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BAB I 

BUSINESS PLAN DGA STUDIO, INTERIOR ARCH DESIGN 

1.1  Ringkasan Umum 

1.1.1 Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

Di tahun 2017 ini wilayah Surabaya telah banyak berkembang dari segi 

perekonomian, pembangunan dan juga bisnis. Pertumbuhan property di Surabaya 

bisa meningkat hingga 200%, dianggap kota paling berpotensi untuk 

menghidupkan bisnis properti. Ketika mewawancarai CEO Propnex Singapura, 

Ismail Gafoor, mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan studi selama tiga 

tahun terakhir bahwa Surabaya merupakan kota terpenting di Indonesia. Alasan lain 

dari bertambahnya properti di Surabaya meningkat adalah daya beli masyarakat di 

Surabaya cukup tinggi di sektor properti. Stabilnya ekonomi di Surabaya juga 

memberikan rasa aman bagi investor untuk membeli atau mengembangkan 

properti. (Wita Lestari,2017) 

Bapak Erri Cahyadi, Pelaksana Tugas Kepala DCKTR Kota Surabaya. 

bahwa sudah tercatat dari tahun 2012 bahwa pembangunan hotel dan apartement 

telah menerbitkan 18 berkas IMB, 2013 sebanyak 69 berkas, 2014 sebanyak 86 

berkas untuk lima tahun terakhir, 2015 terdapat 40 berkas, dan 2016 terdapat berkas 

IMB hotel dan 5 berkas IMB apartemen.  

Sedangkan untuk rumah tinggal di tahun 2016 sudah ada sebanyak 3.232 

berkas dan non rumah tinggal sebanyak 1.346 berkas. Untuk berkas SK RK, selama 

tahun 2016 sudah ada sebanyak 14 berkas hotel yang masuk dan sudah ada yang 

terbit sebanyak 6 berkas. Sedangkan apartemen SK RK yang masuk sebanyak 15 
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berkas dan yang sudah terbit sebanyak 6 berkas. Dari tahun ke tahun pertumbuhan 

pembangunan rumah, hotel, maupun apartemen meningkat, menandakan pula 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan properti di Surabaya meningkat. (Satria Nugraha, 

2016). 

Bagan 1.1 Perkembangan Apartemen dari Tahun ke Tahun menurut Colliers International 

Indonesia 1996-2015 (unit per tahun) 

 
Sumber: http://propertybusinessacademy.com 

Dengan meningkatnya pertumbuhan properti di Surabaya maka meningkat 

pula jasa Interior dan Arsitek. Proses pembangunan sebuah properti tidaklah lepas 

dari tangan seorang arsitek dan desain interior. Maka ini merupakan peluang besar 

dalam berbisnis jasa konsultan. Masyarakat di Surabaya juga mulai sadar akan 

pentingnya desain interior. Kenyamanan disebuah rumah atau ruang tentunya 

sangat diinginkan saat ini, dengan semakin panas dan suntuknya hawa Surabaya. 

Menurut Ketua HDII Jatim Niken Rarasrini di sebuah artikel News Detik.com 

tahun 2016 ia mengatakan bahwa bangunan seperti hotel, perkantoran, sarana bisnis 

dan pusat perbelanjaan, kondominium maupun apartemen juga tidak luput 

mendesain dengan apik dan sejak tahun 2000 hingga tahun 2016 tingkat permintaan 

jasa desain interior tumbuh mencapai 50 persen. (Fatichatun Nadhiroh, 2016). 
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Selain bisnis properti yang banyak bertumbuh di Surabaya, fakta bahwa 

Surabaya dan bahkan Indonesia memiliki iklim yang tropis maka membutuhkan 

sebuah tempat naungan yang nyaman dan sesuai dengan iklim yang ada di 

Indonesia. Iklim tropis merupakan terdapat curah hujan yang signifikan di 

sepanjang tahun Surabaya. Bahkan di bulan yang paling kering masih memiliki 

banyak curah hujan. Lokasi ini diklasifikasikan sebagai Af berdasarkan Köppen 

dan Geiger. Suhu rata-rata di Surabaya adalah 23.2 °C. Curah hujan di sini rata-rata 

2704 mm. 

Tabel 1.1 Tabel Iklim di Surabaya 

 
Sumber: https://id.climate-data.org/location/586364/ 

Pada grafik diatas menunjukkan bulan terkering dan terbasah. Untuk 

perbedaan tiap tahunnya akan naik atau turun tiap 0.7℃. (Iklim: Surabaya, n.d.). 

Iklim di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh penyinaran matahari yang terjadi 

terus menerus seiap hari sepanjang tahun. Cahaya matahari merupakan salah satu 

potensi iklim tropis yang melimpah setiap hari sepanjang tahun. Rata-rata daerah 

tropis menerima cahaya matahari hampir selama 12 jam sehari. Daerah tropis juga 

memiliki permasalahan lain yaitu kondisi udara yang panas akibat suhu udara dan 

kelembaban udara yang tinggi. Kondisi udara yang dirasakan melebihi batas 

ambang kenyamanan.  

Cara mengendalikan suhu udara dapat dilakukan dengan memperbesar 

volume ruang atap, memperbesar luas bukaan ventilasi agar volume angin dapat 
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masuk kedalam lebih banyak, penataan ruang yang bersifat terbuka sehingga angin 

dapat mudah bergerak dalam ruang, memasukkan unsur air seperti kolam, dan 

memperbanyak unsur tanaman/taman. (Jono Wardoyo, 2013). Interior 

Landscaping merupakan sebuah kombinasi antara interior desain, arsitektur 

lansekap, dan hortikultura. Dimana menggunakan tanaman sebagai pengubah 

mood, penunjuk jalan, dan menambahkan unsur arsitektur bangunan. (Kathy Fediw, 

2015) 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa orang yang pernah 

atau ingin menggunakan jasa interior desain: 

 Kebanyakan klien merasa puas dengan hasil desainer, namun ada beberapa 

masalah yang dialami seperti waktu pengerjaan yang tidak sesuai jadwal,  

 Klien ingin mendapatkan desain yang bagus dan berkualitas namun dengan 

harga yang terjangkau, tidak melebihi budget yang ditentukan, 

 Klien lebih banyak menggunakan desainer yang pernah dipakai sebelumnya 

oleh teman atau keluarga karena lebih dapat dipercaya dan hasil desain yang 

dibuat dapat dilihat langsung, 

 Hampir semua orang menggunanakan media sosial. Media sosial yang paling 

banyak digunakan adalah Whatsapp dan Instagram. 

 Klien merasa bahwa penggunaan unsur tanaman ke dalam ruang sangat cocok 

dan baik untuk ruangan yaitu ruangan terasa lebih segar dan suasana jadi lebih 

menyenangkan.  

DGA Studio merupakan jasa konsultan interior baik retail, komersial, 

maupun desain untuk private seperti rumah yang mementingkan kebutuhan klien. 

Namun tetap memberikan saran yang terbaik, memberikan solusi atas apa yang 
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diinginkan klien. DGA Studio memberikan layanan jasa desain dari bangunan yang 

dikhususkan pada penggunaan iklim tropis, yaitu penggunaan unsur lansekap, 

menambah elemen tanaman pada ruang, sehingga menciptakan desain yang fresh. 

Interior landscape yang diterapkan dalam desain DGA Studio merupakan desain 

yang lebih banyak menggunakan unsur softscape, seperti tanaman, rumput, dan 

pohon. Berikut contoh desain yang akan diterapkan kedalam setiap proyek DGA 

Studio. 

 
(a) Penerapan tanaman                          (b) Greenwall 

Gambar 1.1 Contoh Penerapan 
Sumber: Pinterest (2018) 

Latar belakang didirikannya DGA Studio ini adalah berawal dari minat diri 

yang memiliki passion, hobi dalam mengutak atik dekorasi ruang, dan menyukai 

hal yang berbau dengan alam. Pemilik juga memiliki background pendidikan 

dibidang Interior Arsitektur dan dari background pendidikan ini DGA Studio tidak 

hanya memikirkan artistiknya saja namun juga mendesain dengan sisi arsitekturnya 

yaitu, memperhatikan lingkungan sekitar dan efek desain terhadap bangunan.  
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Tabel 1.2 Problem, Opportunity dan Solution 

Problem Solution 

Klien sering mendapatkan masalah 

yang dialami seperti waktu pengerjaan 

yang tidak sesuai jadwal. 

Sumber: Wawancara mandiri 

DGA Studio akan mendesain sesuai 

dengan jadwal dari ditentukan bersama 

dengan klien. Dengan menggunakan 

sistem gantt chart.  

Klien lebih banyak menginginkan 

desain yang bagus dan berkualitas 

dengan harga yang murah dan sesuai 

dengan budget yang dimiliki 

Sumber: Wawancara mandiri 

DGA Studio akan memberikan harga 

jual yang sesuai dengan standart dan 

pemilihan barang dengan harga yang 

tidak begitu mahal namun tetap 

berkualitas 

Opportunity Solution 

“… banyak permintaan jasa interior, 

jelas dia, sejak 2000 hingga tahun ini 

tingkat pertumbuhan permintaan jasa 

desain interior tumbuh mencapai 50 

persen.” 

 

 

Sumber: news.detik.com (2016) 

Permintaan jasa interior saat ini 

meningkat sehingga peluang DGA 

Studio untuk membuat jasa interior 

desain sangat besar dengan 

memberikan desain yang sesuai dengan 

permintaan klien namun juga dengan 

sedikit menambahkan ciri khas dari 

perusahaan. 

