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BAB 1 

USAHA KONSULTAN DESAIN ARSITEKTUR INTERIOR 

1. CK-Tan Interior Architecture Consultant

1.1 Ringkasan Umum 

1.1.1 Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Saat ini perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, 

beberapa di antaranya adalah tingkat angka penduduk, tingkat pendapatan, tingkat 

pengangguran, tingkat lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Indikator penting untuk 

mengetahui kualitas ekonomi suatu Negara dapat dilihat dari adanya data Produk 

Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode.  

Di Indonesia terdapat 3 PDB, Yaitu PDB Primer, Industri, dan Jasa. Bila 

dilihat dari tabel di bawah ini dari 2012 hingga 2017, dapat dilihat laju 

pertumbuhan PDB tertinggi dipimpin oleh PDB Jasa, diikuti oleh PDB Industri, 

baru kemudian PDB Primer. Meskipun terdapat penurunan yang signifikan, 

namun PDB Jasa kembali meroket setelahnya. PDB Jasa sendiri meliputi 

konstruksi, real estate, dan jasa perusahaan. 

Bagan 1.1 Bagan Pertumbuhan PDB Indonesia atas dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha, 2012-2017 

 Sumber : www.bps.go.id 
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Dan menurut buku Konstruksi dalam Angka 2016, jawa timur tercatat 

memiliki 15.095 perusahaan konstruksi. Mengacu pada data dari penciptaan 

sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, Konstruksi sendiri 

menyumbang tempat nomor dua sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi 2015 

    Sumber : Buku Konstruksi dalam Angka 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2 Bagan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 

         Sumber : www.bps.go.id 
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Perlu diingat juga bahwa sektor jasa juga terus berkembang, terutama 

property yang diiringi dengan meningkatnya juga kebutuhan masyarakat akan jasa 

property, baik dari desain atau real estate untuk residensial ataupun komersial.. 

Tak hanya itu saja, dapat kita lihat di tabel 2.1 tidak sedikit banyaknya orang yang 

menginginkan adanya hunian pribadi bagi mereka sendiri, tidak berbagi privasi 

dengan orang lain terutama di daerah Jawa Timur yang saat ini sedang 

berkembang pesat . 

Tabel 1.1.1 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Status 

Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 2011- 2015 

         Sumber : Buku Konstruksi dalam Angka 2016 

 

Berdasarkan dari hasil observasi dan market research ditemukan juga 

bahwa Surabaya memiliki potensi tinggi untuk lebih berkembang di bidang 

property untuk beberapa masa ke depan, tidak hanya itu pasar property di 

Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan akan terus berkembang 

ke depannya. Beberapa hal lain yang ditemukan saat melakukan wawancara dan 

survey dengan beberapa sample klien yang telah menggunakan jasa konsultan 

desain arsitektur interior sendiri adalah klien sering mendapati kasus 

keterlambatan kerja atau waktu perancangan desain tidak sesuai dengan 

kesepakatan awal. Keterlambatan yang terjadi membuat klien merasa dirugikan 

dan tidak puas, selain itu juga tidak sedikit terjadi komunikasi konsultan dengan 

klien tidak lancar dan kurang baik. Konsultan hanya menganggap klien sebagai 
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orang penting di awal-awal saja, dan kemudian klien kurang diperhatikan 

setelahnya. 

Tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa klien menginginkan adanya 

layanan yang dapat membuat nyaman klien ketika menggunakan layanan tersebut. 

Kenyamanan menjadi hal yang cukup vital bagi klien dalam menggunakan 

layanan di samping soal biaya dari layanan itu sendiri, klien sering merasa takut 

harga yang diberikan tidak berbanding lurus dengan hasil desain yang diberikan. 

Dari hasil observasi, seiring berkembangnya sektor industrial dan 

komersial yang sedang marak saat ini, Gaya desain industrial untuk desain interior 

arsitektur di Indonesia mulai popular dan diminati di Indonesia dan di luar negeri. 

Gaya desain industrial adalah gaya desain yang mengaplikasi dan mengadaptasi 

bangunan yang bekas dipakai (pada umumnya bangunan pabrik apabila melihat 

sumber berasalnya gaya desain ini), dengan memaksimalkan penggunaan elemen-

elemen yang sudah ada. Mengacu pada buku History of Interior Design dan 

Industrial Chic: Cult Furniture, Design and Lighting, gaya desain industrial ini 

mulai beredar di Amerika Serikat, pada tahun 1960. Bangunan pabrik dengan 

struktur bangunan yang konvesional mulai ditinggalkan akibat adanya 

pembangunan struktur pabrik dengan struktur besi dan baja, akibatnya bangunan 

pabrik yang ditinggalkan kemudian diadaptasikan menjadi bangunan-bangunan 

residensial, yang berakhir munculnya gaya desain Industrial Chic atau yang kita 

kenal sebagai gaya desain industrial. 

 Berdasarkan observasi studi mengenai jangka waktu sebuah usaha (baik 

komersial, hospitality) mengubah gaya desain interior ruangan ataupun eksterior 
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bangunan adalah setiap 5-10 tahun mengacu pada usaha-usaha yang sudah lebih 

mapan berjalan (contoh Pizza Hut, McDonald, Burger King, Kfc, dan lain-lain). 

Di Indonesia, beberapa usaha yang menggunakan gaya desain industrial, 

seperti Pizza Hut, McDonald, Burger King, Carls’Jr baru saja mengganti gaya 

desainnya di tahun 2016 – 2017, sehingga gaya desain industrial yang semakin 

marak ini pula masih memiliki ketahanan untuk tetap ada cukup lama, sekitar 5-10 

tahun tahun. Hasil survey yang sudah dilakukan juga menunjukkan bahwa 

masyarakat Indonesia,  Surabaya masih memiliki minat tinggi terhadap gaya 

desain industrial ini. CK-Tan Interior Architecture Consultant juga melihat adanya 

market lain yang berpotensial, yaitu mereka yang ingin membangun usahanya di 

bangunan yang bekas (bangunan kolonial, bekas pabrik, dan lain-lain), di 

antaranya adalah usaha kuliner (café, resto, dan lain-lain), terdapat juga 

perkantoran dan residensial. Melihat adanya kesesuaian antara potensi peluang 

pada market dengan ciri khas dan kecintaan pemilik akan desain industrial, CK-

Tan Interior Architecture Consultant ingin menjadi biro konsultan Arsitektur 

Interior yang mempelopori spesialisasi gaya desain industrial. 

CK-Tan Interior Architecture Consultant hadir menawarkan solusi yang 

lebih nyaman dan terencana, sebuah biro konsultan yang nantinya melakukan 

perancangan desain interior arsitektur secara mendalam dengan spesialisasi desain 

industrial, yang  juga menawarkan layanan informasi dan penyediaan barang-

barang elemen-elemen gaya desain industrial yang langka, pelayanan terbaik dan 

tercepat bagi setiap klien agar setiap klien terpuaskan dan dapat memiliki nilai 

tersendiri yang menonjol juga diutamakan. 
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Tabel 1.2 Problem, Opportunities, dan Solution 

PROBLEM SOLUTION 

Jasa desain arsitektur interior selalu 

dicap banyak yang kurang memiliki 

nilai menonjol oleh masyarakat luas 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 

Melakukan banyak observasi 

mendalam dan deep research yang 

mengacu pada klien pada proses 

desain dengan tujuan 

dimunculkannya sebuah nilai berbeda 

dan menonjol dari rumah-rumah lain 

yang didesain 

 

 

Proses desain yang terjadi dengan 

adanya ketentuan yang kurang jelas 

dari perusahaan 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 

Membuat kontrak kerja secara jelas 

dan mendetail sejak awal serta 

menjelaskan kepada klien mengenai 

bagaimana cara kerja sebuah kontrak 

kerja perusahaan pada awal 

pertemuan dengan klien agar tidak 

terjadi adanya salah informasi di 

masa mendatang. 
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Konsultan jasa desain arsitektur 

interior sering melakukan 

keterlambatan kerja dan tidak 

memerhatikan klien 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Membuat sistem alur kerja yang tepat 

dan tidak menumpuk pekerjaan agar 

sesuai dengan target deadline, 

kemudian  juga menyediakan layanan 

yang mengutamakan kenyamanan 

dan perhatian kepada klien. 

Klien sering merasa takut dengan 

harga yang diberikan tidak 

berbanding lurus dengan kualitas 

hasil desain yang diberikan 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Sejak awal pertemuan selalu 

memberikan edukasi dan informasi 

terkait dengan kualitas desain yang 

dimiliki oleh konsultan dengan 

portfolio yang dimiliki. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018)  
 

 

 

 

Tabel 1.2 Problem, Opportunities, dan Solution (Sambungan) 

OPPORTUNITIES SOLUTION 

Pembangunan properti dan 

perkembangan keinginan klien akan 

kepemilikan hunian pribadi yang terus 

meningkat tiap tahunnya 

Sumber: www.bps.go.id  

CK-Tan Interior Architecture 

Consultant mampu melihat peluang 

yang ada karena semakin 

berkembangnya keinginan klien akan 

inginnya memiliki hunian pribadi, 

dan semakin banyak orang yang 
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membutuhkan jasa desain interior 

arsitektural agar memiliki nilai yang 

berbeda dari orang lain. 

Masih sedikitnya jasa konsultan 

desain interior arsitektur yang 

memiliki layanan spesialisasi khusus 

desain dan pemberian informasi 

mengenai gaya desain industrial 

(barang-barang elemen industrial 

yang juga langka) di Indonesia, di 

samping peminatnya yang mulai 

berkembang lebih banyak 

 Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

CK-Tan Interior Architecture 

Consultant menawarkan layanan dan 

akses informasi dan penyediaan 

barang terhadap  jasa desain 

arsitektur interior dan  barang yang 

langka spesialisasi gaya desain 

industrial. 

Jasa konsultan desain interior 

arsitektur sering tidak berkualitas 

dalam hal kecepatan dan layanan 

terhadap klien. 

 Sumber: Data Olahan Pribadi (2016) 

 

CK-Tan Interior Architecture 

Consultant menawarkan jasa desain 

arsitektur interior yang cepat dan 

mengutamakan klien agar klien 

terpuaskan dan nyaman. 
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Jangka waktu pergantian gaya desain 

interior eksterior usaha komersial, 

hospitality, dan residensial yang 

tergolong lama ( 5-10 tahun sekali), di 

samping mulai maraknya gaya desain 

industrial. 

 Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Gaya desain industrial yang potensial 

diambil sebagai spesialisasi oleh CK-

Tan Interior Architecture Consultant, 

dengan mulai maraknya maka orang-

orang yang ingin menonjolkan 

kekhasan gaya desain industrial juga 

semakin banyak, konsultan 

menyediakan layanan yang siap 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Munculnya market orang-orang yang 

ingin membuka usaha dengan 

menggunakan bangunan bekas 

(kolonial, pabrik, dan lain-lain) 

sebagai tempat usaha. 

 Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

CK-Tan Interior Architecture 

Consultant juga siap untuk melayani 

market tersebut, sesuai dengan 

keahlian gaya desain industrial dari 

konsultan sendiri. 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017)  
 

 

1.1.2 Visi Perusahaan 

“Menjadi Konsultan Arsitektur Interior yang unggul akan gaya desain 

industrial.” 
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1.1.3 Misi Perusahaan 

Misi dari CK-Tan Interior Architecture Consultant untuk mencapai visi, 

yaitu: 

- Mengantarkan nilai desain gaya industrial dengan baik dan maksimal. 

- Menyediakan informasi dan barang terkait elemen-elemen desain gaya 

industrial, terutama yang langka untuk klien. 

- Mempertahankan integritas dan tanggung jawab yang dapat mewujudkan 

setiap nilai dan keinginan yang diharapkan klien untuk dituangkan di setiap 

project yang akan didesain dan dibuat untuk klien. 

- Memberikan layanan jasa yang terbaik, tercepat, dan nyaman bagi klien. 

- Menjalin relasi berkepanjangan dengan klien, tidak berhenti hanya sampai 

setelah selesainya proyek saja. 

- Menjaga kualitas kerja dan sumber daya manusia yang berkesinambungan. 

 

1.1.4 Tujuan Perusahaan 

Tujuan dibentuknya CK-Tan Interior Architecture Consultant bersamaan 

dengan visi yang ingin dicapai, yaitu: 

- Menjadi Konsultan Arsitektur Interior yang dapat menonjolkan dan 

mengantarkan nilai-nilai sentuhan industrial bagi setiap klien. 

- Menyediakan penyedia layanan jasa desain dan penyediaan akses informasi 

dan barang elemen desain industrial yang berkualitas dan tepat guna dengan 

pengolahan waktu yang teratur, cepat, dan tepat waktu bagi klien. 

- Memastikan setiap klien terpuaskan dengan hasil yang didesain serta ciri khas 

dan nilai dari setiap klien yang berbeda dapat dicerminkan di setiap project. 
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1.1.5 Kunci Keberhasilan Usaha 

Kunci keberhasilan usaha dari CK-Tan Interior Architecture Consultant 

adalah: 

 

1. Ide dan Kreativitas 

Dalam menjalankan sebuah proyek desain, inovasi sangat penting 

untuk terus dikembangkan dan dimunculkan. Maka dari itu,  ide dan 

kreativitas akan terus dikembangkan CK-Tan Interior Architecture 

Consultant dengan berjalannya waktu,  perkembangan trend, dan isu-isu 

lainnya yang dapat menjadi pengaruh elemen desain. 

 

2. Inspirasi dan Referensi 

Sebuah ide desain dapat berasal dari berbagai sumber, pentingnya 

inspirasi dan referensi akan membantu proses desain untuk menciptakan 

karya yang innovative  dan memecahkan masalah klien. Inspirasi dapat 

diambil dari berbagai macam sumber di sekitar kita, sekecil apapun itu. 

Referensi sendiri merupakan hal-hal yang sudah ada atau dapat disebut 

literatur, dapat ditemui dari buku panduan desain, topik-topik terkait 

desain di internet, dan sebagainya. CK-Tan Interior Architecture 

Consultant terbuka untuk menggali lebih banyak informasi terkait inspirasi 

dan referensi dari berbagai macam sumber demi kemajuan perusahaan di 

masa depan. 
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3. Ketekunan 

Tidak semua proses desain akan menemui hasil yang mudah, akan 

ada tahap di mana kesabaran dan ketekunan diuji. Tidak jarang proses 

desain menemui jalan buntu, maka dari itu ketekunan sangat diperlukan 

agar tetap dapat terus berjalan dan mengembangkan hingga akhirnya 

ditemukan sebuah jalan keluar. CK-Tan Interior Architecture Consultant 

sendiri tidak lupa mengutamakan unsur kesabaran dan ketekunan dalam 

menghadapi berbagai macam klien dan proyek yang didapat agar 

pelayanan terbaik dapat dirasakan klien. 

 

4. Hubungan dengan Klien 

Klien adalah salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan 

dalam desain. Sangat penting klien untuk dilibatkan dalam proses desain, 

dan permintaan klien sangat perlu untuk didengarkan. Dengan menjalin 

hubungan yang baik dengan klien, diharapkan perusahaan akan dapat terus 

maju dan berkembang ke depannya. CK-Tan Interior Architecture 

Consultant akan menjalin hubungan yang baik dengan klien, melibatkan 

klien ke dalam perancangan agar desain tepat sasaran, serta memberikan 

pelayanan terbaik bagi klien agar klien merasa diutamakan dan tidak 

dilupakan di dalam perancangan. 

 

5. Keterbukaan dalam Menerima Saran dan Kritik 

Saran dan kritik adalah hal yang dapat menentukan hingga titik 

mana sebuah proses desain berkembang, maka dari itu CK-Tan Interior 
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Architecture Consultant dengan terbuka menerima saran dan kritik dari 

berbagai pihak demi kemajuan dan perkembangan perusahaan ke 

depannya. 

 

1.2 Ringkasan Usaha 

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan 

CK-Tan Interior Architecture Consultant merupakan sebuah biro jasa 

konsultan arsitektur interior yang menerima proyek residensial dan komersial 

dengan spesialisasi desain industrial, dengan mengutamakan kualitas dan 

kecepatan kerja. Perusahaan ini dimiliki oleh satu orang desainer yang memiliki 

tanggung jawab penuh dalam menjalankan biro konsultan tersebut, yaitu Calvin 

Kurnia Tanoto yang telah menerima pembelajaran di jurusan Interior 

Architecture, Universitas Ciputra, Surabaya. Dengan begitu, asset dan 

kepemilikan serta pengambilan keputusan dan tindakan ada di tangan Calvin 

Kurnia Tanoto sepenuhnya.  

CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase I masih dalam bentuk 

informal atau perseorangan dikarenakan belum memiliki surat-surat resmi 

berdagang karena masih dalam tahap perintisan. Namun, saat fase II CK-Tan 

Interior Architecture Consultant akan mengajukan permohonan bentuk usaha 

resmi berupa Comanditare Venootshcap (CV) dengan tujuan memenuhi target 

revenue dan perijinan resmi pendirian perusahaan di samping karena 

pembentukan badan usaha resm ini lebih mudah dan modal yang dibutuhkan 

untuk membentuk badan usaha resmi CV tidak sebanyak badan  usaha resmi 

Perseroan Terbatas (PT). Pada fase III, barulah CK-Tan Interior Architecture 
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Consultant akan mengajukan badan usaha resmi Perseroan Terbatas (PT) setelah 

melihat modal yang telah dikumpulkan cukup dan dapat sustain dengan badan 

usaha resmi yang lebih baik dengan tujuan bisa lebih memperluas usaha bisnis 

dari sisi permodalan maupun juga mendapatkan partisipasi dalam proyek-proyek 

yang lebih membutuhkan perijinan resmi lebih lengkap dibandingkan CV. 

 

2.2.2 Fase Usaha 

Fase usaha CK-Tan Interior Architecture Consultant terbagi menjadi 3 

fase, yaitu Fase I (Intro), Fase II (Growth), dan Fase III (Mature) berdasarkan 

tabel 1.3.  

