Bagan 1.13 SOP Proses Pelatihan dan Training 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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1.8.2.3 SOP Marketing 

Bagan 1.14 SOP Sistem Marketing 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

 

Bagan 1.15 SOP Marketing Kit 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Bagan 1.16 SOP Exhibition 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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disetujui 

Eksekusi 
exhibition 

Pengenalan 
perusahaan dan 

pengisian feedback 
form oleh pengunjung 
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1.9. Rencana Keuangan  

1.9.1. Laporan Rugi Laba  

Laporan Rugi Laba merupakan laporan keuangan yang dihasilkan 

dalam suatu periode tertentu yang didalamnya menunjukan seluruh unsur 

pendapatan dan beban perusahaan yang selisihnya akan menghasilkan 

kondisi sebenarnya dari perusahaan, yaitu laba bersih atau rugi bersih. 

 

Tabel 1.31 Laporan Laba Rugi Averina Design Studio 

 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Laporan Rugi Laba ini menerangkan kondisi perusahaan Averina 

Design Studio di Fase I. Dapat dilihat bahwa di fase I tahun pertama 

perusahaan telah mengalami keuntungan sebesar Rp 12.500.000,-, kemudian 

akumulasi keuntungan meningkat di tahun kedua menjadi Rp 61.480.000,-, 

dan di tahun terakhir dari fase pertama dapat dilihat keuntungan total yang 

didapat dalam fase tersebut yaitu sebesar Rp 214.540.000,-. 
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1.9.2. Cash Flow dan Pay Back Period  

Perusahan Averina Design Studio mengharapkan BEP pada tahun 

pertama yaitu 2022. Karena di fase 1 perusahaan tidak terbebani oleh 

pinjaman apapun. Untuk keterangan lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 

dengan judul Cash Flow Fase I tahun pertama, kedua, dan ketiga. 

 

1.10. Kesimpulan  

1.10.1. Implikasi Manajerial  

Implikasi manajerial Averina Design Studio dapat dilihat dari cara 

biro konsultan desain interior arsitektur tersebut dalam menghadapi 

kompetitor dan ancaman pendatang baru. Averina Design Studio 

menggunakan differentiation strategy dalam marketing maupun operasional 

perusahaan. Averina Design Studio melakukan differentiated marketing 

dengan menarget 2 segmen pasar, yaitu B to B dan B to C, dan mendesain 

penawaran yang berbeda untuk setiap segmen tersebut. Tujuan sistem 

pemasaran ini adalah untuk mendapatkan posisi yang kuat pada kedua 

segmen pasar meski agak meningkatkan biaya bisnis. 

Untuk customer segment B to B, pengenalan dilakukan melalui 

organisasi sosial, pengadaan event, mengikuti pameran, dan meng-update 

portfolio baik online atau website maupun melalui media cetak. Untuk 

customer segment B to C, pengenalan dilakukan melalui flyer, brochure, 

online marketing (website, instagram, FB page, email), iklan majalah, dan 

mengikuti pameran. 
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Dalam segi operasional, keunggulan Averina Design Studio adalah 

dengan mengutamakan trust dari customer. Hal ini dapat dilihat pada 

customer relationship perusahaan yang mengutamakan co-creation dan 

dedicated personal assistance. Co-creation sangat bermanfaat dalam 

mencapai jawaban dari keinginan dan kebutuhan klien terutama bagi 

customer B to B untuk menghasilkan desain yang mampu memberikan 

customer experience. Sedangkan dedicated personal assistance dilakukan 

dengan 1 desainer bertugas untuk klien dari proses awal hingga akhir proyek 

desain agar tidak terjadi kesalahan data ataupn komunikasi. Tanpa 

kepercayaan dari klien, perusahaan tak akan dapat berjalan dan berkembang. 

Perusahaan Averina Design Studio melakukan evaluasi proyek setiap 

akhir dari pengerjaan proyek desain agar dapat lebih berkembang dan peka 

di proyek-proyek berikutnya. Evaluasi ini juga sangat berguna untuk 

mengetahui kelemahan dan kebutuhan perusahaan sehingga dapat menjadi 

lebih baik di kedepannya. Selain evaluasi proyek, Averina Design Studio 

juga melakukan training terhadap karyawan secara berkala agar 

mendapatkan pembelajaran desain dan lainnya secara up-to-date sehingga 

baik perusahaan maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat terus 

berkembang dan lebih berguna dalam masyarakat. 

1.10.2. Implikasi Desain  

Biro konsultan desain interior arsitektur dengan nama Averina Design 

Studio didirikan oleh Amelia Verina dengan visi yaitu menjadi perusahaan 

konsultan yang unggul dalam biophilic design untuk meningkatkan 

performance, kesehatan, dan kehidupan manusia dan lingkungan..  
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Pada fase awal, perusahaan Averina Design Studio akan 

memprioritaskan desain kategori hospitality, komersial, dan retail agar 

product differentiation perusahaan lebih terlihat dan makin dikenal oleh 

masyarakat luas. Di fase selanjutnya, perusahaan Averina Design Studio 

baru menambahkan kategori residensial untuk mencapai segmented market 

seperti dalam business plan. 

Biophilic design juga menjadi value dari perusahaan Averina Design 

Studio untuk membawa desain dengan dampak positif bagi kesehatan, 

kinerja, dan kesejahteraan pengguna di dalamnya. Alasan pendiri memakai 

biophilic design sebagai value adalah karena memiliki manfaat kesehatan 

dan kesejahteraan yang terukur dengan menghubungkan bangunan buatan 

manusia kembali dengan alam seiring dengan makin padatnya perkotaan 

dunia. Biophilic design menghasilkan penghematan secara finansial melalui 

produktivitas dan tingkat retensi pekerja yang lebih tinggi, meningkatkan 

nilai tes pelajar, meningkatkan nilai real estat, juga tingkat pemulihan pasien 

yang lebih cepat. 

 