Berada di sekitar tanaman atau pohon 

terbukti dapat mengurangi kecemasan 

dan stres. 

 

Sumber : https://phinemo.com/  

Dengan dikhususkannya desain dari 

DGA Studio yaitu menambahan unsur 

tanaman pada desainnya, maka dapat 

menimbulkan rasa nyaman yang 

dimiliki oleh klien.  

Perkembangan Kota Surabaya sebagai 

kota jasa dan perdagangan ternyata 

membuat sector properti semakin 

berkembang pesat. Akhir tahun 2015 

lalu ada sebanyak 40 berkas IMB hotel 

dan apartemen. Sedangkan untuk 

rumah tinggal sudah sebanyak 3.232 

berkas, dan non rumah tinggal 

sebanyak 1.346 berkas. 

 

 

 

Sumber: radarsurabaya.jawapos.com 

(2016) 

Semakin banyaknya pembangunan 

sektor properti di Surabaya, di fase 

pertama DGA Studio akan menerima 

semua jenis proyek guna menambah 

portofolio perusahaan untuk 

menciptakan kepercayaan pada 

perusahaan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan desain. Semakin 

banyaknya pembangunan terjadi maka 

lahan taman di sebuah rumah juga akan 

semakin sempit, maka menciptakan 

indoor landscape pada sebuah 

bangunan merupakan cara terbaik 

untuk pengganti taman luar. 

Banyaknya minat masyarakat terhadap 

interior landscape namun sedikit 

pemainnya 

Sumber: Wawancara ahli 

Peluang besar bagi DGA Studio yang 

mengkhususkan desainnya pada 

penggunaan unsur tanaman kedalam 

ruang, interior landscape. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.2 Problem, Opportunity dan Solution (Sambungan) 

Opportunity Solution 

Banyak masyarakat yang menyukai 

penggunaan tanaman dalam ruang agar 

terasa lebih segar. Terlebih dengan 

iklim di Indonesia. 

Sumber: Wawancara mandiri 

DGA Studio akan memberikan desain 

yang sesuai dengan iklim tropis 

sehingga menciptakan kenyamann dan 

ambience yang didapat bagi klien.  

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

1.1.2 Visi Perusahaan 

Menjadikan sebuah jasa konsultan interior desain yang dapat dikenal di 

seluruh Indonesia sebagai desainer konsultan yang berfokus pada penggunaan 

tanaman hidup pada dalam bangunan, sehingga memberikan dampak positif kepada 

pengguna maupun lingkungan. 

1.1.3 Misi Perusahaan 

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan, membutuhkan sebuah  misi 

yaitu: 

 Memberikan solusi atas apa yang diinginkan dan dibutuhkan klien, apa saja 

kelebihan dan kekurangannya 

 Mengaplikasikan material natural, seperti kayu dan tanaman sehingga dapat 

memberikan efek yang baik untuk lingkungan maupun pengguna. 

 Memegang kepercayaan dan menjalin hubungan baik dengan klien. 

 Melakukan campaign tentang indoor landscape kepada klien maupun 

masyarakat luas. 

1.1.4 Tujuan Perusahaan 

 Menjadi biro konsultan interior pilihan terbaik masyarakat. 

 Memberikan layanan terbaik dalam menjawab permasalahan dari keinginan 

dan kebutuhan klien. 

 Menjalin hubungan baik dengan klien. 
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 Dapat membantu mengurangi isu pemanasan global. 

1.1.5 Kunci Keberhasilan Usaha 

Berikut kunci keberhasilan dari DGA Studio, yaitu: 

1. Terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren desain lansekap.  

2. Selalu belajar tentang landscape design dari pengalaman saat menangani 

proyek agar semakin membaik, maupun melalui buku dan seminar. 

3. Selalu menjaga hubungan baik dengan klien seperti berbicara dengan sopan 

ketika disite, konsultasi, atau saat bertemu disuatu tempat. 

4. Setelah proses desain dan pembuatan selesai, DGA Studio meminta kritikan dan 

saran. Selalu berhubungan dari mengucapkan selamat ulang tahun, atau 

memberikan update kegiatan promosi perusahaan.  

5. DGA Studio juga menerima dan menangani jika ada komplain dengan 

memperbaikinya, bekerja secara professional dan selesai tepat waktu, 

6. DGA Studio akan memberikan pemahaman melalui media sosial bahwa 

penggunaan tanaman sebagai asesoris utama dalam suatu ruang bukanlah gaya 

yang rumit namun mengasyikan, 

7. Memiliki komitmen dalam bekerja secara professional, dengan mengikuti 

panduan di dalam Buku Pedoman HDII (Himpunan Desainer Interior 

Indonesia), 

8. Bergabung dengan organisasi yang bergerak di bidang lansekap, yaitu Ikatan 

Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), 

9. Menjaga komunikasi, hubungan yang baik dan memiliki staff yang sepaham 

dengan visi misi perusahaan.  
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10. Seluruh karyawan dari principle hingga staff,  bekerja secara terbuka dan dapat 

menerima saran dan kritik dari karyawan lain. 

 

1.2  Ringkasan Usaha 

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan 

DGA Studio merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh 

perseorangan, dimana sang pemilik, Deansha Ghaisani Andarina menjadi 

pemimpin perusahaan sekaligus kepala desainer. Bertugas sebagai penanggung 

jawab atas segala desain, pengambil keputusan saat rapat, memiliki kekuasaan 

penuh dalam perusahaan. Pemilik modal saat fase awal yang didapat dari 

meminjam modal dari mitra kerja dan tabungan pribadi. Di fase ini pula perusahaan 

masih dalam masa perintisan untuk menjadi konsultan desainer besar. Pengelolaan 

masih sederhana karena masih dikerjakan oleh satu orang yaitu pemilik sendiri. 

DGA Studio akan memerlukan bantuan dari pihak lain jika mendapatkan proyek 

besar seperti proyek komersial dan resto. Pada fase awal DGA Studio akan 

menerima semua jenis proyek dengan sedikit sentuhan ciri khas dari perusahaan 

yaitu unsur tanaman. Penambahan lain yang dilakukan adalah menambah material 

kayu atau alami dan tanaman indoor jika memungkinkan. Adanya penggunaan 

tanaman pada fase ini DGA Studio masih bekerja sama dengan sebuah vendor yang 

menyediakan tanaman indoor.  

Pada fase kedua, perusahaan mulai membutuhkan banyak modal dan 

penghasilan karena sudah mulai merekrut karyawan, desainer dan finance. Modal 

yang digunakan berasal dari hasil jasa konsultan di fase pertama dan penambahan 

sedikit modal dari mitra kerja.  Di fase ketiga, mulailah DGA Studio akan berdiri 

sendiri, mandiri tanpa meminjam modal dari mana pun. Karyawan yang direkrut 
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juga semakin banyak, dengan kualifikasi desainer yang sesuai dengan ciri 

perusahaan karena pada fase ini DGA Studio sudah memiliki ciri khas desain yang 

kuat yaitu interior landscape. DGA Studio juga sudah memiliki kantor sendiri dari 

membeli sebuah rumah sehingga mulai memiliki resepsionis dan office boy. 

1.2.2 Fase Usaha 

Tabel 1.3 Fase Usaha DGA Studio 

Kategori Fase 1 (2020-2024) Fase 2 (2025-2029) Fase 3 (2030-     ) 

Sumber Daya 

Manusia 

(SDM) 

Semua peran 

dikerjakan  oleh 

owner sendiri dari 

mendesain, konsep, 

presentasi, gambar 

teknik maupun 

desain 3 dimensi. 

Mulai terbagi peran-

perannya.  

Owner:  

Sebagai Principle, 

memiliki kekuasaan 

penuh dalam 

menentukan 

keputusan, 

mengontrol 

pekerjaan pegawai, 

bertanggung jawab 

atas segala bentuk 

desain, masih 

memiliki peran 

dalam mendesain 

sebuah proyek. 

Designer: 3 orang, 

sudah termasuk 

drafter 

didalamnya.  

Memiliki peran 

dalam seluruh 

desain, mulai dari 

membuat gambar 

3D, drafter, konsep, 

dan observasi site. 

Finance: 1 orang 
Menghitung biaya 

operasional, 

membuat laporan 

keuangan 

perusahaan, 

membantu dalam  

Memperkuat 

struktur 

organisasi. 

Owner: 

Sebagai Principle, 

memiliki 

kekuasaan penuh 

dalam 

menentukan 

keputusan, 

mengontrol 

pekerjaan 

pegawai, 

bertaggung jawab 

atas segala bentuk 

desain. 

Secretary: 1 

orang 

Membantu 

principle dalam 

mencatat semua 

kebutuhan dan 

saran-saran ketika 

sedang rapat, 

membuat surat-

surat dan laporan. 

Finance: 1 orang 
Menghitung biaya 

operasional, 

membuat laporan 

keuangan 

perusahaan, 

membantu dalam  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 
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Tabel 1.3 Fase Usaha DGA Studio (sambungan) 

Kategori Fase 1 (2020-2024) Fase 2 (2025-2029) Fase 3 (2030-     ) 

  menghitung RAB 

dari desain yang 

dibuat untuk klien. 

Marketing: 1 

orang 

Menjalin hubungan 

baik dengan klien, 

bertanggung jawab 

atas segala bentuk 

promosi. 

menghitung RAB 

dari desain yang 

dibuat untuk klien. 