 

Fase I / Inro (2021-2022) 

Pada tahap Intro, CK-Tan Interior Architecture Consultant akan memilih 

rumah pribadi sebagai kantor kerja dikarenakan masih dalam tahap perintisan, 

penekanan biaya yang belum diperlukan,  serta dikarenakan satu-satunya desainer 

adalah pemilik sendiri. Bentuk badan usaha masih perseorangan, apabila sudah 

dapat berdiri secara mandiri tahap selanjutnya akan mengajukan permohonan 

badan usaha resmi. Target pasar masih daerah Surabaya dan sekitarnya, dengan 

memilih proyek residensial sebagai target proyek. 

Strategi bisnis akan mengutamakan Word of Mouth, dan sistem media 

social dan promosi online (Facebook, Instagram, Website), menjalin kerja sama 

dengan agen property untuk memperluas nama konsultan serta mendapatkan lebih 

banyak peluang proyek desain dan mengikuti komunitas arsitektur interior untuk 

menambah koneksi dan memperluas jaringan kerja. Target jumlah proyek di fase 
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ini adalah  6 (enam) proyek dengan fee desain yang terjangkau mengingat untuk 

membesarkan nama CK-Tan Interior Architecture Consultant. 

 

Fase II / Growth (2023-2025) 

Pada tahap ini, proyek yang diterima CK-Tan Interior Architecture 

Consultant berkembang menjadi proyek residensial dan komersial, serta 

spesialisasi desain sudah mulai dimunculkan yaitu gaya desain industrial, dengan 

jumlah target proyek 17 (tujuh belas) proyek. Dikarenakan jumlah proyek yang 

bertambah, CK-Tan Interior Architecture Consultant akan memulai memiliki 

kantor kerja pribadi di luar rumah pribadi, yaitu di perumahan Citraland, Ruko 

North Junction, blok RA26-27, Surabaya. Kegiatan aktivitas juga akan bertambah, 

mengikuti munculnya spesialisasi gaya desain industrial (contoh: hunting 

material, penelitian gaya desain industrial dari berbagai seumber, dan lain-lain). 

Pemilik juga mulai merekrut karyawan divisi desain, marketing, finance, serta 

administration untuk dapat mencapai target tersebut.  

Strategi bisnis tetap akan mengutamakan Word of Mouth, dan sistem 

media social dan promosi online (Facebook, Instagram, Website), menjalin kerja 

sama dengan agen property untuk memperluas nama konsultan serta mendapatkan 

lebih banyak peluang proyek desain dan mengikuti komunitas arsitektur interior 

untuk menambah koneksi dan memperluas jaringan kerja. Namun di tahap ini, 

CK-Tan Interior Architecture Consultant juga akan mulai mengikuti pameran agar 

nama konsultan ini dapat lebih dikenal khalayak umum. Penetapan harga fee 

desain juga mulai ditingkatkan mengingat sudah mulai berkembang dan ada 
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karyawan yang bekerja di dalamnya. Bentuk badan perusahaan sudah menjadi 

badan resmi yaitu CV. 

 

Fase III / Growth (2026-seterusnya) 

Pada tahap ini, CK-Tan Interior Architecture Consultant sudah 

berkembang jauh dengan menerima jumlah proyek yang lebih banyak, dan dikenal 

masyarakat luas. CK-Tan Interior Architecture Consultant juga akan menambah 

karyawan untuk memastikan seluruh pekerjaan di dalam konsultan dapat terkelola 

dengan baik.  

Strategi bisnis tetap tidak berubah dari fase II, akan tetap mengutamakan 

Word of Mouth, dan sistem media social dan promosi online (Facebook, 

Instagram, Website), menjalin kerja sama dengan agen property untuk 

memperluas nama konsultan serta mendapatkan lebih banyak peluang proyek 

desain dan mengikuti komunitas arsitektur interior untuk menambah koneksi dan 

memperluas jaringan kerja. Aktivitas kerja juga akan lebih meningkat, sumber 

penelitian dan juga pencarian material lebih banyak, mulai adanya kerja sama 

dengan workshop pembuatan material elemen desain industrial untuk meng-cover 

barang-barang yang langka. Penetapan harga fee desain juga mulai ditingkatkan 

lagi mengingat penambahan karyawan yang bekerja di dalamnya. 
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Tabel 1.3 Fase Wirausaha 

 
Fase 1 

2021 – 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 

Pendanaan 
Memakai pinjaman 

dari orang ketiga 

Memakai dana dari 

keuntungan yang 

telah diperoleh 

Memakai dana dari 

keuntungan yang 

telah diperoleh 

Bentuk 

badan usaha 
Perseorangan CV PT 

SDM 
- Principal 

Designer (1) 

- Direktur (1) 

- Designer 

Manager (1) 

- Finance & 

Administration 

(3) 

- Marketing (1) 

- Designer (2) 

- Drafter (1) 

- Direktur (1) 

- Secretary(1) 

- Designer 

Manager (2) 

- Finance & 

Administration 

(5) 

- Marketing (2) 

- Designer (5) 

- Drafter (2)  

- Receptionist (1) 

- Cleaning Service 

(1) 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 
 

Tabel 1.3 Fase Wirausaha (Sambungan) 

 
Fase 1 

2021 – 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 

Strategi 

Bisnis 

Melalui media 

online: 

- website & 

media sosial 

(facebook, 

instagram) 

- Komunitas 

Melalui media 

online: 

- website & media 

sosial (facebook, 

instagram) 

- Komunitas 

Arsitektur 

Melalui media online: 

- website & media 

sosial (facebook, 

instagram) 

- Komunitas 

Arsitektur Interior 

Melalui media 
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Fase 1 

2021 – 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 

Arsitektur 

Interior 

Melalui media 

offline: 

- word of mouth 

- Membuat buku 

portofolio & 

business card 

Interior 

Melalui media 

offline: 

- Word of mouth 

- membangun 

hubungan 

dengan agen 

property dan 

developer 

perumahan.  

- Memperbaharui 

buku portofolio 

& business card 

- Mengikuti 

pameran lokal 

yang 

berpotensial  

offline: 

- Word of mouth 

- membangun 

hubungan dengan 

agen property dan  

developer 

perumahan  

- Memperbaharui 

buku portofolio & 

business card 

- Mengikuti 

pameran skala 

Indonesia yang 

berpotensial 

 

 

Lokasi Rumah pribadi 

Ruko North 

Junction, RA 26-27, 

Perumahan 

Citraland, Surabaya. 

Ruko North Junction, 

RA 26-27, 

Perumahan Citraland, 

Surabaya. 

Segmen 

market 

Menengah keatas, 

proyek residensial 

Menengah keatas, 

proyek residensial, 

komersial 

Menengah keatas, 

proyek residensial, 

komersial 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017)  
 
 

Tabel 1.3 Fase Wirausaha (Sambungan) 

 Fase 1 

2021 – 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 

Sistem IT 
- Printer (1) 

- PC (1) 

- Printer (2) 

- Komputer (8) 

- Printer (3) 

- Komputer (11) 
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- Laptop Asus (1) 

- Software 

Autocad  

(Student 

Version) (1) 

- Software 

Sketchup (1) 

- Wi-Fi (1) 

- Software 

Autocad (3) 

- Software 

Sketchup (2) 

- Software 

Accurate  

- Wi-Fi (2) 

- Software Autocad 

(7) 

- Software 

Sketchup (5) 

- Software Lumion 

(5) 

- Software 

Accurate (1) 

- Telpon (2) 

- Projektor (2) 

- Wi-Fi (2) 

Biaya 

Pengeluaran: 

- Biaya peralatan 

& perlengkapan 

kantor 

- Biaya 

operasional & 

marketing 

Pendapatan: 

- Konsultasi jasa 

desain dan 

perancangan 

desain arsitektur 

interior 

Pengeluaran: 

- Biaya peralatan 

& perlengkapan 

kantor 

- Biaya 

operasional & 

marketing 

- Gaji pegawai 

- Biaya sewa 

kantor 

Pendapatan: 

- Konsultasi jasa 

desain dan 

perancangan 

desain arsitektur 

interior 

Pengeluaran: 

- Biaya peralatan & 

perlengkapan 

kantor 

- Biaya operasional 

& marketing 

- Gaji pegawai 

- Biaya sewa 

kantor 

Pendapatan: 

- Konsultasi jasa 

desain dan 

perancangan 

desain arsitektur 

interior 

 

Segementasi 

pasar 

 

Surabaya dan 

sekitarnya 

 

Jawa Timur dan 

sekitarnya 

Indonesia dan Negara 

– Negara asia lain 

yang tidak memiliki 

perjinan ketat. 

         Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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1.3 Usaha CK-Tan Interior Architecture Consultant 

1.3.1 Gambaran Usaha 

CK-Tan Interior Architecture Consultant adalah sebuah perusahaan baru 

yang bergerak di bidang desain arsitektur interior dengan jenis proyek yang 

ditangani adalah proyek-proyek residensial dan komersial. Keunggulan yang 

ditawarkan oleh CK-Tan Interior Architecture Consultant sendiri adalah usaha ini  

mengambil bidang perancangan desain  arsitektural interior dengan spesialisasi 

desain industrial, diikuti dengan layanan informasi dan penyediaan barang-barang 

elemen desain industrial (terutama yang langka, susah dicari), serta memberikan 

layanan yang cepat,  berkualitas, dan nyaman bagi klien.  

 

Sebuah gaya industrial ini diprediksi oleh pemilik akan tetap popular dan 

memiliki market nya sendiri ke depannya berdasarkan observasi dan market 

research. Pada gambar di bawah ini CK-Tan Interior Architecture Consultant 

menggambarkan profil dirinya lewat logo perusahaan. Logo perusahaan utama 

nya menggunakan sentuhan tulisan tangan dengan adanya unsur melengkung dan 

ketegasan untuk menggambarkan keluwesan dan ke-konsistensian dalam 

mendesain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo CK-Tan Interior Architecture Consultant 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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o Lambang CK : berasal dari dua nama depan dari pemilik 

perusahaan. 

o Lambang Tan : berasal dari nama belakang dari pemilik 

perusahaan yang merupakan juga marga keluarga. 

o Interior Architecture Consultant : menunjukkan bidang dan jasa 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan adalah bidang Arsitektur 

Interior. 

 

CK-Tan Interior Architecture Consultant menargetkan tiga fase usaha 

dalam menjalankan sebuah bisnis, yaitu fase I selama dua tahun (2021-2022), fase 

II selama tiga tahun (2023-2025), fase III dimulai pada tahun 2026. 

CK-Tan Interior Architecture Consultant menargetkan segmentasi pasar 

yang dimulai dari kalangan menengah ke atas, mereka yang memiliki minat dan 

ketertarikan akan desain dengan gaya industrial, desain proyek komersial dan 

residensial yang memiliki nilai berbeda dari lainnya, kemudian CK-Tan 

Architecture Consultant akan memberikan layanan kerja yang cepat, berkualitas, 

dan nyaman bagi klien. Segmentasi geografi lebih berfokus pada area Surabaya 

dan sektarnya untuk fase I, dan berkembang menjadi area Jawa Timur dan 

sekitarnya untuk fase II, dan berkembang lagi menjadi seluruh area Indonesia dan 

Negara-negara asia lain yang tidak memiliki perijinanan yang ketat untuk fase III. 

 

1.3.2 Layanan Usaha 

Pada fase awal, CK-Tan Interior Architecture Consultant akan menerima 

seluruh pendesainan arsitektur interior tanpa membedakan gaya arsitektur interior 

dalam menerima sebuah proyek dengan pemilihan jenis proyek residensial. 
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Namun pada fase selanjutnya, akan menerima khusus proyek residensial dan 

komersial dengan diferensiasi pendesainan gaya arsitektur interior industrial. 

 

Selain itu, sebuah hunian pribadi dan bangunan komersial juga akan 

menjadi hal yang diinginkan klien, akan lebih baik ketika hunian dan bangunan 

komersial mereka memiliki perbedaan yang telihat dengan tetangga atau sekitar 

mereka. Adanya nilai berbeda pada setiap bangunan yang dimiliki pada setiap 

orang dapat menunjukkan karakter yang berbeda dari setiap orang. 

 

Layanan usaha CK-Tan Interior Architecture Consultant sendiri terbagi 

menjadi 2, yaitu layanan konsultasi desain arsitektur interior, dan layanan 

perancangan desain arsitektur interior. 

 

a. Layanan Konsultasi Desain Arsitektur Interior 

Layanan konsultasi ini dibentuk dengan harapan dapat membantu klien 

yang merasa bingung dengan model desain industrial seperti apa yang mereka 

inginkan. Konsultan akan mendengarkan dan mengarahkan serta memberikan 

saran-saran yang sesuai dengan nilai-nilai desain CK-Tan Interior Architecture 

Consultant diimbangi dengan kebutuhan desain klien. Di dalamnya termasuk 

layanan yang menyediakan akses informasi pencarian dan penyediaan barang-

barang akan elemen-elemen desain arsitektur interior industrial (bisa 

berbentuk katalog) untuk mempermudah klien. Untuk dapat menikmatinya, 

klien perlu untuk menghubungi pihak CK-Tan Interior Architecture 

Consultant untuk membuat janji terlebih dahulu agar semua jadwal dapat 

tertata dengan benar dan tidak ada yang merasa dirugikan karena waktu yang 

terbuang sia-sia. CK-Tan Interior Architecture Consultant juga kemudian akan 
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selalu siap menerima dan melayani sewaktu-waktu klien membutuhkan jasa 

desain arsitektur apabila sudah merasa nyaman dan siap melanjutkan tahap 

desain. 

 

b. Layanan Perancangan Desain Arsitektur Interior 

1. Penentuan penanggung jawab proyek 

Segera setelah menerima informasi klien yang membutuhkan desain, 

pemilik perusahaan akan segera menyerahkan proyek terkait kepada 

Project Manager untuk diteruskan kepada desainer yang cocok untuk 

menerima proyek tersebut 

2. Pra Desain (Preliminary Design) 

Desainer yang telah menerima proyek terkait akan memulai 

observasi dan deep research terkait lokasi dan kemungkinan-

kemungkinan desain yang sesuai dengan kebutuhan klien. 

Tahapannya adalah sebagai berikut: 

 Survei lokasi, mencari sebanyak mungkin data yang diperlukan 

terkait lokasi proyek bersangkutan. 

 Menghitung besar luasan lingkup kerja yang dikerjakan 

 Mempelajari dan menganalisa seluruh data yang sudah 

diperoleh (grouping, zoning, circulation, blocking, problem, 

dan lain-lain) 

 Mewawancarai klien untuk mengetahui kebutuhan desain yang 

dibutuhkan dalam proses desain 

 Apabila ada inovasi baru ataupun teknologi baru, desainer 

sebisa mungkin diharapkan dapat menerapkannya. 
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3. Concepting  

Pada tahap ini desainer akan mulai membuat konsep-konsep desain 

dalam bentuk beberapa alternative yang menyesuaikan kebutuhan 

dari klien. Apabila klien sudah setuju, baru kemudian mulai dibuat 

desainnya. 

4. Design Production 

Desainer akan memulai membuat 3D model dengan desain yang 

sudah disiapkan. Pada tahap ini pula kemudian pengembangan desain 

dilakukan dan di-render, apabila kemudian ada ketidak sesuaian, 

desainer akan merevisi. Baru setelah kemudian semua sudah sesuai 

dengan keinginan klien, dapat dilanjutkan pembuatan gambar kerja. 

5. Pembuatan Gambar Kerja 

Desainer kemudian menyerahkan 3D model dan detail-detail yang 

dibutuhkan kepada drafter untuk dibuat gambar kerja nya. 

6. Penyerahan Dokumen-dokumen 

Setelah gambar kerja telah selesai dibuat, desainer akan bertemu 

dengan klien dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen penting 

terkait desain bagi klien. 

7. Pengawasan Berkala 

Untuk memastikan desain yang telah dibuat sesuai dengan kenyataan 

pada lapangan, konsultan desain akan bersedia untuk melakukan 

pengawasan secara berkala. 
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1.3.3 Spesifikasi Produk 

CK-Tan Interior Architecture Consultant memberikan spesifikasi produk 

menurut buku IAI dan HDII, yaitu:  

o Konsep Rancangan  

 Mencatat semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun 

pihak lain yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan 

pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan 

dapat terpenuhi dengan sempurna.  

 Melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan 

seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis 

dan pengolahan data yang menghasilkan:  

 Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan 

pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi 

lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala 

persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku. Setelah 

program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan 

pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk 

konsep rancangan.  

 Konsep Rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan 

pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik 

struktur, mekanikal, elektrikal, dan atau bidang keahlian 

lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan 

rancangan yang menampung aspek, kebutuhan, tujuan, 

biaya , dan kendala proyek 
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o Pra Rancangan 

 Menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur interior yang 

diwujudkan dalam gambar-gambar. 

 Menyusun nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram.  

 Menyusun Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif 

seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, 

sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan 

disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-

gambar. 

o Pengembangan Rancangan 

 Menyusun sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem 

mekanikal-elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan 

mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah 

maupun secara terpadu. 

 Menjelaskan bahan bangunan yang akan dipilih secara garis 

besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan 

bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi. 

 Menyusun perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem 

bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-

gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis. 

 

o Pembuatan Gambar Kerja 

 Menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam 

Pengembangan Rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar 

dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri 
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maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses 

pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.  

 menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-

gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik 

pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan 

kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan 

pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci. 

 

o Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

 Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi 

(mengolah hasil pembuatan Gambar Kerja ke dalam bentuk 

format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan 

Uraian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan 

pekerjaan-(RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

termasuk Daftar Volume (Bill of Quantity/BQ). 

 Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi 

 Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang 

 Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan 

 Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi 

 Melakukan penilaian atas penawaran tersebut 

 Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan Pelaksanaan 

Konstruksi kepada pengguna jasa 

 Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa 

dan Pelaksana Konstruksi 
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o Pengawasan Berkala 

 Melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di 

lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan 

pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK 

yang ditunjuk oleh pengguna jasa. Dalam hal ini, tidak terlibat 

dalam kegiatan pengawasan harian atau menerus. Pengawasan 

berkala dilakukan banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu 

atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 

 

1.3.4 Inovasi Usaha 

Pada fase awal, CK-Tan Interior Architecture Consultant masih belum 

menonjolkan nilai khususnya pada desain arsitektur interior untuk proyek 

residensial (gaya arsitektur interior mengacu pada keinginan klien), namun pada 

fase kedua mulai berkembang ke proyek residensial dan komersial dengan 

ditekankan nilai perusahaan menonjolkan gaya arsitektur interior industrial 

dengan layanan jasa yang cepat dan nyaman bagi klien. Desain yang diberikan 

kepada klien merupakan desain orisinal dan memiliki nilai berbeda pada tiap 

kliennya, sehingga desain tidak mengambil/mencuri desain dari yang lain karena 

benar-benar murni nilai yang terkandung dari setiap klien. 

Pemilihan spesialisasi Gaya industrial sendiri disebabkan pertama, style 

dari desainernya yang simple, dan juga bold. Sehingga nilai yang ingin 

ditonjolkan adalah gaya industrial yang sesuai dengan itu, kemudian juga gaya 

industrial diprediksikan masih akan tetap popular dan memiliki market sendiri ke 

depannya. Layanan yang diberikan juga akan dijamin cepat karena menggunakan 
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sistem “one man, one project”, dan apabila kuota proyek sudah terpenuhi maka 

order setelahnya akan ditahan agar tidak ada penumpukan proyek yang dapat 

mengakibatkan keterlambatan kerja, kualitas SDM akan dipilih yang memiliki 

kualitas kerja dan ide yang tinggi, serta adanya fasilitas pendukung desain dan 

kerja yang mutakhir agar cepat. Di samping itu, kemudahan layanan untuk 

mendapatkan informasi dan penyediaan barang-barang elemen khusus industrial 

(terutama yang langka, susah dicari) untuk klien. Kualitas desain akan dipastikan 

tetap berkualitas dengan adanya pengawasan yang berkala dari pihak konsultan 

desain. Kenyamanan bagi klien dilakukan dengan memastikan konsultan desain 

akan menghampiri dan memenuhi sebaik mungkin segala kebutuhan daripada 

klien, termasuk juga dalam memberikan progress via google drive, dan 

kenyamanan untuk klien-klien yang di luar kota dengan memastikan klien tidak 

perlu harus susah karena konsultan akan mengakomodasi semuanya. 

 

1.4 Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

Untuk menganalisa industry, terdapat metode yang sudah cukup terkenal, 

yaitu Porter Five Forces Analysis. Metode ini digunakan sebagai kerangka kerja 

dalam menganalisis industri dan perkembangan strategi bisnis yang sudah 

digunakan dan dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1979 di Harvard 

Business Schol. Di dalam metode tersebut terdapat lima pilar yang menentukan 

seberapa kuat sebuah usaha dapat bersaing di kompetisi atau persaingan bisnis, 

yaitu Kompetensi industri (rivalry among competitive firms), konsumen 

(bargaining power of buyers), ancaman produk pengganti (threat of substitute 
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products), pemasok/supplier (bargaining power of supplier), dan ancaman 

pendatang baru (threat of new entrants).  

 

1.4.1 Kompetensi Industri 

Persaingan bisnis akan ditandai dengan adanya kompetisi dengan 

anggota bisnis yang sejenis. Persaingan di dunia bisnis desain arsitektur dan 

interior semakin meningkat melihat banyaknya jumlah lulusan sarjana desain 

arsitektur dan interior. Analisa kompetensi industri juga dapat dilihat dari latar 

belakang tingginya angka perusahaan konstruksi atau pembangunan di Jawa 

Timur, terutama di kota Surabaya. Bidang konstruksi sendiri telah menyumbang 

pendapatan terbesar bagi Indonesia yang membuat jasa konsultan desain arsitektur 

interior  nantinya akan dibutuhkan lebih banyak lagi beriringan dengan tingginya 

angka perusahaan konstruksi. Dengan tingginya peluang bisnis tersebut, 

persaingan di dalam dunia bisnis desain arsitektur interior sendiri juga terbilang 

tidak akan longgar, justru semakin ketat. Untuk itulah memiliki nilai tersendiri 

yang menonjol bagi setiap bisnis akan mempermudah persaingan tersebut. 

Hal ini menjadi salah satu kompetisi yang harus dihadapi perusahaan dan 

ditanggapi secara serius. Pada fase pertama, diperkirakan kompetisi terjadi 

menghadapi banyaknya mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate). Pada fase 

selanjutnya, perusahaan akan bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki 

nama, namun masih tetap memperhitungkan mereka yang juga merupakan fresh 

graduate. Beberapa pesaing industry di bidang konsultan arsitektur interior 

dengan bidang yang memiliki kesamaan adanya peancangan desain gaya 

industrial akan disajikan sebagai berikut. 
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Tabel 1.4 Tabel Kompetisi Industri 

Nama 

Perusahaan 

Revastudio 7Coffeaday 

Domisilium 

Studio 

Tahun  

Berdiri 

2006 2012 2009 

Layanan 

Desain interior, 

arsitek  

Desain interior, 

arsitek, produk 

Desain interior & 

arsitektur 

Operasi 10.00 - 18.00 08.00 - 17.00 09.00 -18.00 

Lingkup 

Proyek 

Residensial & 

Komersial 

Komersial & 

Komersial 

Komersial & 

Hospitality 

Marketing WOM, 

instragram 

WOM, instagram, 

website, pameran 

WOM, pameran 

& majalah 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 
 

 

Tabel 1.4 Tabel Kompetisi Industri (Sambungan) 

Nama 

Perusahaan 

Revastudio 7Coffeaday Domisilium 

Studio 

Media Sosial Instagram, 

facebook, website  

Instagram, 

website, facebook 

SDM Principal 

Designer, Partner 

Designer, Interior 

Designer, Project 

Manager, Public 

Relation, 3D 

Principal 

Designer, Partner 

Designer Interior 

Designer, Drafter, 

Graphic Designer, 

Project Staff 

Principal 

Designer, 

Architect, Senior 

Designer, Interior 

Designer, Junior 

Interior Designer, 
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Artist, Drafter Admin, Office 

Boy 

Kelebihan 

-Marketing plan 

dengan sistem 

endorsement 

-Portofolio bagus 

dengan hasil 

render yang detail 

-Owner memiliki 

banyak koneksi 

 

- Detail dalam 

pengerjaan dan 

selalu melakukan 

analisa mendalam 

pada setiap 

proyeknya 

- Ahli menyajikan 

informasi dalam 

bentuk grafik  

- Ciri khas nya 

adalah desain 

parametrik 

- Boutique hotel 

- Menghargai 

value desainer 

(tidak 

menggunakan 

barang 

replika/KW) 

- Owner banyak 

koneksi dari luar 

& pengalaman 

kerja diluar negri 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017)  
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing 

perusahaan pesaing dengan bidang sejenis yang mampu menyajikan desain 

industrial juga menyajikan layanan mereka sejak dari awal proses desain, hingga 

akhir proses pembangunan. Dengan mengambil 3 sample, dapat diambil bahwa 

kunci dari sebuah kesuksesan antaranya adalah memiliki nama baik dan network 

yang luas, Reva Studio adalah contohnya. Menggunakan marketing yang begitu 

gencar lewat media social yang sekarang popular dan digunakan hampir semua 

orang, yaitu instagram. Dari faktor itulah ia mendapatkan begitu banyak kenalan 
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dari berbagai kalangan, terutama kalangan atas. Kemudian juga menggunakan 

sistem Word of Mouth , mengadakan promosi dengan cara apabila bisa 

mengenalkan sebuah proyek, akan adanya diskon yang cukup menggiurkan. 

Adanya Public Relation di dalam sistem kerja Reva Studio juga yang membuat 

nama mereka begitu terkenal begitu baik. 

Dari sisi yang lain, contohnya 7Coffeday, menyajikan layanan dengan 

menonjolkan inovasinya. Inovasi yang masih belum banyak di Indonesia, yaitu 

Parametrik Desain. Menonjolkan sebuah hal unik yang belum ada menjadi daya 

tarik tersendiri dari 7Coffeeaday. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari CK-Tan Interior Architecture 

Consultant adalah Biro Konsultan Arsitektur Interior dituntut untuk memberikan 

layanan yang sangat baik dan professional terhadap klien, desain yang orisinal dan 

kreatif juga tak dapat dikesampingkan dari sini. Membangun hubungan yang baik 

dengan klien, serta membangun nama di mata public juga adalah hal yang harus 

diperhatikan. 

Untuk fase pertama, CK-Tan Interior Architecture Consultant dapat 

dipastikan masih berada di bawah competitor dikarenakan konsultan ini masih 

baru dan belum dikenal di mata masyarakat, sehingga kepercayaan masih sulit 

dibangun. Oleh sebab itu, CK-Tan Interior Architecture Consultant harus 

memberikan usahanya yang terbaik untuk membangun nama yang baik dan 

kepercayaan yang baik pula di mata masyarakat luas. 

 

1.4.2 Konsumen 

Sebuah perusahaan yang tidak memiliki nilai tambah akan lebih sulit 

untuk mendapatkan posisi di hati konsumen, konsumen selalu berusaha mencari 
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informasi dan pengetahuan terkait perusahaan yang dituju dan selalu 

membandingkan dengan bisnis sejenis, karena itu perusahaan harus pintar-pintar 

memiliki keunikan dan cara dalam menghadapai konsumen baik dari segi biaya, 

keunikan, dan lain-lain Konsumen yang dituju sendiri terbentuk dari beberapa 

faktor, yaitu kebutuhan pasar yang dituju, kebutuhan ruang yang diinginkan pasar, 

dan perilaku klien. Untuk kebutuhan pasar yang dituju, adalah kalangan menengah 

ke atas dengan profesi semua secara umum, berusia 26 tahun ke atas, dengan nilai 

biaya desain dari 250.000 – 450.000 / m2 , kemudian memiliki pendapatan 10-15 

juta ke atas, dan proyek yang ditangani residensial dan komersial.  

Kebutuhan ruang yang diinginkan pasar untuk residensial adalah desain 

yang mengutamakan kenyamanan, terlihat menarik, dan dapat mengefisienkan 

aktivitas pengguna. Sedangkan untuk pasar komersial lebih ingin desain yang 

menarik dilihat, meningkatkan efisiensi aktivitas pengguna, kemudian barulah 

kenyamanan. Desain yang diinginkan terutama gaya desain industrial. Target 

lainnya adalah mereka yang ingin membangun usahanya di bangunan bekas 

(kolonial, bekas pabrik, dan lain-lain) 

Perilaku klien yang ditargetkan adalah mereka yang berani 

mengeluarkan budget sebanding dengan nilai desain yang dihasilkan, serta berani 

tampil berbeda.  

Untuk fase I, posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant berada 

dibawah customer karena masih baru dan kepercayaan dari klien masih sedikit, 

juga terdapat competitor lain yang sudah memiliki nama dan sangat 

berpengalaman di bidangnya. CK-Tan Interior Architecture Consultant perlu 

memberikan usaha yang terbaik dalam membangun nama, dan memunculkan ide-
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ide kreatif dan inovativ di setiap desainnya agar masyarakat luas mulai melihat ke 

sisi CK-Tan Interior Architecture Consultant 

Pada fase II dan fase III, posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant  

sudah mulai setara dengan konsumen karena sudah banyak konsumen yang 

menggunakan jasa CK-Tan Interior Architecture Consultant dan mengerti nilai 

serta cara kerja dari konsultan. CK-Tan Interior Architecture Consultant  juga 

sudah mendapat kepercayaan dari klien di samping itu. 

 

1.4.3 Produk Substitusi 

Bila dilihat dari yang telah lalu, layanan dan produk bisnis yang dapat 

menggantikan peran jasa konsultan desain arsitektur interior gaya industrial 

terbilang sangat terbatas. Kurangnya pengetahuan dan inspirasi yang mendasari 

terbatasnya hal tersebut. Namun lain cerita di jaman modern saat ini, layanan dan 

produk bisnis yang dapat menggantikan peran konsultan terbilang semakin 

banyak. Produk/jasa yang dapat menjadi substitusi dari jasa desain arsitektur 

interior adalah:  

Tabel 1.5 Produk Substitusi 

Produk Substitusi Kelemahan 

Media massa (TV, majalah, buku) 

yang memberikan pengetahuan 

tentang desain Industrial 

Sayangnya Media massa satu ini 

kurang bisa dijadikan solusi pasti 

menggantikan konsultan arsitektur 

interior, melihat dari keinginan klien 

yang berbeda-beda, serta site dengan 

kondisinya yang berbeda-beda pula 
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Produk Substitusi Kelemahan 

menjadikan Media massa kurang 

efektif menggantikan peran dari 

konsultan sendiri. 

Internet  Seperti halnya Media massa, Internet 

juga kurang bisa dijadikan solusi 

pasti menggantikan konsultan 

arsitektur interior, melihat dari 

keinginan klien yang berbeda-beda, 

serta site dengan kondisinya yang 

berbeda-beda pula menjadikan 

Internet kurang efektif menggantikan 

peran dari konsultan sendiri. 

Tukang konstruksi Seorang tukang konstruksi memang 

dapat mendesain sebuah arsitektur 

interior bila memiliki pengetahuan 

yang luas, namun sebatas sampai 

konstrusi simple saja, dapat 

dikatakan juga pengetahuan luas dan 

ide kreativitas terbatasi, sehingga 

masih kurang cocok menggantikan 

peran konsultan. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Kedudukan dari CK-Tan Interior Architecture Consultant terbilang 

masih berada di atas produk substitusi. Dikarenakan Jasa desain arsitektur interior  

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari produk substitusi, segi kualitas 

dan layanan yang professional masih menjadi hal utama yang membuat konsultan 

lebih cocok dipilih. 

 

1.4.4 Pemasok / Supplier 

CK-Tan Interior Architecture Consultant sendiri tidak dapat berdiri 

sendiri, perlu adanya bantuan dari beberapa partner kerja untuk meningkatkan 

kinerja dari perusahaan. Dengan begitu adanya Key Partner sangat diperlukan 

untuk berjalannya operasional perusahaan. Juga bantuan dari perusahaan lain yang 

tak sejenis sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses kerja dari 

perusahaan. Berikut adalah beberapa Key Partner yang dimiliki oleh CK-Tan 

Interior Architecture Consultant: 

 

Tabel 1.6 Tabel Supplier 

Nama toko/perusahaan Produk Analisa 

Metropolis  Printing, laser cutting Kedudukan dibawah, 

karena perusahaan 

memiliki cadangan key 

partner 

Spectrum Printing  Kedudukan dibawah, 

karena perusahaan 

memiliki cadangan key 

partner 
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Nama toko/perusahaan Produk Analisa 

Material Shop 

Ex. Sarana Bangunan, 

Mitra 10, Depo 

Bangunan 

Material Sample untuk 

desain interior 

Kedudukan dibawah, 

karena perusahaan 

memiliki cadangan key 

partner 

Katalog produk 

pengetahuan barang-

barang industrial, 

Ex: 2madison, dan lain-

lain 

Supplier Product 

Knowledge terkait 

barang-barang 

furniture dan aksesoris 

dengan gaya desain 

Industrial 

Kedudukan dibawah, 

karena perusahaan 

memiliki cadangan key 

partner 

Workshop pembuatan 

barang / material  

Workshop pembuatan 

barang / material 

desain industrial (yang 

langka, untuk 

menghindari 

pembelian yang 

menumpuk dan tidak 

terpakai) 

Kedudukan dibawah, 

karena perusahaan 

dapat memiliki 

cadangan key partner 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017)  
 

 

Dapat disimpulkan bahwa posisi CK-Tan Interior Architecture 

Consultant lebih tinggi karena Key Partner yang dimiliki oleh CK-Tan Interior 

Architecture Consultant tidak hanya satu supplier namun ada beberapa, sehingga 
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kedudukan CK-Tan Interior Architecture Consultant lebih Tinggi. Namun jika 

masih berada di fase I, hubungan antar supplier dengan konsultan masih belum 

dalam sehingga masih ada masalah soal kepercayaan. Jika sudah berada di fase II 

dan III, kepercayaan sudah lebih dalam, koneksi sudah lebih dalam, proses kerja 

dan harga dari supplier juga lebih menguntungkan. 

 

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru memiliki peluang untuk mengambil klien maupun calon 

klien dari CK-Tan Interior Architecture Consultant ke depannya. Salah satunya 

dapat dilihat dari berbagai universitas mencetak banyaknya desainer-desainer 

baru. Melihat banyaknya lulusan mahasiswa desain arsitektur interior yang belum 

lama lulus, dan juga melihat dari sisi banyaknya orang yang mash ingin memiliki 

hunian pribadi, tidak dapat disangkal ancaman pendatang baru akan harus 

diperhitungkan. Profesi dari desainer arsitektur interior juga terbilang masih tinggi 

peminatnya karena memilki keuntungan yang dipandang cukup tinggi, dan 

berpotensi dikenal luas (produk dapat dilihat oleh banyak orang). Ancaman 

pendatang baru yang perlu dilihat sebenarnya dari fresh fraduate , karena mereka 

cenderung memberikan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang tidak dapat 

dibilang jelek juga, sehingga tidak sedikit klien dapat tertarik tawaran mereka.  

