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BAB 1 

BUSINESS PLAN ADJ STUDIO 

Interior Architecture Consultant 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Kebutuhan manusia memiliki beberapa tingkat dari kebutuhan yang 

paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi berdasarkan teori hieracy of 

needs yang dicetuskan oleh Abraham Maslow.  

Gambar 1.1. Diagram Hieracy of Needs 

Sumber : lecture.bdyzone.com (2017) 

Teori tersebut menjabarkan jika terdapat lima tingkatan untuk 

kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan kebutuhan fisiologis, yaitu meliputi 

kebutuhan paling dasar yang berhubungan fisik yaitu seperti makanan, 

minuman, tempat berteduh, seks, dan oksigen; kebutuhan akan rasa aman, 

seperti rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, serta adanya 
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kebebasan dari ancaman-ancaman yang ada seperti teriorsme, penyakit, rasa 

takut dan cemas, hingga ancaman dari bencana alam; kebutuhan akan rasa 

memiliki dan kasih sayang, seperti menjalin relasi dengan orang lain hingga 

menjalin hubungan yang serius dengan orang lain; kebutuhan akan 

penghargaan, seperti penghormatan terhadap diri sendiri dari orang lain; 

kebetuhan akan aktualisasi diri, seperti terus mencari dan memaksimalkan 

potensi yang terdapat dalam diri. 

Berdasarkan penjabaran diatas sudah jelas jika kebutuhan manusia akan 

tempat berteduh merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dulu 

dari pada kebutuhan lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

tempat berteduh terbentuk dari dua kata, yaitu tempat yang berarti sesuatu yang 

digunakan untuk menaruh, wadah, ruang atau bidang; serta teduh, yang berarti 

terlindung, aman atau tidak terkena panas matahari, hujan, angin. Sehingga 

dapat disimpulkan kebutuhan manusia akan tempat tinggal ataupun bangunan 

merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dulu. Maka dari itulah 

tercetuslah bisnis pada bidang properti berupa biro konsultan arsitektur interior 

untuk memenuhi kebutuhan akan properti seperti bangunan rumah tinggal, 

hingga bangunan pendukung usaha seperti kantor, restoran, showroom, dan lain 

sebagainya. 

Ide berdirinya “ADJ Studio Interior Architecture Consultant” ini juga 

dikarenakan tingkat perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, yang menyebabkan meningkatnya pula 

kebutuhan akan bangunan seperti tempat tinggal dan bangunan untuk area kerja 

atau kantor. 
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Tabel 1.1. Perkembangan Penduduk Indonesia 

 
Sumber : informasipedia.com 

ADJ Studio ini mengambil segmentasi awal di kota Surabaya karena 

berdasarkan data Perkembangan Properti Komersial dari Bank Indonesia, 

Kantor merupakan salah satu properti komersial yang mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2015 saja, jumlah bangunan hunian di Surabaya naik sebesar 2,11% 

hingga 91,92% yang juga diikuti dengan naiknya harga sewa bangunan tersebut 

sekitar 4,54% perbulannya. 

 
Bagan 1.1. Perkembangan Harga Properti di Surabaya 

Sumber : urbanindo.com 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa harga properti di Surabaya 

cukup tinggi, maka dari itu ADJ Studio ingin mengambil pasar sebagai salah 
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satu biro jasa penyedia jasa desain arsitektur interior untuk penduduk Surabaya 

(sebagai segmentasi awal). 

Berdasarkan market research dalam bentuk survei dan wawancara (hasil 

survei dan wawancara terlampir) yang telah dilakukan kepada masyarakat 

secara umum, baik yang telah menggunakan biro jasa arsitektur interior dan 

yang belum menggunakan, serta minat kedepan mengenai penggunaan biro jasa 

konsultan arsitektur interior, muncullah kesimpulan sebagai berikut : 

(Telah menggunakan jasa biro arsitektur interior - Survei) 

- Pengguna jasa desainer interior mayoritas merupakan penduduk yang 

berusia lebih dari 30 tahun dimana sudah mulai mencapai kematangan 

keuangan (financial). 

- Harga tidak terlalu penting, klien akan bersedia membayar jika harga yang 

dikeluarkan sepadan dengan apa yang akan didapatkan, namun faktor harga 

merupakan salah satu pertimbangan. 

- Masalah yang sering muncul : 

▪ Hasil desain kurang sesuai dengan realisasi 

▪ Timeline molor dan tidak sesuai dengan perjanjian awal 

▪ Desain tidak bertahan lama, jika adanya perubahan pada ruangan 

(melakukan renovasi) harus mengeluarkan biaya yang besar kembali, 

bahkan tidak jarang yang harus menghentikan aktifitas diruang terkait 

dalam waktu yang cukup lama, sehingga menggangu kinerja (area kerja) 

dan kenyamanan pengguna (area kerja maupun tempat tinggal, ataupun 

area komersial). 
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- Cara mengetahui biro konsultan, yaitu : 

▪ Rekomendasi Keluarga / Kerabat / Teman (prioritas utama) 

▪ Internet (Browsing) 

▪ Media Sosial 

(Belum menggunakan jasa biro arsitektur interior - Survei) 

- Belum membutuhkan jasa dari biro arsitektur interior serta belum 

mengetahui keuntungannya, karena masih dapat mencari referensi dari 

media pendukung (internet, media sosial, media cetak, bahkan toko penjual 

perabot pelengkap interior) 

- Harga yang belum sesuai dengan budget. 

- Untuk kebutuhan dimasa depan akan menggunakan jasa biro konsultan 

untuk bangunan pendukung pekerjaan. 

(Kebutuhan Biro Konsultan Arsitektur Interior dimasa mendatang - Survei) 

- Bangunan yang harus diberi desain merupakan bangunan komersial, 

hospitality, dan residential. (komersial terpenting, ataupun bangunan 

pendukung pekerjaan) 

- Harga yang dikeluarkan tidak penting, jika hasil yang dihasilkan berbanding 

lurus dengan biaya yang dikeluarkan. 

- Responden memberikan skala 3 dari 4 untuk tingkat kepentingan dari Biro 

Konsultan Arsitektur Interior. 

- Alasan menggunakan Biro Konsultan Arsitektur Interior, yaitu : 

▪ Untuk memperindah ruang. 

▪ Meningkatkan efisiensi ruang. 

▪ Untuk keperluan renovasi. 
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▪ Untuk mempermudah proses perawatan bahkan renovasi. 

- Faktor dalam menentukan Biro Konsultan Arsitektur Interior, yaitu : 

(Dari yang terpenting) 

▪ Rekomendasi Keluarga / Kerabat / Teman & Pengalaman Kerja 

▪ Popularitas Biro 

▪ Brand dari Biro 

▪ Harga 

▪ Keterlibatan klien dalam desain (ide dan masukan) 

▪ Sikap Biro terhadap klien 

▪ Teknologi yang digunakan Biro 

 

(Untuk spesialisasi Biro Konsultan - Survei) 

▪ Mayoritas mau menggunakan Biro yang meningkatkan fleksibilitas 

instalasi untuk mempermudah perbaikan dan perawatan. 

▪ Untuk Bangunan Hunian, mayoritas lebih memilih untuk menggunakan 

intalasi yang tertanam dan rapi, karena jarang untuk dipindah dan juga 

untuk kepentingan keamanan. 

▪ Untuk Bangunan komersial, perbandingan untuk rapi dan ekspos adalah 

50 : 50, dengan beberapa alasan, yaitu : 

i. Tidak setuju 

1. Tidak mudah dimanipulasi pengunjung 

2. Estetika (lebih rapi dan lebih elegan jika tidak terlihat 

instalasinya) 
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ii. Setuju 

1. Estetika (lebih unik) 

2. Untuk keperluan seasoning (jika sewaktu-waktu aka nada 

renovasi atau perpindahan layout) 

3. Tidak mengganggu kinerja pada saat renovasi karena tidak 

terlalu sudah atau memakan waktu lama dalam menggunakan 

renovasi atau perbaikan. 

Berdasarkan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika) telah memproyeksikan bahwa pada tahun 2020 nanti, Ekonomi 

Digital di Indonesia dapat terus bertumbuh bahkan mencapai angka yang 

fantastis yaitu hingga 130 miliar dolar AS dan jika dikonversikan kedalam 

rupiah akan setara dengan 1.700 triliun rupiah. 

Angka tersebut diperkirakan 20% dari total PDB Indonesia (Produk 

Domestik Bruto). Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

dari realisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 75 miliar dollar AS atau jika dalam 

rupiah mencapai 1.000 triliun rupiah. 

(Kesimpulan hasil wawancara masyarakat terkait Teknologi Informasi dan juga 

Desain Grafis) 

- Kebutuhan akan instalasi yang fleksibel untuk kantor Teknologi 

Informasi dan juga Desain Grafis (yang membutuhkan banyak kabel 

serta kebutuhan akan perpindahan kebutuhan ruang atau tataan ruang 

cukup tinggi) 
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- Pengguna mayoritas ruangan kantor dari Teknologi Informasi maupun 

Desain Grafis rata-rata adalah sekitar 25 hingga 40 tahun. (Umur 40 

tahun hanya untuk Direktur atau jabatan tinggi pada kantor tersebut) 

Desain yang mahal memang tidak dapat dihindari lagi karena memang 

banyak dari biro penyedia jasa desain arsitektur interior yang relatif mahal, hal 

ini dikarenakan kualitas yang dihasilkan serta diberikan kepada klien 

merupakan kualitas yang tinggi, sehingga setara dengan biaya yang 

dikeluarkan. Namun karena berdasarkan hasil wawancara, beberapa orang 

menganggap hal itu merupakan kendala untuk menggunakan biro jasa arsitektur 

interior, maka dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian dengan cara 

komunikasi yang baik, serta keterbukaan klien terhadap desainer maupun 

sebaliknya. Dari komunikasi yang baik ini baik dari pihak desainer maupun 

klien akan mulai membicarakan budget sehingga desain yang akan dibuat akan 

menyesuaikan kebetuhan serta budget klien.  

Fleksibilitas layout dalam melakukan renovasi juga menjadi salah satu 

hal yang disoroti oleh ADJ Studio, karena berdasarkan hasil wawancara tidak 

sedikit yang berkata jika proses renovasi akan sama repotnya dengan proses 

awal pembangunan karena semua harus ditata ulang. Hal ini sangat 

mengganggu pengguna ruang dalam kenyamanan maupun produktifitas. Maka 

dari itu ADJ Studio ingin mengusung konsep dimana perusahaan akan selalu 

berusaha untuk mengoptimalkan flesibilitas ruang dengan melakukan desain 

instalasi semi terbuka yang dalam pengerjaan, perbaikan (maintenance), bahkan 

pergantiannya tidak memerlukan revonasi ataupun kegiatan yang sulit dan 

memakan waktu banyak waktu. Berdasarkan kesimpulan wawancara tersebut 
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masalah yang muncul yaitu bagaimana cara desainer interior untuk dapat 

memperkenalkan service yang dimiliki oleh ADJ Studio kepada masyarakat 

sehingga mau menggunakan jasa dari ADJ Studio secara berkelanjutan bahkan 

merekomendasikan ADJ Studio kepada orang lain karena klien sudah 

mendapatkan pelayanan dan kepuasan dengan kinerja yang diberikan 

perusahaan. Sehingga secara keseluruhan hasil dari wawancara tersebut akan 

muncul permasalahan, peluang serta solusinya sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Tabel Problem dan Solution 

Permasalahan (Problem) Solusi (Solution) 

- Pengguna jasa desainer interior 

lebih mengutamakan 

rekomendasi dan pengalaman 

kerja 

 

- Biaya desain masih dirasa mahal 

 

- Hasil desain tidak dapat bertahan 

lama (pada saat renovasi) 

membutuhkan renovasi besar. 

 

- Desain yang dihasilkan kurang 

sesuai bahkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan klien. 

 

- Timeline kerja yang molor. 

 

- Adanya kompetitor yang berasal 

dari showroom penjual perabot 

ataupun pelengkap interior, 

ataupun referensi internet yang 

menyebabkan klien tidak 

mengeluarkan biaya untuk jasa 

desain arsitektur interior. 

 

Sumber : Hasil Wawancara 

- Memperluas network sejak 

dini, dari rekan-rekan serta 

kerabat-kerabat yang ingin 

menggunakan jasa desainer 

interior. Hal ini juga akan 

menjadi media promosi 

karena mereka sudah 

memiliki pengalaman 

menggunakan jasa dari 

desainer interior yang 

kemudian dapat  

memberitahukan hal tersebut 

kepada yang orang lain. 

 

- Memberikan desain yang 

melibatkan desain instalsi 

yang tetap memperhatikan 

estetika, fungsional, serta 

fleksibilitas sehingga pada 

saat proses renovasi ataupun 

kebutuhan untuk dipindahkan 

tidak memerlukan waktu 

bahkan biaya yang besar. 

 

- Selalu melibatkan klien 

dalam proses desain, 

sehingga kesesuaian desain 

antara klien dan juga desainer 

akan selalu terjaga. 

 
Sumber : Olahan Data Pribadi dan Hasil Eksplorasi serta Wawancara (2018) 
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Tabel 1.2. Tabel Problem dan Solution (Sambungan) 

Permasalahan (Problem) Solusi (Solution) 

 - Mengatur dan menetapkan 

timeline dari awal serta 

penyampaian timeline kepada 

klien dengan bantuan 

reminder (Google Calender, 

dll) 

 

- Selalu melakukan update 

portofolio (website, sosial 

media, media cetak, dll) 

 

- Mengikuti Exhibition 

 

- Memperlakukan klien sebaik 

mungkin dan mementingkan 

kepuasan dari klien, namun 

tetap menjunjung tinggi 

profesionalitas dalam bekerja 

(adanya surat kerja) 

Peluang (Opportunities) Solusi (Solution) 

- Penduduk di Indonesia terus 

mengalami peningkatan, 

sehingga kebutuhan akan 

bangunan juga meningkat. 

Sumber : Laporan Divisi 

Kependudukan PBB (2015) 

- Mulai memperluas network 

dan sudah mulai menjangkau 

calon customer yang 

berpotensi menggunakan jasa 

desainer interior. 

 

- Terus memberikan promosi- 

promosi untuk menjangkau 

calon customer baru. 

 

- Memberikan desain serta 

pelayang terbaik kepada klien. 

- Titik berat masyarakat pada saat 

menggunakan biro jasa konsultan 

arsitektur interior adalah dengan 

melihat biaya serta kebutuhan 

jangka panjang dari desain yang 

dihasilkan. 

- Memberikan desain yang 

sesuai dengan keinginan serta 

kebutuhan klien dengan sangat 

memperhatikan fleksibilitas 

layout dengan memperhatikan 

tingkat fleksibilitas instalasi 

sehingga mepermudah dalam 

pemasangan, serta pada masa 

mendatang akan mudah dalam 

proses maintenance dan 

renovasi. Proses renovasi yang 

dilakukan bukan merupakan 
Sumber : Olahan Data Pribadi dan Hasil Eksplorasi serta Wawancara (2018) 
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Tabel 1.2. Tabel Problem dan Solution (Sambungan) 

Peluang (Opportunities) Solusi (Solution) 

 renovasi besar sehingga tidak 

akan mengganggu 

kenyamanan pengguna, 

produktifitas pengguna, 

bahkan biaya yang besar. 

Sumber : Olahan Data Pribadi dan Hasil Eksplorasi serta Wawancara (2018) 

Berdasarkan permasalahan, peluang serta solusi yang telah dipaparkan 

diatas maka didirikan ADJ Studio Interior Architecture Consultant yang 

merupakan kepanjangan dari Andreas Djuwanda Studio yang merupakan nama 

owner dari biro konsultan arsitektur interior ini. ADJ Studio merupakan 

perusahaan biro konsultan arsitektur interior yang menitik beratkan pada 

fleksibilitas layout dengan memperhatikan fleksibilitas instalasi serta selalu 

melibatkan klien dalam proses desain. 

1.1.2. Visi 

Adapun visi dari ADJ Studio yaitu, Menjadi biro Arsitektur Interior 

serta produsen alat pendukung yang Unggul dalam peningkatan Fleksibilitas 

layout dengan menjunjung tinggi kepuasan klien. 

1.1.3. Misi 

Adapun misi yang dilakukan oleh ADJ Studio guna mewujudkan visi 

dari ADJ Studio, yaitu : 

1. Melakukan proses desain yang meliputi observation, programing, 

ideation, revision, design development, dan finalization yang selalu 

melibatkan klien dalam setiap prosesnya. 
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2. Melakukan inovasi serta mengikuti perkembangan jaman, serta 

melibatkan teknologi kepada desain yang dikerjakan guna 

mendukung serta memaksimalkan desain yang dikerjakan. 

3. Menjalin hubungan yang baik dengan banyak supplier guna 

mendukung proses desain.  

4. Menjadi produsen, yaitu perusahaan penyedia alat pendukung 

fleksibilitas layout yang berkualitas. 

5. Mengembangkan studi fleksibilitas layout dengan memperhatikan 

fleksibilitas instalasi. 

6. Menjalin hubungan yang baik dengan klien baik melalui 

komunikasi, garansi, serta pelayanan yang terbaik. 

1.1.4. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh ADJ Studio, yaitu : 

1. Mewujudkan desain yang fleksibel dengan memperhatikan 

fleksibilitas instalasi yang ada. 

2. Menjadi perusahaan biro konsultan arsitektur interior yang dapat 

menjadi pelopor desain layout yang fleksibel. 

3. Menjadi perusahaan penyedia alat pendukung arsitektur interior 

dalam bidang fleksibilitas layout. 

4. Menciptakan lapangan keperjaan bagi desainer-desainer muda.  



 13 

1.1.5. Kunci Keberhasilan 

Kunci keberhasilan yang terdapat di ADJ Studio, yaitu : 

1. Mengerjakan seluruh proyek yang diterima dengan selalu 

menerapkan fleksibilitas instalasi guna menciptakan fleksibilitas 

layout. 

2. Sumber Daya Manusia yang memiliki background Interior 

Architecture, Interior Designer, serta Architect. 

3. Pengalaman kerja lapangan dan pengetahuan mengenai instalasi 

ruang dan Fleksibilitas layout. 

4. Melibatkan klien dalam setiap proses desain yang dikerjakan. 

5. Menjaga kualitas dari desain yang dihasilkan. 

6. Adanya hubungan yang baik dengan perusahaan pendukung 

(supplier). 

7. Adanya hubungan yang baik dengan setiap klien. 

1.2. Ringkasan Usaha 

1.2.1. Kepemilikan Usaha 

ADJ Studio merupakan perusahaan biro konsultan arsitektur interior 

yang mengutamakan fleksibilitas layout dengan memperhatikan fleksibilitas 

instalasi yang terdapat pada area desain, yang merupakan perusahaan 

perorangan yang dimiliki, dipimpin oleh satu orang yang juga berlaku sebagai 

sebagai kepala desain dimana desain yang keluar dan akan diajukan kepada 

klien harus melalui persetujuan dari kepala desain. Sehingga kepemilikikan dari 

saham perusahaan 100% milik satu orang. 

Salah satu faktor mendirikan perusahaan ini secara perorangan yaitu 
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a) Modal yang berasal dari perorangan. 

b) Proses pengambilan keputusan yang lebih mudah serta akan lebih 

mempercepat proses pengambilan keputusan. 

c) Lebih mempermudah dalam pengelolahan keuangan (financial) 

karena hanya merupakan milik perorangan. 

d) Pertanggung jawaban perusahaan lebih mudah karena merupakan 

milik perorangan atau milik pribadi. 