Marketing: 1 

orang 

Menjalin 

hubungan baik 

dengan klien, 

bertanggung.jawab 

atas segala bentuk 

promosi Designer: 

5 orang  

Memiliki peran 

dalam seluruh 

desain, mulai dari 

membuat gambar 

3D, drafter, 

konsep, dan 

observasi site. 

Project 

management : 1 

orang  

Melakukan 

kegiatan di luar 

sebagai pengawas 

berjalannya site 

maupun yang 

berhubungan 

dengan 

pengukuran 

lapangan, dan 

observasi site. 

Project Admin: 1 

orang 

Mengerjakan tugas 

sebagai pembeli 

material yang 

dibutuhkan, 

menghubungi 

vendor-vendor 

material.  

Service: terdiri 

dari 1 resepsionis 

dan 1 OB 

Tugas resepsionnis  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 
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Tabel 1.3 Fase Usaha DGA Studio (sambungan) 

Kategori Fase 1 (2020-2024) Fase 2 (2025-2029) Fase 3 (2030-     ) 

   yaitu melayani 

tamu, 

mengantarkan 

tamu, menerima 

telepon, membuat 

laporan daftar 

hadir. Untuk OB 

ia bertugas 

untukmembantu 

segala keperluan 

pegawai dan 

tamu. 

Pendanaan Dana awal berasal 

dari dana pribadi 

dan bantuan dari 

mitra kerja 

Dana fase kedua ini 

berasal dari hasil 

proyek fase pertama 

sekaligus bantuan 

dari mitra kerja 

Dana fase ketiga 

merupakan dana 

dari hasil proyek 

fase kedua. 

Badan Usaha Perseorangan Perseorangan Perseorangan 

Layanan 

Jasa 

Konsultasi desain, 

memberikan konsep 

desain, gambar 

teknik dan 3D, 

menuju site untuk 

observasi, 

presentasi, 

pemilihan asesoris 

dan furniture, 

memberikan RAB, 

menerima kritik 

dan saran 

Konsultasi desain, 

memberikan konsep 

desain, gambar 

teknik dan 3D, 

menuju site untuk 

observasi, 

presentasi, 

pemilihan asesoris, 

tanaman, dan 

furniture, 

memberikan RAB, 

menerima kritik dan 

saran 

Konsultasi desain, 

memberikan 

konsep desain, 

gambar teknik dan 

3D, menuju site 

untuk observasi, 

presentasi, 

pemilihan 

asesoris, tanaman, 

dan furniture, 

memberikan 

RAB, menerima 

kritik dan saran 

Lokasi Kantor berada di 

sebuah rumah di 

jalan Lidah 

Harapan 2 B.15. 

Kantor pada fase 

kedua akan 

bertempat di sebuah 

co-working space 

yaitu di Cubicle 

daerah Surabaya 

Barat. 

Kantor fase ketiga 

akan membeli 

sebuah rumah di 

Jln. Ketupa no. 4, 

Surabaya. 

Marketing Melalui media 

sosial, dari mulut 

ke mulut, menerima 

semua jenis proyek 

untuk memiliki 

beberapa portofolio  

Melalui media 

social, website, dari 

mulut ke mulut, 

publikasi dengan 

flyer, mengikuti   

Melalui media 

social, website, 

dari mulut ke 

mulut, publikasi 

melalui 

wawancara  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 
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Tabel 1.3 Fase Usaha DGA Studio (sambungan) 

Kategori Fase 1 (2020-2024) Fase 2 (2025-2029) Fase 3 (2030-     ) 

 dan juga mengikuti 

beberapa 

perlombaan desain. 

pameran, menerima 

semua jenis proyek 

untuk memiliki 

beberapa portofolio. 

majalah, 

mengikuti  

exibition.  

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

1.3 DGA Studio Interior Arch Design 

1.3.1 Gambaran Usaha 

DGA Studio merupakan jasa konsultan interior yang dimiliki oleh 

perseorangan dan menangani proyek baik retail, restaurant, cafe, komersial, 

maupun desain untuk private (residensial). DGA Studio mementingkan segala 

kebutuhkan dan keinginan klien namun tetap memberikan saran yang terbaik, 

memberikan solusi atas apa yang diinginkan klien. Namun perusahaan ingin 

menunjukan juga ciri khas dari desain yang ia buat yaitu unsur landscape. DGA 

Studio memberikan layanan jasa desain dari bangunan yang sudah jadi dengan 

pemikiran arsitektur, yaitu memiliki dampak terhadap lingkungan dan bangunan 

dalam.  

 

Gambar 1.2 Logo Perusahaan DGA Studio 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

Gambar 1.2 merupakan logo dari perusahan, dimana bentuk segitiga pada 

atas logo merupakan gabungan dari huruf “D”, “G”, dan “A” yang tiga huruf ini 

diambil dari nama si pemilik Deansha Ghaisani Andarina. Sesuai dengan badan 

usaha yang dipilih yaitu perseorangan, dimiliki 1 orang.  Warna yang dimiliki dari 
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logo adalah hijau, menunjukan bahwa DGA Studio memiliki ciri khas desain yaitu 

unsur landscape yang berhubungan dengan alam, tanaman, kayu, dan material 

natural lainnya. Meskipun DGA Studio dijalankan perseorangan namun tetap 

dibantu oleh beberapa partner yang memiliki kemampuan dalam bidang marketing, 

keuangan, desainer yang ahli dalam ilmu desain lansekap, arsitek dan kontraktor. 

Pasar yang dituju DGA Studio adalah seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki 

dan menyukai hal-hal yang berbau dengan alam, natural, dan berfokuskan pada 

kalangan menengah ke atas. DGA Studio akan memberikan desain terbaik sesuai 

dengan budget yang dimiliki oleh klien.  

Pada fase awal bisnis dimulai pada tahun 2020 sampai 2024 dengan 

perusahaan yang masih sederhana dilakukan oleh satu orang yaitu pemilik sendiri, 

biaya desain yang diberikan juga masih rendah. Fase kedua tahun 2025 sampai 

2029, mulai merekrut karyawan sebagai desainer. Fase ketiga tahun 2030 hingga 

seterusnya, mulai memiliki kantor sendiri, memiliki karyawan penunjang desainer, 

sudah memiliki brand yang kuat, dan relasi yang kuat. Bekeja sesuai dengan Buku 

Pedoman Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII). 

1.3.2 Layanan Usaha 

Layanan usaha yang diberikan DGA Studio adalah perancangan konsultasi 

desain interior dengan penambahan unsur landscape pada setiap ruang dengan 

spesifikasi bangunan residensial, komersial, café, resto, maupun retail. Perusahaan 

memberikan layanan desain yang tebaik dan berkualitas, bekerja dengan dan secara 

professional. DGA Studio akan memberikan layanan mulai dari pengukuran site, 

observasi, brainstorming, konsep, 3D desain, pemilihan tanaman hingga 

pengawasan pada area site ketika memulai pembangunan. Namun DGA Studio 
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tidak menyediakan kontraktor sendiri, melainkan bekerja sama dengan partner lain 

yang memiliki kemampuan. DGA Studio juga tidak mengharuskan klien 

menggunakan jasa kontraktor dari perusahaan. Di tahap satu dan dua DGA Studio 

masih menggunakan vendor dalam penggunaan unsur landscape, namun pada fase 

ketiga DGA Studio sudah tidak menggunakan vendor lagi. 

Pada proses pengawasan, supervisor yang kami miliki akan melakukan 

tahapan-tahapan pengawasan mulai dari pengecekan pembuatan furnitur dari 

finishing hingga peletakan di site. Pengecekan lantai, dinding, dan ceiling, 

mengawasi apakah proses pengerjaannya sesuai dengan tahapan yang dimiliki oleh 

perusahaan sehingga hasil dari pengerjaannya dapat terealisasikan sesuai dengan 

desain yang dibuat. Pengecekan untuk sistem landscape yang diterapkan juga 

diawasi oleh supervisor dan desainer. 

Setelah proses realisasi selesai, DGA Studio akan tetap berhubungan 

dengan klien. Seperti memberikan ucapan ulang tahun, atau pada hari-hari besar 

seperti hari besar keagamaan dan tahun baru. Tentunya, untuk dapat terus 

berhubungan dengan klien perusahaan harus memiliki database klien lengkap dan 

tersimpan dengan baik. Selain itu, pada fase ketiga DGA Studio akan memberikan 

service design berupa garansi perbaikan furniture (custom furniture) selama satu 

tahun untuk proyek residensial. Namun service design hanya dapat digunakan oleh 

klien lama. Dapat disebut klien lama jika klien sudah menggunakan jasa DGA 

Studio sebanyak satu kali. Selain garansi furnitur, DGA Studio juga memberikan 

garansi penggantian atau perawatan tanaman selama dua minggu untuk semua jenis 

proyek yang dikerjakan DGA Studio. Garansi dilakukan atas hasil pemeriksaan dari 
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partner kerja apakah tanaman yang diberikan patut diganti atau hanya butuh 

perawatan saja.  