Agar tidak tenggelam dari arus pendatang baru, CK-Tan Interior 

Architecture Consultant harus berusaha untuk bisa menjadi desainer arsitektur 

interior yang professional dan dapat dipercaya. Tidak hanya itu, harus konsisten 

memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif sesuai yang dikatakan agar orang tetap 

terus tertarik menggunakan.  
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Kedudukan dari CK-Tan Architecture dari 5 pilar metode Porter Five Forces 

Analysis, dapat disimpulkan dengan melihat tabel di bawah ini: 

Tabel 1.7 Kesimpulan Five Forces 

Forces CK-Tan Interior Architecture Consultant 

Bargaining power of supplier Posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant 

dengan supplier lebih tinggi karena key partner 

yang dimiliki oleh CK-Tan Interior Architecture 

Consultant tidak hanya satu supplier untuk satu 

produk sehingga kedudukan lebih tinggi. Namun 

pada fase I masih harus diperhatikan karena masih 

barunya konsultan sehingga kepercayaan perlu 

dibangun. 

Bargaining power of buyer Pada fase I, posisi CK-Tan Interior Architecture 

Consultant berada dibawah customer karena masih 

pemula dan belum mendapatkan kepercayaan lebih 

dari customer.  

Pada fase II dan fase III, posisi CK-Tan Interior 

Architecture Consultant sudah mulai setara dengan 

konsumen karena sudah banyak konsumen yang 

menggunakan jasa CK-Tan Interior Architecture 

Consultant serta mengetahui bagaimana nilai dan 

cara kerjanya sudah dipercaya oleh masyrakat. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.7 Kesimpulan Five Forces (Sambungan)  

Forces CK-Tan Interior Architecture Consultant 

Threat of new entrants Pada fase II dan III, Posisi CK-Tan Interior 

Architecture Consultant  masih berada diatas 

pendatang baru karena CK-Tan Interior 

Architecture Consultant sudah terjun kedalam 

bisnis konsultan ini lebih dulu. Namun, CK-Tan 

Interior Architecture Consultant juga harus tetap 

waspada dengan terus konsisten menghadirkan 

inovasi yang kreatif dan orisinal agar orang tetap 

dapat tertarik. 

Threat of substitue Posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant 

berada diatas produk substitusi. Hal ini dikarenakan 

meskipun CK-Tan Interior Architecture Consultant 

masih baru berdiri, namun sulit digantikan oleh 

produk substitusi yang lain. Jasa desain arsitektur 

interior memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri 

yang membuat peran dari konsultan tetap harus 

ada, tidak dapat serta merta digantikan. 

Competitive rivalry Pada fase I, Posisi CK-Tan Interior Architecture 

Consultant masih berada dibawah kompetitor 

karena perusahaan tersebut sudah berdiri cukup 

lama dan dikenal luas serta dipercaya oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, CK-Tan Interior 
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Architecture Consultant harus berusaha keras untuk 

membangun nama baik dan kepercayaan 

masyarakat pada perusahaan. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.4.6 Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.6.1 Analisa Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) 

Langkah awal yang harus ditempuh oleh perusahaan sebelum memulai 

mengembangkan bisnisnya adalah melakukan analisa akan perusahaannya sendiri 

dan terhadap perusahaan kompetitor. Analisa yang digunakan adalah analisa 

SWOT atau analisa yang mempelajari kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan 

ancaman suatu perusahaan. CK-Tan Architecture menjabarkan analisa SWOT 

sebagai berikut: 

o Strength 

 S1: Pemilik perusahaan merupakan lulusan Universitas Ciputra 

Surabaya jurusan Interior Architecture yang merupakan memiliki 

wawasan dan pengetahuan Entrepreneur serta arsitektur interior. 

 S2: Mengenal kota Surabaya dengan baik, dari lokasi, trend dan 

sebagainya. 

 S3: Memiliki pengetahuan luas tentang desain industrial 

o Weaknesses 

 W1: Perusahaan merupakan pendatang baru di dunia bisnis terkait. 

 W2: Perusahaan belum memiliki badan resmi. 

 W3: Perusahaan belum memiliki koneksi dan channel yang 

banyak. 
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o Opportunities 

 O1: Lokasi cukup strategis yaitu di daerah perumahan Citraland 

Surabaya yang nantinya akan menjadi ramai setelah jalan Lingkar 

Luar Barat dibuka. 

 O2: Masih jarangnya usaha yang memiliki jasa arsitektur interior 

yang spesialis khusus gaya industrial. 

 O3: Tidak sedikit klien yang ingin diutamakan dan merasakan 

kenyamanan dalam penggunaan layanan jasa. 

o Threats 

 T1: Para pesaing bisnis sejenis yang sudah memiliki nama di kota 

Surabaya 

 T2: Para pesaing yang baru saja melakukan startup bisnis. 

 T3: Gaya desain industrial mengalami pelemahan dalam market 

 

Penjabaran analisa SWOT di atas menimbulkan beberapa kombinasi 

strategi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:  

o Strategi S2-W2 

CK-Tan Interior Architecture Consultant melihat di samping adanya 

kelemahan akan memasuki pasar dengan pesaing yang sudah memiliki 

pengalaman lebih banyak, konsultan akan meng-cover dengan melakukan analisa 

dan memulai bisnis berdasarkan pengetahuan akan lokasi, trend, faktor-faktor 

desain lain. 
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o Strategi S1,S3-O2 

CK-Tan Interior Architecture Consultant melihat adanya peluang 

dalam pasar desain arsitektur interior bergaya desain industrial dengan didukung 

adanya pengetahuan dan pengalaman perancangan desain terkait.  

 

o Strategi S1,S3-T3 

CK-Tan Interior Architecture Consultant akan menghadapi ancaman 

pelemahan dalam market dengan cara terus berinovasi dengan dasar pengetahuan 

dan pengalaman yang sudah didapatkan selama pembelajaran terkait interior 

architecture dan entrepreneur agar tidak mengalami penurunan dalam market. 

 

o Strategi W3-O1 

CK-Tan Interior Architecture Consultant di dalam kelemahan 

kurangnya koneksi dan channel  akan ditutupi dengan adanya peluang pemilihan 

tempat lokasi kantor yang akan dijadikan sebagai media marketing dengan lokasi 

yang strategis dan dapat dilihat oleh orang banyak. 

 

 

1.4.6.2 Competitive Advantage Strategy 

Menurut Porter (2012), Competitive Advantage Strategy dapat 

ditemukan dengan menggunakan tabel Generic Strategy Framework seperti di 

bawah ini: 

 

Tabel 1.8 Generic Strategy Framework 

Cost Leadership Differentiation 

Cost Leadership Focus Differentiation Focus 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Berdasarkan analisa teori 5 Forces milik Porter, kelemahan yang 

dimiliki oleh CK-Tan Interior Architecture Consultant terletak di sektor 
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competitive rivalry serta buyer.  Melihat persaingan yang nantinya akan ketat satu 

sama lain dengan competitor lain dan posisi konsultan yang masih berada di 

bawah buyer saat fase awal, strategi yang sangat cocok dan dipilih oleh CK-Tan 

Interior Architecture Consultant adalah differentiation strategy. Differentiation 

strategy dipilih karena menggunakan pendekatan strategi yang berbeda dengan 

perusahaan lainnya sehingga strategi yang dibuat dapat memiliki keunggulan dan 

added value yang dapat membedakan dan lebih menonjol. 

Kesimpulan dari Competitive Advantage Strategy CK-Tan Interior 

Architecture Consultant  diuraikan pada tabel sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1.9 Competitive Advantage Strategy CK-Tan Interior Architecture Consultant 

Differentation 

Marketing 

o Pembuatan website, kartu nama, maupun portofolio baik 

secara online ataupun offline milik perusahaan harus 

dibuat sesuai ciri khas perusahaan yang membedakan 

dari perusahaan lain 

o Menjalin kerja sama dengan agen property untuk 

memasarkan nama perusahaan 

o Mengikuti komunitas baik dalam desain arsitektur 

interior  maupun diluar profesi desain arsitektur interior 

untuk menggali koneksi sebanyak mungkin  

o Mengadakan promosi sistem diskon pada biaya desain 

apabila dapat mengenalkan proyek kepada konsultan 
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Differentiation 

Operational 

o Pelayanan yang profesional terhadap klien, tanggap 

terhadap keluhan dan pertanyaan dari klien untuk 

mendapatkan kepercayaan klien. 

o Konsultan yang lebih memiliki wawasan lebih tentang 

gaya desain industrial, karena adanya penelitian 

tersendiri dan pencarian material untuk gaya khusus 

desain industrial. 

o Adanya layanan tambahan yang lebih baik dari yang 

lain, layanan desain dan konsultasi gaya desain 

industrial yang membuat nyaman dan mudah bagi klien 

(konsultan yang akan menghampiri dan melayani klien 

secara langsung) 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.4.6.3 Strategi Memasuki Pasar dan Menghadapi Pesaing 

Dengan analisa yang telah dilakukan di atas, CK-Tan Interior 

Architecture Consultant mencoba meringkas strategi memasuki pasar, yaitu  

dengan memilih pasar yang masih jarang mengingat sebagian besar konsultan 

tidak memiliki spesialisasi gaya desain. Untuk mendapatkan klien sendiri, CK-

Tan Interior Architecture Consultant mengandalkan marketing sebaik mungkin, 

serta menjalin dan menjaga koneksi sebanyak mungkin. 

Sayangnya, jarangnya konsultan yang memiliki spesialisasi desain tidak 

berarti tidak ada sama sekali. Dalam menghadapi pesaing, CK-Tan Interior 

Architecture Consultant berusaha dengan terus berinovasi, dan memberikan 

layanan jasa dengan kecepatan dan kenyamanan yang lebih baik bagi klien. CK-
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Tan Interior Architecture Consultant juga akan terus mengikuti perkembangan 

trend an teknologi agar inovasi-inovasi tetap terus muncul. 

 

1.5 Rencana Pemasran 

1.5.1 Strategi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2008:38), terdapat tiga pilar konsep 

pemasaran, yaitu segmentation (segmentasi pasar), targeting (target pasar), dan 

positioning (posisi perusahaan). 

 

1.5.1.1 Segmentation 

Segmentasi pasar adalah strategi yang harus diperhatikan apabila ingin 

mengembangkan sebuah perusahaan untuk dapat dikenal secara luas. Segmentasi 

pasar membantu perusahaan untuk menempatkan diri di area mana ia ingin 

mengembangkan usahanya sesuai dengan target pasar. Segmentasi yang CK-Tan 

Interior Architecture Consultant gunakan adalah konsep B2C bagi proyek 

residensial, dimana CK-Tan Interior Architecture Consultant menargetkan ke 

client / end user, dan konsep B2B bagi proyek komersial, namun yang berada di 

Surabaya hingga seluruh Indonesia. 

Kotler dan Keller juga menyatakan terdapat 4 tipe/variable segmentasi 

yang dapat dijabarkan, yaitu: 

a. Segmentasi Geografis : pembagian pasar ke dalam segmentasi 

geografis. (contoh: kota, Negara, daerah, provinsi, dan lain-lain) 

b. Segmentasi Demografis : pembagian pasar berdasarkan 

pengelompokan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. 

c. Segmentasi Psikografis : pembagian pasar berdasarkan jenis dan 

gaya hidup masyarakat, atau dapat juga kepribadian seseorang. 
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d. Segmentasi Perilaku : pembagian pasar berdasarkan pengetahuan, 

sikap atau respon masyarakat akan suatu produk. 

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, perusahaan mencoba 

menempatkan diri di pasar sebagai berikut, yaitu: 

 Geografis 

Segmen pasar yang berpotensial yang  pertama adalah client / end 

user yang berada di kota Surabaya dan sekitarnya, termasuk provinsi 

jawa timur dan sekitarnya. Kota Surabaya di pilih karena CEO/Direktur 

berdomisili di kota Surabaya dan sudah mengenal kota Surabaya selama 

21 tahun. Kota Surabaya sendiri merupakan salah satu kota paling maju 

dan berkembang di Indonesia di samping Kota Jakarta sebagai ibukota. 

Semua itu dapat dilihat lewat Indikator  jumlah penduduk yang terus 

bertambah setiap tahunnya dan jumlah sarana pengadaan/fasilitas 

pameran (mall, gedung pameran, hall pameran, dll) yang selalu 

bertambah tiap tahunnya (Contoh, Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, 

Pameran Properti, dan sebagainya).  

Selanjutnya adalah kota-kota yang berpotensial untuk gaya desain 

industrial, seperti kota–kota yang menjadi kota pariwisata yang baru, 

seperti Labuan Bajo, dan sebagainya. Kota-kota pariwisata yang baru 

akan berpotensial tinggi menghaslkan bangunan baru dengan kebutuhan 

desain arsitektur dan interior. Terakhir adalah Negara Indonesia dan 

Negara-negara lain yang tidak memerlukan perijinan / sertifikasi ketat, 

karena konsultan belum memiliki sertifikasi yang lengkap. 
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 Demografis 

Segmen pasar yang berpotensial dituju oleh CK-Tan Interior 

Architecture Consultant adalah segmentasi pasar yang dimulai dari 

wanita dan pria, kalangan menengah ke atas, terutama pebisnis yang 

memiliki bisnis startup dan sudah mapan, kemudian  wanita dan pria 

berusia 26 tahun ke atas, sedangkan usia perusahaan yang dimiliki 

adalah start up dan sudah mapan.  

 Psikografis 

CK-Tan Interior Architecture Consultant akan menargetkan client / 

end user yang memiliki ketertarikan terhadap gaya industrial yang berani 

tampil beda dari yang lain (benar-benar cinta akan ciri khas industrial), 

dan mereka yang tidak sepenuhnya berani tampil beda (setengah-

setengah atau menyukai kombinasi desain industrial dengan desain lain).  

 Perilaku 

CK-Tan Interior Architecture Consultant menargetkan konsumen 

dengan perilaku yang memiliki sifat yang berani dan optimis, disiplin 

dan memiliki keinginan kerja yang baik, tertarik akan desain dan 

kritis terhadap perkembangan teknologi. 

 

1.5.1.2 Targeting 

Setelah perusahaan mendapatkan segmentasi pasar yang sudah 

berpotensial dan sesuai, target pasar atau pasar sasaran akan sangat baik untuk 

menjadi langkah selanjutnya. Targeting di sini dimaksudkan untuk menentukan 

target market yang tepat bagi jasa milik perusahaan. Terdapat empat macam target 

marketing strategies, yaitu undifferentiated marketing (strategi pemasaran tanpa 
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pembeda), differentiated marketing (strategi marketing terkonsentrasi), 

concentrated marketing (strategi marketing terkonsentrasi), dan micro marketing 

(marketing secara local/individu). 

CK-Tan Interior Architecture Consultant memilih untuk menggunakan 

pendekatan strategi concentrated marketing sebagai strategi pemasaran. Ini 

disebabkan karena CK-Tan Interior Architecture Consultant memilih B2C 

(Business to Customer) sebagai strategi pemasaran dan targeting calon klien/pasar 

proyek residensial dengan lebih memfokuskan pada konsumen atau client sebagai 

end user dan B2B (Business to Business) untuk calon klien/pasar proyek 

komersial.  

CK-Tan Interior Architecture menargetkan lokasi Surabaya dan 

sekitarnya, termasuk Jawa Timur dan sekitarnya karena perkembangan industry 

konstruksi sudah mulai berkembang dan gaya desain industrial mulai marak di 

daerah ini, kemudian juga Indonesia dan Negara-negara lain yang tidak 

membutuhkan perijinan yang terlalu ketat mengingat konsultan belum memiliki 

sertifikasi yang lengkap. Target demografis sendiri adalah mereka (pria dan 

wanita) yang berada di segmentasi kalangan menengah atas berusia 26 tahun ke 

atas, juga para pebisnis yang memiliki bisnis startup, dengan tujuan 

mempermudah persaingan dan mendapatkan keuntungan, kemudian juga mereka 

yang ingin membangun usahanya di bangunan bekas (kolonial, bekas pabrik, dan 

lain-lain).  

Target psikografis sendiri adalah mereka yang memiliki ketertarikan 

gaya industrial baik yang cinta sepenuhnya maupun juga yang menyukai dengan 

cara kombinasi. Perilaku yang dituju juga mereka yang memiliki sifat yang berani 
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dan optimis, disiplin dan memiliki keinginan kerja yang baik, tertarik akan desain 

dan kritis terhadap perkembangan teknologi. 

 

1.5.1.3 Positioning 

Dari segmentation dan targeting, dilakukan positioning. Di ketatnya 

persaingan dalam dunia kerja, perusahaan harus pintar dalam menempatkan 

dirinya di antara competitor yang sejenis layanannya (adanya gaya desain 

industrial) agar dapat bertahan. Positioning sendiri bermanfaat untuk mengerti 

kelemahan dan kelebihan competitor maupun perusahaan agar strategi yang tepat 

dapat dihasilkan. Berikut dijabarkan dengan menggunakan bagan: 

 

Gambar 1.2 posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant Fase I 

 

     Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Pada fase pertama (2021-2022), CK-Tan Interior Architecture 

Consultant adalah pelaku bisnis yang baru saja muncul ke permukaan sehingga 

harga yang diberikan akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 
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kompetitor lain, guna dikenal oleh masyarakat luas. Namun, CK-Tan Interior 

Architecture Consultant akan mengejar dan berusaha menjaga konsistensi kualitas 

desain yang tinggi agar desain yang dimunculkan akan dikenal dan diakui 

masyarakat luas. 

 

     Gambar 1.3 posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant Fase II 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Pada fase kedua (2023-2025), CK-Tan Interior Architecture Consultant 

sudah mulai dikenal oleh masyrakat luas, mulai masuk ke dalam spesialisasi gaya 

desain industrial dan layanan informasi dan penyediaan barang elemen industria. 

Harga yang diberikan akan mulai naik ke menengah  guna memunculkan brand 

image dan memulai konsistensi harga ke segmentasi. CK-Tan Interior 

Architecture Consultant juga akan tetap mengejar dan berusaha menjaga 

konsistensi kualitas desain yang tinggi agar desain yang dimunculkan sudah mulai 

dikenal dan diakui masyarakat luas tidak mengalami kejatuhan dalam brand 

image. 
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       Gambar 1.4 posisi CK-Tan Interior Architecture Consultant Fase III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Pada fase ketiga (2026-seterusnya), CK-Tan Interior Architecture 

Consultant sudah dikenal oleh masyrakat luas, harga yang diberikan akan tetap di 

kisaran menengah atas sesuai  brand image dan kekonsistensian harga pada 

segmentasi kalangan menengah ke atas. CK-Tan Interior Architecture Consultant 

juga akan tetap mengejar dan berusaha menjaga konsistensi kualitas desain yang 

tinggi agar desain yang dimunculkan tidak akan mematahkan kepercayaan client 

dari CK-Tan Interior Architecture Consultant yang sudah dibangun. 