1.2.2. Fase Usaha 

Dalam bisnis ini dibagi menjadi dua fase dibagi berdasarkan kebutuhan 

pendanaan, strategi marketing, target jumlah proyek, ruang lingkup dari target 

pasar (market segment), status kepemilikan lahan, yang akan dijabarkan melalui 

tabel berikut : 

Tabel 1.3. Fase Usaha 

Keterangan 
Fase I 

2020-2025 

Fase II 

2026-2030 

Fase III 

2031 

Pendanaan 

Menggunakan 

dana pribadi 

Menggunakan 

keuntungan dari 

biaya operasional 

dan perputaran 

uang yang ada 

dalam perusahaan 

Menggunakan 

keuntungan dari 

biaya operasional 

dan perputaran 

uang yang ada 

dalam perusahaan 

Biaya 

- Biaya sewa 

bangunan 

untuk kantor 

- Biaya listrik 

- Biaya untuk 

pembelian 

peralatan 

kantor 

- Biaya 

transportasi 

- Biaya pulsa dan 

telepon 

- Biaya 

marketing 

- Biaya 

operasional 

kantor 

- Biaya listrik 

- Biaya untuk 

pembelian 

peralatan 

kantor 

- Biaya 

perawatan 

bangunan 

kantor 

 

- Biaya 

operasional 

kantor 

- Biaya listrik 

- Biaya untuk 

pembelian 

peralatan 

kantor 

- Biaya 

perawatan 

bangunan 

kantor 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.3. Fase Usaha (Sambungan) 

Keterangan Fase I 

2020-2025 

Fase II 

2026-2030 

Fase III 

2031 

Biaya 

- Gaji karyawan - Biaya 

transportasi 

- Biaya pulsa dan 

telepon 

- Biaya 

marketing 

- Biaya 

Exhibition 

- Gaji karyawan 

- Biaya 

operasional 

desain 

(aplikasi3D, 

pengolahan 

website) 

- Biaya 

transportasi 

- Biaya pulsa dan 

telepon 

- Biaya 

marketing 

- Biaya 

Exhibition 

- Gaji karyawan 

- Biaya 

operasional 

desain 

(aplikasi3D, 

pengolahan 

website) 

- Biaya 

pembuatan 

katalog produk 

- Biaya order 

produk kepada 

workshop 

Strategi 

Marketing 

- Word of mouth 

- Bergabung 

dengan 

organisasi 

Desainer 

Interior 

- Kartu nama 

- Buku 

portofolio 

untuk 

ditunjukkan 

kepada klien 

- Online 

marketing 

(Website, sosial 

media) 

- Word of mouth 

- Bergabung 

dengan 

organisasi 

Desainer 

Interior 

- Kartu nama 

- Buku 

portofolio 

untuk 

ditunjukkan 

kepada klien 

- Online 

marketing 

(Website, sosial 

media) 

- Pameran 

Exhibition 

- Bangunan 

Kantor dari 

ADJ Studio 

- Cash back 

- Word of mouth 

- Bergabung 

dengan 

organisasi 

Desainer 

Interior 

- Kartu nama 

- Buku 

portofolio 

untuk 

ditunjukkan 

kepada klien 

- Online 

marketing 

(Website, sosial 

media) 

- Pameran 

Exhibition 

- Bangunan 

Kantor dari 

ADJ Studio 

- Katalog produk 

- Cash Back 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.3. Fase Usaha (Sambungan) 

Keterangan Fase I 

2020-2025 

Fase II 

2026-2030 

Fase III 

2031 

Strategi 

Marketing 

  - Gathering 

klien 

Target 

Jumlah 

Proyek 

- 5 proyek dalam 

satu tahun 

- 10 proyek 

dalam satu 

tahun 

- 10 proyek 

dalam satu 

tahun 

 

- 10 hingga 20 

unit produk 

yang terjual 

Ruang 

Lingkup 

Market 

Segmen 

- Surabaya dan 

Indonesia 

- Indonesia dan 

Internasional 

- Indonesia dan 

Internasional 

 

- Surabaya untuk 

produk 

Status 

Kepemilikan 

Tanah 

- Sewa - Beli dan sudah 

memiliki 

bangunan 

perusahaan 

- Beli dan sudah 

memiliki 

bangunan 

perusahaan 

Sumber Daya 

Manusia 

- Owner 

- 1 Sekretaris 

- 4 Finance 

- Desainer 

• 2 Profesional 

• 1 Junior 

• 1 Internship 

- 2 Cost 

Estimator 

- Draughtman 

• 2 Profesional 

• 1 Junior 

• 1 Internship 

- 2 Site 

Superviser 

- Instalation 

Department 

• 2 Desainer 

• 2 Customer 

Service 

- Owner 

- 2 Sekretaris 

- 4 Finance 

- Desainer 

• 5 Profesional 

• 3 Junior 

• 2 Internship 

- 5 Cost 

Estimator 

- Draughtman 

• 5 Profesional 

• 3 Junior 

• 2 Internship 

- 5 Site 

Superviser 

- Instalation 

Department 

• 5 Desainer 

• 2 Customer 

Service 

• 5 Cleaning 

Service 

- Owner 

- 2 Sekretaris 

- 4 Finance 

- 2 HRD 

- Desainer 

• 5 Profesional 

• 3 Junior 

• 2 Internship 

- 5 Cost 

Estimator 

- Draughtman 

• 5 Profesional 

• 3 Junior 

• 2 Internship 

- 5 Site 

Superviser 

- Instalation 

Department 

• 5 Desainer 

• 2 Customer 

Service 

- 5 Cleaning 

Service 

• 4 Production 

Departement 
 Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.3. Fase Usaha (Sambungan) 

Keterangan Fase I 

2020-2025 

Fase II 

2026-2030 

Fase III 

2031 

Rencana 

Operasional 

- Pembuatan SOP yang sederhana, yaitu owner yang bertemu 

dengan klien. 

 

- Kemudian hasil diskusi dan permintaan klien akan dicatat 

dan disampaikan kepada semua desainer dalam perusahaan 

pada rapat internal oleh sekretaris bersama dengan owner, 

serta owner akan memberikan gambaran kasar dari konsep 

desain yang akan dibuat. 

 

- Setelah itu para desainer akan mengembangkan dan 

didikusikan mengenai desain instalasi proyek terkait. 

 

- Kemudian akan didiskusikan lagi pada rapat internal 

bersama dengan owner jika sudah disetukui owner maka 

gambar akan langsung pengajuan ke klien, namun jika 

belum disetujui oleh maka akan ada revisi. 

 

- Pengajuan ke klien terdapat kesempatan untuk tiga (3) kali 

revisi. 

 

- Jika sudah mendapatkan persetujuan dari klien maka akan 

langsung pengerjaan detail gambar kerja, perincian bahan, 

serta perincian biaya. 

 

- Dan tahap terakhir merupakan pengawasan dari realisasi 

desainer. 

Rencana 

Operasional 

Produsen 

- Pembuatan Katalog mengenai produk yang akan dijual 

kepada klien. 

 

- Katalog yang sudah dibuat ditunjukkan dan ditawarkan 

kepada klien. 

 

- Jika terdapat klien yang berminat akan dilakukan proses 

pre-order. 

 

- Proses pembayaran DP sebesar 20%. 

 

- Menyampaikan pesanan kepada workshop untuk segera di 

produksi. 

 

- Pengawasan terhadap proses pengerjaan pada saat produk 

diproduksi di workshop oleh perusahaan. 

 

- Quality Checking setelah produk selesai dikerjakan. 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.3. Fase Usaha (Sambungan) 

Rencana 

Operasional 

Produsen 

- Setelah selesai, produk akan diserahkan kepada klien 

sehingga dapat digunakan dengan pelunasan biaya. 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

Fase Pertama / Intro (2020 - 2025) 

Pada fase awal, ADJ Studio merupakan bentuk perusahaan yang 

dimiliki, dikelola, dan dikepalai oleh satu orang. Sehingga biaya operasional 

perusahaan dan profit perusahaan merupakan 100% penuh milik dari Owner. 

Pada fase pertama ini, perusahaan mengambil segmentasi nasional 

khususnya Surabaya. ADJ Studio akan memulai dari rekan-rekan ataupun 

kerabat yang akan menggunakan jasa dari desainer interior dengan harapan 

akan ada bantuan promosi yang lebih luas (Word of Mouth). Untuk lebih 

memperkenalkan ADJ Studio kepada masyarakat luas, perusahaan akan 

membuat iklan serta account media sosial untuk lebih mendekatkan diri kepada 

masyarakat luas. 

Untuk jumlah proyek yang akan ditangani pada fase pertama ini 

ditargetkan sebanyak lima (5) proyek per tahunnya, hal ini dikarenakan 

pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengalaman dari 

sumber daya manusia yang dimiliki, dan juga diharapkan dengan proyek yang 

tidak terlalu banyak ini kinerja dari sumber daya manusia yang tersedia dapat 

lebih maksimal dan benar-benar dapat memuaskan klien karena pada fase awal 

ini ADJ Studio sangat membutuhkan Branding yang positif untuk dipandang 

oleh masyarakat luas. 
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Fase Kedua / Growth (2026 - 2030) 

Pada fase berikutnya, ADJ Studio diharapkan sudah memiliki branding 

yang positif dari masyarakat luas sehingga cakupan segmentasi dari perusahaan 

sendiri dapat semakin luas yaitu klien internasional dengan sudahnya memiliki 

surat ijin usaha ataupun perijinan untuk melakukan desain didunia 

Internasional. 

Karena segmentasi sudah semakin luas maka media promosi juga 

dikembangkan dengan adanya pameran exhibition yang diikuti oleh ADJ 

Studio, serta adanya bantuan juga dari bangunan dari kantor ADJ Studio juga 

yang mengusung konsep yang sama dengan spesialisasi dari ADJ Studio yaitu 

fleksibilitas layout dengan memanfaatkan fleksibilitas instalasi ruang maupun 

bangunan yang bersangkutan. Sehingga masyarakat yang datang ke kantor ADJ 

Studio dapat secara langsung melihat konsep yang akan diusung oleh ADJ Stuio 

nantinya. 

Pada fase ini target proyek yang dikerjakan sebanyak sepuluh (10) 

proyek pertahunnya dan akan terus berkembangan mengikuti penambahan 

sumber daya manusia yang tersedia pada perusahaan. Sehingga dengan 

bertambahnya jumlah proyek yang juga diikuti dengan pertambahan sumber 

daya manusia maka diharapkan kinerja dan kualitas dari ADJ Studio tetap 

terjaga dan terus dapat bersaing dengan perusahaan lain karena mengambil 

desainer baru sebagai support dari desainer professional di perusahaan, 

sehingga style dari desain yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan, 

namun tetap menggunakan ciri khas dan spesialisasi dari ADJ Studio. 
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Fase Ketiga / Producer (2031) 

Pada fase ketiga ini merupakan masa peralihan dari perusanaan ADJ 

Studio yang terfokus pada desain Biro Konsultan Arsitektur Interior menjadi 

perusahaan yang menjual peralatan terkait instalasi guna menungkatkan 

fleksibilitas instalasi untuk mendungkung kinerja pengguna seperti alat instalasi 

yang tertanam pada perabot interior, cable tray, dan alat pendukung lainnya. 

Pada fase ini perusahaan ADJ Studio belum memiliki workshop sendiri, 

melainkan bekerja sama dengan workshop, dengan menggunakan sistem pre-

order. 

Cara penawaran kepada klien dengan menggunakan katalog kepada 

klien, kemudian jika terjadi transaksi maka produk yang dipesan akan diproses 

kurang lebih 2 hingga 3 minggu dengan terlebih dulu memberikan DP atau uang 

muka sebesar 20% dan pembayaran sisanya akan dibayarkan pada saat produk 

diserahkan kepada klien. 

Fase ini juga merupakan persiapan untuk berperan sebagai produsen alat 

pendukung instalasi nasional dan internasional. Setelah masa peralihan ini 

perusahaan akan menjadi terfokus kepada penyedia alat pendukung instalasi 

dan menjadikan desain arsitektur interior menjadi nilai tambah. 

1.3. ADJ Studio Interior Architecture Consultant 

1.3.1. Gambaran Usaha 

ADJ Studio merupakan perusahaan biro jasa konsultan dan perancangan 

arsitektur interior. Proyek-proyek yang ditangani ADJ Studio berupa proyek 

perkantoran untuk Teknologi Informasi dan juga Desain Komunikasi Visual 

ataupun industri kreatif yang membutuhkan perpindahan layout ruang yang 
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cukup sering, serta butuh perhatian lebih mengenai instalasi karena sangat 

banyak dan cukup rumit, dimana spesialisasi dari ADJ Studio merupakan 

adanya fleksibelitas layout dengan memperhatikan fleksibiltas instalasi ruang 

atau bangunan terkait, tujuannya adalah agar ruangan atau bangunan yang 

didesain oleh ADJ Studio nantinya akan lebih mudah dalam proses pemasangan 

instalasi, perawatan (maintenance), bahkan renovasi ruang maupun bangunan 

diwaktu yang akan datang nantinya, karena renovasi yang dibutuhkan bukan 

renovasi besar dalam instalasi. Nama ADJ Studio merupakan singkatan dari 

Andreas Djuwanda Studio yang merupakan nama dari Owner perusahaan.  

 

Gambar 1.2. Logo Perusahaan ADJ Studio Interior Architecture Consultant 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Dengan semakin banyaknya jasa desainer interior pada saat ini, maka 

ADJ Studio menggunakan beberapa value yang berbeda kepada klien, 

diantaranya : 

1. Fleksibilitas Layout 

Pada lima tahun pertama ADJ Studio akan membangun branding 

kepada masyarakat luas, sebagai perusahaan biro konsultan arsitektur interior 
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yang memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan konsep fleksibilitas 

layout yang memperhatikan fleksibilitas instalasi dalam desain, dengan harapan 

dapat menjawab permasalahan klien untuk dapat merenovasi ataupun 

memperbaiki ruangan dengan tanpa melakukan renovasi besar.  

2. Garansi 

ADJ Studio juga memberikan garansi desain sebagai salah satu cara 

untuk menjaga hubungan baik dengan klien setelah proses desain, realisasi, dan 

pembayaran selesai. Hal ini diharapkan agar klien yang dapat merasa nyaman 

dan juga dapat terus menggunakan jasa serta merekomendasikan ADJ Studio 

kepada masyarakat. 

Garansi yang diberikan selama 1 tahun, namun setelah 1 tahun, klien 

tetap dapat meminta bantuan ADJ Studio untuk membantu keluhan-keluhan 

dengan adanya biaya atau dengan kata lain sercive yang berbayar. 

3. Sumber Daya Manusia 

ADJ Studio akan selalu menggait desainer-desainer muda dengan 

background Interior Architecture, Interior Design, maupun Architect untuk 

bergabung dengan cara bekerja ataupun internship dalam ADJ Studio sebagai 

support dalam perusahaan yang bertujuan untuk memberikan masukan 

mengenai style desain yang sedang diminati oleh masyarakat namun tetap 

adanya panduan dari professional agar karakteristik dari desain yang dihasilkan 

ADJ Studio sehingga tidak hilang namun tetap dapat berkolaborasi dan 

memiliki konsistensi desain yaitu selalu menerapkan fleksibilitas layout dengan 

memperhatikan fleksibilitas instalasi dari ruang terkait. 
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Pada fase ketiga, ADJ Studio akan menambah departemen marketing 

yang khusus untuk pemasaran dari produk pendukung instalasi ruang yang 

dimiliki oleh ADJ Studio. Namun untuk workshop, pada fase ini ADJ Studio 

masih menjalin kerja sama dengan workshop lain dan akan ada hubungan kerja 

pada saat terjadi pemesanan produk saja (penjualan produk ADJ Studio 

menggunakan sistem pre-order). 

1.3.2. Layanan Usaha 

ADJ Studio menyediakan layanan utama yaitu konsultasi desain 

arsitektur interior yang memberikan unsur fleksibilitas layout meningkatkan 

fleksibilitas instalasi dalam desain yang dihasilkan beserta dengan realisasi 

desainnya. ADJ Studio akan selalu mengutamakan sisi fleksibilitas layout serta 

kenyamanan klien. Layanan yang diberikan kepada klien meliputi gambar 

desain (perspektif), gambar kerja, rancangan anggaran biaya, detail material, 

serta realisasi desain dilapangan dengan bantuan pihak luar yaitu kontraktor 

sebagai partner usaha. 

1. Layanan Proyek 

Layanan proyek yang diberikan ADJ Studio dibagi menjadi 2 kategori, 

yaitu : 

a) Interior Architecture Design 

Layanan proyek yang diberikan ADJ Studio akan terfokuskan kepada 

kantor yang diperuntukkan untuk pekerja yang membutuhkan inspirasi yang 

cukup dalam melakukan pekerjaannya serta perlunya dukungan penataan 

instalasi yang baik seperti kantor dari Teknologi Informasi, Desain Komunikasi 

Visual dan kantor Industri Kreatif lainnya.  
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b) Producer 

Pada fase usaha yang ketiga ADJ Studio akan turut menjadi produsen 

alat pendukung instalasi ruang seperti perangkat pendukung instalasi pada 

perabot, cable tray, dan alat pendukung lainnya. Sistem penjualan yang 

dilakukan berupa pre-order kepada klien. 

2. Sistem Layanan 

Dalam ADJ Studio, sistem layanan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a) Tatap muka 

Sistem tatap muka ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman 

antara kedua belah pihak yaitu antara ADJ Studio sebagai desainer dan klien. 

Sistem layanan ini juga akan mempermudah kedua belah pihak untuk 

menyampaikan pendapat dan ide yang bersangkutan dengan proyek yang akan 

dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan pada layanan ini yaitu : 

- Meeting, yang berisikan perkenalan, penyampaian protofolio, penyampaian 

keinginan, kebutuhan serta ide klien. 

- Survey, yang berisikan melihat keadaan lokasi proyek, pengumpulan data 

lokasi. 

- Persetujuan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja 

- Presentasi hasil desain, mulai dari konsep hingga realisasi desain 

- Pengajuan Rencana Anggaran Biaya 

- Pengajuan warna dan material yang akan digunakan 

b) Non tatap muka 

Sistem layanan yang dilakukan secara online antara kedua belah pihak 

dengan menggunakan media pendukung. Sistem layanan ini hanya digunakan 
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pada hal-hal yang bersifat koordinasi sehingga dapat lebih menghemat waktu 

antara kedua belah pihak. Kegiatan yang dilakukan pada layanan ini yaitu : 

- Mengatur janji untuk bertemu membahas desain 

- Pengajuan hasil revisi melalui e-mail ataupun media lainnya 

- Iklan yang dapat berupa media promosi bagi perusahaan 

c) Pre-Order 

Sistem layanan ini akan digunakan pada fase ketiga usaha untuk proses 

penjualan dari perusahaan yang mulai berlaku sebagai produsen alat pendukung 

instalasi ruang. Kegiatan yang dilakukan pada layanan ini yaitu : 

- Pemilihan produk oleh klien 

- Proses pemesanan produk kepada workshop oleh perusahaan 

- Pengawasan terhadap workshop pada saat pengerjaan pesanan 

- Pengecekan kualitas produk yang dihasilkan 

- Penyerahan hasil produksi kepada klien. 

1.3.3. Spesifikasi Produk 

a) Design Interior Architecture 

Berdasarkan Buku Pedoman Hubungan Kerja antara Desainer Interior 

dan Pemberi Tugas (HDII, 2006) poin ke 6, Pekerjaan Pekerjaan desain interior 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) lingkup pekerjaan yang dapat dikerjakan 

secara terpadu maupun berdiri sendiri, yaitu : 

1. Lingkup Pekerjaan Pokok dan Utama 

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

pekerjaan dapat dilanjutkan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Desainer 

Interior dan telah disetujui oleh Pemberi Tugas. 
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a) Pradesain (Prelimanary Design) 

- Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

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

kuesioner untuk melengkapi data yang diperlukan dalam melaksanakan 

pekerjaan desain interior. 

- Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai 

latar belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan. 

- Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan 

dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material yang akan 

dipakai, serta estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan 

sebagai bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas. 

- Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

b) Pengembangan Desain 

Setelah Pradesain disetujui oleh klien atau pemberi tugas, akan 

dilanjutkan dengan melengkapi beberapa hal yang akan menjadi bagian utama 

dari dokumen pelelangan, yaitu : 

- Data existing 

- Furniture 

- Plafon 

- Titik lampu 

- Titik elektrikal 

- Data 

- Telepon atau telekomunikasi 
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- Rencana material 

- Partisi termasuk kusen dan pintu 

- Finishing dinding, lantai dan plafon 

- Pola lantai 

- Skema material dan warna 

- Gambar tampak potongan interior 

- Gambar detail 

- Pengolahan (treatment) khusus 

c) Dokumen Pelelangan 

Setelah pengembangan desain disetujui, maka disusunlah dokumen 

pelelangan dalam bentuk cetakan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak 

yaitu Desainer Interior dan Pemberi Tugas, dokumen ini mencakup 

- Gambar Kerja 

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

- Spesifikasi Teknis 

- Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

d) Pelelangan 

Desainer Interior membantu pemberi tugas untuk mempersiapkan dan 

menyelenggarakan desain yang telah disetujui atau Dokumen Pelelangan 

dengan beberapa cara, yaitu : 

- Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari calon 

kontraktor yang akan diundang. 

- Menyiapkan dokumen lelang sesuai jumlah calon kontraktor yang 

diundang. 
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- Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan, untuk 

persiapan penawaran calon kontraktor. 

- Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi terhadap penawaran peserta lelang. 

- Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada Pemberi 

Tugas. 

e) Pengawasan berkala 

Setelah ditentukan kontraktor yang resmi untuk proses pembangunan 

desain atau realisasi desain, maka Desainer Interior dapat membantu 

pengawasan ke lokasi proyek, dengan cara : 

- Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan memimpin rapat 

awal koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan pihak 

lain yang sangat terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

- Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan 

kualitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

- Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan, 

tetapi tidak berfungsi sebagai konsultan pengawas. 

- Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang dianggap perlu 

untuk lebih dapat dimengerti dan menjelaskan apa yang sudah 

dinyatakan dalam gambar-gambar kerja pada dokumen pelaksanaan. 

- Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan 

pengawas terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor 

mendapatkan haknya atas tahap pembayaran sesuai dengan prestasi 

yang telah dicapai. 
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- 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. 

- Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan 

penyesuaian pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan 

ketetapan terhadap desain interior yang harus dilaksanakan. 

- Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak mewakili 

Pemberi Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu 

dan sebanyak-banyaknya seminggu sekali. 

2. Lingkup Pekerjaan Pelengkap dan Pendukung 

Lingkup Pekerjaan Pelengkap ini digunakan jika dalam proyek tertentu 

membutuhkan pelengkap dan pendukung desain seperti studi-maket, model 3D, 

gambar perspektif, untuk keperluan tertentu atau publikasi, pemasaran, dll 

Biaya yang muncul pada proses ini diluar biaya awal perencanaan 

desain. Sehingga jika terdapat proses ini akan ada biaya tambahan. 

3. Lingkup Pekerjaan Khusus 

- Adalah pekerjaan lain yang memerlukan keahlian khusus di luar 

keahlian desain interior, seperti gambar-gambar dan perhitungan 

konstruksi, termasuk gambar-gambar instalasi teknik lainnya yang 

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

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

Pemberi Tugas. 

- Imbalan jasa untuk para ahli tersebut ditentukan secara terpisah dan 

diajukan langsung kepada Pemberi Tugas. 
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- Bila para ahli tersebut bekerja atas nama Desainer Interior, maka 

pembayaran imbalan jasa ditentukan oleh Desainer Interior dan menjadi 

bagian dari imbalan jasanya. Dalam hal ini, Desainer Interior menjadi 

penanggung jawab clan seluruh pekerjaan mereka dan, oleh karena itu, 

semua ketentuan mengenai lingkup pekerjaan khusus di dalam Buku 

Pedoman ini tidak berlaku bagi mereka. 

Pada ADJ Studio sendiri produk yang diberikan kepada klien akan 

meliputi : 

- Pradesain (Prelimanary Design), yang meliputi konsep keseluruhan, 

sketsa gagasan dari layout, serta perkiraan biaya secara kasar (hanya 

bersifat dugaan sementara). 

- Pengembangan Desain, yang meliputi pengembangan desain dari 

konsep dan desain yang telah muncul pada proses pradesain. Akan 

berupa gambar 3D modeling perspektif, gambar kerja, detail gambar, 

serta rancangan anggaran biaya (RAB). 

- Dokumen Pelelangan (jika klien ingin bantuan dari ADJ Studio untuk 

merealisasikan perancangan desain yang sudah dibuat), realisasi desain 

akan dikerjakan oleh partner dari ADJ Studio dengan tujuan 

mempermudah komunikasi serta untuk menjaga kualitas dari realisasi 

desain yang baik dan sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. 

Dokumen pelelangan tersebut meliputi gambar kerja, Rencana Kerja 

dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis, dan Lingkup dan Volume 

Pekerjaan (Bill of Quantity). 
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- Pengawasan berkala, tujuan dari pengawasan ini adalah menjaga 

kualitas dari perancangan yang sudah dilakukan dan memastikan jika 

realisasi dan juga perancangan berbanding lurus. Setiap hasil dari 

pengawasan akan selalu disampaikan kepada klien. 

b) Producer 

Untuk produk yang akan mulai dijual pada fase ketiga, spesifikasi 

produk yang diberikan merupakan kualitas terbaik dengan menggunakan 

bahan-bahan yang baik serta akan terdapat quality control untuk menjaga 

kualitas dari produk yang dijual kepada klien. Klien akan menerima produk 

sesuai dengan yang sudah dipesan dengan sistem pre-order (kurang lebih 2 

hingga 3 minggu) serta petunjuk penggunaan dari produk terkait. Produk yang 

diproduksi oleh ADJ Studio adalah alat pendukung instalasi untuk perabot, 

cable tray, dan alat pendukung instalasi lainya. 

1.3.4. Inovasi Usaha 

Sebagai perusahaan biro konsultan arsitektur, ADJ Studio lebih 

mengutamakan atau memfokuskan kepada fleksibilitas layout dengan 

memperhatikan fleksibilitas instalasi ruang, ADJ Studio akan selalu 

menekankan sisi kebutuhan dan permasalah yang sedang dialami oleh klien. 

Keunggulan lain dari ADJ Studio adanya long-term relationship 

sehingga hubungan yang dijalin dengan klien akan terus dipertahankan setelah 

perancangan selesai (berupa penjelasan desain kepada kontraktor dan 

pengawasan secara berkala jika klien meminta bantuan, jika klien sudah 

memiliki kontraktor sendiri) maupun setelah perancangan dan realisasi selesai 

(jika klien meminta bantuan ADJ Studio untuk melakukan perencanaan beserta 
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realisasi desain). Hubungan ini akan berupa garansi selama 1 tahun (untuk 

perancangan dan realisasi desain) dan jika sudah melewati masa garansi akan 

tetap dibantu oleh perusahaan, namun sifatnya berbayar karena sudah 

merupakan service tambahan.  

Pada fase ketiga ADJ Studio juga akan menjadi produsen alat 

pendukung instalasi ruang guna membantu desain arsitektur interior lain jika 

ingin menerapkan fleksibilitas instalasi ruang pada desain interior terkait. 

Inovasi lain yang dilakukan oleh ADJ Studio adalah dalam segi 

marketing yang menggunakan beberapa tawaran untuk mendongkrak promosi 

perusahaan pada fase pertama, yaitu : 

- Akan terdapat potongan harga dari harga desain yang sudah disepakati 

(cash back) sebesar 5% dari harga yang sudah disepakati, jika klien sudah 

menyelesaikan pembayaran lebih cepat dari tanggal yang disepakati. 

- Terdapat tambahan potongan ekstra (cash back) sebesar 5%, jika proses 

realisasi diserahkan kepada ADJ Studio dan telah melakukan 

pembayaran sebelum tanggal yang disepakati pada setiap terminnya. 

Potongan harga (cash back) ini akan diberika pada saat serah terima hasil 

realisasi desain. 

- Tidak adanya biaya pengawan proyek (jika realisasi desain bukan 

menggunakan partner ADJ Studio), selama 2 bulan. Jika lebih dari 2 

bulan (60 hari dari serah terima desain) maka akan dikenakan biaya. 

- Tidak adanya biaya pengawasan proyek (jika realisasi desain diserahkan 

kepada ADJ Studio yang kemudian diserahakan kepada partner 

kontraktor dari ADJ Studio), selama masa realisasi. 



 33 

- Untuk penjualan produk pada fase ketiga, akan adanya cash bask jika klien 

melunasi pembayaran pada saat pemesanan produk, serta akan adanya follow-

up berkala untuk menanyakan bagaimana kualitas dari produk yang digunakan 

(Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik dengan klien). 

1.4. Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.1. Kompetisi Industri 

Berdasarkan Analisa yang sudah dilakukan dan telah dijabarkan pada 

ringkasan umum, karena seiring berkembangannya jaman dan meningkatnya 

kebutuhan akan bangunan, baik dari bangunan hunian ataupun bangunan 

komersial, maka meningkatlah juga kebutuhan akan desain arsitektur interior 

untuk menunjang desain dan penampilan bangunan tersebut. Hal tersebut 

berguna untuk meningkatkan kenyamanan pengguna hingga mendongkrak 

penjualan bagi bangunan-bangunan komersial. Dari situ ADJ Studio memiliki 

peluang untuk masuk kedalam pasar dengan tentunya memberikan desain yang 

original dengan karakter dari perusahaan yaitu fleksibilitas layout. 

Sebagai perusahaan biro konsultan arsitektur interior ADJ Studio 

memiliki pesaing yang relatif banyak, karena lulusan dari desain interior 

ataupun arsitektur interior terus bermunculan setiap tahunnya. Sehingga pada 

fase awal yaitu lima tahun pertama berdirinya ADJ Studio akan mengambil 

kompetitor perusahaan baru, mahasiswa fresh graduate, serta desainer interior 

maupun arsitektur interior yang tidak memiliki biro konsultan sendiri atau 

freelancer. Kompetitor lain adalah perusahaan-perusahaan biro konsultan 

arsitektur interior yang sudah cukup ternama ataupun dikenal oleh masyarakat. 
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Beberapa keunggulan serta kelemahan dari kompetitor akan dijabarkan pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 1.4. Kompetisi Industri terhadap perusahaan baru 

Kelebihan Kekurangan 

- Dapat berkompetisi secara harga, 

dan dapat memberikan berbagai 

macam harga yang bersaing, 

bahkan memberikan promo-

promo marketing. 

 

- Banyaknya inovasi baru yang 

mungkin diluar dugaan, baik dari 

marketing, segi pembayaran, 

maupun desain yang dihasilkan, 

bahkan tak jarang terdapat inovasi 

pada realisasi desain. 

- Masih belum dikenal oleh 

masyarakat secara luas. 

 

- Kualitas kerja belum dapat 

dipastikan dengan harga yang 

ditawarkan, karena masih belum 

cukup dikenal. 

 

- Belum memiliki koneksi yang 

luas untuk mendukung 

perusahaan. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 

 

Tabel 1.5. Kompetisi Industri terhadap perusahaan yang sudah cukup ternama 

Kelebihan Kekurangan 

- Sudah dikenal oleh masyarakat 

luas. 

 

- Sudah adanya koneksi yang kuat 

terhadap perusahaan pendukung 

perusahaan. 

 

- Sudah dikenal oleh masyarakat 

luas. 

 

- Sudah adanya koneksi yang kuat 

terhadap perusahaan pendukung 

perusahaan. 

 

- Pengalaman yang sudah cukup 

berdasarkan proyek yang sudah 

dikerjakan. 

 

- Melimpahnya sumber daya, baik 

dari sumber daya pendukung 

ataupun sumber daya manusia. 

- Mayoritas perusahaan kurang 

memperhatukan klien secara 

penuh karena banyaknya proyek 

yang sedang dikerjakan. 

 

- Harga yang relatif tinggi karena 

sudah dikenal dan juga sudah 

berpengalaman. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.5. Kompetisi Industri terhadap perusahaan yang sudah cukup ternama 

(Sambungan) 

Kelebihan Kekurangan 

- Sudah dikenal oleh masyarakat 

luas. 

 

- Sudah adanya koneksi yang kuat 

terhadap perusahaan pendukung 

perusahaan. 

 

- Pengalaman yang sudah cukup 

berdasarkan proyek yang sudah 

dikerjakan. 

 

- Melimpahnya sumber daya, baik 

dari sumber daya pendukung 

ataupun sumber daya manusia. 

- Harga yang relatif tinggi karena 

sudah dikenal dan juga sudah 

berpengalaman. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 

Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan dapat terlihat bahwa, baik 

perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah lama dan cukup 

berpengalaman dapat menjadi ancaman bagi perusahaan ADJ Studio dalam 

menjalankan usaha. Berikut merupakan tabel kompetisi industri dari beberapa 

perusahaan pesaing. 

Tabel 1.6. Kompetisi Industri  

Nama 

Perusahaan 
Layanan Keunikan 

Target 

Pasar 
Kekurangan 

Metaphore 

Interior 

Konsultan 

interior 

dengan 

focus retail, 

corporate, 

commercial 

dan 

hospitality 

 

Konsultan 

interior 
architecture 

untuk 

hospitality 

Experimen 

material dan 

bentukan yang 

unik. 

 

Desain yang 

direalisasikan 

sangat menjual. 

 

 

Kalangan 

Atas 

Biaya desain 

cenderung 

tinggi, karena 

menyesuaikan 

dengan kualitas 

desain dan 

nama 

perusahaan 

yang sudah 

dikenal. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.6. Kompetisi Industri (Sambungan) 

Nama 

Perusahaan 
Layanan Keunikan 

Target 

Pasar 
Kekurangan 

Metaphore 

Interior 

(Jakarta) 

Show Unit 

Design. 

Prisipal 

professional dan 

sangat 

berkompeten 

secara 

Pendidikan, 

adanya 

pendampingan 

dari desainer dari 

Amerika. 

(SDM yang 

memadai) 

Kalangan 

Atas 

 

Domisilium 

Studio 

(Jakarta) 

Desain 

arsitektur 

dan interior 

Penghargaan 

terhadap value 

designer (tidak 

menggunakan 

barang replika 

ataupun KW 

dalam desain 

yang dihasilkan)  

Kalangan 

Atas 

Biaya desain 

cenderung 

tinggi, karena 

menyesuaikan 

dengan kualitas 

desain dan 

nama 

perusahaan 

yang sudah 

dikenal 

Revastudio 

(Jakarta) 

(London) 

(Moskow) 

Konsultan 

arsitektur 

interior, 

furniture 

design, 

graphic 

design. 

Desain yang unik 

dalam setiap 

proyek yang 

dikerjakan, serta 

mengaplikasikan 

secara langsung 

desain perabot 

yang dikerjakan 

kedala proyek 

terkait 

Kalangan 

Atas 

Harga desain 

yang tinggi 

karena sangat 

mementingkan 

kualitas produk 

yang 

digunakan. 

Informa 

(Indonesia) 

Showroom 

furnishing 

dan retail 

Tidak adanya 

biaya desain 

(dekor) kepada 

klien, sangat 

lengkap, mudah 

untuk dijangkau 

Kalangan 

Atas dan 

Menengah 

Desain tidak 

original dan 

pasaran. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.6. Kompetisi Industri (Sambungan) 

Nama 

Perusahaan 
Layanan Keunikan 

Target 

Pasar 
Kekurangan 

IKEA 

(Mendunia) 

Showroom 

furnishing 

dan retail 

Tidak adanya 

biaya desain 

(dekor) kepada 

klien, sangat 

lengkap, mudah 

untuk dijangkau, 

garansi hingga 

25 tahun 

Kalangan 

Atas dan 

Menengah 

Desain tidak 

original dan 

pasaran. 

Steel Case 

(Mendunia) 

Dealer, 

Retail, 

Store 

 

Furniture 

office, 

hospitality 

dan 

classroom 

 

Menyelesai

kan 

permasalah 

area ruang 

Tidak adanya 

biaya desain 

(dekor) kepada 

klien 

 

Menyediakan 

perabot yang 

mendukung 

fleksibilitas 

layout (terdapat 

instalasi 

tertanam pada 

perabot) 

Kalangan 

Atas dan 

Menengah 

Desain tidak 

original dan 

pasaran. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 

Berdasarkan Analisa diatas mengenai kelebihan dan kekurangan 

perusahaan kompetitor. Beberapa kekurangan dan kelebihan tersebut dapat 

dirangkum dan dijadikan keunggulan dari perusahaan ADJ Studio sendiri. 

Beberapa hal yang dapat diambil berdasarkan Analisa industri diatas, yaitu : 

1. Untuk fase pembangunan usaha (fase I), ADJ Studio akan menerima seluruh 

proyek terkait kantor IT dan DKV agar memiliki jangkauan serta portofolio 

yang mendukung perusahaan. 

2. ADJ Studio harus mampu memberikan desain yang original dengan konsep 

dan spesialisasi ADJ Studio sehingga terdapat nilai jual kepada klien. 
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3. Originalitas desain juga penting agar klien juga merasa memiliki desain 

terkait. 

4. Sumber Daya sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan untuk 

menghasilkan desain yang baik. 

Untuk fase pertama, ADJ Studio masih berada jauh dibawah kompetitor 

yang disebutkan diatas karena kompetitor sudah dikenal oleh masyarakat 

sedangkan ADJ Studio masih baru didirikan dan masih belum mempunyai 

banyak portofolio seperti kompetitor lain. Oleh karena itu pada fase awal 

berdirinya ADJ Studio, perusahaan harus membangun branding kepada 

masyarakat luas sehingga ADJ Studio dapat lebih dikenal pada fase berikutnya. 

Branding yang ingin dibangun ADJ Studio yaitu perusahaan biro konsultan 

arsitektur interior dengan konsep memaksimalkan fleksibilitas layout dengan 

memperhatikan fleksibilitas instalasi dan memberikan pelayanan terbaik serta 

bersikap ramah kepada semua klien. 

Pada fase kedua, posisi ADJ Studio terhadap beberapa kompetisi 

insdustri dan kompetitor sudah setara, sehingga untuk mendapatkan klien harus 

bersaing dengan memberikan value dan pelayanan yang terbaik dan terus 

melakukan kegiatan promosi untuk terus memperkenalkan nama perusahaan 

serta hasil kerja perusahaan. 

Pada fase ketiga, posisi ADJ Studio setara dengan beberapa kompetitor 

namun tetap masih berapa dibawah kompetitor yang sudah memiliki cakupan 

luas hingga mendunia seperti “Steel Case” dan “IKEA”, sehingga untuk 

mendapatkan klien ADJ Studio akan terus melakukan proses marketing dan 
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juga promosi kepada klien dengan tetap memberikan pelayan yang terbaik dan 

profesional. 

1.4.2. Konsumen 

Berikut ini merupakan beberapa ciri khas dari klien yang dimiliki oleh 

perusahaan biro konsultan arsitektur interior beserta kontraktor yang sudah 

cukup lama berdiri dan sudah banyak dikenal masyarakat umum. 

Tabel 1.7. Ciri Khas Klien dari Perusahaan Kompetitor 

Nama Perusahaan Ciri Khas Klien 

Metaphore Interior 

(Jakarta) 

1. Karakter Pasar : Mayoritas public space 

perusahaan yang besar dan ternama. 

2. Usia : >30 tahun (Owner) 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Berpendidikan 

(mayoritas minimal Sarjana) 

5. Profesi : Pengusaha dan Investor 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas 

7. Kebutuhan : Hospitality, restaurant, coffee 

shop, office.  

Domisilium Studio 

(Jakarta) 

1. Karakter Pasar : Mayoritas public space 

2. Usia : >30 tahun (Owner) 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Berpendidikan 

(mayoritas minimal Sarjana) 

5. Profesi : Pengusaha, Developer 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas 

7. Kebutuhan : Hotel, public lounge, 

restaurant, café, residential. 