1.3.3 Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk jasa konsultan interior DGA Studio mengacu pada buku HDII: 

1.3.3.1 Pra Desain (Preliminary Design) 

a. Mengolah data proyek (TOR) 

b. Membuat kuisioner untuk melengkapi data yang diperlukan 

c. Membuat program ruang, skematik desain, dan penjelasan mengenai latar 

belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan 

d. Perwujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar denah 

dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan dalam bentuk 

3 dimensi, skema warna dan material yang akan dipakai, dan estimasi awal 

biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan 

pertimbangan bagi pemberi tugas. 

e. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

1.3.3.2 Pengembangan Desain 

 Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior akan 

melanjutkan pekerjaan pengembangan dengan pembuatan gambar pelengkap 

seperti: 

a. kondisi eksisting 

b. peletakan furniture 

c. plafon 

d. titik lampu 

e. titik elektrikal 
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f. titik data 

g. titik telepon atau telekomunikasi 

h. rencana pemakaian material 

i. partisi, kusen atau pintu 

j. finishing dinding  dan lantai 

k. skema warna dan material 

Juga termasuk gambar tampak dan potongan interior, gambar detail, dan 

pengolahan (treatment) khusus yang akan menjadi bagian utama dari dokumen 

pelelangan. 

1.3.3.3 Dokumen Pelelangan 

Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun dokumen 

pelelangan yang mencakup kelengkapan: 

a. gambar kerja 

b. rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

c. Spesifikasi teknis 

d. Lingkup dan volume pekerjaan (Bil of Quality) 

Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah disetujui oleh 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi yang telah dipersiapkan itu 

kemudian dapat diterbitkan sebagai dokumen pelelangan atau dokumen lelang. 

1.3.3.4 Pelelangan 

Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam mempersiapkan dan 

menyelenggarakan pelelangan dengan cara: 

a. Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari calon kontraktor 

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

c. Memberikan penjelasan teknis dan desain pada rapat penjelasan atau 

aanwijzing, untuk persiapan penawaran calon kontraktor. 

d. Membantu Pemberi Tugas melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi 

terhadap penawaran peserta lelang. 

e. Memberikan rekomendasi calon pemenang lelang kepada Pemberi Tugas. 

1.3.3.5 Pengawasan berkala 

Setelah dilakukan penunjukan kontraktor secara resmi oleh Pemberi Tugas, 

Desainer Interior mulai melakukan tugas pengawasan berkala saat melakukan 

kunjungan pengawasan berkala ke lokasi proyek, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan dan memimpin rapat awal 

koordinasi dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan pihak lain yang 

sangat terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

b. Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

c. Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan, tetapi tidak 

berfungsi sebagai konsultan pengawas. 

d. Membuat gambar-gambar penjelasan tambahan yang dianggap perlu untuk 

lebih bisa dimengerti dan menjelaskan apa yang sudah dinyatakan dalam 

gambar-gambar kerja pada dokumen pelaksanaan. 

e. Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan pengawas 

terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor mendapatkan haknya atas 

tahap pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. 
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f. Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata tidak sesuai 

dengan desain interior dan wajib memberikan solusi di lapangan melalui rapat 

koordinasi dengan konsultan pengawas. 

g. Menyiapkan defect list untuk penyempurnaan, pelengkapan, dan penyesuaian 

pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan ketetapan terhadap desain 

interior yang harus dilaksanakan. 

h. Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak mewakili Pemberi 

Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu dan sebanyak-

banyaknya seminggu sekali. 

DGA Studio merupakan bisnis konsultan desain yang berfokuskan pada 

penambahan unsur tanaman pada ruang. Maka ada proses dimana perusahaan 

memberikan penjelasan lebih kepada klien tentang pemilihan jenis tanaman dan 

sistem perawatannya saat meeting pada fase pengembangan desain. DGA Studio 

juga tidak melakukan pelelangan untuk memilih vendor lansekap mana yang akan 

digunakan karena perusahaan sudah memilih sendiri atau melakukan kerjasama. 

Namun pada fase ketiga, dimana DGA Studio sudah memiliki unsur landscape 

yang sangat kuat maka DGA Studio tidak menggunakan vendor.   

1.3.4 Inovasi Usaha 

Untuk mendirikan sebuah bisnis konsultan interior tentunya harus memiliki 

inovasi yang dimiliki. Sebagai pembeda dan kelebihan dari bisnis itu sendiri maka 

DGA Studio memiliki inovasi bisnis pada penambahan unsur landscape disetiap 

desainnya. Ada beberapa alasan mengapa DGA Studio memilih inovasi tersebut. 

Satu, pemilik memiliki passion pada desain landscape, unsur tanaman dan kayu 

yang tercipta pada sebuah desain. Dua, letak geografi bisnis berada di sebuah 
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negara yang memiliki iklim tropis, sehingga bahan pelengkap seperti material 

natural kayu, rotan, bambu, dan berbagai jenis tanaman ada banyak di Indonesia, 

mudah didapatkan. Ketiga, pemilik sekaligus pendiri dari DGA Studio ingin lebih 

mengenalkan landscape design yaitu penambahan unsur alam (tanaman, unsur 

kayu) menjadikan salah satu cara mudah masyarakat mengurangi pencemaran 

lingkungan.  

 

1.4 Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.1 Kompetensi Industri 

Di fase awal tentunya DGA Studio memiliki banyak kekurangan karena 

perusahaan baru yang tidak banyak orang tau dan belum diakui atau dipercaya oleh 

masyarakat. Sehingga DGA Studio harus melakukan marketing yang cukup gencar, 

mencari proyek-proyek yang agar nantinya dapat digunakan sebagai relasi atau 

mendapat kepercayaan. Pesaing-pesaing yang akan DGA Studio hadapi adalah biro 

jasa interior yang dimana pemiliknya adalah mahasiswa yang baru lulus dan juga 

toko dekorasi furniture yang memiliki jasa desain. Tabel 1.4 merupakan pesaing-

pesaing DGA Studio dari fase awal hingga fase ketiga. Dimana DGA Studio masih 

sangat lemah dalam hal koneksi, desain, dan promosi. Kurangnya pengalaman yang 

dimiliki DGA Studio juga berpengaruh terhadap desain yang dibuat. 

Tabel 1.4 Bisnis Sejenis 

Nama Perusahaan Keterangan Pasar Ciri Khas 

Fase 1 (2020-2024) 

Adelard Interior 

(start up)  

 
 

 

 

 

Sebuah 

perusahaan 

konsultan 

interior Start 

Up yang 

mengambil  

Golongan 

masyarakat 

menengah ke 

atas. 

Adelard Interior 

memiliki ciri 

khas desain 

dengan 

penggunaan 

unsur kayu dan  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 
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Tabel 1.4 Bisnis Sejenis (Sambungan) 
 

 

 

 

 

IG: @adelardinterior 

jenis proyek 

residensial, 

komersial, dan 

retail 

 besi. Style yang 

diambil 

mayoritas 

Scandinavian 

Industrial. 

Fase 2 (2025-2029) 

Larch Studio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

larch-studio.com 

Sebuah jasa 

konsultan yang 

berfokus pada 

desain 

landscape,desain 

interior, dan 

arsitektur yang 

disetiap 

proyeknya 

mengeksplor 

material untuk 

menentukan 

desain yang baik 

dari apa yang 

klien butuhkan. 

Golongan 

masyarakat 

menengah 

keatas, pangsa 

pasar masih 

berada di 

lingkup 

Indonesia dan 

sekitarnya 

seperti Jakarta, 

Bali, Bandung, 

Surabaya, 

Purwakarta, 

Lombok, 

Sukabumi, 

Manado, 

Makassar, dan 

Banjarmasin. 

Di luar 

Indonesia 

berada di 

Singapura 

Ciri khas dari 

larch studio ia 

selalu 

memberikan 

unsur tanaman, 

kayu, 

menggunaan 

barang bekas, 

dan landscape 

dalam dan luar. 

Menggunakan 

desain-desain 

yang relative fun 

dan kekinian. 

Fase 3 (2030- … ) 

Arkana Architect 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arkanaarchitects.com.com 

Sebuah 

perusahaan 

konsultan 

interior, arsitek, 

dan landscape 

yang berbasis di 

Bali. Berfokus 

pada proyek 

komersial, 

hospitality, 

residensial, dan 

sekolah. 

Golongan 

masyarakat 

menengah ke 

atas. Lingkup 

pasarnya 

berada di Bali, 

Jawa, dan 

sudah 

merambah pada 

pasar 

internasional. 

Selalu 

menggunakan 

unsur kayu, 

tanaman, dan 

landscape di 

setiap 

proyeknya. 

Memikirkan 

nilai lebih dari 

setiap proyek 

yang dikerjakan. 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

 

 

 



22 
 

1.4.2 Konsumen 

Konsumen memiliki peranan penting dalam sebuah keberhasilan 

perusahaan. Konsumen yang akan menggunakan jasa DGA Studio adalah 

masyarakat menengah ke atas. Sama halnya dengan biro jasa konsultan lain, dari 

masing-masing perusahaan memiliki target pasarnya sendiri sesuai dengan desain 

dan idealisme perusahaan.  

Pada Tabel 1.5 dibawah ini merupakan perbandinagn dari tipe konsumen bisnis 

konsultan sejenis: 

Tabel 1.5. Tipe Konsumen Bisnis Sejenis 

Nama Perusahaan Tipe Konsumen 

(start up) 

Adelard Interior 

- Masyarakat menengah keatas 

- Usia lebih dari 25tahun 

- Berasal dari dalam negeri 

- Desain yang diambil semua jenis proyek 

Larch Studio - Konsumen yang memiliki penghasilan 

besar. Menengah keatas 

- Konsumen lokal Indonesia dan juga 

Singapura. Konsumen yang menyukai 

desain yang berhubungan dengan 

lingkungan, tropical design. Landscape 

design, residensial, hospitality dan retail 

Arkana Architect - Konsumen menengah ke atas 

- Sudah merambah ke jenjang internasional, 

Brasil dan Indonesia. Yang menginginkan 

desain jangka panjang. 