 

1.5.2 Bauran Pemasaran (4P/7P) 

Terdapat tujuh faktor marketing mix yang menentukan akan seberapa 

jauh perusahaan dalam memasarkan layanan jasa konsultan desain arsitektur 

interiornya yaitu product (produk), price (harga), promotion (promosi usaha), 

place (tempat usaha), people (orang), process (proses), dan physical evidence 
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(perlengkapan fisik). CK-Tan Interior Architecture Consultant menjabarkannya 

sebagai berikut: 

 

1.5.2.1 Product 

CK-Tan Interior Architecture Consultant menawarkan produk berupa jasa 

desain arsitektur interior spesialis gaya industrial yang mulai popular di Indonesia 

dan  pemilihan ini sendiri dipilih dengan tujuan agar pemasaran lebih mudah 

karena produk yang ditawarkan tidak terlalu asing dari pandangan konsumen, juga 

masyarakat sudah mulai menyukai gaya desain ini, dan generasi saat ini sangat 

suka untuk mengambil momen (foto) dan mengupload di media sosial, apabila 

desain yang ditampilkan berhasil menunjukkan ke-khasan dari konsultan, secara 

tidak langsung nama desainer nanti akan muncul (contoh case: cafe never been 

better) terpromosikan. Tak lupa layanan jasa konsultasi desain, juga layanan 

informasi pencarian dan penyediaan barang-barang elemen industrial, beserta 

perancangan desain arsitektur interior dan penghitungan RAB termasuk di 

dalamnya dengan spesifikasi produk seperti tertera di bab sebelumnya.   

1.5.2.2 Price 

Harga dari sebuah produk yang ditawarkan akan berpengaruh terhadap 

marketing, mahal atau murah akan menciptakan image tersendiri di mata 

konsumen. Harga yang dipilih menggunakan Fixed Pricing, dengan pertimbangan 

dari hasil observasi melihat market mayoritas menyukai harga yang sudah ada 

tetapannya. Harga yang ditentukan adalah harga rasional yang berdasarkan acuan 

dari IAI dan HDII, yaitu kategori proyek residensial kategori 3 yang merupakan 

proyek residensial. Sebesar 6.48% dari proyek hunian sebesar Rp 2.000.000.000,- 

(2 milyar rupiah) dengan perkiraan luas total 400 m2. Luas meter persegi hasil 
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desain (jumlah lantai juga diakumulasikan) dikalikan sejumlah harga tetapan. 

Kemudian, ditawarkan juga sejak awal kepada klien untuk sejumlah potongan 

harga apabila dapat mengenalkan kepada orang lain yang memiliki proyek untuk 

didesainkan oleh konsultan.  

 

Segmen pasar yang dituju oleh CK-Tan Interior Architecture Consultant 

adalah segmentasi pasar yang dimulai dforecasari kalangan menengah ke atas, 

namun pada fase 1 akan dimulai dengan memberikan harga yang cenderung 

murah untuk mengejar tujuan dikenal oleh masyarakat luas terlebih dahulu, yaitu 

dengan harga luas meter persegi dikalikan Rp. 100.000.  

 

Pada fase 2 akan dimulai dengan memberikan harga yang mulai mengarah 

ke menengah ke atas mempertimbangkan sudah mulai dikenal orang, dan sudah 

memperkerjakan karyawan, yaitu dengan harga luas meter persegi dikalikan Rp. 

250.000. Pada fase 3 atau fase puncak akan memberikan harga yang konsisten 

menengah ke atas sesuai target segmentasi mempertimbangkan sudah dikenal 

orang, dan sudah memperkerjakan karyawan, serta memiliki kualitas terjamin, 

yaitu dengan harga luas meter persegi dikalikan Rp. 400.000 (harga akhir 

mengacu aturan dari IAI dan HDII). Konsultan memutuskan menggunakan cara 

ini agar image yang dilihat oleh konsumen adalah konsultan ini rasional, harga 

berdasarkan tingkat kesulitan dari nilai proyek itu sendiri. Harga yang dipilih ini 

sendiri mengacu juga pada hasil survey observasi jangkauan harga masyarakat 

dalam menggunakan jasa konsultan arsitektur interior. Konsultan juga tidak 

memberikan harga terlalu mahal supaya terjangkau oleh konsumen. 
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Tabel 1.10 Imbalan Jasa berdasarkan Persentase Kategori Bangunan dan Biaya Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa Ikatan Arsitek 

Indonesia 

 

1.5.2.3 Promotion 

Promosi adalah hal yang penting dari marketing bagi perusahaan apabila 

ingin dikenal di dunia bisnis secara luas, sangat penting penyusunan strategi 

promosi untuk mencapai target dapat dikenal secara luas. CK-Tan Interior 

Architecture Consultant mengandalkan 2 tipe strategi marketing, yaitu lewat 

direct sales yaitu lewat Word of Mouth, kemudian lewat indirect sales yaitu lewat 

media online (website, media social facebook serta instagram, mengikuti 

komunitas arsitektur interior online), pada media offline (kartu nama, portfolio, 

media reklame, pameran). Terbukti melalui survei bahwa pasar masih sangat 

mengandalkan rekomendasi atau referensi untuk memilih sebuah jasa konsultan 

desain. karena itu dilakukan sistem help for benefit each other. klien yang dapat 

membantu mempromosikan dan bahkan mendapatkan proyek bagi konsultan 

dapat mendapat potongan harga ketika memakai jasa konsultan.  
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- Fase I (Intro) 

Pada fase awal ini, CK-Tan Interior Architecture Consultant lebih 

fokus menggunakan strategi marketing word of mouth, dapat lewat 

dikenalkan orang tua, teman, dan lain-lain. Media promosi lainnya juga 

terdapat portfolio, kartu nama, website, dan juga media social untuk 

menyebarluaskan nama CK-Tan Interior Architecture Consultant. Di 

tahap ini juga pemilik akan mulai mencari koneksi lewat komunitas 

arsitektur interior dan desain, serta agen property untuk memudahkan 

mendapatkan koneksi dan mengambil langkah di masa depan. 

 

- Fase II (Growth) dan III (Mature) 

Di kedua fase ini, CK-Tan Interior Architecture Consultant sudah 

memiliki kantor konsultan sendiri yang secara otomatis menjadi media 

promosi tidak bergerak yang sudah sesuai dengan ciri khas dari 

konsultan, yaitu gaya desain industrial. Media promosi lainnya juga tetap 

menggunakan portfolio, kartu nama, website, dan juga media social 

untuk menyebarluaskan nama CK-Tan Interior Architecture Consultant. 

Di tahap ini juga pemilik mulai mengikuti pameran agar lebih dapat 

dikenal secara luas. Pameran yang dituju sendiri adalah semua pameran 

yang berpotensial untuk mendapatkan proyek desain terkait, tidak hanya 

pameran property, arsitektur interior, namun juga pameran di bidang 

makanan, pernikahan, dan sebagainya. Juga terkadang di beberapa waktu 

konsultan akan mengadakan gathering untuk mengumpulkan klien-klien 

yang pernah menggunakan jasa dari konsultan untuk kembali 
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mendekatkan hubungan satu sama lain dan mencari potensi-potensi 

proyek baru lewat metode ini. 

1.5.2.4 Place 

CK-Tan Interior Architecture Consultant memposisikan operasional kerja 

pada fase I di rumah sendiri, dan pada fase II operasional kerja dan marketing 

konsultannya akan berada di sebuah ruko yang berada di perumahan Citraland, 

tepatnya di ruko North Junction, blok RA26-27 sebagai kantor kerja dan pusat 

marketing dari CK-Tan Interior Architecture Consultant. Tempat ini dipilih dan 

didesain dengan menyesuaikan ciri khas konsultan sebagai media marketing yang 

tidak bergerak, mengingat lokasi nya yang strategis, dekat dengan jalan lingkar 

luar barat yang akan segera ramai dan sering dilihat oleh orang banyak. 

1.5.2.5 People 

CK-Tan Interior Architecture Consultant nantinya akan menjadi konsultan 

yang professional, karena itu karakteristik staff karyawan yang akan dipilih adalah 

mereka yang memiliki sifat jujur, rendah hati, mau bekerja keras, dan terutama 

mau untuk membangun hubungan verbal yang baik kepada client. Dikarenakan 

yang akan menangani client nantinya adalah CEO sendiri, desainer, dan 

marketing, itu sebabnya mereka perlu memiliki sifat-sifat yang ada di atas, juga 

harus berpenampilan rapi dan dapat bersikap professional dalam menghadapi 

client. Di samping itu, konsultan juga akan merekrut orang-orang yang sudah 

memiliki wawasan dan ketertarikan dalam gaya desain industrial, sehingga secara 

keseluruhan culture dari perusahaan sesuai dan senada dengan visi perusahaan 

sendiri di mata customer. 
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1.5.2.6 Process 

Dalam proses pelayanan CK-Tan Interior Architecture Consultant, 

perusahaan mengutamakan apa yang dirasakan klien, yaitu kepuasan klien dengan 

hasil desain dari CK-Tan Interior Architecture Consultant yang menjawab 

kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang klien miliki. Proses yang di 

jalankan oleh CK-Tan Interior Architecture Consultant untuk menarik klien atau 

saat berhubungan dengan klien yang baru adalah : 

 Memberikan / menunjukkan portfolio CK-Tan Interior Architecture 

Consultant 

 Mendengarkan cerita, permintaan atau brief dari klien 

 Memberikan solusi dan masukan berkaitan dengan permintaan 

klien (berupa sketsa atau 3D on the spot) 

 Memberikan kisaran harga yang akan dikenakan 

 Memberitahukan mengapa harus memilih CK-Tan Interior 

Architecture Consultant 

 Negosiasi 

 Dealing 

Untuk proses lainnya yang diberikan disusun hampir sama dengan 

standard dari IAI dan HDII mulai dari  tahap pra-desain hingga tahap akhir serah 

terima proyek kepada klien atau kepada kontraktor. Semua tahapan ini dibentuk 

dengan tujuan membangun trust dari klien kepada konsultan. 

Pada proses yang tercantum di atas, tahapan marketing yang berperan besar 

terletak dari wawancara dan konsultasi. Untuk memperoleh nama baik dan 

tersebar luar, tujuan utama yang ingin di dapatkan oleh perusahaan adalah trust 
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atau kepercayaan dari klien kepada CK-Tan Interior Architecture Consultant 

karena dengan trust yang tertanam pada klien-klien baru nantinya itu yang 

membuat CK-Tan Interior Architecture Consultant akan dikenal dan dipercaya 

oleh  masyarakat luas. Karena itu tahapan wawancara dan konsultasi yang 

intisarinya untuk mengerti keinginan klien harus diperhatikan sebaik mungkin, 

karena itu akan menjadi impresi pertama dalam menggunakan layanan konsultan.  

CK-Tan juga akan mempermudah proses pelayanan bagi klien untuk 

memberikan kenyamanan lebih bagi klien, konsultan akan menghampiri dan 

menjelaskan perkembangan desain. Kontak konsultan juga akan tetap dapat 

dihubungi mekipun setelah jam kerja (masih dalam jam efektif manusia) untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan, sistem komputasi berbasis internet juga 

seperti Google drive, Google calendar juga akan dipakai untuk mempermudah 

membagikan hasil perkembangan secara online. Dalam berjalannya pekerjaan, 

proses lain yang perlu diperhatikan juga adalah adanya penelitian dan pencarian 

material dan informasi barang-barang industrial, memastikan tetap up to date dan 

klien terpuaskan. 

1.5.2.7 Physical Evidence 

Adanya bukti nyata atau sesuatu yang menandakan eksistensi dari sebuah 

perusahaan, akan membuat konsumen mengenal identitas perusahaan. Untuk itu 

CK-Tan Interior Architecture Consultant berusaha membuat physical evidence 

dari perusahaan terlihat sangat baik dan menari untuk meningkatkan marketing. 

                     Tabel 1.11 Tabel Physical Evidence CK-Tan Interior Architecture 

Consultant 

Physical Evidence Deskripsi 

Kantor - Terletak di Surabaya 
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- Desain interior dibuat senyaman mungkin untuk 

klien saat berkunjung serta untuk pengguna 

(karyawan) saat bekerja, serta brand identity 

industrial disematkan secara dalam agar klien dan 

masyarakat luas dapat mengenal dan mengerti 

seperti apakah CK-Tan Interior Architecture 

Consultant. 

Kartu nama Kartu nama dibuat sesuai keinginan dari owner, yaitu 

minimalis dan simple dengan adanya kesan bold yang 

menandakan brand dari CK-Tan Interior Architecture 

Consultant layak untuk dipilih oleh client. 

Website - Website dengan tampilan menarik dan 

menggambarkan image dari perusahaan. 

-  Website juga menampilkan portfolio perusahaan. 

Media sosial - Menggunakan media sosial seperti Instagram,     

Facebook, dll. 

  Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.5.3 Marketing Plan dan Sales Forecast 

a. Marketing Plan 

Dalam perusahaan yang baik serta sehat, terkandung pemasaran yang 

baik dan terencana. Pada tabel di bawah ini, akan dijelaskan mengenai marketing 

plan yang akan dilakukan perusahaan ini pada tiap fase dan tahunnya serta 

perkiraan biaya yang diperlukan: 

  

Tabel 1.12 Marketing Plan 
 

No Fase Waktu Cara Perkiraan   Harga   yang 
 

Dikeluarkan 

1. Fase 
pertama 

Tahun    
pertama 
dan seterusnya 

Pembuatan  website  
dan 
promosi media sosial 

Rp 5.000.000,- 
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2. Fase pertama Tahun kedua Mengikuti pameran 
property yang diadakan di 
lokal 

Rp   10.000.000,-   (biaya 
(stand, marketing kit, 

biaya transportasi, 

dekorasi stand) 

3. Fase pertama Tahun    pertama 
hingga kedua 

Kerjasama dengan 
kerabat atau kenalan yang 

memiliki rumah yang 

ingin renovasi 

Rp   2.000.000,-   (biaya 
transportasi, media 

presentasi, telepon, 

internet) 

4. Fase pertama Tahun kedua Mengikuti perlombaan Rp   1.000.000,-   (biaya 
pendaftaran, biaya 
transportasi) 

5. Fase kedua Tahun       ketiga 
hingga ke lima 

Mengikuti          pameran 
 

property, makanan, 

pernikahan, music, dan 

lain-lain yang potensial 

membutuhkan desain 

arsitektur interior. 

Rp. 20.000.000,- 
 (stand, marketing kit, 

biaya transportasi, 

dekorasi stand lebih 

baik) 

6. Fase Ketiga  Word  of  Mouth,  dengan 
tetap menjaga customer 

relationship  serta 

menjaga kualitas desain 

dan produksi yang baik 

dalam setiap proyek. 

Kemudian mengikuti 

pameran property, 

makanan, pernikahan, 

music dan lain-lain yang 

berpotensial 

membutuhkan desain 

arsitektur interior.  

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

CK-Tan Interior Architecture Consultant membuat perencanaan 

pemasaran dengan disimpulkan akan menggunakan metode word of mouth, yang 

juga kemudian didukung dengan menggunakan bantuan lewat media online 

seperti website, juga media social baik facebook, instagram dan lewat media 
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periklanan di dalam media social tersebut. Pemasaran konsultan juga dibantu 

dengan menggunakan kerja sama agen property yang memiliki koneksi luas baik 

terhadap sesama agen property dan calon konsumen yang berpotensial (tanah yang 

akan dibangun menjadi rumah, rumah yang ingin direnovasi, dan lain-lain), 

caranya adalah dengan meminta bantuan agen property memasarkan nama 

konsultan secara aktif, juga menawarkan secara langsung kepada calon konsumen. 

Apabila berhasil, agen property akan mendapatkan bonus atau komisi sebagai 

reward.  

Selain itu, CK-Tan Architecture juga berencana akan mengikuti 

pameran, pameran yang dituju sendiri tidak terbatas pada bidang property saja, 

namun juga bidang-bidang lain yang membutuhkan desain arsitektur interior. 

Seperti halnya pameran makanan yang menargetkan para pebisnis startup yang 

ingin membuka usaha restoran, mereka akan nantinya membutuhkan desain 

interior maupun arsitektur yang dapat mendukung restoran mereka. Demikian 

halnya dengan bidang lain, seperti bidang music, pernikahan, dan lain-lain. 

Mengacu pada keberhasilan metode promosi dari Reva Studio, yaitu dengan 

memberikan diskon atau desain secara gratis pada klien yang dapat mengenalkan 

proyek, CK-Tan Architecture Consultant juga akan menerapkan hal tersebut, 

memberikan diskon atau potongan harga pada klien yang dapat mengenalkan 

proyek.  