Revastudio 

(Jakarta) 

(London) 

(Moskow) 

1. Karakter Pasar : Mayoritas residential dan 

commercial space. 

2. Usia : >25 tahun 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Berpendidikan 

(mayoritas minimal Sarjana) 

5. Profesi : Pengusaha, Investor, Lifestyler 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas 

7. Kebutuhan : Residential, office, restaurant  
Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.7. Ciri Khas Klien dari Perusahaan Kompetitor (Sambungan) 

Nama Perusahaan Ciri Khas Klien 

Informa 

(Indonesia) 

1. Karakter Pasar : Residential, Hospitality, 

Commercial 

2. Usia : >25 tahun 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Semua kalangan 

5. Profesi : Semua kalangan 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas dan 

menengah 

7. Kebutuhan : Residential, Hospitality, 

Commercial.  

IKEA 

(Mendunia) 

1. Karakter Pasar : Residential, Hospitality, 

Commercial 

2. Usia : >25 tahun 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Semua kalangan 

5. Profesi : Semua kalangan 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas dan 

menengah 

7. Kebutuhan : Residential, Hospitality, 

Commercial. 

Steel Case 

(Mendunia) 

1. Karakter Pasar : Office, Hospitality, 

Classroom 

2. Usia : >25 tahun 

3. Kelamin : Pria dan Wanita ( 50 : 50) 

4. Tingkat Pendidikan : Kalangan 

Berpendidikan 

5. Profesi : Pengusaha, Investor 

6. Tingkat Ekonomi : Kalangan Atas 

7. Kebutuhan : Office, Hospitality, Classroom 

dengan dukungan perabot yang memiliki 

fleksibilitas tinggi (terdapat instalasi 

tertanam) 
Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa klien pengguna jasa 

dari biro konsultan arsitektur interior adalah klien yang berusia 25 tahun keatas, 

berpenghasilan besar atau diatas rata-rata, mayotitas berasal dari kalangan 

berpendidikan, memiliki profesi mayoritas pengusaha, investor, dan developer, 

serta kebutuhan dari klien juga berbeda-beda.  
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Untuk fase pertama, posisi dari ADJ Studio masih berada dibawah klien 

karena ADJ Studio sendiri masih berupa perusahaan baru yang masih minim 

portofolio sehingga belum dapat mendapatkan banyak kepercayaan dari klien, 

dan penyebab lain yaitu masih adanya kompetitor lain yang sudah terlebih dulu 

terjun kedalam bisnis ini. Maka dari itu untuk mendapatkan kepercayaan dari 

klien ADJ Studio harus lebih gencar dalam dalam promosi serta memberikan 

memberikan layanan yang terbaik kepada klien serta memberikan hasil yang 

berkualitas sehingga ADJ Studio dapat mulai dikenal dan dicari klien. 

Pada fase kedua dan ketiga, posisi ADJ Studio setara dengan klien 

karena ADJ Studio sudah memiliki banyak klien dan juga sudah mulai dikenal 

masyarakat luas. Sehingga pada fase ini ADJ Studio harus terus 

mempertahankan dan juga memperbaiki kualitas baik dari pelayanan desain dan 

juga kualitas dari produk yang dijual kepada klien sehingga klien mendapatkan 

rekomendasi dan tidak kecewa melainkan dapat ikut merekomendasikan 

kembali ADJ Studio. 

1.4.3. Produk Subtitusi 

Pada jaman modern sudah semakin banyak layanan ataupun produk 

bisnis yang menggantikan jasa desainer interior karena tidak adanya biaya 

desain serta lebih cepat untuk didapat. Beberapa produk atau jasa yang menjadi 

substitusi dari jasa arsitektur interior yaitu : 

Tabel 1.8. Produk Subsitusi 

Produk Substitusi Kelemahan 

Toko penyedia 

furniture yang sudah 

termasuk desain 

interior 

Desain yang diberikan memiliki tingkat originalitas 

yang rendah karena produk yang dijual merupakan 

produk yang dapat diproduksi secara masal. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 2.8. Produk Subsitusi (Sambungan) 

Produk Substitusi Kelemahan 

Toko penyedia 

furniture yang sudah 

termasuk desain 

interior 

Desain juga kurang maksimal pada ruangan nantinya 

karena tidak khusus didesain untuk ruangan yang 

bersangkutan (keadaan ruang dilapangan) 

Media Massa 

(Majalah, Buku, dll) 

Kurangnya originalitas desain dan juga belum tentu 

mengalami kecocokan desain karena desain yang 

dibuat pada media massa tidak menggunakan area 

yang akan kita desain (kurang sesuai dengan 

keadaan lapangan) akan ada perubahan desain 

karena desain tersebut tidak khusus di desain untuk 

ruangan klien. 

Internet (Youtube, 

google, pinterest, 

aplikasi desain, dll) 

Nilai originalitas sangat rendah. Sulit untuk 

direalisasikan kelapangan karena tidak khusus 

didesain untuk ruangan klien. 

Sumber : Data Observasi dan Olahan Pribadi (2018) 

Beberapa hal tersebut membuat posisi ADJ Studio terhadap produk 

subtitusi menjadi lemah. Yang mengakibatkan posisi ADJ Studio menjadi 

setara dengan produk substitusi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan terus 

berkomitmen dan melakukan promosi marketing kepada masyarakat luas untuk 

penggunaan jasa dari biro konsultan arsitektur interior yang memiliki nilai 

originalitas tinggi, serta desain yang dihasilkan akan mudah untuk diaplikasikan 

karena dirancang dan didesain berdasarkan keadaan lokasi klien dan permintaan 

klien secara langsung. 

1.4.4. Pemasok 

Untuk menjadi perusahaan yang dapat bersaing didunia bisnis dan terus 

bertahan diperlukan key partner atau supplier untuk menunjang kinerja 

perusahaan. Maka dari itu ADJ Studio juga membutuhkan dukungan dari 

supplier guna menunjang kinerja. Beberapa supplier yang akan membantu 

berkembangan dan kinerja ADJ Studio antara lain : 
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Tabel 1.9. Daftar Supplier 

Nama 

Perusahaan 
Alamat No Telepon Keterangan 

Goodrich 

(Wallpaper) 

Building Pakuwon 

Square AK 1 Jalan 

Mayjen Yono-

Soewoyo no. 35-36 

Surabaya 

031-

99421249 

Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

Roman Ceramic 

(Ceramic) 

Jl. Darmo Permai 

Selatan XIV/16, 

Surabaya 

031-7437560 Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

Platinum 

Keramik 

(Ceramic) 

Jl. Panglima 

Sudirman 23-25, 

Surabaya 

031-5312358 

 

Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

Depo Bangunan Jl. Raya Ahmad Yani 

No. 41-43, Sidoarjo 

031-8557080 Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

Roman Granit 

(PT. Satya 

Langgeng 

Sentosa) 

Jl. Raya Diponegoro 

27, Surabaya 

031-5620705 Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

PT. Eresa Putra 

Mandiri 

(Ventilation & 

Airconditioning) 

Komplek Duta 

Square blok A-10, 

Grogol, Jakarta Barat 

021-

56962156 

(Telp & Fax) 

Harga sesuai 

dengan 

perjanjian 

PT. Berca 

Schindler Lifts 

(Lift & 

Elevator) 

Menara Rajawali 2nd 

Floor. Jl. DR Ide 

Anak Agung Gde 

Agung Lot. 5.1. 

Kawasan Mega 

Kuningan Jakarta 

021-

80668222 

 

021-

22584521 

(Fax) 

Harga Fix, 

namun dapat 

sesuai perjanjian 

AJBS Jl. Ratna No. 14 

blok C-2, Ngagel  

031-8557080 Harga Fix 

Metropolis 

(Print) 

GWalk Citraland, 

Surabaya 

031-7403222 Harga Fix 

Sumber : Survey Lapangan (2018) 
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Tabel 1.9. Daftar Supplier (Sambungan) 

Nama 

Perusahaan 
Alamat No Telepon Keterangan 

Informa Home Center 

Indonesia 

PT. Kawan Lama 

Building 6th Floor 

Jl. Puri Kencana No. 

1 

Meruya – Kembangan 

Jakarta 11610 

1500382 

 

08558822333 

(sms) 

Harga Fix 

Sumber : Survey Lapangan (2018) 

Posisi ADJ Studio terhadap pemasuk atau supplier yaitu ADJ Studio 

berada ditingkat yang setara karena ADJ Studio masih memiliki pemasok lain. 

Sehingga tingkat ketergantungan ADJ Studio cukup kecil. Namun ADJ Studio 

juga harus tetap menjalin relasi sebanyak-banyaknya serta sebaik-baiknya 

karena supplier sangat dibutuhkan oleh ADJ Studio guna menjalan perusahaan 

biro konsultan arsitektur interior. 
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1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Untuk ancaman yang diterima oleh ADJ Studio dalam menjalankan 

bisnis biro konsultan arsitektur interior cukup tinggi karena semakin 

berjalannya tahun profesi dari desainer arsitektur interior maupun desainer 

interior semakin meningkat. 

 

Bagan 1.2. Pertumbuhan Profesi Desainer Interior Didunia 

Sumber : joboutlook.gov.au 

Ancaman pendatang baru bagi ADJ Studio cukup beraneka ragam, pada 

fase pertama ancaman bagi ADJ Studio adalah mahasiswa semester akhir, 

kisaran semester 7 hingga 8, serta mahasiswa fresh graduate. Bahkan tidak 

jarang ancaman yang muncul berasal dari perusahaan biro konsultan yang sudah 

besar namanya. Hal ini membuat persaingan dalam bisnis ini cukup ketat. 

Pada fase kedua dan ketiga, ancaman pendatang baru dapat berasal dari 

perusahaan yang sudah memiliki nama, portofolio yang cukup banyak, hingga 

pengalaman yang memadai. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dengan 

bertambahnya kompetensi dan kemampuan dari ancaman pendatang baru. 



 46 

Upaya yang dapat dilakukan oleh ADJ Studio agar dapat terus bersaing 

dalam bisni biro konsultan arsitektur interior akan dijelaskan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1.10. Kesimpulan Analisa Industri Terhadap Perusahaan Fase I 

Forces 
Kedudukan 

Perusahaan 
Solusi 

Kompetisi Industri Pada fase awal 

kedudukan dari ADJ 

Studio masih berada 

dibawah kompetitor 

karena mengingat 

perusahaan baru dan 

juga belum banyak 

dikenal masyarakat 

umum. 

Memaksimalkan promosi 

dengan membangun 

branding yang baik kepada 

klien dengan memberikan 

pelayanan maksimal dengan 

hasil desain yang 

memuaskan. 

Konsumen Pada fase awal ADJ 

Studio berdada 

dibawah konsumen 

atau klien karena 

masih belum cukup 

dikenal dan juga 

belum tingginya rasa 

kepercayaan klien 

kepada ADJ Studio. 

Memberikan pelayanan 

yang maksimal sehingga 

klien ada kemungkinan 

untuk menggunakan jasa 

ADJ Studio kembali, serta 

membangun branding yang 

baik. 

Produk Substitusi Posisi ADJ Studio 

setara dengan produk 

substitusi. 

Terus menjaga kualitas dan 

mengembangkan desain 

sehingga desain yang 

disajikan kepada klien tetap 

menarik dan memiliki unsur 

fleksibilitas layout yang 

dapat membantu klien.  

Pemasok/Supplier Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

pemasok/supplier 

Terus memperluas network 

sehingga memiliki banyak 

pemasok yang 

memungkinkan untuk 

dijadikan partner. 

Ancaman Pendatang 

Baru 

Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

Ancaman Pendatang 

Baru 

Terus menjaga kualitas 

desain dan pelayan kepada 

klien sehingga klien tidak 

berpindah melainkan bisa 

membantu memberikan 

rekomendasi kepada 

masyarakat luas. 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.11. Kesimpulan Analisa Industri Terhadap Perusahaan Fase II 

Forces 
Kedudukan 

Perusahaan 
Solusi 

Kompetisi Industri Pada fase kedua, 

posisi ADJ Studio 

setara dengan 

kompetitor dalam 

kompetisi industri 

Terus memberikan value 

perusahaan, dan terus 

memberikan pelayanan 

yang terbaik terhadap klien. 

Konsumen Pada fase kedua, 

posisi ADJ Studio 

setara dengan klien, 

karena telah banyak 

portofolio, klien 

perusahaan, dan juga 

mulai dikenalnya 

perusahaan dalam 

masyarakat luas. 

Memberikan pelayanan 

yang maksimal sehingga 

klien ada kemungkinan 

untuk menggunakan jasa 

ADJ Studio kembali, serta 

terus memberikan value dan 

pelayan yang terbaik 

terhadap klien. 

Produk Substitusi Posisi ADJ Studio 

setara dengan produk 

substitusi, karena 

ADJ Studio sudah 

memiliki branding 

dan sudah cukup 

dikenal masyarakat. 

Terus menjaga kualitas dan 

mengembangkan desain 

sehingga desain yang 

disajikan kepada klien tetap 

menarik dan memiliki unsur 

fleksibilitas layout. 

Pemasok/Supplier Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

pemasok/supplier. 

Terus memperluas network 

sehingga memiliki banyak 

pemasok yang 

memungkinkan untuk 

dijadikan partner. 

Ancaman Pendatang 

Baru 

Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

Ancaman Pendatang 

Baru (Perusahaan 

ternama) dan diatas 

pendatang baru 

seperti perusahaan 

yang baru merintis 

ataupun mahasiswa 

atau  fresh graduate. 

Terus menjaga kualitas 

desain dan pelayan kepada 

klien sehingga klien tidak 

berpindah melainkan bisa 

membantu memberikan 

rekomendasi kepada 

masyarakat luas. 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.12. Kesimpulan Analisa Industri Terhadap Perusahaan Fase III 

Forces 
Kedudukan 

Perusahaan 
Solusi 

Kompetisi Industri 

Pada fase ketiga, 

posisi ADJ Studio 

setara dengan 

beberapa kompetitor 

dalam kompetisi 

industri, namun 

masih lemah dengan 

perusahaan yang 

telah mendunia. 

Terus memberikan value 

perusahaan, dan terus 

memberikan pelayanan 

yang terbaik terhadap klien. 

 

Terus melakukan promosi 

dan pengenalan produk 

kepada masyarakat 

Konsumen Posisi ADJ Studio 

setara dengan klien, 

karena sudah 

banyaknya 

portofolio, klien 

perusahaan, dan juga 

mulai dikenalnya 

perusahaan dalam 

masyarakat luas. 

Memberikan pelayanan 

yang maksimal sehingga 

klien ada kemungkinan 

untuk menggunakan jasa 

dan produk ADJ Studio 

kembali, serta terus 

memberikan value dan 

pelayan yang terbaik 

terhadap klien. 

Produk Substitusi Posisi ADJ Studio 

setara dengan produk 

substitusi, karena 

ADJ Studio sudah 

memiliki branding 

dan sudah cukup 

dikenal masyarakat. 

Terus menjaga kualitas dan 

mengembangkan desain dan 

produk sehingga desain dan 

produk yang disajikan 

kepada klien tetap menarik 

dan memiliki unsur 

fleksibilitas layout. 

Pemasok/Supplier Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

pemasok/supplier. 

Terus memperluas network 

sehingga memiliki banyak 

pemasok yang 

memungkinkan untuk 

dijadikan partner. 

Ancaman Pendatang 

Baru 

Posisi ADJ Studio 

setara dengan 

Ancaman Pendatang 

Baru (Perusahaan 

ternama) dan berada 

diatas pendatang baru 

seperti perusahaan 

yang baru merintis 

ataupun mahasiswa 

atau  fresh graduate. 

Terus menjaga kualitas 

desain, produk, dan pelayan 

kepada klien sehingga klien 

tidak berpindah melainkan 

bisa membantu memberikan 

rekomendasi kepada 

masyarakat luas. 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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1.4.6. Analisa Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 

Berikut analisa SWOT ADJ Studio pada fase satu, dua dan tiga:  

Tabel 1.13. Matriks SWOT Fase I  

  Strength  

1. Perusahaan mampu 

membuat solusi dalam 

desain fleksibiltas 

ruang. 

 

2. Adanya garansi yang 

diberikan perusahaan 

selama 1 tahun. 

 

3. Memiliki pengetahuan 

dan pembelajaran 

mengenai arsitektur 

interior. 

Weakness  

1. Koneksi masih 

kurang. 

 

2. Branding yang 

belum kuat. 
 

3. Belum memiliki 

SDM yang 

memadai.  

Opportunities  

1. Kebutuhan akan 

properti semakin 

meningkat. 

 

2. Interior menjadi 

lifestyle dan penunjang 

ekonomi dan bisnis. 

 

3. Surabaya mengalami 

pekembangan yang 

pesat dalam bisang 

usaha.  

Strategi S – O  

1. Dengan cepat 

menyiapkan promosi 

pada masyarakat, 

melalui  Instagram, 

website, dan word of 

mouth.  

 

2. Membuat portofolio 

untuk menunjang 

proses marketing. 

 

3. Menjalin koneksi 

dengan banyak 

pengusaha, investor, 

bahkan developer.  

Strategi W – O  

1. Menjalin kerjasama 

dengan supplier 

hingga perusahaan 

sejenis untuk 

berkolaborasi. (untuk 

mengenalkan 

perusahaan) 

 

2. Adanya promosi 

marketing terhadap 

segmen yang dituju. 

 

3. Membatasi target 

penerimaan proyek 

dalam satu tahun 

sebanyak 5 proyek 

saja, (kurangnya 

sumber daya) 

Sehingga dapat 

menjaga kualitas yang 

dihasilkan oleh 

perusahaan. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018)  
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Tabel 1.13. Matriks SWOT Fase I (Sambungan) 

Threats 

1. Pesaing substitusi 

semakin banyak dan 

semakin mudah 

untuk dijangkau 

masyarakat. 

 

2. Banyak bisnis yang 

sudah terlebih dulu 

terjun, sehingga 

nama sudah jauh 

lebih dikenal, 

maupun bisnis baru 

serupa yang terus 

bermunculan dengan 

inovasi value yang 

tidak dapat 

diprediksi. 

 

3. Terus 

berkembangnya 

pengetahuan 

mengenai arsitektur 

interior, baik dari 

material, hingga 

style, bahkan trend. 

Strategi S – T  

1. Terus meningkatkan 

promosi marketing 

serta terus 

meningkatkan 

kualitas perusahaan 

dengan adanya 

pembelajaran material 

baru, hingga style 

baru. 

 

2. Memberikan value 

lebih dan terus 

mempertahankan 

kinerja perusahaan. 

Dalam pemberian 

garasi juga harus 

tetap bekerja secara 

professional dan 

melakukan dengan 

sebaik-baiknya. 

 

3. Terus melakukan 

pembelajaran dan 

mengikuti kegiatan 

terkait sosialisasi 

material, style, 

bahkan trend. 

Menjalin kerja sama 

dengan supplier 

material guna 

mendapat informasi 

mengenai material 

baru, style trend baru. 

Mengikuti informasi 

melalui media 

pendukung seperti 

sosial media maupun 

media cetak. 

Strategi W – T 

1. Mendorong promosi 

marketing dengan 

selalu mengaitu 

supplier untuk 

menjadi pendukung 

perusahaan. 

 

2. Adanya promosi 

marketing terhadap 

segmen yang dituju, 

serta menunjukkan 

kinerja yang baik 

pada setiap klien 

yang diterima ADJ 

Studio. 

 

3. Terbuka bagi desain 

muda untuk 

bergabung bersama 

ADJ Studio. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.14. Matriks SWOT Fase II 

  Strength  

1. Sumber Daya yang 

dimiliki sudah baik. 

 

2. Memiliki hubungan 

dengan klien maupun 

koneksi yang cukup 

luas. 

 

3. Memiliki banyak 

portofolio. 

Weakness  

1. Kurangnya 

perhatian terhadap 

klien karena 

proyek yang 

diterima sudah 

cukup banyak.  