- Konsumen, semua proyek desain, 

commercial, hospitality, residensial, dan 

sekolah. 
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

Kesimpulan pada tabel diatas adalah kebanyakan dari konsumen yang 

menggunakan jasa desain berasal dari kalangan menengah ke atas, karena biaya 

yang dikeluarkan untuk mendesain cukup besar. Konsumen untuk DGA Studio juga 

termasuk masih cukup lemah pada fase awal, karena sedikitnya relasi dan 

portofolio. Pada fase kedua dan ketiga, klien dari DGA Studio telah meningkat dan 

telah memiliki banyak relasi. Pada fase ketiga DGA Studio masih tetap 
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menyesuaikan budget yang dimiliki klien dengan mengefisienkan penggunaan 

material. 

1.4.3 Produk Substitusi 

Melakukan sebuah bisnis tentunya tidak akan terlepas dari yang biasa 

disebut dengan pesaing. Antara pesaing bisnis yang serupa maupun bisnis yang 

berbeda namun menunjang kebutuhan dari sebuah perusahaan tersebut. Konsultan 

desain memiliki banyak sekali jenis pesaing, yaitu: 

a. Inspirasi desain dari majalah interior dan produk, dalam media cetak tersebut 

masyarakat dapat menentukan sendiri atau memiliki ide dalam mendesain 

interior, tidak jarang majalah interior memberikan saran dan penjelasan dalam 

mendekorasi ruang. Contoh: IDEA, Rumahku, Indonesia Design, dan masih 

banyak lagi. 

b. Internet, di era globalisasi saat ini masyarakat tidak akan direpotkan lagi 

mengenai bentuk furniture atau tata letak interior yang pas untuk rumah mereka. 

Hanya dengan melakukan pencarian di internet, lalu menunjukan bentuk 

furniture yang diinginkan kepada seorang tukang maka jadilah furniture yang 

mirip dengan gambar yang dicari. Contoh: Instagram, Pinterest, dan Google 

c. Bisnis produk interior, Informa, Goodrich, Vivere, IKEA, dll. Masyarakat dapat 

langsung mendapat ide, mendapat konsultasi desain secara gratis atau 

konsumen dapat langsung membeli produk yang akan diset sendiri. 

Produk Subtitusi tentunya sangat menguntungkan dibeberapa hal namun 

kekurangan yang didapat dari konsumen juga cukup banyak.  
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Pada tabel 1.6 berikut akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan 

dari produk subtitusi: 

Tabel 1.6 Kelebihan dan Kekurangan Produk Subtitusi 

Produk Subtitusi Kelebihan Kekurangan 

Majalah interior 

desain 

- Murah 

- Memiliki banyak ide 

dari banyak edisi 

Meskipun harga murah, 

namun tidak semua ide desain 

dapat diterapkan ke dalam site 

yang akan didesain, tiap site 

memiliki masalah sendiri 

sehingga penanganannya 

berbeda-beda. 

Internet - Gratis 

Memiliki banyak ide 

dan variasi desain 

- Cepat 

- Simple 

Serupa dengan kekurangan 

dari majalah interior desain 

dimana tidak semua desain 

yang ada di internet dapat 

diterapkan ke dalam site. 

Perlu penanganan lebih 

dalam mendesain suatu 

ruang. 

Bisnis produk interior - Memiliki konsultan 

desain gratis 

- Barang yang dijual 

dapat dilihat 

langsung 

- Harga produk 

bervariasi. 

Barang yang dijual 

kebanyakan mass product 

sehingga kekuatan yang 

dimiliki relative singkat atau 

mudah rusak. Konsumen dan 

konsultan yang ada disana 

tidak memberikan 

penanganan yang tepat sesuai 

dengan site karena 

konsultantidak melihat 

langsung site yang akan 

didesain. Konsultan hanya 

memberikan saran untuk 

keuntungan produk yang 

dijual. 
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

Atas penjelasan di tabel 1.6 maka DGA Studio memiliki kedudukan bisnis 

yang kuat mengenai produk subtitusi karena dari produk subtitusi tersebut tidak 

memberikan penanganan yang tepat terhadap klien, meskipun membutuhkan dana 

lebih menggunakan konsultan untuk mendesain. Dengan menggunakan jasa 

konsultan interior desain DGA Studio, klien akan diberikan penangan yang sesuai 

dengan kebutuhan klien sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta melakukan 
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studi yang tepat terhadap site yang akan didesain. DGA Studio juga akan memilih 

sendiri produk furniture yang sesuai dengan site.  

Namun tidak sepenuhnya produk subtitusi memberikan kekurangan 

terhadap konsultan interior, karena produk subtitusi dapat mendukung konsultan 

desain apabila digunakan dengan tepat, seperti pembelian furnitur dan tanaman 

namun dengan desain yang telah ditentukan oleh konsultan desain interior. 

1.4.4 Pemasok 

Sebagai konsultan desain tentunya tidak dapat berjalan sendiri untuk 

memajukan usaha DGA Studio, diperlukannya kerjasama dari beberapa pihak 

terutama pemasok atau supplier di tahap awal maupun akhir pengembangan bisnis. 

Pemasok atau supplier yang akan digunakan DGA Studio merupakan pendukung 

yang dapat menunjang proses desain, kebutuhan kantor, maupun material desain. 

Supplier yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan kantor yaitu seperti kertas, 

alat-alat desain, alat tulis, majalah desain atau buku. Bahan-bahan untuk maket juga 

di perlukan dalam mendesain, lalu contoh-contoh material dan tanaman yang akan 

ditunjukan kepada klien maupun saat realisasi desain. Meskipun DGA Studio tidak 

menyediakan jasa kontraktor, namun untuk pembelian finishing material dan 

furniture tetap dilakukan. Maka dibutuhkannya vendor-vendor untuk menunjang 

desain yang dipakai. 

 Berikut tabel pemasok untuk DGA Studio: 

Tabel 1.7 Pemasok / Supplier 

Pemasok Keterangan 

Kebutuhan kantor : 

- Perlengkapan alat 

tulis 

- Kebutuhan alat tulis untuk desain manual maupun 

dalam pembuatan maket, yaitu kertas desain A4 

sampai kertas A2, bolpoint, pensil, penggaris,  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 
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Tabel 1.7 Pemasok / Supplier (Sambungan) 

Pemasok Keterangan 

 

- Perlengkapan IT 

penghapus, cutter, dll, bisa ditemukan di toko alat 

tulis Gading Murni, Uranus, Toko Bintang Palapa 

Surabaya. 

- Untuk mendukung pekerjaan desain digital dan 

operasional perusahaan, butuh perlengkapan IT 

seperti komputer, printer, LCD, Sound System, dan 

tv dapat ditemukan di Hi Tech Mall Surabaya 

Kebutuhan desain : 

- Art Supplier 

 

 

 

 

- Material Supplier 

 

 

 

 

 

- Furniture, 

dekorasi, dan 

tanaman 

- Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

maket atau desain prototype seperti PVC, lem, 

miniatur furniture atau orang maket dapat di 

temukan di toko Bintang Palapa Surabaya, atau 

Artland. 

- Pemilihan material yang sesuai dengan desain, yang 

berkualitas sebagai contoh material atau bahkan 

pengaplikasiannya seperti material lantai atau 

dinding berasal dari Goodrich, Ekaboard, Roman, 

Granito, dll. Untuk finishing dinding menggunakan 

Nippon Paint atau Dulux.  

- Pemilihan furniture, dekorasi, dan tanaman akan 

dipilih sendiri oleh desainer melalui pemasok 

dengan menyesuaikan desain yang dibutuhkan. 

Menggunakan barang dari IKEA, Informa, 

Goodrich, toko barang antic, dll, meyesuaikan 

budget yang dimiliki klien. Untuk tanaman pada fase 

pertama dan kedua DGA Studio akan bekerja sama 

dengan landscaper atau supplier tanaman hias di 

Surabaya. Pada fase ketiga DGA Studio akan 

melakukan pekerjaan landscape yang dikelola 

sendiri.  
Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

DGA Studio akan memilih material, furniture, maupun dekorasi yang sesuai 

dengan budget yang dimiliki oleh klien, sehingga perusahaan akan memilah produk 

mana yang sesuai untuk klien. Pada fase awal perusahaan pasti masih belum banyak 

pengetahuan tentang produk mana yang memiliki harga terjangkau namun 

berkualitas dan jumlah permintaan kepada pemasok masih sedikit. Pada fase 

selanjutnya perusahaan akan lebih berpengalaman dan mengetahui daftar harga 

pemasok mana saja yang sesuai dengan kebutuhan klien, semakin banyak pula 

kebutuhan barang yang dibutuhkan. Pada fase ketiga khususnya pada penggunaan 



27 
 

tanaman, DGA Studio sudah memahami dan memiliki pengetahuan yang lebih 

mengenai landscape maka tidak menggunakan vendor khusus landscape namun 

dikerjakan sendiri oleh DGA Studio. 

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru merupakan ancaman bagi bisnis yang sama-sama sedang 

merintis usaha. Pendatang baru disini merupakan desainer yang baru saja lulus 

(fresh graduate) maupun yang baru saja membuka bisnis konsultan interior. Pada 

fase awal DGA Studio memiliki kedudukan yang sama dengan pendatang baru, 

karena masih dalam masa pengembangan bisnis, belum banyak pengalaman yang 

dimiliki, masih membutuhkan relasi dan portofolio, pemasok yang dibutuhkan juga 

masih sedikit dan belum memilah pemasok yang memiliki harga tepat untuk klien.   