 

b. Sales Forecast 

Berkembangnya suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat penjualan 

perusahaan tiap tahun dan tiap fasenya. Berikut adalah tabel yang menjelaskan 

rencana sales forecast dalam tiga fase perencanaan : 
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Tabel 1.13 Sales Forecast 

Fase Tahun Jumlah 

proyek 

Perikiraan 

nilai 

proyek 

tiap 

proyek 

(milyar) 

Presentase 

fee tiap 

proyek 

(%) 

Jumlah 

fee tiap 

proyek 

(juta) 

Total 

pendapatan 

(juta) 

1. 2021 3 2 6.48 129.6 388.8 

 2022 3 2.1 6.48 136.1 408.2 

2. 2023 5 2.2 6.48 142.6 712.8 

 2024 6 2.2 6.48 142.6 855.4 

 2025 6 2.2 6.48 142.6 855.4 

3. 2026 7 2.4 6.48 155.5 1088.6 
 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

1.6 Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1 Personil dan Uraian Pekerjaan 

Perusahaan yang baik akan memiliki struktur organisasi yang teratur, 

dengan diaturnya posisi dan tugas akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringkas 

dan lebih lancar. Berikut adalah struktur organisasi dari CK-Tan Interior 

Architecture Consultant: 

 

Bagan 1.3 Struktur Organisasi 

 Sumber : Data olahan pribadi (2017) 
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a. Uraian pekerjaan pada fase satu dapat dilihat di tabel sebagai berikut:  

 

          Tabel 1.14 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan pada Fase Satu 

Jabatan Pekerja Deskripsi Tugas 

Director Owner Bertanggung jawab penuh dalam memimpin perusahaan dengan 
integritas dan disipllin. 

Bertemu Klien 

Membuat konsep desain dan mendesain proyek, serta membuat 

gambar 3D hingga klien setuju dengan desain 

Membuat draft gambar kerja / gambar teknik agar dapat 

dikerjakan oleh kontraktor 

Membuat Rekap Keuangan 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

b. Uraian pekerjaan pada fase kedua dapat dilihat di tabel sebagai berikut:  

 Tabel 1.15 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan pada 

Fase Dua 

 

Jabatan Pekerja Deskripsi Tugas 

Director Owner  Bertanggung jawab penuh dalam memimpin perusahaan dengan 
integritas dan disipllin. 

Memeriksa hasil kerja para desainer 

 Memeriksa laporan keuangan 

Desainer Owner  Bertemu klien 
 Membuat konsep desain dan mendesain proyek hingga  klien setuju 

dengan hasil desain. 

 Melakukan pengawasan lapangan dalam proses realisasi bersama 

dengan desainer 

 Mengeksplorasi material dan bahan 

 Melakukan penelitian berkala mengenai desain industrial 

Drafter Owner  Membuat draft gambar kerja/ gambar teknik dan gambar 3D agar 
dapat dikerjakan oleh kontraktor 

Marketing Owner  Mempromosikan dan mencari proyek selanjutnya 

Accounting Owner  Mengolah keuangan perusahaan dan mencatat serta membatasi 

semua pemasukan dan pengeluaran (budget marketing, budget  

customer relationship, budget training, budget travelling, budget. 
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Purchasing Owner  Membuat laporan keuangan arus pembelian perusahaan 

 Melakukan perencanaan pembelian barang yang dibutuhkan  

perusahaan. 

Admin Owner Mengatur dokumen-dokumen arsip perusahaan 

 
Designer 
Manager 

Owner Memastikan dan mengawasi pekerjaan dari desainer agar tetap  
lancar dan sesuai jadwal 
 Membantu memeriksa hasil kerja para desainer 

Sekretaris Owner  Mengatur jadwal pemimpin untuk bertemu dengan klien dan 
mengingatkan jadwal pada hari tersebut 

 Membantu memeriksa hasil kerja para desainer 

HRD Owner  Menggaji karyawan 
 

 Memberikan reward sesuai dengan usaha kerja yang diberikan 

kepada perusahaan. 

 Bertugas mencari karyawan-karyawan baru yang dibutuhkan. 

Receptonist Owner  Menjaga dan menerima tamu di entrance kantor 

 Memberikan informasi laporan kedatangan atau janji klien terhadap 

sekretaris 

 

Cleaning 
Service 

Owner  Menjaga kebersihan kantor serta melakukan apa yang diminta oleh  
staff kantor 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

c. Uraian pekerjaan pada fase ketiga dapat dilihat di tabel sebagai berikut:  

 

Tabel 1.16 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan pada Fase Tiga  
 

d.  

Jabatan Pekerja Deskripsi Tugas 

Director Owner  Bertanggung jawab penuh dalam memimpin perusahaan dengan 
integritas dan disipllin. 

Memeriksa hasil kerja para desainer 

 Memeriksa laporan keuangan 
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Desainer Owner  Bertemu klien 
 Membuat konsep desain dan mendesain proyek hingga  klien setuju 

dengan hasil desain. 

 Melakukan pengawasan lapangan dalam proses realisasi bersama 

dengan desainer 

 Mengeksplorasi material dan bahan 

Melakukan penelitian berkala mengenai desain industrial 

Drafter Owner  Membuat draft gambar kerja/ gambar teknik dan gambar 3D agar 
dapat dikerjakan oleh kontraktor 

Marketing Owner  Mempromosikan dan mencari proyek selanjutnya 

Accounting Owner  Mengolah keuangan perusahaan dan mencatat serta membatasi 

semua pemasukan dan pengeluaran (budget marketing, budget  

customer relationship, budget training, budget travelling, budget. 

Purchasing Owner  Membuat laporan keuangan arus pembelian perusahaan 

 Melakukan perencanaan pembelian barang yang dibutuhkan  

perusahaan. 

Admin Owner Mengatur dokumen-dokumen arsip perusahaan 

 
Designer 
Manager 

Owner Memastikan dan mengawasi pekerjaan dari desainer agar tetap  
lancar dan sesuai jadwal 
 Membantu memeriksa hasil kerja para desainer 

Sekretaris Owner  Mengatur jadwal pemimpin untuk bertemu dengan klien dan 
mengingatkan jadwal pada hari tersebut 

 Membantu memeriksa hasil kerja para desainer 

HRD Owner  Menggaji karyawan 
 

 Memberikan reward sesuai dengan usaha kerja yang diberikan 

kepada perusahaan. 

 Bertugas mencari karyawan-karyawan baru yang dibutuhkan. Receptonist Owner  Menjaga dan menerima tamu di entrance kantor 

 Memberikan informasi laporan kedatangan atau janji klien terhadap 

sekretaris 

 
Cleaning 
Service 

Owner  Menjaga kebersihan kantor serta melakukan apa yang diminta oleh  
staff kantor 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

1.6.2 Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

Pada fase satu, CK-Tan Interior Architecture Consultant masih dipegang 

dan dikerjakan sendiri dengan tanggung jawab penuh oleh direktur sendiri. 
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Namun pada fase dua dan tiga, CK-Tan Interior Architecture Consultant sudah 

memulai merekrut pekerja yang sudah sesuai dengan culture dan brand dari visi 

perusahaan. Demi memaksimalkan kinerja perusahaan dengan harapan di saat itu 

perusahaan sudah menerima banyak proyek untuk dikerjakan. Sistem yang 

diterapkan untuk para pekerja / SDM adalah sebagai berikut: 

 

a.   Sistem Recruiting 

Sistem recruiting pekerja akan dikelola dan dilakukan oleh Direktur dan 

HRD (pada fase kedua dan ketiga). Sistem pencarian karyawan akan dilakukan 

dengan memasang iklan pada Koran dan media iklan lain seperti media social, 

website, atau dapat juga mencari fresh graduate yang akan di-training agar 

memiliki daya kerja yang cukup sesuai keinginan perusahaan. SDM yang direkrut 

harus dipastikan memiliki wawasan dan ketertarikan yang berkualitas mengenai 

gaya desain industrial (terutama desainer) karena ini akan memengaruhi 

bagaimana perusahaan di mata klien. Kemudian calon karyawan akan dihadapkan 

terhadap ujian psikotes dan wawancara dengan owner agar dapat diketahui 

penempatan karyawan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuan yang 

dimiliki. Psikotes dilakukan oleh pihak luar perusahaan. 

Berikut diuraikan  dengan tabel untuk menjelaskan kriteria yang 

dibutuhkan untuk setiap job desk : 
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Tabel 1.17 Tabel Recruiting Criteria 
 

Job Desk Criteria 

Secretary 
Finance 

Admin 

Receptioniist 

a.    Pendidikan minimal SMA 
b.    Bertanggung jawab  

c.    Bekerja disiplin 

d.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada   

perusahaan 

 e.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

f.    Usia maksimal 28 tahun 
g.    Memiliki skill komunikasi dengan baik 
h.    Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun 

 i.     Menguasai Microsoft Office, Microsoft Word 

j.     Alasan yang jelas mengapa keluar dari perusahaan sebelumnya 

Designer, 
Designer 
Manager 

a.    Pendidikan minimal S1 jurusan Interior Architecture 
b.    Memiliki pengetahuan dalam bidang commercial space 
c.    Kreatif 
d.    Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun  

e.    Bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu 

f.    Memiliki wawasan dan ketertarikan akan gaya 

desain industrial 

g.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada 

perusahaan 

 h.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

i.    Usia maksimal 30 tahun 

j.     Memiliki skill komunikasi dengan baik 
k.     Alasan yang jelas mengapa keluar dari perusahaan sebelumnya k.     

l.    Dapat membuat gambar kerja dan 3D rendering 

 

 
Drafter 

 
a.    Pernah mendalami/ bekerja di bidang Interior Architecture 
b.    Kreatif 
c.    Bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu 
d.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada 

perusahaan  

e.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

f.    Usia maksimal 25 tahun 
g.    Memiliki skill komunikasi dengan baik 
h.    Menguasai AutoCAD, 3DsMax / SketchUp, dan Photoshop 
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Marketing 

 
a.    Kreatif 
b.    Bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu 
c.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada 

perusahaan  

d.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

e.    Usia maksimal 25 tahun 
f.    Memiliki skill komunikasi dengan 

baik  

g.    Dapat menguasai Photoshop 

h.    Menguasai bahasa inggris 
i.     Memiliki kendaraan pribadi 

 
HRD 

 
a.    Pendidikan minimal S1 Psikologi 
b.    Bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu 
c.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada 

perusahaan  

d.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

e.    Usia maksimal 28 tahun 
f.    Memiliki skill komunikasi dengan baik 
g.    Alasan yang jelas mengapa keluar dari perusahaan 

sebelumnya  

h.    Memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun 

 
Cleaning 
Service 

 
a.    Pendidikan minimal SMA 
b.    Bertanggung jawab  

c.    Bekerja disiplin 

d.    Professional, jujur dan memiliki loyalitas yang tinggi pada 

perusahaan 

 e.    Memiliki kepedulian terhadap teman 

f.    Usia maksimal 30 tahun 
g.    Memiliki skill komunikasi dengan baik 
h.    Memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 
 

b.   Sistem Training 

Dalam menjaga kualitas dan perkembangan dari sumber daya yang ada 

di dalam perusahaan untuk dapat memberikan layanan yang terbaik, up to date, 

senada dengan gaya desain industrial dirancangkanlah sistem training. Sistem ini 

akan dibagi menjadi dua, yaitu Training Own Job dan Training Seminar. Training 

Own Job akan dilakukan oleh owner, partner perusahaan, maupun oleh pekerja 
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yang lainnya yang memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan pelatihan 

terkait wawasan dan pengalaman akan gaya desain industrial kepada karyawan 

yang bersangkutan secara langsung. Kemudian, Training seminar dilakukan 

dengan mengikutkan karyawan dalam seminar yang dilakukan oleh pihak luar 

sebanyak maksimal dua kali dalam setahun untuk semua divisi tergantung 

seberapa banyak seminar menarik yang tersedia di samping ketersediaan waktu 

yang ada, untuk divisi desain akan diberikan training lewat seminar dengan topic 

terkait gaya desain industrial untuk memastikan tetap dapat berkembang. 

Training ini akan mulai dilakukan pada fase kedua di tahun kedua. 

Training yang diikuti dapat berada di luar kota, dengan memerhatikan juga topik 

menarik dan ketersediaan waktu yang ada. 

 

c.   Sistem Rewarding dan Punishment 

Kualitas sumber daya di dalam perusahaan selain dijaga dengan secara 

aktif melakukan training, juga dengan memberikan reward. Akan dilakukan 

aktivitas makan bersama untuk seluruh karyawan perusahaan dalam rangka 

merayakan hari raya besar keagamaan, seperti Natal, Paskah, Idul Fitri, Tahun 

Baru, dan lain-lain. Ini dilakukan untuk memberikan ruang istirahat sejenak bagi 

pikiran dan tubuh karyawan agar dapat bekerja maksimal di kemudian hari, serta 

mempererat hubungan satu sama lain. 

Di samping itu juga, CK-Tan Architecture Studio akan memberikan 

bonus kepada semua staff yang berhasil mendapatkan klien sebesar 1% dari nilai 

keseluruhan proyek tersebut. Bonus ini diberikan secara bertahap mengikuti 

pembayaran dari klien. 
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Untuk sistem punishment akan melihat dari jenis kesalahan apa dan 

seberapa jauh kesalahan tersebut membuat perusahaan dirugikan. Untuk mengatur 

sistem punishment akan mengacu aturan yang tercantum dari UU No. 13 Tahun 

2003, mengenai ketenagakerjaan: 

- Memberikan Surat Peringatan (SP) pertama jika kesalahan yang dibuat masih 

dikategorikan kesalahan pertama dan bukan tindak pidana. 

- Memberikan Surat Peringatan (SP) kedua jika melakukan atau mengulang 

kesalahan pertama. 

- Memberikan Surat Pemecatan Karyawan jika karyawan masih mengulangi 

kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya dan / atau melakukan tindak pidana. 

 

1.7 Rencana Pemanfaatan Teknologi 

1.7.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen (Konsep Integrasi) 

Teknologi adalah penunjang  kehidupan di saat ini, teknologi sendiri 

membantu setiap orang memudahkan pekerjaannya, tak terlepas CK-Tan Interior 

Architecture Consultant tentu membutuhkan teknologi-teknologi terkait yang 

dapat membantu pekerjaannya dalam mencapai visinya. Setiap departemen atau 

divisi bagian akan memakai teknologi yang berbeda-sesuai kebutuhan dan fungsi 

tiap divisi. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain : 

Tabel 1.18 Teknologi dan Pengguna 
 

Divisi Teknologi Pengguna 

Desain Komputer / Laptop 

(highend) 

Desainer, Drafter, 

Project Manager 

Printer Desainer, Drafter 

Wi-fi (fast connection) Desainer, Drafter, 

Project Manager 
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Office Komputer / Laptop Semua staff 

Printer HRD, Finance & 

Administration 

Mesin copy HRD, Finance & 

Administration 

Wi-fi Semua staff 

Check-lock Semua staff 

LCD TV Direktur, klien / 

pengunjung, 

pengguna ruang 

meeting 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

1.7.2 Peralatan dan Sistem yang akan dimiliki serta Persiapannya 

Setiap teknologi yang digunakan akan dipersiapkan sedemikian rupa 

agar sesuai dengan keperluan orang-orang yang menggunakan untuk mendukung 

kelancaran kinerja dari masing-masing pekerja yang ada di CK-Tan Interior 

Architecture Consultant dalam mencapai visi dari konsultan.  

 
       Tabel 1.19 Peralatan Teknologi dan Sistem yang Digunakan 
 

Divisi Peralatan dan sistem yang 

digunakan 

Desain PC / Laptop highend dengan 

software perancangan (Autocad, 

Sketchup, 3Dmax) 

Software office (MS word, excel, 

powerpoint) 

Software rendering dan editing 

(Vray, Lumion, Photoshop, 

CorelDraw) 
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Mesin printer dengan ukuran 

maksimal A3 dengan kemampuan 

print, copy, dan scan 

Modem Wifi untuk keperluan 

akses informasi online dengan 

fast connection 

Office PC / Laptop dengan software 

office (MS word, excel, 

powerpoint, Accurate) 

Mesin printer dengan ukuran 

maksimal A4 dengan kemampuan 

print, copy, dan scan 

Modem Wifi untuk keperluan 

akses informasi online 

Check-lock yang terintegrasi 

langsung dengan computer  

LCD TV dengan USB reader dan 

connector ke laptop/PC 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

Seluruh peralatan, teknologi, dan sistem yang di sebutkan diatas adalah 

pada tahap fase III. Semua itu tidak langsung pada awal fase, tetapi akan 

bertahap mengikuti perkembangan bisnis CK-Tan Interior Architecture 

Consultant per fase yang sudah di jelaskan di bab sebelumnya. 
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Tabel 1.20 Jumlah Peralatan Teknologi dan Sistem fase I-III 
 

 Fase 1 

2021 – 2022 

Fase 2 

2023 – 2025 

Fase 3 

2026 

Sistem IT 

- Printer (1) 

- PC (1) 

- Laptop Asus (1) 

- Software 

Autocad  

(Student 

Version) (1) 

- Software 

Sketchup (1) 

- Wi-Fi (1) 

- Printer (2) 

- Komputer (8) 

- Software 

Autocad (3) 

- Software 

Sketchup (2) 

- Software 

Accurate  

- Wi-Fi (2) 

- Printer (3) 

- Komputer (11) 

- Software Autocad 

(7) 

- Software 

Sketchup (5) 

- Software Lumion 

(5) 

- Software 

Accurate (1) 

- Telpon (2) 

- Projektor (2) 

- Wi-Fi (2) 
 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

 

1.8 Sistem Operasi / Produksi 

1.8.1 Pertimbangan Operasi 

 

a. Quality 

Kualitas adalah hal yang sangat ingin ditonjolkan oleh CK-Tan 

Interior Architecture Consultant mengacu pada visi yang ingin dicapai oleh 

konsultan, maka dari itu diperlukan sebuah pengontrolan kualitas agar produk 

yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya. Quality  Control dilakukan dari awal 

proses desain, gambar kerja, hingga akhir penyerahan hasil desain kepada client 

oleh project manager, agar desain yang dihasilkan tetap konsisten dan tidak 

mengalami penurunan kualitas. Pemilihan karyawan termasuk desainer yang 

terbaik juga menjadi jalan yang ditempuh agar kualitas tetap terjaga. Di samping 
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itu juga dilakukan penelitian, hunting (pencarian material dan barang-barang 

elemen industrial) berkala untuk terus mengembangkan kualitas dari desain 

industrial dan layanan secara berkesinambungan. 