Opportunities  

1. Kebutuhan properti 

semakin meningkat. 

 

2. Interior menjadi 

lifestyle dan penunjang 

ekonomi dan bisnis. 

 

3. Surabaya mengalami 

pekembangan yang 

pesat dalam bidang 

usaha. 

Strategi S – O  

1. Terus melakukan 

proses update melalui  

Instagram, website, 

dan word of mouth 

mengenai portofolio. 

 

2. Menjaga hubungan 

secara berkepanjangan 

dan terus menjalin 

koneksi terhadap 

masyarakat luas. 

 

3. Mengikuti pameran 

exhibition yang 

memiliki keterkaitan 

maupun 

membutuhkan desain 

arsitektur interior 

(Decorintex-Surabaya,  

dll) 

Strategi W – O  

1. Menjalin kerjasama 

dengan supplier untuk 

tetap menjaga kualitas 

desain dari 

perusahaan. 

 

2. Adanya promosi 

marketing terhadap 

segmen yang dituju. 

 

3. Membatasi target 

penerimaan proyek 

dalam satu tahun 

sebanyak 10 proyek 

saja, sehingga dapat 

menjaga kualitas serta 

hubungan dengan 

klien. 

Threats 

1. Pesaing substitusi 

semakin banyak dan 

semakin mudah untuk 

dijangkau masyarakat. 

 

2. Banyak bisnis yang 

sudah terlebih dulu 

terjun, sehingga nama 

sudah jauh lebih 

dikenal, maupun bisnis  

Strategi S – T  

1. Terus meningkatkan 

promosi marketing 

serta terus 

meningkatkan kualitas 

perusahaan dengan 

adanya pembelajaran 

material, style, hingga 

trend yang baru. 

Strategi W – T 

1. Terus konsisten 

dengan kinerja yang 

dilakuka perusahaan. 

 

2. Terus melakukan 

follow-up klien untuk 

menjalin hubunga 

baik. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.14. Matriks SWOT Fase II (Sambungan) 

Threats 

baru serupa yang terus 

bermunculan dengan 

inovasi value yang 

tidak dapat diprediksi. 

 

3. Terus berkembangnya 

pengetahuan mengenai 

arsitektur interior, baik 

dari material, hingga 

style, bahkan trend. 

Strategi S – T  

2. Terus 

mempertahankan 

kinerja perusahaan dan 

teru menjalin relasi 

serta hubungan yang 

baik dengan klien dan 

supplier. 

 

3. Terus melakukan 

pembelajaran serta 

update mengenai 

arsitektur interior 

Strategi W – T 

4. Melakukan update 

informasi seputar 

arsitektur interior dari 

klien ataupun media 

lainnya. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Tabel 1.15. Matriks SWOT Fase III 

  Strength  

1. Sudah dapat 

memproduksi sendiri 

alat pendukung 

instalasi ruang. 

Weakness  

1. Belum memiliki 

workshop sendiri 

sehingga pemesran 

produk masih 

menggunakan pre-

order.  

Opportunities  

1.Kebutuhan akan kantor 

yang memiliki 

fleksibiltas ruang 

semakin meningkat 

(Ekonomi Digital) 

 

Strategi S – O  

1. Terus menggunakan 

produk pendukung 

instalasi yang telah 

diproduksi oleh ADJ 

Studio sebagai salah 

satu medua untuk 

promosi dan 

pengenalan produk 

dari ADJ Studio. 

Strategi W – O  

1. Menjalim kerjasama 

dengan workshop 

serta adanya 

pengawasa pada saat 

proses produksi dan 

juga adanya quality 

control untuk menjaga 

kualitas produk ADJ 

Studio. 

Threats 

1. Terus berkembangnya 

pengetahuan mengenai 

arsitektur interior, baik 

dari material, hingga 

style, bahkan trend. 

Strategi S – T  

1. Terus melakukan 

pembelajaran serta 

update  mengenai 

arsitektur interior dan 

terus melakukan 

inovasi terhadap 

produk yang 

Strategi W – T 

1. Adanya lakukan 

update informasi 

terkait arsitektur 

interior terutama 

untuk sitem 

instalasi, serta 

menjalin hubungan 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.15. Matriks SWOT Fase III (Sambungan) 

Threats 

 

Strategi S – T  

produk yang 

diproduksi oleh ADJ 

Studio 

Strategi W – T 

baik dengan 

workshop guna 

menjaga kualitas 

produk dan juga 

mencari workshop 

kerjasama baru 

untuk melengkapi 

kebutuhan produksi 

(alat yang lebih 

modern atau 

pengolahan yang 

lebih) 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Pada Analisa SWOT pada dua fase diatas, ADJ Studio akan terus 

mengadakan promosi perusahaan, terus menjalin relasi yang baik dengan klien 

dan supplier, maupun perusahaan pendukung lainnya, memberikan pelayan 

yang terbaik dan konsisten terhadap klien, serta terus melakukan update 

informasi dan mempelajari hal-hal terkait arsitektur interior baik dari material, 

style, hingga trend yang sedang beredar, agar dapat terus unggul dalam bisnis 

sebagai biro konsultan arsitektur interior. 

1.4.7. Strategi Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan Porter (2012), Competitive Advantage Strategy atau 

Strategi Keunggulan Bersaing dapat ditemukan dengan menggunakan tabel 

Generic Strategy Framework seperti yang tertulis dibawah ini : 

Tabel 2.16. Tabel Generic Strategy Framework 

Cost Leadership Differentiation 

Cost Leadership Focus Differentiation Focus 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

Dalam bisnis biro konsultan arsitektur interior persaingan yang muncul 

cukup tinggi sehingga membutuhkan strategi khusus untuk dapat terus bertahan 
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dan juga berkembang. ADJ Studio memilih Differentiation Focus, yaitu 

memfokuskan kepada fleksibiltas instalasi guna mendukung fleksibiltas ruang 

yang didesain oleh ADJ Studio. 

ADJ Studio juga menggunakan Differentiation, yaitu differentiation 

value, differentiation marketing, dan differentiation people. 

Competitive Advantage Strategy ADJ Studio yang meliputi 

differentiation value, yaitu : 

- Memberikan layanan desain arsitektur interior yang menekankan 

fleksibilitas layout dengan memperhatikan fleksibilitas instalasi sehingga 

akan mempermudah proses pemasangan (pengerjaan), pemeliharaan 

(maintenance), dan revovasi nantinya. 

- Keikut sertaan klien dalam desain (dalam ide, diskusi, perencangan, bahkan 

pelaksanaan). 

- Adanya garansi selama 1 tahun terhadap desain yang direalisasikan oleh 

partner ADJ Studio (proses realisasi melalui ADJ Studio). 

- Adanya pendampinginan selama desain ADJ Studio masih digunakan oleh 

klien. Layanan ini mirip dengan garansi namun layanan ini berbayar karena 

sudah melewati masa garansi. 

- Adanya produk dari ADJ Studio sendiri yang berupa alat bantu untuk 

fleksibilitas instalasi ruang (pada fase ketiga) 

Competitive Advantage Strategy ADJ Studio yang meliputi 

differentiation marketing, yaitu : 
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- Pembuatan website, account Instagram, facebook fan page, snapchat, serta 

e-mail untuk menunjang perkembangan perusahaan. Fungsi dari pembuatan 

media sosial tersebut merupakan salah satu cara untuk menyampaikan 

informasi terkait perusahaan secara cepat kepada masyarakat luas, baik 

berupa promo dan portofolio perusahaan. Adanya kantor ADJ Studio 

- Melakukan publikasi portofolio design kedalam media cetak seperti 

majalah HomeDiary, Griya ASRI, Laras, iDEA, SERIALRUMAH, TREN, 

Livingetc, Elle Décor, Home &Décor, dll 

- Adanya promo yang ditawarkan berupa cashback yang sudah diatur melalui 

peraturan dan syarat yang berlaku. 

- Bekerja sama dengan showroom atau retail untuk turut memasarkan dan 

menjual produk dari ADJ Studio (pada fase ketiga) 

Competitive Advantage Strategy ADJ Studio yang meliputi 

differentiation people, yaitu : 

- Merekrut sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang interior 

architecture, interior design, architect dan memiliki latar belakang sistem 

instalasi yang baik untuk penyusunan serta desain instalasi ruang. 

- Melakukan evaluasi kerja pada setiap pekerjaan yang telah selesai 

dikerjakan, sehingga dapat dimaksimalkan kembali dalam proyek 

selanjutnya. 

- Adanya pelatihan secara berkala kepada seluruh pekerja perusahaan untuk 

terus meningkatkan kompetensi serta motivasi kerja. Pelatihan ini terkait 

pemahaman mengenai sistem kerja kantor hingga pendalaman mengenai 

fleksibilitas instalasi guna mendukung fleksibilitas layout. 
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Berdasarkan penjabaran diatas, Strategi yang dilakukan ADJ Studio, 

yaitu dengan terus meningkatkan promosi marketing dengan beberapa 

keunggulan yang dimiliki ADJ Studio yang meliputi value desain fleksibilitas 

layout dengan adanya fleksibilitas instalasi, produk pendukung fleksibilitas 

instalasi (pada fase ketiga), terdapat garansi yang diberikan kepada klien, 

cashback yang akan diberikan kepada klien. 

Cara lain adalah dengan menjaga konsistensi dari kinerja ADJ Studio 

sendiri, dengan selalu menghasilkan desain dan produk yang dapat menjawab 

permasalahan, kebutuhan bahkan keinginan klien dalam setiap desainnya 

dengan melibatkan unsur dari fleksibilitas layout. Hubungan yang baik didalam 

perusahaan sendiri juga sangat penting dalam menghasilkan desain dan produk 

yang baik. Tidak kalah pentingnya, hubungan dengan klien dalam jangka 

panjang dan melibatkan klien dalam proses perancangan desain hingga realisasi 

sangat penting agar desain yang dibuat benar-benar dapat menyelesaikan 

permaslah, kebutuhan, dan keinginan dari klien sendiri. Menjalin hubungan 

yang baik dengan para supplier dan workshop serta beberapa perusahaan 

pendukung ADJ Studio. Pada fase ketiga, perusahaan akan juga turut menggait 

perusahaan sejenis untuk bekerjasama dan menggunakan produk dari ADJ 

Studio kedalam desain dari proyek perusahaan kerjasama. 

1.5. Rencana Pemasaran 

1.5.1. Strategi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:38), inti dari pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
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memuaskan tujuan individu dan organisasi. Konsep pemasaran terdiri dari tiga 

bagian utama, yaitu segmentation (segmentasi pasar), targeting (target pasar), 

dan positioning (posisi perusahaan). 

Untuk mencapai keberhasilan dalam usaha, ADJ Studio juga akan 

menggunakan strategi marketing guna menyampaikan value perusahaan kepada 

klien, yang akan dijabarkan dalam tiga bagian utama, yaitu : 

1.5.1.1. Segmentation 

Konsep segmentasi yang digunakan oleh ADJ Studio yaitu B2B, 

dimana proyek-proyek yang ditangani ADJ Studio berupa proyek 

perkantoran untuk Teknologi Informasi dan juga Desain Komunikasi 

Visual ataupun industri kreatif yang membutuhkan perpindahan ruang 

yang cukup sering (perpindahan layout atau tataan ruang), serta butuh 

perhatian lebih mengenai instalasi karena sangat banyak dan cukup 

rumit. 

a. Geographic Segmentation 

Pada fase pertama, perusahaan mengambil segmentasi nasional 

khususnya Surabaya, karena selain Surabaya merupakan kota yang sedang 

berkembang, Surabaya juga memiliki tingkat kebutuhan akan properti yang 

tinggi, sehingga peluang bagi perusahaan ADJ Studio cukup tinggi.  

Pada fase kedua, perusahaan akan mengambil segmentasi yang lebih 

luas yaitu mulai mengerjakan desain untuk area nasional serta internasional 

yaitu kawasan Asia yang belum terlalu rumit dalam proses perijinan usaha. 

Pada fase ketiga, akan memiliki segmentasi yang sama dengan fase 

kedua namun sudah mulai untuk memperbanyak proyek internasional dan 
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juga untuk produk dari ADJ Studio sendiri berasa disegmentasi di Surabaya 

sebagai awal pembuatan produk ADJ Studio. 

b. Demographic Segmentation 

Segmentasi pasar yang dituju oleh ADJ Studio akan terbagi 

berdasarkan klasifikasi proyek, kebutuhan klien, serta perilaku klien. Hal 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

a) Untuk pasar B to B (Business to Business) - Desain 

- Segmen pekerjaan : Owner atau pengusaha, Investor, Developer 

  Bidang Teknologi Informasi, Desain 

  Komunikasi Visual, Industri Kreatif, 

  ataupun kantor yang membutuhkan 

  fleksibilitas layout dan instalasi yang tinggi 

- Usia   : 25 – 40 tahun (Pekerja) 

- Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

- Penghasilan  : Diatas Rp. 35.000.000/ bulan 

- Jenis Proyek  : Office 

b) Untuk pasar B to B (Business to Business) – Produk (Fase ketiga) 

- Segmen pekerjaan : Owner atau pengusaha, Investor, Developer 

  Biro Arsitektur Interior 

- Usia   : 25 – 40 tahun (Pekerja) 

- Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

- Penghasilan  : Diatas Rp. 25.000.000/ bulan 

- Jenis Produk  : Pendukung instalasi instalasi ruang (alat 

  pendukung instalasi pada perabot, cable 

  tray, dan lainnya) 
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c) Kebutuhan dan keinginan klien : 

- Jasa desain arsitektur interior yang dapat menyelesaikan permasalah 

klien. 

- Desain yang dapat memberikan value berkepanjangan dengan 

desain yang memiliki konsep fleksibilitas layout dengan 

memperhatikan fleksibiltas instalasi ruang. 

- Desain yang dapat bertahan lama dengan hanya melakukan renovasi 

sederhana. 

d) Perilaku Konsumen 

- Klien yang royal, tidak hanya melihat biaya yang dikeluarkan 

melainkan melihat hasil dari desain yang dapat membantu 

memaksimalkan fleksibilitas layout terkait untuk mempermudah 

proses pemasangan, pemeliharaan (maintenance), dan renovasi. 

c. Psychographic Segmentation 

Target dari ADJ Studio merupakan masyarakat yang membutuhkan 

desain yang memiliki fleksibiltas ruang tinggi untuk menunjang kinerja dan 

masyarakat yang tidak dapat terganggu dalam jangka waktu lama pada saat 

proses pemasangan, pemeliharaan (maintenance), hingga renovasi, karena 

akan mempengaruhi produktifitas klien yang bersangkutan. 

1.5.1.2. Targeting 

Berdasarkan dari penjualan nilai jasa dan segmentasi yang dituju 

oleh ADJ Studio, maka pasar yang dituju merupakan masyarakat dengan 

golongan ekonomi atas. ADJ Studio akan menggunakan Concentrated 

Marketing Strategy, yaitu ADJ Studio akan menawarkan value desain dan 
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juga produk yang mengutamakan fleksibiltas layout dengan memperhatikan 

fleksibilitas instalasi ruang untuk menyelesaikan permasalah klien terkait 

fleksibilitas layout. 

1.5.1.3. Positioning 

Berikut merupakan pemetaan positioning ADJ Studio pada fase I, II 

dan III, berdasarkan klasifikasi desain yang meliputi harga, kualitas desain, 

brand atau popularitas biro serta pengalaman. Pemilihan ketiga 

perbandingn kuadrat tersebut dikarena berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan, bahwa hal terpenting dalam menentukan biro konsultan 

arsitektur interior adalah harga, desain, kualitas desain, serta  

Bagan 1.3. Skema pemetaan positioning ADJ Studio (Harga – Kualitas Desain) 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.4. Skema pemetaan positioning ADJ Studio (Harga – Pengalaman) 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Bagan 1.5. Skema pemetaan positioning ADJ Studio (Harga – Brand) 

 
Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

1.5.2. Bauran Pemasaran (4P/7P) 

1.5.2.1. Product 

Product yang mempengaruhi proses marketing adalha desain 

ataupun produk yang dihasilkan akan dioptimalkan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan klien, karena klien akan dilibatkan dalam 

proses pengerjaan. Product yang ditawarkan oleh ADJ Studio yaitu 

Design and Product (Product akan dijual pada fase ketiga perusahaan). 

ADJ Studio sendiri juga memiliki layanan tambahan berupa build (build 
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akan dikerjakan oleh partner kerja dari ADJ Studio). Dimana desain 

yang dihasilkan merupakan desain yang mementingkan fleksibilitas 

layout dengan memperhatikan fleksinilitas instalasi ruang, sehingga 

akan mempermudah dan mempercepat proses pemasangan (realisasi), 

pemeliharaan (maintenance), dan renovasi dikemudian hari karena tidak 

membutuhkan renovasi besar. Desain ini akan disampaikan dan 

diberikan kepada klien dalam bentuk : 

- Perspektif (Hasil Desain) 

- Tampak 

- Potongan 

- Denah 

- Detail 

- RAB 

Produk lain yang dihasilkan oleh ADJ Studio yaitu alat 

pendukung instalasi ruang yang akan mulai diproduksi dan dijual pada 

fase usaha ketiga. Produk tersebut diantaranya alat pendukung instalasi 

pada perabot, cable tray, dan lainnya. 

1.5.2.2. Price 

Menurut HDII, harga yang ditetapkan untuk desain pengulangan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk desain ke-1 → 100% 

2. Untuk perulangan desain mulai ke-2 hingga ke-10 → 75% 

3. Untuk perulangan desain mulai ke-11 hingga ke-20 → 50% 

4. Untuk perulangan desain mulai ke-21 hingga ke-50 → 25% 
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5. Pengulanan desain mulai ke-51 hingga seterusnya → 5% 

Imbalan diberikan kepada desain interior pertama, jika terjadi 

pengulangan. Kecuali jika hak cipta sudah diberikan sepenuhnya kepada 

pemberi tugas. 

Pembayaran jasa desain juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan persentasi dari besaran proyek serta klasifikasi proyek 

yang sedang dikerjakan, yang dijabarkan sebagai berikut : 

Klasifikasi Proyek : 

1. Klasifikasi 1 → Tingkat penangan khusus dalam desain (meseum, 

gedung konser, teater, opera, istana negara, residensial) dan 

penangan khusus dan spesifik terhadap pertimbangan gerakan, 

getaran, benturan (kapal laut, pesawat terbang pribadi, gerbong 

kereta, bus pribadi, bus eksklusif, caravan) 

2. Klasifikasi 2 → Tingkat kesulitan dan kompleksitas desain tinggi 

dengan teknik pekerjaan (auditorium, balai siding, gedung 

Lembaga tinggi negara, hotel, club house, spa, restoran, fasilitas 

hiburan dan rekreasi, kasino, pelayanan kesehatan, pusat 

rehabilitas, fasilitas keagamaan) 

3. Klasifikasi 3 → Tingkat kesulitan dan kompleksitas desain sedang 

dengan arsitektur, struktue, ME pencahayaan (perkantoran, bank, 

balai siding, galeri, ruang pameran, bandara, pusat perbenlanjaan, 

motel, bioskop) 

4. Klasifikasi 4 → Desain interior sederhana, namun 

mempertimbangkan faktor dengan arsitektur, struktur, ME 
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pencahayaan (terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, 

Lembaga pendidikan, sarana olah raga, asrama, perpustakaan, 

kafetaria. 

Pembayaran tersebut akan diatur dalam Tabel Presentasi 

Besaran Imbalan Jasa Desain Interior Besaran Jenis dan Pengeluaran 

Proyek. 