Di fase kedua dan ketiga DGA Studio mulai berada ditingkat lebih tinggi 

karena semakin banyak masyarakat tahu tentang perusahaan ini. Sekaligus sudah 

mulai dikenal bahwa DGA Studio merupakan konsultan interior yang fokus pada 

interior landscape. Lebih berpengalaman, lebih banyak permintaan pemasok untuk 

bekerjasama dan memiliki daftar harga yang tepat untuk budget klien. Di fase ketiga 

DGA Studio akan lebih professional dalam bekerja, pelayanan desain yang semakin 

baik, semakin mengerucutkan ciri khas dari perusahaan yaitu interior landscape. 

Memiliki brand yang kuat sehingga berada di tingkat jauh lebih tinggi dari 

pendatang baru.  
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Tabel 1.8 Kesimpulan Analisa Industri 

Parameter 

Pembanding 

Posisi 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Bergaining Power 

of Suppliers 
Lemah Cukup Kuat Kuat 

Bergaining Power 

of Buyer 
Lemah Cukup Kuat Kuat 

Threat of New 

Entrants 
Setara Kuat Kuat 

Threat of 

Subtitutes 
Setara Kuat Kuat 

Competitive 

Rivalry 
Lemah Cukup Kuat Kuat 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

1.4.6. Strategi Keunggulan Bersaing 

Strategi yang dijalankan oleh DGA Studio adalah differentiation focus, 

karena perusahaan memiliki value yang berbeda yaitu memfokuskan desain dengan 

memasukkan unsur tanaman ke dalam ruang.  

Berikut adalah kesimpulan dari semua porter’s five force yang telah dibuat 

oleh DGA Studio : 

a. Fase awal, karena pada fase ini perusahaan belum cukup dikenal maka DGA 

Studio membuat strategi dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan 

mengikuti beberapa parlombaan, dan menerima semua jenis proyek untuk 

menambah relasi namun menambahkan ciri khas dari perusahaan dengan 

penggunaan tanaman indoor dan pemilihan material kayu. Bekerja sama dengan 

vendor khusus landscape. Dengan harga rendah ini maka perusahaan harus 

mencari dan melakukan banyak observasi supplier produk yang memiliki 

barang berkualitas namun dengan harga yang relatif murah. Pelayanan yang 

baik harus sudah dijalankan di fase awal, karena pananganan pertama adalah 

hal yang sangat berpengaruh, maka DGA Studio memberikan layanan terbaik 
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untuk klien. Di fase ini DGA Studio melakukan update rutin di media sosial, 

dimana dilakukan tiga kali selama seminggu.  

b. Fase kedua dan ketiga, setelah 5 hingga 10 tahun yang akan datang DGA Studio 

telah memiliki banyak relasi dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga 

promosi yang dilakukan tidak segencar di fase pertama namun promosi tetap 

dilakukan secara berkala, yaitu seminggu satu kali. Promosi yang paling banyak 

terlihat melalui media sosial tentang penggunaan tanaman indoor yang sangat 

bermanfaat bagi lingkungan dan penggunanya. Proyek yang diambil juga lebih 

spesifik dan desain semakin jelas. Mulai membuat inovasi agar memiliki nilai 

lebih dari perusahaan konsultan interior sejenis, yaitu DGA Studio 

mengutamakan desain yang diinginkan dan dibutuhan oleh klien dengan 

memberikan pengetahuan kelebihan dan kekurangan dari desain yang dipilih, 

apakah sesuai masalah dari site atau tidak. Penambahan ciri khas dari DGA 

Studio yaitu penggunaan material natural, interior landscape. Supplier dari 

DGA Studio juga semakin spesifik dan perusahaan lebih tahu supplier mana 

yang akan diambil sesuai dengan budget klien. Sudah memiliki klien tetap, 

sehingga dapat mulai memberikan service design kepada klien yaitu garansi 

selama satu tahun pembenahan furnitur yang rusak khususnya furniture custom 

yang merupakan proyek residensial dan garansi pergantian dan perawatan 

tanaman selama dua minggu. 
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1.5 Rencana Pemasaran 

1.5.1. Strategi Pemasaran 

1.5.1.1. Segmentation 

DGA Studio memiliki target konsumen dengan sistem B2C dan B2B. 

Dimana DGA Studio hanya memfokuskan pada proyek residensial, retail, kantor, 

dan resto/cafe.  

Fase pertama menggunakan sistem B2C 

- Demografis  

Segmen pasar yang dituju yaitu masyarakat dengan usia diatas 25 tahun dengan 

pendapatan minimal Rp 10.000.000,- per bulan. 

- Geografis 

Di fase pertama ini DGA Studio masih berada di sekitar Surabaya, Jawa Timur. 

Selain masih pada tahap awal dan juga di Surabaya yang merupakan kota yang 

cukup menjanjikan desainer interior. Meningkatnya pembangunan dan 

kepedulian masyarakat tentang pentingnya desain interior.  

- Psikografis  

Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap desain interior namun belum 

dapat menerapkan dengan baik desain kepada site. Masyarakat menengah ke 

atas. 

Fase pertama B2B 

- Fase ini mulai mengambil proyek yang konsumennya merupakan owner dari 

sebuah peusahaan resto, café, kantor, atau retail. Dimana sang pemilik 

membutuhkan seorang desainer interior untuk menjalankan bisnisnya. Di fase 
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awal ini juga DGA Studio mengambil kesempatan untuk menerima semua 

bentuk proyek agar menambah relasi dan portofolio. 

- Berkolaborasi dengan konsultan arsitektur 

Fase kedua dan ketiga B2C 

- Demografis 

Segmen pasar dengan masyarakat di usia 25 hingga 60 tahun yang memiliki 

pendapatan minimal Rp 15.000.000,- per bulan. 

- Geografis 

Di tahap ini DGA Studio sudah memperluas jangkauan pemasarannya yaitu 

sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia. 

- Psikografis 

Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap desain interior namun belum 

dapat menerapkan dengan baik desain kepada site. Masyarakat menengah ke 

atas. 

Fase kedua dan ketiga B2B 

- Fase ini mulai mengambil proyek yang konsumennya merupakan owner dari 

sebuah peusahaan resto, café, kantor, atau retail. Dimana sang pemilik 

membutuhkan seorang desainer interior untuk menjalankan bisnisnya 

- Berkolaborasi dengan konsultan arsitektur. 

1.5.1.2. Targeting 

 Target market yang dipilih DGA Studio adalah Concentrated Marketing, 

yaitu fokus memasarkan produknya kepada satu atau beberapa kelompok tertentu. 

Kelompok tertentu itu adalah masyarakat yang menyukai hal-hal yang berbau 

dengan alam atau tanaman, masyarakat yang berada di iklim tropis, karena di 
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kelompok itu lebih memungkinkan untuk menggunakan jasa desain interior DGA 

Studio. Untuk lebih spesifiknya berupa masyarakat yang membutuhkan desain 

untuk pribadi (rumah) maupun bisnis (kantor, resto, café, atau retail). 

1.5.1.3. Positioning 

Fase 1 (2020-2024) 

- Kompetitor: Adelard Interior 

- Peluang: harga rendah karena masih start up business.  

Bagan 1.2 Positioning Fase I 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

Fase II (2025-2029) 

- Kompetitor: Larch Studio, Bandung 

- Peluang: Sudah memiliki pangsa pasar yang cukup luas, memiliki relasi yang 

lebih, memberikan edukasi mengenai memanfaatkan bahan-bahan bekas.  

Bagan 1.3 Positioning Fase II 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

Harga Tinggi 

Kualitas Rendah Kualitas Tinggi 

Harga Rendah 

 DGA Studio 
 Adelard Interior 

Harga Tinggi 

Kualitas Rendah Kualitas Tinggi 

Harga Rendah 

 DGA Studio 
 Larch Studio 
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Fase III (2030- … ) 

- Kompetitor: Arkana Architect 

- Peluang: memiliki pangsa pasar di Bali namun juga hingga luar negeri yaitu 

Brazil. Memiliki Branding yang kuat, dengan style tropical desain, selalu 

memberikan unsur tanaman dan kayu. Penambahan landscape desain yang kuat 

juga. 

Bagan 1.4 Positioning Fase III 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olahan pribadi (2017) 

 Parameter yang diambil untuk mengetahui letak perusahaan dengan 

kompetitor dari setiap fase adalah kualitas dan harga yang dimiliki. Maksud dari 

kualitas yaitu kuatnya penggunaan unsur tanaman landscape yang dimiliki. Untuk 

harga, menggunakan range mulai dari Rp 50.000,- hingga Rp 1.000.000,-. 

1.5.2. Bauran Pemasaran (4P/7P) 

1.5.2.1 Product 

Produk yang ditawarkan oleh DGA Studio yaitu : 

 Konsultasi dengan konsultan interior DGA Studio, menanyakan apa saja 

masalah yang dihadapi klien mengenai desain yang diinginkan. Lalu DGA 

Studio akan memberikan solusi atau gambaran kasar untuk memberikan 

bayangan sedikit untuk klien. 

Harga Tinggi 

Kualitas Rendah Kualitas Tinggi 

 DGA Studio 
 Arkana Architect 

Harga Rendah 
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 Setelah melalui sesi konsultasi, DGA Studio akan meminta waktu untuk 

membuat gambaran besar seperti konsep dan 3D perspektif yang telah tertera di 

buku HDII dari general layout, hingga skema warna dan material. 