 

b. Product 

CK-Tan Interior Architecture Consultant menawarkan jasa desain 

arsitektur interior spesialis gaya industrial dan akses pencarian informasi dan 

penyediaan terhadap barang-barang elemen interior ataupun eksterior dari gaya 

industrial. Untuk dapat memenuhi itu semua, konsultan akan menggunakan 

sumber daya terbaik yang memang memiliki wawasan dan passion khusus di area 

tersebut, juga melakukan hunting material secara berkala untuk mendapatkan 

barang-barang yang memang khas industrial, dan juga yang langka. Pemanfaatan 

teknologi juga mengambil peran besar di dalamnya, seperti jaringan koneksi 

internet ke platform pencarian, dan lain-lain. Kecepatan layanan dan kualitas 

kenyamanan layanan juga akan dijaga dengan membuat alur kerja yang teratur. 

 

c. Process 

CK-Tan Interior Architecture Consultant dalam memenuhi visinya 

menjadi yang unggul dalam desain industrial, menjalankan sistem proses by 

project, dimana pelayanan jasa desain tidak dapat ditentukan waktu pastinya, juga 

termasuk berapa banyak projek yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu 

karena mengacu pada permintaan jasa itu sendiri dari client. Di samping itu juga, 

adanya layanan desain industrial yang unggul memerlukan informasi yang terus 

up to date, dalam proses memenuhinya dilakukan penelitian, hunting berkala. 

Proses ini juga berlaku juga bagi karyawan yang terlibat dalam struktur organisasi 

perusahaan, seperti contohnya HRD, finance, adminstration, desainer, drafter, dan 
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lain-lain. Namun untuk memastikan visi dari konsultan untuk menjadi penyedia 

layanan jasa konsultan desain arsitektur interior yang berkualitas dalam 

pelayanan, konsultan akan menggunakan sistem one project one desainer, ketika 

kuota desain sudah penuh, permintaan pembuatan desain akan dihentikan dulu 

untuk fokus terhadap proyek yang sudah ada, bila memungkinkan untuk 

memenuhi proyek yang benar-benar mendesak konsultan akan menggunakan 

sistem joint venture dengan konsultan lain yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan terbaik untuk memenuhi permintaan yang mendesak tersebut. 

Tentunya konsultan akan membuat jadwal kerja yang sesuai dengan kesepakatan 

klien agar tidak terjadi kemunduran jadwal pekerjaan yang berakibat kekecewaan 

klien.  

 

d. Location 

Lokasi kantor CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase 

pertama berada di rumah sendiri, di kota Surabaya yang terletak di Jl. Lidah 

Harapan IX, H-12 dikarenakan CEO/Direktur berdomisili di kota Surabaya dan 

sudah mengenal kota Surabaya selama 21 tahun. Kota Surabaya sendiri 

merupakan salah satu kota paling maju dan berkembang di Indonesia di samping 

Kota Jakarta sebagai ibukota.  

Semua itu dapat dilihat lewat hasil observasi dan market research 

Indikator  jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya dan jumlah 

sarana pengadaan/fasilitas pameran (mall, gedung pameran, hall pameran, dll) 

yang selalu bertambah tiap tahunnya (Contoh, Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, 

Pameran Properti, dan sebagainya) di samping gaya desain industrial yang mulai 

marak di kota Surabaya. Sehingga, Kota Surabaya dipilih menjadi target pasar dan 
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tonggak berdiri awal dari CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase I 

sebelum mengembangkan sayap jangkauan operasi ke kota-kota sekitar di fase II 

dan ke seluruh wilayah di Indonesia pada fase akhir, yaitu fase III mengingat 

potensial mendapatkan market gaya desain industrial.  

Tabel 1.21 Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan Score 

(%) 

Perumahan Citraland Jalan raya Mayjend 

Soengkono 

Kemudahan Akses 30 85 25.5 80 24 

Segmentasi Pasar 20 75 15 70 14 

Ketersediaan Outsource 35 90 31.5 80 28 

Tingkat Kebisingan 10 70 7 80 8 

Tingkat Kemacetan 5 75 3.75 85 4.25 

TOTAL 100  82.75  78.25 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

 

e. Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.5 Denah Kantor CK-Tan Interior Architecture Consultant Lantai 1-2-3 

    Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase kedua dan ketiga 

telah memiliki kantor pribadi demi mendukung kelancaran jalannya perusahaan. 

Kantor ini sendiri sudah didesain dengan gaya desain industrial yang sesuai 
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dengan brand identity perusahaan, juga mengacu pada efisiensi , kesehatan, dan 

pola kerja dari kantor CK-Tan Interior Architecture Consultant. Dengan melihat 

gambar diatas, kantor ini didesain dengan mengatur peletakan ruang yang ditata 

secara linear dan terkelompok secara cluestered.  

Jalur sirkulasi dari depan terlihat sudah dipecah, karyawan dan 

pengunjung masuk melalui entrance yang sama namun arahnya sudah dipisah. 

Pemecahan ini ditujukan agar tetap terjaganya kenyamanan dan privasi masing-

masing pengguna, serta agar tidak terjadinya persilangan sirkulasi masing-masing 

pengguna. Dengan begitu, sirkulasi menjadi lebih lega dan simple. Kemudian 

untuk pengunjung, setelah memasuki entrance dan ke receptionist dapat langsung 

menuju ke ruang meeting khusus klien.  

Di sana pengunjung atau calon klien maupun klien akan dapat 

mengenal seperti apa CK-Tan Interior Architecture Consultant lewat suguhan data 

portfolio yang sudah diletakkan di sana, selagi menunggu juga telah disediakan 

majalah-majalah desain arsitektural dan interior. Yang lebih penting, di situ 

pengunjung akan dapat melihat secara langsung bagaimana design studio dari 

konsultan ini. Untuk Staff kantor sendiri masuk lewat pintu yang ada di sebelah 

kanan receptionist, melewati area loker dan baru dari situ akan dipecah. Staff 

desain akan langsung menuju kantor desain studio, dan staff kantor umum akan 

langsung naik ke lantai 2.  

Staff desain studio diletakkan di lantai bawah memiliki 2 alasan. 

Pertama, agar mereka lebih terpacu dalam bekerja, mereka akan dapat dilihat oleh 

pengunjung, otomatis mereka akan merasa malu bila kinerjanya tak baik melihat 

sistem kerja konsultan ini adalah “one man, one project”. Jika kinerja terlihat 
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kurang, pengunjung yang melihat dapat memasukkan keluhannya, dan dapat 

diproses nantinya. Kedua, dengan kerja yang lebih terpau, staff desain studio ini 

sejak awal memiliki pola kerja yang sering duduk di depan meja dan laptop, serta 

jarang bergerak.  

Pola ini kurang sehat, karena itu mereka diletakkan di lantai bawah, 

untuk dapat menikmati break dan minum makan mereka harus bergerak naik ke 

lantai 2, Terutama bagi mereka staff desain yang harus asistensi desain untuk 

konfirmasi ke direktur, mereka perlu ke lantai 3. Adanya gerakan ini akan 

membuat mereka lebih sehat.  

Sedangkan untuk staff umum,  posisi mereka diletakkan di lantai 2, 

mengingat mereka meembutuhkan privasi yang lebih tinggi, dan adanya 

kebutuhan perlu dekat satu sama lain antar karyawan sejenis. Staff HRD dan 

Admin diletakkan di satu kantor, bersebelahan dengan kantor marketing. Untuk 

kesehatan staff kantor umum, gerakan yang lebih juga diperlukan mengingat 

mereka juga ada yang duduk diam di depan meja dan laptop meskipun mereka 

lebih fleksibel kerjanya antara di kantor atau di luar kantor dibandingkan staff 

desain.  

Mereka yang melakukan keperluan untuk berhubungan dengan 

direktur diharuskan juga untuk naik ke lantai 3. Lantai 2 adalah tempat kerja dan 

untuk bersantai saat break, sedangkan di lantai 3 adalah tempat pertemuan untuk 

karyawan, serta kantor bagi staff tertentu di dalam perusahaan.  

 

f. Human Resources 

CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase I hanya 

dioperasikan penuh oleh satu orang, yaitu desainer sebagai pemilik. Namun pada 
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fase II dan III  nantinya akan memilliki karyawan yang mendukung perusahaan 

dapat maju dengan baik dan terus meningkatkan kuantitas serta kualitas kerja. 

Pada CK-Tan Interior Architecture Consultant, human resources akan memiliki 

pengaruh terhadap perusahaan karena karyawan yang ada di dalamnnya menjadi 

penopang dan penunjang agar CK-Tan Interior Architecture Consultant terus 

berjalan. Karyawan yang nantinya memiiki pengaruh cukup besar, antara lain 

adalah Direktur dan Desainer (mereka yang menjadi roda gigi utama berjalannya 

konsultan), kemudian juga Drafter (penopang kedua yang membantu desainer 

untuk mewujudkan desain secara terperinci agar dapat direalisasikan) mereka 

harus dipilih dari orang-orang yang terbaik di bidangnya dan juga berwawasan 

mahir akan gaya desain industrial agar visi dari CK-Tan Architecute Consultant 

dapat tercapai, kemudian staff marketing (mereka yang akan menjadi promotor 

konsultan agar konsultan dapat dikenal secara luas), serta finance (aliran keuangan 

adalah hal yang cukup vital dan harus ditangani secara jujur dan professional , 

karena itu mereka menjadi hal yang dianggap penting dan memiliki pengaruh).  

Oleh karena itu, semua karyawan akan menerapkan sistem training, 

rewarding, dan refreshing yang akan membuat karyawan memiliki kualitas kerja 

yang baik. Training untuk menggali dan menambah pengetahuan luas akan ide 

dan kreativitas terkait desain gaya industrial dan pekerjaan lainnya, kemudian 

rewarding untuk memberikan bonus lebih apabila efektivas kerja terlihat baik dan 

client merasa puas sesuai dengan syarat perusahaan, dan terakhir adalah 

refreshing yang merupakan solusi agar dapat membantu melepaskan kepenatan 

dalam kerja  untuk meningkatkan kualitas kerja dari segi mental dan fisik serta 

untuk membuat hubungan erat antar karyawan di dalam perusahaan. 
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g. Supply Chain 

CK-Tan Interior Architecture Consultant tentunya memiliki tahapan 

agar dapat dikenal dan sampai pada client. Konsultan memiliki tahapan marketing 

untuk mengenalkan 2 sisi (lapis luar luar dan dalam) konsultan, sisi lapis luar akan 

dikenalkan lewat media promosi offline dan online seperti diterangkan di atas. 

Sedangkan sisi lapis dalam adalah pengenalan konsultan terhadap client lewat 

bertemu muka secara langsung (di kantor atau di tempat lain).  

Pada sisi lapis dalam, staff yang akan bertemu dan membantu 

mengerti kebutuhan client adalah staff marketing dan desainer. Dari situlah, 

setelah melewati tahap bertemu, desain, dan setuju terhadap desain, maka 

perancangan lebih detail diserahkan kepada staff drafter, setelah itu hasil desain 

dan kelengkapan detail nya akan diserahkan kepada client. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 1.4 Supply Chain CK-Tan Interior Architecture Consultant  

  Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

h. Inventory 

CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase I meletakkan 

semua barang pada Inventory di rumah sendiri, namun pada fase II dan III 

memiliki Inventory perusahaan di kantor pribadi, yaitu inventory keperluan 
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operasional kantor kemudian inventory perusahaan di kawasan Surabaya barat, 

daerah menganti untuk menyimpan barang-barang dan material gaya desain 

industrial hasil hunting. Inventory keperluan operasional kantor berupa 

pembukuan data klien, pembukuan keuangan, pembukuan data karyawan, jadwal 

proyek, hasil desain, penyimpanan kertas-kertas hasil gambar teknik cadangan,  

stok kertas kosong, dan lain-lain. Inventory ini diletakkan di dalam kantor 

perusahaan karena mayoritas adalah barang-barang yang bukan berukuran besar, 

diletakkan pula di lantai 2 agar dapat diakses oleh karyawan di lantai 1, 2, dan 3. 

Sedangkan material dan barang-barang desain industrial, termasuk yang langka 

akan difoto, dikatalogkan untuk dapat diperlihatkan kepada klien. Inventory yang 

baik akan mendukung performa dari kerja perusahaan saat sedang membutuhkan 

sumber daya berupa kertas kosong, dan lain sebagainya. Termasuk juga data-data 

desain lama yang dapat dijadikan acuan dalam desain, mengingat visi konsultan 

dalam menyediakan berbagai metode bentukan kayu yang tebaik. Adanya 

referensi akan lebih memudahkan desain dapat berkembang. 

 

i. Scheduling 
 

   Tabel 1.22 Aktivitas Direktur/CEO 

N

o 

Jam Kegiatan 

1 08.00 – 09.00 Memimpin briefing pagi 

2 09.00 – 11.00 Melakukan pekerjaan 

3 11.00 – 12.00 Melakukan pengecekan seluruh divisi  

4 12.00 – 13.00 Istirahat makan siang (diperbolehkan keluar kantor) 

5 13.00 – 16.00 Melakukan pekerjaan 

6 16.00 – 17.00 Memimpin briefing pulang dan evaluasi harian 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 
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                 Tabel 1.23 Aktivitas Karyawan 

No Jam Kegiatan 

1 08.00 – 09.00 Briefing pagi 

2 09.00 – 12.00 Melakukan pekerjaan 

3 12.00 – 13.00 Istirahat  makan siang (diperbolehkan keluar kantor) 

4 13.00 – 16.00 Melakukan pekerjaan 

5 16.00 – 17.00 Briefing pulang dan evaluasi harian 

Sumber : Data olahan pribadi (2017) 

 

CK-Tan Interior Architecture Consultant melakukan penelitian dan 

hunting barang-barang serta material industrial secara berkala yang dilakukan oleh 

karyawan desainer, dilakukan setidaknya minimal sekali seminggu tergantung 

juga dari jumlah pekerjaan desain yang masuk, bila kuota desain penuh maka 

karyawan desain perlu melakukan fokus kepada perancangan desain bagi klien.  

 

j. Maintenance 

CK-Tan Interior Architecture Consultant pada fase I tidak memiliki 

maintenance khusus, dilakukan oleh owner sendiri di rumah sendiri. Sedangkan 

pada fase II akan melakukan maintenance peralatan secara berkala yang 

diserahkan kepada staff panggilan (sewa) harian untuk mengelola kesehatan 

peralatan-peralatan yang ada di kantor setiap 3 bulan sekali, sedangkan 

maintenance untuk kebersihan kantor dan gudang/inventory akan diserahkan 

terhadap cleaning service yang merupakan staff kantor setiap hari. Untuk 

maintenance perawatan di gudang barang-barang dan material industrial dilakukan 

oleh cleaning service yang datang setiap hari membersihkan di gudang tersebut. 
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1.8.2 Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi / SOP) 

Waktu operasional kantor dari fase pertama hingga fase ketiga yaitu Senin-

Jumat pk: 8.00 – 17.00 WIB. Perusahaan sendiri akan menerapkan SOP untuk 

kegiatan-kegiatan utama yang penting agar terarah dan memiliki tujuan. Berikut 

adalah SOP kegiatan yang telah dirancang CK-Tan Interior Architecture 

Consultant: 

SOP Marketing: 

Berikut adalah bagan alur marketing: 

 

 

   Bagan 1.5 Alur SOP Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

a. Divisi marketing perusahaan membuat rencana strategi marketing 

yang kemudian akan di laporkan ke direktur apakah disetujui atau 

tidak 
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b. Apabila tidak diterima, kembali dibuat lagi rencana strategi marketing 

itu. Bila diterima akan dilanjutkan dengan melakukan persiapan 

marketing. 

c. Selama terjadi proses marketing akan menerima calon customer, 

ketika sudah didapatkan calon customer divisi marketing akan 

melakukan follow up ke calon customer dengan membuat janji temu 

dengan klien. 

d. Saat bertemu dengan klien, apabila sukses divisi marketing akan terus 

mencoba mem prospek klien, bila tidak diterima divisi marketing 

akan kembali melakukan marketing 

e. Setelah klien di prospek, divisi marketing akan memberikan laporan 

kepada direktur dan menyerahkan detail-detail yang diperlukan untuk 

kembali di follow up oleh desainer yang bertanggung jawab menerima 

proyek atau menunggu klien menghubungi kantor perusahaan untuk 

tindakan lebih lanjut. 

f. Setelah itu divisi marketing akan kembali membuat rencana 

marketing. 

 

SOP Pengerjaan Proyek (sudah ada tanah): 

Berikut adalah bagan alur pengerjaan proyek (sudah ada tanah): 
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 Bagan 1.6 Alur SOP Pengerjaan Proyek (sudah ada tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

a. Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon dan e-mail, kemudian 

membuat janji untuk bertemu di kantor atau di luar dengan owner 

(tidak selalu ikut) dan senior designer untuk membicarakan proyek 

yang akan dibuat beserta menggali informasi yang dibutuhkan (client 

bried), harga jasa desain yang disepakati, beserta menunjukkan hasil 

portfolio perusahaan pada calon klien. 

b. Senior designer beserta desainer melakukan observasi lapangan 

(pengukuran, sketsa, dan foto). 

c. Desainer memberikan rinci ukuran/besaran yang akan di desain, serta 

finance (Accounting) akan membuat peawaran harga desain dan 

keterangan waktu terkait untuk pembayaran yang harus dilakukan. 

d. Finance membuat surat kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak, dan klien diharuskan membayar 30% dari keseluruhan sebagai 

tanda jadi (down payment), surat kontrak tersebut akan berisi: 

 Lingkup pekerjaan desain 

 Luasan yang akan didesain 

 Harga jasa desain 
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 Tahap pembayaran jasa desain 

e. Setelah konsep didapatkan, Senior designer akan menunjukkan hasil 

desain kepada direktur untuk konfirmasi, dan menyerahkan 

pengembangan desain pada Junior designer. 

f. Senior Designer kemudian bertemu kembali dengan klien guna 

membahas pengembangan desain hingga desain sudah final. 

g. Setelah final design, klien harus membayar ke bagian finance sebesar 

30% dari keseluruhan biaya desain. 

h. Setelah pembayaran diterima, finance akan memberikan informasi 

kepada Senior designer untuk konfirmasi. 

i. Senior designer mengarahkan desain kepada drafter untuk dibuatkan 

gambar teknik detailnya.  

j. Setelah gambar teknik selesai, Senior designer memastikan kembali 

desain sudah seperti yang diinginkan dan disetujui oleh klien. 

k. Gambar teknik yang sudah selesai kemudian diberikan oleh Senior 

designer kepada klien atau kontraktor yang telah dicarikan oleh 

konsultan bagi klien yang belum menemukan kontraktor setelah 

melakukan sisa 40% pembayaran jasa desain kepada finance. 