Tabel. 1.17. Tabel Presentasi Besaran Imbalan Jasa Desain Interior 

 
Sumber : Buku Pedoman Kerja antara Desainer Interior dan Pemberi Tugas 

(HDII) 

 

Agar dapat unggul ADJ Studio akan memberikan harga yang 

user friendly kepada seluruh klien yaitu harga yang tergantung pada 

kesulitan desain serta keingan klien. Namun segmen yang dituju 

merupakan Kalangan ekonomi atas, sehingga harga desain cukup tinggi.  
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Untuk pembagian termin pada ADJ Studio dibagi menjadi empat 

termin untuk jasa Desain & Build, yaitu : 

- 20% pada saat deal dan perjanjian awal 

- 60% pada saat Desain selesai 

- 10% pada saat revisi telah selesai dikerjakan (jika terdapat 

revisi) dan siap untuk dikerjakan (realisasikan) 

- 10% pada saat pengerjaan selesai 

Untuk pembagian termin jika hanya menggunakan jasa desain 

dari ADJ Studio terdiri dari dua termin, yaitu : 

- 20% pada saat deal dan perjanjian awal 

- 80% setelah desain selesai dikerjakan dan revisi selesai 

dikerjakan 

ADJ Studio akan memberikan cashback sebesar 5% dari total 

biaya desain bagi klien yang telah menyelesaikan pembayaran sebelum 

waktu yang telah ditentukan (untuk desain), yang akan diberikan pada 

saat serah terima desain. 

ADJ Studio akan memberikan cashback tambahan sebesar 5% 

dari total biaya desain bagi klien yang telah menyelesaikan pembayaran 

sebelum waktu yang telah ditentukan (untuk desain dan realisasi 

dikerjakan oleh partner ADJ Studio melalui ADJ Studio), yang akan 

diberikan pada saat serah terima realisasi desain. 

Untuk pembagian termin untuk pembelian produk dari ADJ 

Studio terdiri dari dua termin, yaitu : (pada fase ketiga) 

- 20% pada saat pemesanan 
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- 80% setelah produk diserahkan kepada klien 

ADJ Studio akan memberikan cashback sebasar 10% kepada 

klien yang menyelesaikan pembayaran pada saat proses pemesanan. 

Untuk kustomer produk yang telah melakukan proses pre-order, 

telah melihat hasil dari produk, serta melunasi pembayaran, namun 

belum dapat mengambil terkait satu dan lain hal seperti area tujuan dari 

produk belum siap maka ADJ Studio memberikan tempat untuk 

menitipkan produk sementara yaitu dalam jangka waktu satu bulan. Jika 

melebihi satu bulan  kustomer akan dikenakan biaya penitipan sebesar 

2% dari nilai produk yang dititipkan. 

1.5.2.3. Promotion 

Promotion yang dilakukan oleh ADJ Studio pada fase awal 

dengan menggunakan, yaitu : 

- Word of mouth 

- Bergabung dengan organisasi Desainer Interior 

- Kartu nama 

- Buku portofolio untuk ditunjukkan kepada klien 

- Online marketing (Website, sosial media) 

- Pemberian Cashback 

Pada fase kedua, media promosi yang digunakan oleh ADJ 

Studio, yaitu : 

- Word of mouth 

- Bergabung dengan organisasi Desainer Interior 

- Kartu nama 
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- Buku portofolio untuk ditunjukkan kepada klien 

- Online marketing (Website, sosial media) 

- Pemberian Cashback 

- Media Cetak (Majalah HomeDiary, Griya ASRI, Laras, iDEA, 

Elle Décor, Home &Décor, dll) 

Pada fase ketiga, media promosi yang digunakan oleh ADJ 

Studio, yaitu : 

- Word of mouth 

- Bergabung dengan organisasi Desainer Interior 

- Kartu nama 

- Buku portofolio untuk ditunjukkan kepada klien 

- Buku Katalog Produk 

- Online marketing (Website, sosial media) 

- Pemberian Cashback 

- Media Cetak (Majalah HomeDiary, Griya ASRI, Laras, iDEA, 

Elle Décor, Home &Décor, dll) 

1.5.2.4. Place 

Pada fase pertama, kantor dari ADJ Studio berada di Sub-Co 

Surabaya Barat. 

Pada fase kedua, ADJ Studio akan memiliki bangunan kantor 

sendiri. Pemilihan lokasi kantor ADJ Studio pertama berada di Citraland 

Surabaya, tepatnya di Ruko RA 28, North Junction, Citraland, Surabaya 

Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada segmentasi dari ADJ Studio 

yaitu kalangan yang berekonomi atas serta area Surabaya Barat 
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merupakan bagian Surabaya yang memiliki perkembangan ekonomi 

yang pesat. Alasan lain, karena daerah Surabaya Barat sudah mulai 

bermunculan commercial place yang membutuhkan jasa dari biro 

konsultan arsitektur interior. 

1.5.2.5. People 

Perusahaan ADJ Studio bergerak dibidang jasa, yaitu Biro 

Konsultan Arsitektur Interior, sehingga SDM (Sumber Daya Manusia) 

merupakan kunci dari keberhasilan perusahaan serta sebagai media 

promosi perusahaan kepada masyarakat umum, baik dari kemampuan 

verbal yang baik, berperilaku ramah dan sopan serta tetap memandang 

profesionalitas dalam bekerja dengan cara memperlakukan klien dan 

non-klien secara sama, hingga kualitas kerja yang baik dan dapat 

diandalkan, sehingga menciptakan brand image yang baik di 

masyarakat umum. Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan ini, 

yaitu : 

- Owner : Memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan 

kepada klien, memberikan briefing kepada para designer, 

evaluasi kerja, serta bertanggung jawab besar kepada 

perusahaan. Owner juga harus selalu bersikap professional serta 

sigap karena owner merupakan pribadi pertama yang akan 

dilihat oleh masyarakat umum. 

- Designer : Memiliki kemampuan verbal yang yang baik 

sehingga dapat dengan benar dan tepat mempresentasikan hasil 
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dan solusi desain. Selalu berfikir kritis dan kreatif dengan 

keadaan yang ada pada lapangan. 

- Secretary : Memiliki kemampuan verbal yang baik, dapat 

memberikan jadwal secara sistematis kepada owner sehingga 

pertemuan dengan klien dapat lebih teratur. 

- Finance : Memiliki kemampuan verbal yang baik, memiliki 

ketelitian yang tinggi sehingga dapat menyajikan laporan 

keuangan dengan baik dan sistematis. 

- Customer Service : Memiliki kemampuan verbal yang baik, 

selalu berperilaku sopan dan ramah kepada siapa saja yang 

datang ke kantor ADJ Studio. 

- Site Superviser : Memiliki kemampuan verbal yang baik, dapat 

mengingat, mencatat, serta menyajikan data untuk keperluan 

desain berdasarkan keadaan lapangan.  

- Cleaning Service : Memiliki kemampuan verbal yang baik, 

bersikap professional dengan tidak membedakan siapa saja yang 

datang ke kantor ADJ Studio, bersikap sopan dan ramah, serta 

bekerja sigap dan cepat. 

1.5.2.6. Process 

Dalam proses pelayanan ADJ Studio akan selalu mengutamakan 

kepuasan klien serta profesionalitas dalam bekerja untuk mencapai 

desain akhir untuk memberikan solusi serta keinginan klien. 

Proses yang akan dilakukan oleh ADJ Studio dalam proses kerja 

dengan klien yaitu : 
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- Memberitahukan kepada klien mengenai konsep desain yang 

mementingkan fleksibiltas layout dengan memperhatikan 

fleksibilitas instalasi berserta tujuannya, yang merupakan 

spesialisasi dari ADJ Studio. 

- Memberikan portofolio ADJ Studio. 

- Briefing dari klien mengenai keinginan dan masalah yang 

dialami. 

- Memberikan solusi desain kepada klien dengan beberapa 

referensi dan juga gambar 3D. 

- Pengajuan biaya. 

- Negosiasi 

- Dealing 

- Quality Control → untuk seluruh produk yang akan diserahkan 

kepada klien (hasil desain dan juga produk pada saat fase ketiga) 

Untuk proses-proses lain yang tidak tercantukan diatas, 

mengikuti ketuan dari HDII yaitu mulai dari fase pra-design hingga 

serah terima desain. 

Yang ditonjolkan dalam marketing yaitu keikutsertaan klien 

dalam seluruh proses desain, karena setiap klien akan dilibatkan secara 

langsung mulai dari proses perancangan hingga realisasi untuk 

memastikan desain yang dirancang akan menjawab permasalah, 

kebutuhan dan keinginan klien. 
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1.5.2.7. Physical Evidence 

Sebelum klien menjalin hubungan kerja dengan ADJ Studio 

tentunya klien akan melihat bukti nyata (Physical Evidence) dari 

perusahaan biro konsultan arsitektur interior ADJ Studio, yaitu : 

Tabel. 1.18. Tabel Physical Evidence 

Physical Evidence Deskripsi 

Kantor Klien dapat langsung datang ke kantor ADJ 

Studio untuk konsultasi dan mencari informasi. 

Kartu Nama Dibuat untuk mudah dipahami dan disimpan 

oleh klien. 

Website Kecenderungan masyarakat jaman sekarang 

yang selalu mencari informasi terlebih dahulu 

melalui media internet, sehingga website dibuat 

dengan dan mencantumkan kontak, edukasi 

agar website sering dikunjungi, serta portofolio 

perusahaan.  

Media Sosial Menggunakan media sosial (LINE, Instagram, 

Facebook, dll) untuk mempermudah klien 

dalam menjangkau ADJ Studio. 

Portofolio Dicantumkan di website, dan media sosial 

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

daya tarik serta rasa percaya akan ADJ Studio. 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Beberapa poin yang sudah dijelaskan diatas merupakan media 

pendukung penting yang berpengaruh terhadap kepentingan dari 

marketing perusahaan, dimana proses marketing akan menggunakan 

media pendukung tersebut. 

1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

Salah satu kunci keberhasilan dari perusahaan yaitu dengan 

memanfaatkan marketing yang baik pula. Cara marketing yang akan 

dilakukan oleh ADJ Studio antara lain sebagai berikut : 
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Tabel 1.19. Tabel Marketing Plan Non Rutin 

 Non Rutin   

No.   Kegiatan  Harga  

1.  Mengikuti pameran exhibition 

Tujuan: agar ADJ Studio dapat dikenal oleh 

masyarakat luas 

Waktu: setiap terdapat kesempatan mengikuti 

pameran (Decorintex, Megabuild, dll) 

Rp. 45.000.000,- 

Total biaya non-rutin Rp. 45.000.000,- 

Sumber : Data Olahan Pribadi berdasarkan Survey Lapangan (2018) 

 

Tabel 1.20. Tabel Marketing Plan Rutin 

 Rutin   

No. Kegiatan  Harga  

1.  Pembuatan Kartu Nama 

Tujuan: untuk memperkenalkan ADJ Studio kepada 

calon klien. 

Waktu: setiap bulan 

Rp. 150.000,- 

2.  Pembuatan Portofolio 

Tujuan: agar ADJ Studio dapat terus 

menginformasikan portofolio yang telah dibuat secara 

berkala. 

Waktu: setiap 6 bulan 

Rp. 500.000,- 

3.  Penyebaran Brosur 

Tujuan: untuk memperkenalkan ADJ Studio kepada 

calon klien. 

Waktu: setiap bulan 

Rp. 200.000,- 

4.  Sewa domain Website 

Tujuan: agar ADJ Studio dapat diakses melalui media 

internet dan membantu media promosi secara cepat. 

Waktu: setiap 1 tahun 

Rp. 210.000,- 

(domain) 

 

Rp. 500.000,- 

(hosting) 

5.  Maintenance website 

Tujuan: agar memastikan website berjalan dengan baik 

dan melakukan update informasi melalui website 

Waktu: setiap bulan 

Rp. 150.000,- 

6.  Memasukkan portofolio kedalam majalah 

Tujuan: agar ADJ Studio dapat terus 

menginformasikan portofolio yang telah dibuat secara 

berkala (membangun barnd image) dan dapat 

menginspirasi masyarakat umum 

Waktu: setiap bulan 

Rp. 1.850.000,- 

Sumber : Data Olahan Pribadi berdasarkan Survey Lapangan (2018) 
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Tabel 1.20. Tabel Marketing Plan Rutin (Sambungan) 

7.  Renovasi kantor sesuai season 

Tujuan: agar ADJ Studio dapat mencerminkan konsep 

yang diusaung dari perusahaan (fleksibilitas layout 

dengan memperhatikan fleksibilitas instalasi) 

Waktu: setiap tahun 

Rp. 6.000.000,- 

8.  Biaya lain-lain 

Tujuan: antisipasi biaya tidak terduga pada saat 

proses marketing 

Waktu: setiap season dalam satu tahun 

Rp. 10.000.000,- 

Total biaya rutin tiap bulan Rp. 2.550.000,- 

Total biaya rutin tiap tahun Rp. 48.310.000,- 

Sumber : Data Olahan Pribadi berdasarkan Survey Lapangan (2018) 

Perencanan biaya untuk marketing plan dari ADJ Studio sebesar 

Rp. 48.310.000,- setiap tahunnya dan Rp. 2.550.000,- setiap bulannya. 

Perencanaan Sales forecast ADJ Studio akan dibagi menjadi dua 

fase, yang akan dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 1.21. Tabel Sales Forecast Fase I  

TAHUN 
Perkiraan 

Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Perkiraan 

Total 

Luasan 

Perkiraan 

Harga/m2 

Perkiraan 

Pendapatan 

setiap tahun 

2020 3 200 m2 600 m2 
Rp. 

150.000,- 

Rp. 

90.000.000,- 

2021 4 300 m2 800 m2 
Rp. 

150.000,- 

Rp. 

360.000.000,- 

2022 5 400 m2 2000 m2 
Rp. 

200.000,- 

Rp. 

400.000.000,- 

2023 5 400 m2 2000 m2 Rp. 

200.000,- 

Rp. 

400.000.000,- 

2024 5 400 m2 2000 m2 
Rp. 

250.000,- 

Rp. 

500.000.000,- 

2025 5 600 m2 3000 m2 Rp. 

250.000,- 

Rp. 

750.000.000,- 
Sumber: Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel 1.22. Tabel Sales Forecast Fase II 

TAHUN 
Perkiraan 

Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Perkiraan 

Total 

Luasan 

Perkiraan 

Harga/m2 

Perkiraan 

Pendapatan 

setiap tahun 

2026 7 400 m2 2800 m2 
Rp. 

300.000,- 

Rp. 

840.000.000,- 

2027 7 400 m2 2800 m2 Rp. 

300.000,- 

Rp. 

840.000.000,- 

2028 9 500 m2 4500 m2 Rp. 

400.000,- 

Rp. 

1.800.000.000,- 

2029 10 600 m2 6000 m2 Rp. 

400.000,- 

Rp. 

2.400.000.000,- 

2030 10 800 m2 8000 m2 Rp. 

450.000,- 

Rp. 

3.600.000.000,- 
Sumber: Data olahan pribadi (2018) 

Tabel 1.23. Tabel Sales Forecast Fase III 

TAHUN 
Perkiraan 

Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Perkiraan 

Total 

Luasan 

Perkiraan 

Harga/m2 

Perkiraan 

Pendapatan 

setiap tahun 

2031 

desain 
7 800 m2 5600 m2 

Rp. 

450.000,- 

Rp. 

2.520.000.000,- 

2031 

produk 

10  Rp. 

100.000.000,- 

2032 

desain 
7 800 m2 5600 m2 

Rp. 

450.000,- 

Rp. 

2.520.000.000,- 

2032 

produk 

20  Rp. 

200.000.000,- 

2032 

desain 
7 800 m2 5600 m2 

Rp. 

450.000,- 

Rp. 

2.520.000.000,- 

2032 

produk 

30  Rp. 

350.000.000,- 

2033 

desain 
7 800 m2 5600 m2 

Rp. 

450.000,- 

Rp. 

2.520.000.000,- 

2033 

produk 

30  Rp. 

400.000.000,- 

2034 

desain 
7 800 m2 5600 m2 

Rp. 

450.000,- 

Rp. 

2.520.000.000,- 

2034 

produk 

40  Rp. 

500.000.000,- 
Sumber: Data olahan pribadi (2018) 

Perkiraan ruang lingkup dari sales forecast yang terdapat di ADJ 

Studio untuk fase I merupakan daerah Surabaya dan sekitarnya, Jawa 
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Timur, dan nasional. Untuk fase II merupakan nasional hingga 

internasional dikawasan asia yang tidak terlalu sulit dalam perijinan 

usaha. 

1.6. Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1. Personel dan Uraian Pekerjaan 

 
Bagan. 1.6. Bagan Struktur Organisasi ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

a. Uraian Pekerjaan pada Fase I 

Tabel. 1.24. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase I 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Owner - Bertemu klien 

- Mengambil keputusan 

- Memberikan gambaran kasar desain 

yang sedang dikerjakan (skestsa atau 

penjelasan) 

- Mengawasi kinerja SDM kantor 

Secretary - Mengatur jadwal Owner 

- Membantu owner untuk mencatat dan 

juga merangkum hasil meeting 

dengan klien 

Finance - Mengatur dan melaporkan keuangan 

perusahaan (Pengeluaran dan 

pemasukan) 

Designer Dept - Mengerjakan desain 

- Berdiskusi dengan owner mengenai 

proyek yang sedang dikerjakan 

- Melaporkan hasil desain ke owner 

- Melaporkan hasil desain ke owner 

Estimator Dept - Menghitung RAB dari desain yang 

telah disetujui 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.24. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase I (Sambungan) 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Estimator Dept - Memberikan pertimbangan biaya 

terhadap material pada saat proses 

desain berlangsung 

- Memberikan alternatif bahan 

terhadap desain yang sedang 

dikerjakan. 

Draughtman Dept - Membuat gambar kerja berdasarkan 

obsevasi lapangan dan juga desain 

yang telah disetujui 

Project Manager Dept - Survei lokasi desain 

- Melaporkan hasil observasi lapangan 

- Memberikan pertimbangan dan 

Project Manager Dept - Survei lokasi desain 

- Melaporkan hasil observasi lapangan 

- Memberikan pertimbangan dan 

masukan terhadap proyek yang 

sedang dikerjakan berdasarkan 

observasi dilapangan 

Instalation Departement - Berdiskusi serta mendesain hal-hal 

yang berkaitan dengan fleksibilitas 

layout & fleksibilitas instalasi pada 

proyek terkait 

- Membantu memberikan informasi 

terkait fleksibilitas layout dan 

instalasi ruang kepada klien 

- Mengelola sosial media perusahaan 

Cleaning Service - Menjaga kebersihan kantor 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

b. Urainan Pekerjaan pada Fase II 

Tabel. 1.25. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase II 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Owner - Bertemu klien 

- Mengambil keputusan 

- Memberikan gambaran kasar desain 

yang sedang dikerjakan (skestsa atau 

penjelasan) 

- Mengawasi kinerja SDM kantor 

Secretary - Mengatur jadwal Owner 

- Membantu owner untuk mencatat 

dan juga merangkum hasil meeting 

dengan klien 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.25. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase II (Sambungan) 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Finance - Mengatur dan melaporkan keuangan 

perusahaan (Pengeluaran dan 

pemasukan) 

Designer Dept - Mengerjakan desain 

- Berdiskusi dengan owner mengenai 

proyek yang sedang dikerjakan 

- Melaporkan hasil desain ke owner 

Draughtman Dept - Membuat gambar kerja berdasarkan 

obsevasi lapangan dan juga desain 

yang telah disetujui 

Project Manager Dept - Survei lokasi desain 

- Melaporkan hasil observasi lapangan 

- Memberikan pertimbangan dan 

masukan terhadap proyek yang 

sedang dikerjakan berdasarkan 

observasi dilapangan 

Instalation Departement - Berdiskusi serta mendesain hal-hal 

yang berkaitan dengan fleksibilitas 

layout & fleksibilitas instalasi pada 

proyek terkait 

- Membantu memberikan informasi 

terkait fleksibilitas layout dan 

instalasi ruang kepada klien 

- Mengelola sosial media perusahaan 

Exhibition & Promotion 

Dept 

- Mempromosikan, memperkenalkan 

ADJ Studio baik pada exhibition 

yang diikuti oleh ADJ Studio. 