 Melakukan diskusi bersama klien tentang pemilihan jenis tanaman. 

 Gambar kerja, dimana memiliki kop dan marker yang berasal dari perusahaan. 

 Mencarikan produk furnitur, dekorasi, dan tanaman ruang yang didesain dan di 

aplikasikan ke dalam site. 

 Menghitungkan RAB 

1.5.2.2 Price 

DGA Studio menggunakan jenis pembayaran jasa yang berupa meter 

persegi seperti yang telah dijelaskan di dalam buku pedoman HDII yaitu cara 

perhitungan nilai imbalan jasa dengan luas total meter persegi area yang didesain 

dengan satuan imbalan jasa. Namun DGA Studio juga dapat memberikan  layanan 

desain sesuai dengan budget klien. Penetapan harga dibawah ini berdasarkan biaya 

jasa desain dan konstruksi yang membutuhkan ketelitian atau  kerumitan dari desain 

tersebut. 

Penetapan harga per meter persegi berdasarkan fase usaha : 

- Fase awal, akan memulai dengan harga Rp 100.000,-/m2 sampai dengan Rp 

300.000,-/m2  

- Fase kedua, memberikan harga dari Rp 300.000,-/m2 sampai dengan RP 

500.000,-/m2 

- Fase ketiga,  perusahaan akan memberikan harga Rp 500.000,-/m2 sampai 

dengan Rp 800.000,-/m2 
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Berikut ini merupakan klasifikasi proyek menurut HDII: 

- Klasifikasi 1 

 Jenis proyek ini memiliki tingkat penanganan khusus dalam desain, baik 

antar bagian pekerjaan interior, maupun keterkaitan dengan pekerjaan disiplin lain 

seperti arsitektur, struktur mekanikal, elektrikal, plumbing, pencahayaan, 

telekomunikasi, teknologi informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin 

penunjang lainnya. Klasifikasi proyek ini meliputi museum, gedung konser, teater, 

opera, istana negara, residensial. 

 Memerlukan penanganan khusus dan spesifik terhadap pertimbangan 

penyelesaian teknis antara lain gerakan, getaran, benturan. Klasifikasi proyek ini 

meliputi kapal laut, pesawat terbang pribadi, gerbong kereta, bus pribadi (private 

coach), bus eksklusif (coach), karavan (recreation vehicle - RV). 

- Klasifikasi 2 

 Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas desain yang tinggi 

serta teknis pekerjaan yang sangat erat hubungannya, baik antar bagian pekerjaan 

interior sendiri, maupun keterkaitan dengan pekerjaan disiplin lain seperti 

arsitektur, struktur mekanikal, elektrikal, plumbing, pencahayaan, telekomunikasi, 

teknologi informasi, keselamatan, keamanan, dan disiplin penunjang lainnya. 

Klasifikasi proyek ini meliputi Auditorium, balai sidang, gedung lembaga tinggi 

negara, hotel, club house, spa, restoran, fasilitas hiburan dan rekreasi (diskotek, 

pub, karoke), kasino, pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, laboratorium), 

pusat rehabilitas, fasilitas keagamaan. 
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- Klasifikasi 3 

 Jenis proyek dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas desain sedang serta 

berhubungan secukupnya dengan disiplin lainnya seperti arsitektur, struktur, 

mekanikal - elektrikal sistem pencahayaan dan disiplin lainnya. Klasifikasi proyek 

ini meliputi Perkantoran, bank, balai sidang, galeri, ruang pameran, bandara, pusat 

berbelanjaan, motel, bioskop. 

- Klasifikasi 4 

 Bangunan dengan detail desain interior sederhana, namun 

mempertimbangkan juga hubungan dengan disiplin desain lain seperti arsitektur, 

struktur, mekanikal - elektrikal sistem pencahayaan dan disiplin lainnya. Klasifikasi 

proyek ini meliputi terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, lembaga 

pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah), sarana olahraga, asrama, perpustakaan, 

kafeteria. 

Tahapan pembayaran menurut pembagian HDII sebagai berikut: 

 Tahap “Persetujuan” setelah Pemberi Tugas menerima dan menyetujui 

penugasan dan lingkup pekerjaan Desainer Interior”. Desainer Interior 

dibayarkan 10% dari imbalan jasa bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah 

Kerja (SPK). 

 Tahap “Pra Desain” dibayarkan 35% setelah tahapan pekerjaan ini selesai dan 

setujui dengan penerbitan berita acara. 

 Tahap “Pengembangan Desain”, dibayarkan 25% setelah tahapan pekerjaan 

selesai dan setujui dengan penerbitan berita acara. 

 Tahap “Dokumen Pelaksanaan” dibayarkan 20% setelah tahapan pekerjaan 

selesai, dinyatakan lengkap dan diterima dengan penerbitan berita acara. 
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 Tahap “Pelelangan” dibayarkan 5% setelah tahapan pekerjaan ini selesai dan 

sebelum proses penunjukan kontraktor oleh Pemberi Tugas penerbitan berita 

acara. 

 Tahap pengawasan berkala dibayarkan 5% setelah serah terima kedua 

pekerjaan. 

 Selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) bulan setelah serah terima pertama 

pekerjaan. 

 Jika Pemberi Tugas tidak melaksanakan pekerjaan pelaksanaan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahap pelelangan selesai maka: 

1. Desainer Interior berhak mendapat pembayaran 50% dan 5% imbalan jasa 

pengawasan berkala. 

2. Jika ternyata pelaksanaan pekerjaan tetap tidak dilaksanakan, maka Pemberi 

Tugas berkewajiban mengadakan pembayaran 25% dari 5% imbalan jasa 

berkala. Selambatnya 1 (satu) bulan setelah pembayaran 50% terdahulu. 

Selanjutnya diberlakukan sama. 

 Imbalan Jasa berkala akan diberlakukan baik besaran dan sistim pembayaran 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

Untuk sistem pembayaran desain lansekap, DGA Studio menggunakan 

sistem pembayaran persentasi. Dengan range persentase yang diambil 7,5% hingga 

10% tergantung kerumitan dari sistem konstruksi dan tanaman apa saja yang 

digunakan. Tidak ada standar khusus yang diberikan dari suatu golongan, sistem 

pembayaran ini merupakan salah satu pembayaran yang dilakukan oleh arsitek 

berpengalaman. Untuk desain lansekap dan desain interior, DGA Studio 

memisahkan sistem pembayarannya. Di fase awal karena DGA Studio masih 
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merintis desain lansekapnya maka persentase harga dari desain lansekap tidak 

berlaku, perhitungan hanya menggunakan sistem permeter. Namun pada fase kedua 

sudah menggunakan sistem pembayaran terpisah jika terdapat desain yang 

menggunakan jasa desain lansekap yang cukup rumit misalnya penggunaan desain 

green wall dan indoor garden. Fase ketiga, pembayaran menggunakan sistem 

terpisah sesuai dengan kerumitan desain dan struktur lansekap yang diminta. Pada 

fase ini juga DGA Studio sudah sangat kuat akan desain lansekapnya dan proyek 

yang diambil hanya mengandung unsur lansekap meskipun penggunaan lansekap 

hanya sedikit. Pada fase ini DGA Studio sudah tidak menggunakan vendor lagi 

karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki sudah sangat kuat. 

1.5.2.3 Promotion 

 Di tahap awal tentunya perusahaan yang baru memulai sebuah bisnis 

melakukan promosi melalui word of mouth, berasal dari teman dekat atau keluarga 

yang meminta desain lalu dari sana dapat dipromosikan ke kerabat dekat yang lain. 

Selain dengan word of mouth, DGA Studio juga menggunakan promosi melalui 

media sosial dan website, karena pada era saat ini sangat banyak sekali masyarakat 

yang menggunakan gadget. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram, Line 

atau Whatsapp. Instagram digunakan sebagai lembar portofolio, karena mudah dan 

lebih memperlihatkan sebuah gambar. Line digunakan untuk lebih bisa dekat 

dengan klien mempromosikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

DGA Studio. Memberikan promosi dengan cara menunjukan bahwa penggunaan 

tanaman indoor sangatlah menyenangkan melalui Instagram. 
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1.5.2.4 Place 

 Pada fase awal di tahun 2020 hingga 2024, DGA Studio akan bertempat di 

sebuah rumah yaitu di Jl. Lidah Harapan 2 B.15. Fase awal DGA Studio juga masih 

bekerja sendiri tanpa dibantu oleh staf. Di fase selanjutnya akan mulai menyewa 

sebuah co-working space di Cubicle Jl. Babatan Mukti, Surabaya Barat, karena 

sudah bekerja bersama beberapa teman yang membantu dalam mendesain. Fase 

terkahir yaitu fase ketiga, DGA Studio akan membeli sebuah rumah di Jl. Ketupa 

No. 4 yang dimana tempat tersebut sangat strategis digunakan untuk dijadikan 

sebuah kantor karena berada di Surabaya Pusat.  