 

SOP Pengerjaan Proyek (belum ada tanah): 

Berikut adalah bagan alur pengerjaan proyek (belum ada tanah): 
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Bagan 1.7 Alur SOP Pengerjaan Proyek (belum ada tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

a. Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon dan e-mail, kemudian 

membuat janji untuk bertemu di kantor atau di luar dengan owner dan 

senior designer untuk membicarakan proyek yang akan dibuat beserta 

menggali informasi yang dibutuhkan (client bried), harga jasa desain 

yang disepakati, beserta menunjukkan hasil portfolio perusahaan pada 

calon klien. 

b. Senior designer beserta desainer melakukan observasi pencarian 

lapangan yang sesuai dengan kebutuhan sesuai hasil client brief 

(pengukuran, sketsa, dan foto). 

c. Desainer memberikan rinci ukuran/besaran tanah terkait kepada klien, 

bila belum setuju, konsultan akan kembali melakukan pencarian tanah 

yang sesuai. Jika setuju, klien diminta untuk melakukan pembelian 

tanah tersebut ditemani oleh Desainer untuk memudahkan. 

d. Desainer kemudian memberikan rinci ukuran/besaran yang akan di 

desain, serta finance (Accounting) akan membuat peawaran harga 
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desain dan keterangan waktu terkait untuk pembayaran yang harus 

dilakukan. 

e. Finance membuat surat kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak, dan klien diharuskan membayar 30% dari keseluruhan sebagai 

tanda jadi (down payment), surat kontrak tersebut akan berisi: 

 Lingkup pekerjaan desain 

 Luasan yang akan didesain 

 Harga jasa desain 

 Tahap pembayaran jasa desain 

f. Setelah konsep didapatkan, Senior designer akan menunjukkan hasil 

desain kepada direktur untuk konfirmasi, dan menyerahkan 

pengembangan desain pada Junior designer. 

g. Senior Designer kemudian bertemu kembali dengan klien guna 

membahas pengembangan desain hingga desain sudah final. 

h. Setelah final design, klien harus membayar ke bagian finance sebesar 

30% dari keseluruhan biaya desain. 

i. Setelah pembayaran diterima, finance akan memberikan informasi 

kepada Senior designer untuk konfirmasi. 

j. Senior designer mengarahkan desain kepada drafter untuk dibuatkan 

gambar teknik detailnya. 

k. Setelah gambar teknik selesai, Senior designer memastikan kembali 

desain sudah seperti yang diinginkan dan disetujui oleh klien. 

l. Gambar teknik yang sudah selesai kemudian diberikan oleh Senior 

designer kepada klien atau kontraktor yang telah dicarikan oleh 
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konsultan bagi klien yang belum menemukan kontraktor setelah 

melakukan sisa 40% pembayaran jasa desain kepada finance. 

 

SOP Pencarian Karyawan Baru: 

Berikut adalah bagan alur pencarian karyawan baru 

 

  Bagan 1.8 Alur SOP Pencarian Karyawan Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

a. Perusahaan membuat perencanaan sistem prekrutan terlebih dahulu, 

dan dilaporkan kepada direktur, apabila disetujui akan dilanjutkan 

dengan melakukan strategi marketing 

b. memasukkan pencarian pegawai di internet, serta social media untuk 

mengirimkan CV ke e-mail tim HRD. 

c. Setelah dilakukan penjaringan awal, dilakukan panggilan kepada 

calon karyawan untuk interview pertama yang dilakukan di kantor 

HRD. 
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d. Setelah itu dilakukan lagi penjaringan untuk seleksi kedua, lalu 

dilakukan panggilan kepada calon  karyawan untuk interview kedua 

yang dilakukan di kantor HRD juga dengan keputusan direktur. 

e. Setelah terpilih, pegawai akan melakukan psikotest oleh HRD pada 

hari dan tanggal yang telah ditentukan. 

f. Jika terpilih sebagai karyawan baru akan dihubungi kembali oleh 

HRD untuk menandatangani kontrak, dan mulai bekerja di tanggal 

yang perusahaan dan mereka sepakati.  

 

SOP Pelatihan Karyawan Baru: 

Berikut adalah bagan alur pelatihan karyawan baru: 

 

           Bagan 1.9 Alur SOP Pelatihan Karyawan Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 
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a. HRD membuat perencanaan pelatihan, kemudian dilaporkan kepada 

direktur. Setelah disetujui baru mencari dan menghubungi bagian dari 

perusahaan  service of excellence. 

b. Setelah ditemukan pelatihan yang sesuai, perusahaan mengeluarkan 

pengumuman jadwal pelatihan yang diadakan maksimal 2 kali dalam 

periode 1 tahun. 

c. Sekretaris menyiapkan ruang meeting memadai untuk pelatihan. 

d. Pelatihan dimulai untuk karyawan. 

 

SOP Divisi Keuangan (Finance): 

Berikut adalah bagan alur kerja divisi keuangan: 

 

Bagan 1.10 Alur SOP Divisi Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Data Olahan Pribadi (2017) 

 

a. Membuat perencanaan keuangan dan dilaporkan kepada direktur 

untuk persetujuan. 
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b. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian anggaran 

perusahaan. 

c. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran keseluruhan. 

d. Memberikan peringatan dan notifikasi apabila data keuangan sedang 

kurang sehat. 

 

SOP Penelitian Gaya Desain Industrial (Designer): 

Berikut adalah bagan alur kerja penelitian gaya desain industrial: 

 

Bagan 1.11 Alur SOP Penelitian Gaya Desain Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 

 

a. Direktur memberikan instruksi kepada designer untuk melakukan 

penelitian gaya desain industrial (dilakukan setidaknya sekali dalam 

seminggu). 
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b. Designer menerima instruksi, kemudian melakukan research, baik 

dari sumber internet, buku, dan lain-lain. 

c. Designer kemudian meringkas dan membuat hasil research dalam 

bentuk data untuk diserahkan kepada direktur. 

d. Direktur menerima hasil research, kemudian setelah mengkonfirmasi 

hasil research, direktur menyerahkan kepada designer manager untuk 

disimpan dan dijadikan referensi ke depan. 

 

SOP Pencarian Material / Barang-barang Industrial (Designer): 

Berikut adalah bagan alur kerja penelitian gaya desain industrial: 

 

Bagan 1.12 Alur SOP Pencarian Material / Barang-barang Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Olahan Pribadi (2018) 
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a. Klien menghubungi perusahaan konsultan memasukkan request 

kebutuhan pencarian barang / material industrial atau Direktur 

menginstruksikan kepada desainer akan kebutuhan pencarian barang / 

material industrial (ini dilakukan secara berkala seminggu sekali). 

b. Designer menerima instruksi, kemudian melakukan pencarian barang 

/ material industrial. 

c. Designer kemudian menyerahkan hasil pencarian, apabila klien 

kurang puas dengan barangnya maka akan kembali melakukan 

pencarian. 

d. Direktur atau klien menerima hasil pencarian barang / material 

industral, kemudian direktur akan menyerahkan kepada designer 

manager untuk melakukan penyimpanan terhadap barang / material 

industrial di gudang perusahaan. 

 

1.9 Rencana Keuangan 

1.9.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang dibuat setelah menganalisa arus 

keuangan yang keluar dan masuk, melihat dari sisi keuntungan dan kerugian yang 

dialami di kurun waktut tertentu. Laporan laba rugi ini diperoleh dari data 

pendapatan usaha, yang berasal dari hasil fee konsultasi dan perancangan desain 

selama 12 bulan pada tahun pertama, 2021 yang kemudian dikurangi oleh 

pengeluaran gaji karyawan, biaya operasional, transportasi, dokumentasi, promosi 

dan lan-lain. Laporan Laba Rugi dapat dilihat di lampiran Tabel Laba Rugi. 
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1.9.2 Cash Flow dan Payback Period 

Sebuah perusahaan yang baik, memiliki rencana keuangan yang 

terencana dengan baik pula. Arus keuangan yang keluar (Cost Structure) dibagi 

menjadi dua, yaitu Fixed Cost dan Variable Cost. Fixed Cost adalah pengeluaran 

yang wajib dan berkala timbul, seperti gaji karyawan, biaya operasional untuk 

menjaga usaha tetap berjalan ( listrik, air, internet, dan lain-lain), biaya 

perpajakan, dan lain-lain. Adapun Variable Cost adalah biaya-biaya yang timbul 

tidak berkala / tidak pasti munculnya, seperti biaya akomodasi, biaya print, 

pembelian ATK, biaya pemfasilitasan karyawan, dan lain-lain. Termasuk di 

dalamnya juga adalah biaya-biaya untuk melakukan promosi (pameran, dan lain-

lain) 

Berdasarkan apa yang telah dipelajari berdasarkan buku Professional 

Practices for Interior Designers, Konsultan menerapkan untuk memastikan 

seluruh perkiraan kebutuhan pengeluaran dan segera membeli barang-barang yang 

diperlukan (segera membeli apabila memungkinkan, agar ke depannya tidak 

terkena biaya sewa ataupun kontrak). Pengontrolan biaya yang keluar juga akan 

terus dilakukan agar tidak ada pengeluaran yang berlebihan mengingat perusahaan 

baru saja didirikan. Sedangkan untuk pemasukan dari konsultan sendiri berasal 

dari biaya fee konsultasi desain, serta perancangan desain arsitektur interior untuk 

klien.  

Rencana keuangan dengan aliran keuangan dan payback period selama 

fase I dari tahun 2021-2022 dapat dilihat di lampiran Tabel Cash Flow. 
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1.10 Kesimpulan 

1.10.1 Implikasi Manajerial 

CK-Tan Interior Architecture Consultant adalah sebuah perusahaan baru 

yang bergerak di bidang desain arsitektur interior dengan jenis proyek yang 

ditangani adalah proyek-proyek residensial dan komersial. Keunggulan yang 

ditawarkan oleh CK-Tan Interior Architecture Consultant sendiri adalah usaha ini 

memiliki keunggulan spesialisasi pendesainan gaya industrial untuk proyek 

residensial dan komersial. Selain itu juga konsultan akan menyediakan layanan 

dan akses informasi pencarian material / barang-barang industrial. Layanan yang 

disediakan cepat dan menjamin kenyamanan klien. CK-Tan Interior Architecture 

Consultant memastikan seluruh SDM nya adalah yang berkualitas, terutama 

desainer nya memiliki wawasan dan passion akan gaya desain industrial. 

Konsultan sendiri juga sangat menghargai dan ingin terus mengembangkan SDM-

SDM yang dimilikinya, lewat training seminar dan workshop-workshop yang 

terkait gaya industrial, kemudian karyawan lainnya juga nantinya akan terus 

dilatih kembangkan, serta optimalisasi dan pengembangan software dan hardware 

juga akan diperhatikan. Dalam berjalannya menjaga kualitas, konsultan juga akan 

terus melakukan research dan hunting informasi wawasan serta barang-

barang/material industrial agar tetap up to date. 

CK-Tan Interior Architecture menargetkan lokasi Surabaya dan 

sekitarnya melihat hasil observasi mulai maraknya gaya desain industrial di sini, 

termasuk Jawa Timur dan sekitarnya karena juga perkembangan industry 

konstruksi sudah mulai berkembang, kemudian juga Indonesia dan Negara-negara 

lain yang tidak membutuhkan perijinan yang terlalu ketat mengingat konsultan 
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belum memiliki sertifikasi yang lengkap. Target demografis sendiri adalah mereka 

(pria dan wanita) yang berada di segmentasi kalangan menengah atas berusia 26 

tahun ke atas, yang memiliki dan tidak memiliki bisnis sendiri (diutamakan yang 

start-up business).  

Target psikografis sendiri adalah mereka yang memiliki ketertarikan 

gaya industrial baik yang cinta sepenuhnya maupun juga yang menyukai dengan 

cara kombinasi. Perilaku yang dituju juga mereka yang memiliki sifat yang berani 

dan optimis, disiplin dan memiliki keinginan kerja yang baik, tertarik akan desain 

dan kritis terhadap perkembangan teknologi. 

Konsultan menggunakan metode fixed pricing mengingat orang-orang 

menyukai harga yang sudah tetap, dan juga menjamin agar tidak terjadi kemoloran 

kerja. Di samping itu, harga yang ditentukan oleh CK-Tan Interior Architecture 

Consultant sendiri mengacu pada aturan IAI dan HDII, kategori proyek residensial 

kategori 3 yang merupakan proyek residensial. Sebesar 6.48% dari proyek hunian 

sebesar Rp 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah) dengan perkiraan luas total 400 m2, 

menyesuaikan dengan hasil observasi jangkauan biaya desain masyarakat. Luas 

meter persegi hasil desain (jumlah lantai juga diakumulasikan) dikalikan sejumlah 

harga tetapan. Segmen pasar yang dituju oleh CK-Tan Interior Architecture 

Consultant adalah segmentasi pasar yang dimulai dari kalangan menengah ke atas, 

namun pada fase 1 akan dimulai dengan memberikan harga yang cenderung 

murah untuk mengejar tujuan dikenal oleh masyarakat luas terlebih dahulu, yaitu 

dengan harga luas meter persegi dikalikan Rp. 100.000. Pada fase 2 akan 

meningkat menjadi Rp. 250.000. dan pada fase 3 akan menjadi Rp. 400.000. 
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1.10.2 Implikasi Desain 

CK-Tan Interior Architecture Consultant akan memiliki kantor pribadi 

dimulai dari fase 2 dan 3 dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh dari 

fase sebelumnya. Kantor ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM agar 

hasil yang dikeluarkan menjadi lebih maksimal, efektif, dan efisien. Berikut 

adalah fasilitas yang akan didapati di dalam kantor CK-Tan Interior Architecture 

Consultant: 

- Ruang meeting klien: Digunakan untuk melakukan pertemuan dengan 

klien, desain dibuat semenarik mungkin dan memiliki cerminan gaya 

yang khas dari CK-Tan Interior Architecture Consultant. Dari sini 

juga klien dapat melihat bagaimana studio kerja para desainer dan 

cara mereka bekerja, tidak seperti kantor konsultan lain yang biasanya 

menyembunyikannya. 

- Receptionist: Digunakan untuk menerima klien saat datang dan 

memberikan informasi yang jelas terhadap klien. Di sini akan didapati 

cerminan gaya yang sangat kental dari CK-Tan Interior Architecture 

Consultant. 

- Studio Kerja: Ruang kerja dari desainer, didesain sebaik mungkin 

dengan gaya khas CK-Tan Interior Architecture Consultant, juga 

dapat terlihat dari ruang meeting klien. 

- Area Kerja: Meliputi ruang Admin, HRD, Marketing, Finance yang 

dgunakan pekerja untuk bekerja. 
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- Ruang Meeting Staff: Dibedakan 2 berdasar ukuran, besar dan kecil. 

Yang berukuran kecil lebih bersuasana santai, yang berukuran besar 

lebih bersuasana formal karena dipakai untuk pertemuan bersama. 

- Ruang Kerja Pemilik (CEO): Ruang CEO didekatkan dengan area 

kerja tertentu saja, karena CEO akan lebih sering bergerak, tidak 

hanya di ruangan terus. Dilengkapi juga dengan LCD TV untuk 

kebutuhan pengawasan melalui CCTV. 

- Area Istirahat (Relax Area & Pantry): Ruang khusus untuk pekerja 

saat makan atau beristirahat. Dilengkapi dengan fasilitas duduk dan 

alat santai lainnya. 

 

Gaya desain yang digunakan dalam interior kantor perusahaan adalah 

desain yang sesuai dengan identitas konsultan dan juga yang mengutamakan 

fungsi dan efisiensi kerja, serta suasana yang mendukung para pekerja. Termasuk 

di dalamnya, berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan 

sehat bagi pekerja dengan warna khas industrial, Hitam, Abu-abu, Putih, Merah 

bata ekspos, Kayu natural, dan warna-warna soft lainnya. 

Pada fase awal, CK-Tan Interior Architecture Consultant akan menerima 

seluruh pendesainan arsitektur interior tanpa membedakan gaya arsitektur interior 

dalam menerima sebuah. Namun pada fase selanjutnya, akan menerima khusus 

proyek residensial dan komersial dengan diferensiasi pendesainan gaya arsitektur 

interior industrial yang ditonjolkan. Fokus dari tiap proyek akan berbeda, pada 

proyek residensial akan mengutamakan kenyamanan, kemudian peningkatan 

efisiensi pada aktivitas atau kerja pengguna, barulah pada sisi agar terlihat 

menarik. Sedangkan untuk proyek komersial mengutamakan tampilan yang 
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menarik, kemudian peningkatan efisiensi aktivitas atau kerja pengguna, barulah 

kenyamanan. 

Melihat dari sisi desain dengan gaya industrial, pengaruhnya terhadap 

bisnis sendiri dapat menguntungkan karena market yang diambil khusus dan tidak 

banyak pemain bisnisnya, juga dengan gaya desain yang seperti ini akan lebih 

mudah masuk karena lebih ke arah praktikal dan dapat disesuaikan dengan yang 

lainnya. Sedangkan untuk desain pada proyek-proyek yang akan nantinya 

dikerjakan, terutama untuk proyek akhir akan tetap dipengaruhi oleh market atau 

klien dengan tetap sasaran desain gayanya adalah gaya desain industrial yang 

memang disesuaikan dengan identitas dari klien itu sendiri. 