Cleaning Service - Menjaga kebersihan kantor 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

Tabel. 1.26. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase III 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Owner - Bertemu klien 

- Mengambil keputusan 

- Memberikan gambaran kasar desain 

yang sedang dikerjakan (skestsa atau 

penjelasan) 

- Mengawasi kinerja SDM kantor 

- Quality Control dari produk yang 

akan diserahkan kepada klien. 

Secretary - Mengatur jadwal Owner 

- Membantu owner untuk mencatat 

dan juga merangkum hasil meeting  
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.26. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase III Sambungan) 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Secretary dengan klien 

Finance - Mengatur dan melaporkan keuangan 

perusahaan (Pengeluaran dan 

pemasukan) 

Designer Dept - Mengerjakan desain 

- Berdiskusi dengan owner mengenai 

proyek yang sedang dikerjakan 

- Melaporkan hasil desain ke owner 

Estimator Dept - Menghitung RAB dari desain yang 

telah disetujui 

- Memberikan pertimbangan biaya 

terhadap material pada saat proses 

desain berlangsung 

- Memberikan alternatif bahan 

terhadap desain yang sedang 

dikerjakan. 

Draughtman Dept - Membuat gambar kerja berdasarkan 

obsevasi lapangan dan juga desain 

yang telah disetujui 

Project Manager Dept - Survei lokasi desain 

- Melaporkan hasil observasi lapangan 

- Memberikan pertimbangan dan 

masukan terhadap proyek yang 

sedang dikerjakan berdasarkan 

observasi dilapangan 

Instalation Departement - Berdiskusi serta mendesain hal-hal 

yang berkaitan dengan fleksibilitas 

layout & fleksibilitas instalasi pada 

proyek terkait 

- Membantu memberikan informasi 

terkait fleksibilitas layout dan 

instalasi ruang kepada klien 

- Mengelola sosial media perusahaan 

Exhibition & Promotion 

Dept 

- Mempromosikan, memperkenalkan 

ADJ Studio baik pada exhibition 

yang diikuti oleh ADJ Studio. 

- Memasarkan produk dari ADJ 

Studio berupa alat dukung 

fleksibilitas layout 

- Memperkenalkan produk ADJ 

Studio kepada masyarakat luas. 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.26. Tabel Diskripsi Pekerjaan ADJ Studio Fase III (Sambungan) 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Production Departement - Menyampaikan order kepada 

workshop 

- Pengawan secara berkala pada saat 

proses produksi di workshop 

HRD (Human Resource 

Departement) 

- Menyeleksi setiap karyawan yang 

akan masuk kedalam perusahaan 

ADJ Studio 

- Menerima keluhan dari karyawan 

Cleaning Service - Menjaga kebersihan kantor 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

Untuk mencitakan kinerja yang baik pada perusahaan dibutuhkan juga 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula, terlebih lagi karena perusahaan 

ini bergerak dibidang jasa. 

a. Sistem Recruitting 

Proses recruiting pekerja perusahaan akan dilakukan untuk 

memastikan kualitas, visi, dan misi dari calon pekerja memiliki kecocokan 

dan layak untuk bergabung dengan ADJ Studio. Proses recruiting ini akan 

dilakukan langsung oleh owner saja pada fase I dan akan dilakukan bersama 

sekretaris pada fase II, dan pada fase III akan dilakukan oleh HRD. 

Tabel. 1.27. Tabel Kriteria Recruiting 

Job Desk Kriteria 

Secretary 

Finance 

- Pendidikan minimal S1 jurusan Akuntansi 

- Wanita usia maksimal 28 tahun 

- Jujur, teliti dan berintegritas 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Menguasai Microsoft office dan software 

accurate 

- Berpenampilan menarik 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun di 

bidang yang sama (nilai tambah) 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.27. Tabel Kriteria Recruiting (Sambungan) 

Job Desk Kriteria 

Designer Dept 

 

- Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain 

Interior 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Bersedia mengikuti segala pelatihan dalam 

perusahaan 

- Dapat dengan lancar menggunakan software 

arsitektur dan interior dengan baik, 3D rendering 

(Min. AutoCad, 3DsMax atau SketchUp, 

Photoshop, CorelDraw) 

Estimator Dept - Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain 

Interior 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Dapat dengan lancar menggunakan software 

arsitektur dan interior dengan baik (Min. 

AutoCad, 3DsMax atau SketchUp) 

- Mengetahui wawasan yang luar mengenai 

material-material arsitektur dan juga interior 

Draughtman 

Dept 

- Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain 

Interior 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Dapat dengan lancar menggunakan software 

arsitektur dan interior dengan baik (Min. 

AutoCad) 
Sumber : Data olahan pribadi (2018)  
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Tabel. 1.27. Tabel Kriteria Recruiting (Sambungan) 

Job Desk Kriteria 

Project 

Manager Dept 

- Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain 

Interior 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Dapat dengan lancar menggunakan software 

arsitektur dan interior dengan baik (Min. 

AutoCad) 

Exhibition & 

Promotion Dept 

- Pendidikan minimal S1 Managemen 

- Usia maksimal 28 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Berpenampilan menarik 

Instalation 

Department 

 

- Pendidikan minimal S1 Arsitektur / Desain 

Interior 

- Usia maksimal 30 tahun 

- Mampu berpikir kreatif dan inovatif  

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Memiliki leadership yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Dapat dengan lancar menggunakan software 

arsitektur dan interior dengan baik, 3D rendering 

(Min. AutoCad, 3DsMax atau SketchUp, 

Photoshop, CorelDraw) 

- Bersedia mengikuti training terkait visi 

perusahaan serta sistem desain perusahaan 

mengenai fleksibilitas layout 

- Mengerti dan paham sistem instalasi ruang, 

mulai dari penataan hingga, desain instalasi 

- Memiliki sertifikat terkait instalasi ruang 

selambat-lambatnya 6 bulan setelah bekerja 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

  



 82 

Tabel. 1.27. Tabel Kriteria Recruiting (Sambungan) 

Job Desk Kriteria 

HRD (Human 

Resource 

Departement) 

- Pendidikan minimal S1 Psykologi 

- Usia maksimal 35 tahun 

- Mampu bekerja overtime 

- Bersedia menerima kritik dan masukan 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Berpenampilan menarik 

Cleaning 

Service 

 

- Pendidikan minimal SMP 

- Usia maksimal 35 tahun 

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

- Mampu bekerja overtime 

- Disiplin dan tepat waktu 

- Memiliki kemampuan verbal yang baik 

- Mau bekerja keras 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

b. Sistem Training 

Proses training yang terdapat pada ADJ Studio dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

- Training own job, yaitu training yang dilakukan di area kantor secara 

langsung oleh owner dan juga senior pada bidangnya yang terdapat pada 

kantor. Training ini akan dilakukan secara langsung dengan pemberian 

tugas terhadap proyek yang berkaitan. 

- Training External, yaitu dengan cara mengikut sertakan pekerja kantor 

dalam seminar maupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk 

memaksimalkan kemampuan yang ada pada para pekerja. Hal ini juga 

dimaksud sebagai saran untuk menjalin relasi yang lebih luas lagi 

dengan masyrakatan luas, maupun desainer lain. 

Training atau pelatihan ini bersifat wajib bagi seluruh keryawan 

dari perusahaan ADJ Studio, namun untuk Designer Departement, 

Draughtman Departement, Instalation Departement akan mendapatkan 

training terkait dengan fleksibilitas layout karena desain dari setiap 
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proyek yang akan dikerjakan akan didominasi oleh ketiga departemen 

tersebut. Training tersebut akan meliputi inovasi gaya desain sesuai 

dengan perkembangan trend, inovasi terkait instalasi ruang, sistem kerja 

dari instalasi ruang, jalur perkabelan, dan lain sebagainya. 

c. Sistem Rewarding 

Sistem rewarding ini diadakan dengan tujuan mempererat rasa 

kekeluargaan dalam perusahaan, dengan cara makan bersama serta jalan-

jalan bersama untuk memperingati hari ulang tahun perusahaan, hari-hari 

besar, hari raya agama, serta akan ada trip bersama setiap tiga bulan dan 

special trip setiap lima tahun sekali. 

Tujuan lain dari diadakannya sistem ini yaitu untuk meningkatkan 

rasa kepemilikan pekerja akan perusahaan ADJ Studio, serta meningkatkan 

rasa kompetitif yang sehat dalam bekerja, karena bagi pekerja yang 

melakukan pekerjaannya dengan baik serta mendapat klien akan 

mendapatkan bonus proyek terkait dan pemberian sertifikat mengenai 

prestasi bagi setiap keryawan perusahaan yang berhasil menjadi karyawan 

terbaik setiap bulannya, dan jika terdapat karyawan yang meraih karyawan 

terbaik selama tiga bulan berturut-turut akan mendapatkan tambahan bonus 

serta sertifikat dari perusahaan ADJ Studio. 

1.7. Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen (Konsep Integrasi) 

Tunjangan dari teknologi sangatlah dibutuhkan untuk 

membantuk memaksimalkan kinerja dari perusahaan ADJ Studio yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang biro arsitektur interior. 
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Dimana teknologi digunakan untuk mengerjakan desain sehingga dapat 

lebih mudah untuk dimengerti oleh klien (visusal 3D rendering), serta 

dapat membantu untuk mengakses data-data yang terkait perusahaan 

(tidak semua data dapat diakses oleh karyawan, namun dapat diakses 

seluruhnya oleh owner) dan juga data proyek yang sedang dikerjakan, 

sistem yang berada di ADJ Studio juga mengusung konsep dimana akan 

meminimkan penggunaan kertas untuk dokumen-dokumen perusahaan; 

cara penyimpanan akan menggunakan media digital yang akan dapat 

diakses oleh owner dan juga departement yang bersangkutan saja. 

Selain itu, owner akan terdapat akses untuk mengawasi seluruh pekerja 

kantor untuk memastikan kinerja serta target dari perusahaan. Karena 

seluruh data akan tersimpan secara digital sehingga memungkinkan 

kantor dari ADJ Studio sendiri memiliki konsep Fleksibel terhadap 

layout karena cukup mudah untuk melakukan pergantian layout tanpa 

harus takut data hilang ataupun sulit untuk dipindahkan. 

Teknologi lain yang digunakan leh ADJ Studio yaitu 

penggunakan alat pendukung fleksibilitas instalasi seperti cable tray 

yang diselipkan dalam perabot, dan penggunaan teknologi yang 

memiliki sifat wireless untuk meminimalisir kabel dalam ruang. 

1.7.2. Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya 

Untuk peralatan dan sistem yang dimiliki saat ini sebagai modal awal 

yaitu : 

- Laptop 

- Wi-fi 
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- Telepon 

- 3DsMax 2014 

- Vray 3DsMax 2014 

- AutoCad 2014 

- AutoDesk Revit 2014 

- SketchUp 2014 

- SketchUp 2015 

- SketchUp 2016 

- Vray SketchUp 2014 

- Vray SketchUp 2015 

- Rhino3D V5 

- Grasshopper 0.9 

- Adobe Photoshop CS6 

- Adobe Illustrator CC 2015 

- Adobe Reader 

- CorelDraw X7 

- Sonic Vegas Pro 11 

- Microsoft Office Pro Plus 2016 

Peralatan yang akan dimiliki perusahaan untuk menunjang kinerja 

pekerja perusahaan yaitu : 

Tabel. 1.28. Kebutuhan & Pembagian Teknologi 

Divisi Fase I Fase II Fase III 

Secretary 

& 

Finance 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi   

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.28. Kebutuhan & Pembagian Teknologi (Sambungan) 

Divisi Fase I Fase II Fase III 

Secretary  

& 

Finance 

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft 

Office (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader  

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft Office 

(word, excel, 

power point)  

Adobe Reader 

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft 

Office (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader 

Designer 

Dept 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw 

Estimator 

Dept 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax Sketch 

Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader 

Corel Draw 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  Sketch 

Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader 

Corel Draw  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax Sketch 

Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader 

Corel Draw  

Draughtman 

Dept 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.28. Kebutuhan & Pembagian Teknologi (Sambungan) 

Divisi Fase I Fase II Fase III 

Draughtman 

Dept 

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe Reader 

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe Reader 

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe Reader 

Project 

Manager 

Dept 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw 

Microsoft 

Office (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw 

Microsoft Office 

(word, excel, 

(word, excel, 

power point)  

Adobe Reader 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Photoshop  

Adobe Reader  

Corel Draw 

Microsoft 

Office (word, 

excel, (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader 

Instalation 

Dept 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe  

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

 

Software:  

Autocad  

3DsMax  

Sketch Up  

Rhino 

Grasshopper 

Adobe 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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Tabel. 1.28. Kebutuhan & Pembagian Teknologi (Sambungan) 

Divisi Fase I Fase II Fase III 

Instalation 

Dept 

Photoshop 

Adobe Reader  

Corel Draw 

Photoshop 

Adobe Reader  

Corel Draw 

Photoshop 

Adobe Reader  

Corel Draw 

Exhibition 

& 

Promotion 

Dept 

- Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft Office 

(word, excel, 

power point)  

Adobe Reader 

Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft 

Office (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader 

HRD - - Hardware:  

Laptop & PC  

Wi-fi  

Printer & 

Scanner  

Telepon  

 

Software:  

Microsoft 

Office (word, 

excel, power 

point)  

Adobe Reader 
Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

1.8. Sistem Operasi/Produksi 

1.8.1. Pertimbangan Operasi 

1. Product 

Produk yang akan diberikan oleh ADJ Studio kepada klien 

merupakan desain office yang selalu mengutamakan sisi fleksibilitas 

layout dengan memperhatikan fleksibilitas instalasi ruang. 
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Pada fase awal target proyek yang ingin dicapai oleh ADJ Studio 

sebanyak 5 proyek pertahunnya, hal ini dilihat dari ketersediaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dan juga ADJ Studio masih 

dalam fase pembangunan awal. 

Pada fase kedua target yang ingin dicapai ADJ Studio meningkat 

menjadi 10 proyek pertahunnya, hal ini didukung dengan sudah 

meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dimiliki oleh 

ADJ Studio serta sudah mulai dikenalnya ADJ Studio dimasyrakat luas. 

Pada fase ini juga akan terdapat media promosi baru yaitu dengan 

mengikuti pameran Exhibition yang mendukung jasa arsitektur interior. 

Pada fase ketiga, produk yang diberikan oleh ADJ Studio 

berkembang menjadi produk pendukung fleksibilitas instalasi ruang. 

Dengan target proyek 10 hingga 20 unit produk setiap tahun. Produk ini 

juga akan dijual kepada biro konsultan arsitektur interior lain yang ingin 

menerapkan fleksibilitas layout pada desain proyeknya. 

2. Process 

Proses yang dilakukan oleh ADJ Studio bersifat by project, 

sehingga akan bekerja sesuai proyek yang diterima. Pada proses 

perancangan ini, klien akan dilibatkan secara langsung kedalam 

perencanaan hingga realisasi desain dengan tujuan desain dan realisasi 

desain yang tercipta dapat benar-benar menjawab permasalahan, 

kebutuhan, hingga keinginan klien. Proses yang berpengaruh pada 

sistem operasi yaitu proses koordinasi dengan partner pada saat proses 

realisasi karena jika tidak terjadi dengan baik maka timeline pengerjaan 
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akan molor, serta hubungan dan kontrak kerja dengan supplier, karena 

jika pengiriman ataupun ketersediaan material tertunda maka timeline 

juga akan tertunda atau molor. 

3. Location 

Lokasi kantor pertama ADJ Studio berada di daerah Surabaya 

Barat, yaitu tepatnya di Ruko RA 28 North Junction, Citraland 

Surabaya. Pertimbangan pemilihan lokasi kantor ADJ Studio 

didasarkan oleh beberapa faktor yaitu kemudahan akses, segmentasi 

pasar, key resources, support lingkungan, tingkat kemacetan, dan 

tingkat kebisingan. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada 

pertimbangan sistem operasi yang nantinya akan dilakukan oleh ADJ 

Studio. Beberapa hal dibawah ini merupakan pertimbangan operasi 

terkait lokasi karena jika lokasi sulit dijangkau ataupun tidak 

mendapatkan dukungan yang baik dari sekitarnya akan menghambat 

kinerja dari perusahaan bahkan akan menghambat perkembangan 

perusahaan menjadi perusahaan. 

Tabel. 1.29. Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan 
Score 

(%) 
Surabaya Barat Surabaya Pusat 

Kemudahan 

Akses 
20 85 17 80 16 

Segmentasi 

Pasar 
35 90 31.5 70 24,5 

Key Resources 20 70 14 80 16 

Support 

Lingkungan 

15 90 13,5 50 7,5 

Tingkat 

Kemacetan 

5 80 4 70 3,5 

Tingkat 

Kebisingan 

5 85 4,25 60 3 

TOTAL 100  84,25  70,5 
Sumber : Data olahan pribadi (2018)  
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4. Quality Control 

Kualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dari 

perusahaan. Maka dari itu kualitas produk yang akan diberikan kepada 

klien harus terus dijaga. Untuk menjadi kualitas tersebut semua produk 

yang akan diajukan kepada klien akan didiskusikan bersama serta 

diajukan kepada owner. Setelah dirasa sesuai dan pantas, maka produk 

akan segera diajukan kepada klien. Sehingga quality control akan 

dilakukan setiap product selesai dikerjakan sehingga setiap product 

akan terus mendukung perkembangan dari perusahaan karena memiliki 

kualitas yang baik pada saat diberikan kepada klien atau kustomer. 

5. Inventory 

Inventory paling penting yang digunakan untuk operasional 

perusahaan antara lain laptop/computer, printer&scanner, alat gambar, 

alat tulis, meteran, kamera. Untuk dokumen-dokumen perusahaan dan 

proyek mayoritas akan disimpan secara online, untuk mempertahankan 

sisi ramah lingkungan dan juga meminimalisir kehilangan. 

6. Layout 

Denah kantor disusun dengan tetap mempertimbangkan 

pemamfaatan energi alami, seperti angin dan matahari, serta 

menggunakan konsep fleksibilitas layout, dimana layout kantor akan 

erdapat pergantian setiap satu tahun sekali. Ruangan-ruangan yang 

tersedia, antara lain : 

- Waiting Room 

- Sustainable Space 
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- Receptionist 

- Pantry (Lt. 1,2,3) 

- Owner Room 

- Secretary Room 

- Finance 

- Meeting area 

- Creative Room 

- Toilet 

- Outdoor (Gazebo, area santai) 

 
Gambar. 1.3. Gambar Denah Kantor ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

7. Supply Chain 

ADJ Studio akan menjalin kerjasama dengan supplier yang 

berkaitan dengan bahan penunjang, material, bahkan dengan perusahaan 

yang untuk membangun atau merealisasikan desain yang telah 

dihasilkan oleh ADJ Studio. Supplier yang diharapkan oleh ADJ Studio 

merupakan supplier yang dapat melakukan pembayaran yang mudah, 
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tentunya harga yang tidak tinggi, mudah untuk didapatkan, serta 

mendukung visi dari perusahaan ADJ Studio sendiri yaitu 

meningkatkan fleksibilitas layout dengan meningkatkan fleksibilitas 

instalasi ruang. Partner dan Supplier menjadi faktor dalam 

pertimbangan operasi karena sifat koordinasi dan pengerjaan yang tepat 

waktu oleh partner pada saat proses realisasi sangatlah penting untuk 

menghindari timeline yang mundur. 

8. Human Resource 

Untuk terus menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan oleh 

ADJ Studio maka kualitas dari Sumber Daya Manusia atau Human 

Resources dari ADJ studio juga harus terus diperhatikan. Maka dari itu 

diadakannya sistem Recruiting untuk menseleksi SDM yang akan 

bergabung bersama ADJ Studio, Training, Rewarding, serta Refreshing 

yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kinerja dari pekerja, 

meningkatkan rasa kekeluargaan, rasa kepemilikan terhadap ADJ 

Studio, serta rasa nyaman dalam bekerja. Hal penting yang harus 

dimiliki oleh staff ADJ Studio, yaitu dapat berperilaku sopan, baik 

dalam perkataan dan perbuatan, dapat bekerja dengan cepat dan tepat, 

memiliki kreatifitas tinggi, dan yang terpenting yaitu memiliki 

kemampuan untuk mendesain dan mengolah ruang dengan 

memperhatikan fleksibilitas instalasi ruang sehingga menghasilkan 

fleksibilitas layout. 
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9. Maintenance 

Hasil dari pengerjaan proyek ADJ Studio disimpan secara 

softcopy sebagai salah satu tindakan untuk menghemat kertas. Karena 

data disimpan dalam bentuk softcopy, maka akan diadakan maintenance 

yang dilakukan setiap minggu, yaitu pada hari jumat, guna 

mengantisipasi missing file atau kehilangan data. Sedangkan untuk 

mendukung dan menjaga kinerja dari ADJ Studio, akan diadakan 

maintenance hardware setiap satu bulan sekali untuk memastikan 

keadaan hardware selalu siap untuk digunakan. Maintenance hardware 

akan dilakukan oleh teknisi freelancer.  

1.8.2. Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi/SOP) 

SOP untuk dealing dengan klien, yaitu : 

- Memberikan edukasi mengenai Desain Ramah Lingkungan atau 

Sustainable Design, yang merupakan spesialisasi dari ADJ 

Studio. 

- Memberikan portofolio ADJ Studio. 

- Briefing dari klien mengenai keinginan dan masalah yang 

dialami. 

- Memberikan solusi desain kepada klien dengan beberapa 

referensi dan juga gambar 3D. 

- Pengajuan biaya. 

- Negosiasi 

- Dealing 

SOP Dealing dengan klien 



 95 

 
Bagan. 1.7. Bagan SOP ADJ Studio (Dealing 1) 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

 
Bagan. 1.8. Bagan SOP ADJ Studio (Dealing 2) 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

 
Bagan. 1.9. Bagan SOP ADJ Studio (Dealing 3) 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

SOP pengerjaan desain dari awal hingga akhir 

(untuk gambar yang lebih jelas terlampir) 

 
Bagan. 1.10.  Bagan SOP ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 
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SOP Proses pengerjaan desain : 

- Klien bertemu dengan Owner untuk briefing. 

- Owner memberikan briefing kepada staff kantor mengenai 

proyek terkait yang menghasilkan skestsa ataupun ide dari 

owner. 

- Akan diadakan survei lokasi terkait proyek oleh Site Supervicer. 

- Setalah itu semua hasil observasi akan didiskusikan bersama 

diperusahaan oleh Design Dept, Draughtman Dept, Project 

Manager Dept, Instalation Dept. 

- Kemudian akan muncul desain dan gambar kerja sederhana. 

- Hasil tersebut dikonsultasikan kepada owner. 

- Jika dirasa belum sesuai maka akan akan kembali ke tahap 

siskusi tiap departemen, jika sudah memenuhi permintaan maka 

akan diajukan kepada klien oleh owner. 

- Jika klien kurang cocok atau ada perubahan akan kembali pada 

tahap diskusi tiap departemen (max. 3 kali revisi), jika sudah 

sesuai akan masuk ke proses pembayaran termin pertama, yaitu 

20% dari total biaya desain. Revisi baru akan dikerjakan jika 

klien telah menyelesaikan pembayaran tersebut. 

- Setelah pembayaran selesai maka gambar kerja yang mendetail 

akan diserahkan kepada klien. 

- Kemudian melakukan pembayaran termin kedua, yaitu 

pelunasan biaya desain, yaitu 80% dari total biaya desain. 
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SOP Pengerjaan Desain 

 
Bagan. 1.11.  Bagan SOP Desain ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

SOP pengerjaan desain dan juga realisasi desain : 

- Klien bertemu dengan Owner untuk briefing. 

- Owner memberikan briefing kepada staff kantor mengenai 

proyek terkait yang menghasilkan skestsa ataupun ide dari 

owner. 

- Akan diadakan survei lokasi terkait proyek oleh Site Supervicer. 

- Setalah itu semua hasil observasi akan didiskusikan bersama 

diperusahaan oleh Design Dept, Draughtman Dept, Project 

Manager Dept, Instalation Dept. 

- Kemudian akan muncul desain dan gambar kerja sederhana. 

- Hasil tersebut dikonsultasikan kepada owner. 

- Jika dirasa belum sesuai maka akan akan kembali ke tahap 

siskusi tiap departemen, jika sudah memenuhi permintaan maka 

akan diajukan kepada klien oleh owner. 

- Jika klien kurang cocok atau ada perubahan akan kembali pada 

tahap diskusi tiap departemen (max. 3 kali revisi), jika sudah 

sesuai akan masuk ke proses pembayaran termin pertama 20% 
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dari total biaya keseluruhan. Revisi baru akan dikerjakan jika 

klien telah menyelesaikan pembayaran tersebut. 

- Setelah pembayaran selesai maka gambar kerja yang mendetail 

akan diserahkan kepada klien. 

- Adanya proses pembayaran termin kedua 60% dari total biaya 

keseluruhan. 

- Kemudian pihak perusahaan akan mengerjakan realisasi desain 

dengan partner kerja perusahaan, yang diikuti dengan 

pembayaran termin ketiga yaitu 10% dari biaya keseluruhan. 

- Desain direalisasikan 

- Serah terima, yang diikuti dengan pembayaran termin terakhir 

yaitu 10% dari total biaya keseluruhan 

SOP pengerjaan desain dan juga realisasi desain 

 
Bagan. 1.12.  Bagan SOP Desain & Realisasi ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

SOP Kerjasama dengan partner ADJ Studio (realisasi desain) : 

- ADJ Studio menghubungi partner terkait 

- Diskusi harga dan penawaran 

- Menyerahkan hasil desain kepada partner 

- Pembayaran termin pertama 20% dari biaya realisasi desain 
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- Pengerjaan desain dan pengawasan oleh site supervicer. 

- Pada saat proses realisasi desain mencapai tahap 75%, maka aka 

nada pembayaran termin kedua yaitu 50% dari biaya realisasi. 

- Setelah realisasi desain selesai 100%, maka akan ada 

pembayaran termin ketiga, yaitu pelunasan sebesar 30% dari 

biaya realisasi. 

SOP Kerjasama dengan partner ADJ Studio (realisasi desain) 

 
Bagan. 1.13.  Bagan SOP kerjasama ADJ Studio 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

SOP pencarian dan penerimaan karyawan baru : 

- Publikasi lowongan melalui media cetak, website, media sosial. 

- Calon karyawan mengajukan CV. 

- Jadwal interview. Jika sesuai akan melanjutkan ketahap 

berikutnya. 

- Uji coba kerja selama satu minggu dikantor. Jika sesuai akan 

melanjutkan ketahap berikutnya. 

- Akan diberikan kontrak kerja yang berisi peraturan perusahaan, 

dan kontrak kerja pertama ini akan berlaku selama satu tahun. 
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- Jika selama satu tahun kinerja dirasa kurang maka, perusahaan 

dibawah pengetahuan dan atas perintah owner memiliki kuasa 

penuh untuk memberhentikan. 

- Jika kinerja bagus dan sesuai prosedur, maka akan dijadikan 

karyawan junior perusahaan (lama periode selama dua tahun). 

- Setelah tahap junior akan naik menjadi senior jika kinerja terus 

sesuai prosedur. 

SOP pencarian dan penerimaan karyawan baru 

 
Bagan. 1.14.  Bagan SOP Pencarian dan Penerimaan Karyawan 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

 

SOP produksi : 

- Pembuatan Katalog mengenai produk yang akan dijual kepada 

klien. 

- Katalog yang sudah dibuat ditunjukkan dan ditawarkan kepada 

klien. 

- Jika terdapat klien yang berminat akan dilakukan proses pre-

order. 

- Proses pembayaran DP sebesar 20%. 
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- Menyampaikan pesanan kepada workshop untuk segera di 

produksi. 

- Pengawasan terhadap proses pengerjaan pada saat produk 

diproduksi di workshop oleh perusahaan. 

- Quality Checking setelah produk selesai dikerjakan. 

- Setelah selesai dan lolos Quality Checking, produk akan 

diserahkan kepada klien sehingga dapat digunakan dengan 

pelunasan biaya. 

 
Bagan. 1.15.  Bagan SOP Produksi 

Sumber : Data olahan pribadi (2018) 

1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Laporan Rugi Laba 

Laporan Raba Rugi dari perusahaan ADJ Studio terlampir pada 

lampiran. 

Pada akhir tahun pertama perusahaan ADJ Studio didirikan ADJ Studio 

mengalami kerugian sebesar Rp.69.400.000. Hal ini dikarena beban dari gaji 

karyawan, pengelolahan dari biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, serta 

terdapat persiapan biaya untuk membeli beberapa perlengkapan untuk awal 

berdirinya perusahaan. Pada tahun pertama ini tidak terdapat bonus untuk 

karyawan dan juga biaya liburan bersama karyawan karena mengingat 

perusahaan yang baru berdiri sehingga pemasukan perusahaan belum cukup 
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tinggi yaitu Rp.90.000.000 dengan asumsi terdapat tiga proyek yang ditangani 

dengan luasan masing-masing 200 m2 dan dengan modal awal Rp.50.000.000. 

Pada tahun kedua, ADJ Studio sudah dapat merasakan keuntungan dari 

hasil pengelolahan perusahaan dengan pendapat Rp.120.000.000 dengan 

asumsi terdapat empat proyk yang ditangan perusahaan. Pada akhir tahun kas 

dari perusahan mencapai Rp.94.000.000. Keuntungan ini masih sangat kecil 

karena terdapat pemotongan untuk kerugian yang dialami perusaan pada tahun 

pertama. 

Pada tahun 2025, yang merupakan tahun terakhir pada fase pertama 

perusahaan, ADJ Studio sudah memiliki kas yang cukup tinggi untuk memulai 

fase kedua yaitu Rp.885.200.000 yang didapat dari pendapatan pada tahun 

tersebut yaitu Rp.750.000.000 dengan asumsi terdapat lima proyek yang 

ditangani perusahaan dengan total luasan mencapai 3.000 m2 serta penambahan 

uang kas patahun sebelumnya dan pengurangan pengeluaran perusahaan selama 

satu tahun. Pada tahun ini ADJ Studio mengeluarkan dan sebesar 

Rp.100.000.000 untuk melakukan special trip bersama seluruh karyawan untuk 

merayakan keberhasilan perusahaan pada fase pertama sekaligus untuk media 

pengakraban diri antar karyawan perusahaan. 

Pada tahun 2030, tahun ini merupakan tahun terakhir pada fase kedua 

perusahaan dan kas dari ADJ Studio sudah mencapai Rp.5.928.600.000. Angka 

yang cukup fantastis tersebut didapatkan dari proses pengerjaan desain yang 

terus meningkat serta luasan dari desain ayng terus meningkat dengan asumsi 

sudah mencapai sepuluh proyek dalam satu tahun dengan total luasan mencapai 

8.000 m2 dan dengan biaya desain Rp.450.000 / m2. Kas tersebut akan 
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digunakan untuk pengelolahan pada fase berikutnya dimana ADJ Studio akan 

turut berlaku sebagai produsen dari alat pendukung fleksibilitas instalasi ruang. 

Pada tahun 2031, pendapatan dari ADJ Studio mengalami penurunan 

karena terdapatnya pembagian pekerjaan untuk proses produksi dan mulai 

perlahan menjadi jasa desain merupakan fasilitas tambahan dan bukan sumber 

pendapatan utama perusahaan dan menjadikan penjualan alat pendukung 

instalasi ruang menjadi sumber penghasilan utama. Namun untuk tahun pertama 

ADJ Studio berperan sebagai produsen ADJ Studio baru mendapatkan 

Rp.100.000.000 dengan asumsi terdapat sepuluh produk yang telah laku terjual 

selama satu tahun. Untuk penghasilan dari desain, ADJ Studio mendapatkan 

Rp.2.520.000.000 yang mengalami penurunan dari tahun 2030 yang mencapai 

Rp.3.600.000.000. 

1.9.2. Cash Flow dan Pay Back Period 

Payback period perusahaan ADJ Studio akan terjadi pada bulan kelima 

tahun kedua. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama pengeluaran ADJ Studio 

masih lebih tinggi dari pada pemasukan. Salah satu faktor yang menyebabkan 

hal ini adalah ADJ Studio masih merupakan perusahaan yang baru ddirikan dan 

juga belum cukup dikenal oleh masyarakat secara luas sehingga proyek yang 

didapatkan oleh ADJ Studio pun masih relatif sedikit dan juga kecil. 

Namun pada tahun selanjutnya ADJ Studio sudah mulai dapat 

mengumpulkan uang kas perusahaan dengan semakin dikenalnya perusahaan 

sehingga memakin meningkatnya pula proyek ADJ Studio serta pendapatan 

ADJ Studio. 
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1.10. Kesimpulan 

1.10.1. Implikasi Manajerial 

Berdasakan data dan survei yang telah didapat mengenai kebutuhan dan 

permintaan akan properti dan juga kebutuhan akan fleksibiltas layout serta 

kemudahan dalam proses pemeliharaan instalasi, maka dibentukanlah ADJ 

Studio Interior Architecture Consultant. 

Perusahaan ADJ Studio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa konsultan arsitektur interior. ADJ Studio melayani desain office yang selalu 

mengutamakan sisi fleksibilitas layout dengan memperhatikan fleksibilitas 

instalasi ruang, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses realisasi 

(pemasangan), pemeliharanaan (maintenance), dan renovasi dikemudian hari. 

Perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk klien melalui 

pihak internal perusahaan, sehingga perusahaan menyediakan training untuk 

para staff guna memaksimalkan pelayanan dan kualitas kerja. Untuk mengatasi 

ancaman dari pendatang baru perusahaan menggungkan differentiation strategy 

yaitu dalam differentiation value , differentiation marketing, dan differentiation 

people. 

Untuk target market, ADJ Studio mengincar pengguna kantor 

Teknologi Informasi dan juga Desain Komunikasi Visual atau Industri Kreatif 

dimana pada saat bekerja memerlukan inspirasi sehingga sulit untuk bekerja 

pada area yang monoton dan membutuhkan instalasi yang cukup rumit, serta 

bagi masyarakat yang ingin mencoba hal baru karena jika dilihat dari usianya 

perusahaan ini masih sangat baru dan belum dikenal oleh banyak orang.  
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Untuk Sumber Daya Manusia yang diperlukan, ADJ Studio melakukan 

recruiting guna memilih SDM yang mendukung perusahaan serta akan 

diadakannya training serta rewarding bagi karyawan ADJ Studio yang bekerja 

dengan baik, sehingga rasa solidaritas terhadap perusahaan juga meningkat. 

Untuk proses marketing, ADJ Studio akan menggunakan bantuan dari 

bangunan kantor serta media cetak (majalah) untuk publikasi portofolio kepada 

masyarakat. ADJ Studio juga menggunakan media promosi lain seperti sosial 

media, website, kartu nama, dll untuk mempermuda pertemuan dan juga 

komunikasi dengan klien. 

Dalam keuangan, ADJ Studio akan melakukan awal berupa penyusunan 

perusahaan dengan menggunakan dana pribadi dari owner sebagai insvestasi 

yang kemudian akan dikelola dan dikembangkan menjadi uang kas atau saldo 

perusahaan. 

Sistem teknologi yang digunakan oleh ADJ Studio semaksimal 

mungkin menggunakan wireless sehingga meminimalisir penggunaan kabel 

sehingga mendukung fleksibilitas instalasi dan kemungkinan akan fleksibilitas 

layout lebih tinggi. Penyimpanan data juga menggunakan softcopy sehingga 

tidak mengalami kesulitan dalam proses pemindahan atau mencari data, 

sehingga tetap dapat meninggkat kemungkinan untuk fleksibilitas instalasi 

ruang. 

Untuk operasional pada ADJ Studio, seluruh produk yang akan diajukan 

kepada klien ataupun kustomer maka harus terlebih dulu mengalami proses 

quality control oleh owner sehingga kualitas dari ADJ Studio tetap terjaga dan 

dapat terus meningkatkan perkembangan perusahaan. 
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Pada fase pertama perusahaan berada difase awal yaitu perintisan serta 

fase membangun brand yang mengarah kepada fleksibilitas layout dengan 

memperhatikan fleksibilitas instalasi ruang, serta menjaring seluruh klien yang 

berpotensi dengan menggunakan promosi dari perusahaan. 

Pada fase kedua, disaat ADJ Studio sudah mulai dikenal oleh 

masyarakat umum dan juga sudah mulai bertambahnya sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh ADJ Studio maka ADJ Studio akan semakin memperluas 

pasar dengan semakin gencar dalam publikasi serta promosi dari hasil desain 

ADJ Studio sendiri dengan cara mengikuti pameran Exhibition yang 

memungkinkan diikuti oleh perusahaan biro konsultan arsitektur interior. 

Pada fase ketiga, ADJ Studio akan berlaku sebagai produsen dari barang 

dan alat pendukung fleksibilitas instalasi ruang, seperti alat yang mendukung 

instalasi seperti cable tray yang tertanam pada perabot maupun yang 

diperuntukan untuk ruangan. Produk ini ditujukan kepada setiap masyarakat 

yang ingin menciptakan fleksibilitas instalasi ruang dan juga untuk biro jasa 

arsitektur lainnya yang ingin menggukan fleksibilitas instalasi ruang pada 

desain proyek yang sedang ditangani. 

1.10.2. Implikasi Desain 

Perusahaan ADJ Studio memiliki visi, yaitu Menjadi biro Arsitektur 

Interior serta produsen yang Unggul dalam peningkatan Fleksibilitas layout 

dengan menjunjung tinggi kepuasan klien. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, ADJ Studio akan selalu mewadahi 

permasalah, kebutuhan, serta keinginan klien terhadap desain yang akan 

dihasilkan dengan turut melibatkan klien kedalam desain yang dikerjakan 
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sebagai salah satu wujud dari pembentukan hubungan yang baik dengan klien 

serta memberikan perancangan desain yang solutif serta kreatif. 

Pada fase awal ADJ Studio akan membangun brand image dari 

perusahaan dengan memperbanyak portofolio serta mempublikasikan sebagai 

salah satu media promosi, pada fase kedua, ADJ Studio akan memperluas 

network untuk memperluas target pasar dari perusahaan, dan pada fase ketiga, 

ADJ Studio akan berlaku sebagai prodesen yang turut menjadi supplier bagi 

biro arsitektur interior lain dalam hal produk pendukung fleksibilitas instalasi 

ruang. 

Implikasi desain yang digunakan oleh ADJ Studio selama menjalankan 

perusahaan, yaitu : 

1. Selalu menerapkan fleksibilitas layout dalam seluruh proyek yang 

ditangani oleh ADJ Studio. 

2. Proyek yang ditangani oleh ADJ Studio merupakan kantor yang 

memiliki kebutuhan akan fleksibiitas instalasi dan juga kebutuhan 

untuk fleksibilitas layout. 

3. Desain yang digunakan untuk produk dari ADJ Studio pada fase 

ketiga juga akan mendukung fleksibiltas layout yaitu 

memperhatikan kebutuhan dan fleksibilitas dari instalasi ruang. 

4. Untuk kantor dari ADJ Studio sendiri juga akan menggunakan 

konsep fleksiilitas layout dengan memperhatikan fleksibilitas 

instalasi tiap ruang. 

5. Pada kantor ADJ Studio akan menggunakan perangkat pendukung 

yang bersifat wireless guna mengurangi penggunaan kabel. 
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6. Penyimpanan dokumen juga bersifat softcopy untuk mempermudah 

fleksibilitas layout dan mengurangi kehilangan dokumen ataupun 

lupa meletakkan karena terdapat pemindahan layout setiap 

tahunnya. 