 
Gambar 1.3 Location 

Sumber: Google Maps (2017) 

 
(a) Tampak Depan Site        (b) Area Samping 

Gambar 1.4 Dokumentasi Site 
Sumber: Google Earth (2017) 

 
(a) Halaman Depan Site        (b) Pintu Masuk  

Gambar 1.5 Area Depan Bangunan 
Sumber: Dokumen Pribadi (2017) 
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Gambar 1.6 Fasade Depan Bangunan 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

1.5.2.5 People 

 Saat fase awal DGA Studio hanya terdiri dari pemilik atau principle saja 

yaitu satu orang. Dimana principal sudah bergabung dengan sebuah organisasi 

IALI (Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia) guna meningkatkan ilmu lansekap dan 

menguatkan partner kerja yang berada dalam lingkup desain lansekap. Di fase 

kedua DGA Studio baru akan merekrut beberapa staff desainer, satu orang finance, 

dan satu orang marketing. Di fase kedua owner selaku principal ingin mulai fokus 

pada bidang desain sehingga bagian keuangan dan promosi dapat lebih maksimal 

begitu juga dengan desain. Di fase kedua ini, principal mulai merekrut beberapa 

desainer yang memiliki gaya desain tropical dan atau interior landscape. Pada fase 

ketiga, DGA Studio mulai membagi kembali struktur organisasinya, karena sudah 

memiliki sebuah tempat yang cukup besar dan terdapat area untuk menerima tamu 

juga maka dibutuhkan staff yang bekerja sebagai resepsionis, OB, dan sekretaris. 

Penambahan jumlah ini akan meningkatkan profesionalitas kerja DGA Studio 

dengan penambahan jumlah desainer. Adanya supervisor dan project admin juga 

mempermudah perusahaan dalam melakukan pengawasan realisasi desain. 
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Sehingga pada fase terakhir ini DGA Studio memiliki jumlah staff  13 sudah 

termasuk owner didalamnya. Dipimpin oleh owner yang juga sebagai principle, 1 

marketing, 1 secretary, 1 finance, 5 orang desainer sudah termasuk 1 desainer 

indoor landscape, 2 drafter, 2 3D desainer, lalu 2 project management, 2 orang di 

bagian service yaitu 1 resepsionis dan 1 OB. 

1.5.2.6 Process 

 Dalam menentukan sebuah desain DGA Studio tidak mendesain dengan 

sesuka hatinya, perlu melakukan dan menambahkan penjelasan mengenai desain 

yang dipilih. Menunjukan plus dan minus dari desain. Proses dari DGA Studio 

mengikuti pada pedoman yang telah diberikan oleh HDII yaitu:  

- Melakukan meeting dengan klien, apa saja permasalahan yang ia hadapi mengenai 

desain, apa saja keinginan dan kebutuhan dari klien. Dalam keadaan meeting 

desainer sudah mempersiapkan kertas gambar untuk memperlihatkan gambar-

gambar sketsa desain agar klien mudah memahami ide dari desianer. Jika klien 

ingin melanjutkan desian maka disiapkannya sebuah TOR dan surat kontrak kerja, 

pernyataan tertulis atau kuesioner untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan desain.  

- Melakukan sebuah observasi ke lokasi desain sehingga desainer memiliki 

gambaran lebih dan memepermudah desainer untuk mengetahui keadaan site. 

- Melakukan programing atau pendalaman studi dan pembuatan konsep. 

- Mewujudkan konsep dan programing ke dalam sebuah gambar kerja, bagan 

organisasi ruang, furnitur dan dekorasi yang digunakan apa saja, skema warna dan 

material yang dipakai, dan estimasi biaya pelaksanaan. 

- RAB 
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- Di tahap selanjutnya yaitu pengembangan desain DGA Studio akan memberikan 

kelengkapan gambar-gambar kerja denah, dari kondisi eksisting hingga denah yang 

telah didesain termasuk didalamnya apa saja yang digunakna guna mewujudkan 

desain tersebut, seperti perabot dan material yang digunakan. Gambar tampak, 

potongan interior, gambar detail, dan pengolahan (treatment) khusus. 

 Pada meeting pertama kali dengan klien, DGA Studio sudah membahas 

mengenai desain landscape yang dibutuhkan. Setelah mengetahui desain yang 

diinginkan oleh klien, desainer akan menentukan letak, jenis tanaman, dan sistem 

penanamannya. Melakukan beberapa tahap pengembangan hingga desain dapat 

disetujui oleh klien. Setelah melakukan pengembangan desain, maka selanjutnya 

adalah merealisasikan desain. Dimana desainer akan membantu  memilih dan 

mencari perabot, dekorasi, tanaman, dan material yang digunakan. Melakukan 

pengecekan berkala di lokasi apakah sudah sesuai dengan desain dan memberikan 

solusi desain ketika terdapat masalah di lokasi yang ternyata ada ketidaksesuaian. 

Setelah semua tahapan selesai, DGA Studio akan tetap menjaga komunikasi dengan 

klien seperti apa saja kegiatan yang dilakukan DGA Studio, ucapan selamat ulang 

tahun, menanyakan tentang keadaan tanaman yang dulu sudah desain dan 

memberikan informasi-informasi mengenai desain interior saat ini melalui media 

sosial Line, WA, maupun Instagram. 

1.5.2.7 Physical Evidence 

 Bukti fisik yang dimiliki oleh DGA Studio dari fase awal hingga fase akhir 

ini yaitu: 

- Memiliki sebuah kantor sendiri yang pada fase awal di Jl. Lidah Harapan 2 B.15, 

fase kedua di co-working space Cubicle, lalu di fase ketiga berada di sebuah rumah 
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Jl. Ketupa No. 4 yang  digunakan sebuah kantor, showroom, meeting dengan klien, 

dan area produksi maket. Kantor pada fase ketiga, akan mencirikan gaya desain 

yang dibuat oleh DGA Studio.   

- Peralatan sendiri yang dimiliki untuk menunjang sebuah desain yaitu, computer, 

printer, mesin fotocopi, dan dekorasi dari sebuah kantor juga merupakan bentuk 

fisik desain yang dibuat oleh DGA Studio.  

- Portofolio yang dimiliki oleh DGA Studio yang dapat ditunjukan kepada klien, 

berupa sebuah buku dan pajangan yang ada di kantor pada fase ketiga. Dimana 

portofolio ini dapat menjadikan sebuah referensi klien dan percaya akan desain 

yang akan dibuat.  

- Layanan yang diberikan DGA Studio, selain jasa desain para staff menggunakan 

tutur kata yang baik dan menjalin hubungan baik kepada klien. Kesan pertama yang 

diberikan merupakan kunci bersedia tidaknya klien untuk menggunakan jasa desain 

ini.  

1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

a. Marketing Plan DGA Studio 

Tabel 1.9 Marketing Plan Fase I 

Kegiatan Rutinitas Tujuan Harga/tahun 

Membuat kartu 

nama 

Tidak rutin untuk 

penggantian kartu 

nama karena masih 

fase awal. 

Untuk mempermudah 

klien menghubungi 

perusahaan. 

Rp. 100.000,- 

Membuat 

portofolio  

Rutin melakukan 

redesain setiap 1 

tahun sekali 

Untuk media promosi 

yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio 

Rp. 200.000,- 

Mengupdate 

media social 

Instagram 

Rutin melakukan 

update/posting 

setiap seminggu 3 

kali 

Untuk media promosi 

dan memudahkan 

customer melihat 

portofolio perusahaan  

Rp. 600.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.9 Marketing Plan Fase I (Sambungan) 

Kegiatan Rutinitas Tujuan Harga/tahun 

  yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio. 

 

Mengikuti 

perlombaan desain  

Tidak rutin, sesuai 

dengan adanya 

kegiatan lomba dan 

proyek yang ada 

apakah bertabrakan 

atau tidak. 

Untuk menambah 

portofolio dan 

sebagai ajang 

memperkenalkan 

perusahaan ke 

masyarakat.  

Rp. 600.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Di fase awal ini, DGA Studio tidak melakukan banyak pengeluaran untuk 

melakukan marketing. Masih melakukan hal-hal sederhana yang nantinya dapat 

berdampak lebih ke perusahaan. Selain itu DGA Studio lebih berfokus pada 

branding yang dilakukan di Instagram. Instagram dipilih sebagai salah satu media 

promosi karena banyak masyarakat yang kini menggunakan, biaya yang 

dikeluarkan sedikit, cukup sederhana dalam penggunaanya, banyak menunjukkan 

gambar-gambar karena perusahaan sangat bergantung dengan gambar-gambar 

desain. Instagram dipakai sebagai akun yang mudah dijangkau oleh banyak 

masyarakat, namun DGA Studio juga akan membuat website pada fase kedua dan 

ketiga yang menunjukan keprofesionalitas kerja dan kualitas desain sehingga calon 

customer tidak ragu terhadap kualitas DGA Studio. 

Tabel 1.10 Marketing Plan Fase II dan III 

Kegiatan Rutinitas Tujuan Harga/tahun 

Membuat kartu 

nama 

Tidak rutin untuk 

penggantian kartu 

nama  

Untuk mempermudah 

klien menghubungi 

perusahaan. 

Rp. 150.000,- 

Pembuatan 

brosur 

Rutin melakukan 

redesain setiap 6 

bulan sekali 

Untuk media promosi 

yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio kepada 

masyarakat. 

Rp. 550.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.10 Marketing Plan Fase II dan III (Sambungan) 

Membuat 

portofolio  

Rutin melakukan 

redesain setiap 1 

tahun sekali 

Untuk media promosi 

yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio. 

Rp. 300.000,- 

Mengupdate 

media sosial 

Instagram 

Rutin melakukan 

update/posting setiap 

seminggu 1 kali 

Untuk media promosi 

dan memudahkan 

customer melihat 

portofolio perusahaan 

yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio.  

Rp. 900.000,- 

Pembuatan ID 

card Perusahaan 

Update 2 tahun 

sekali  

Sebagai akses masuk 

kantor, identitas, dan 

keprofesionalitas 

kerja perusahaan 

Rp. 80.000,- 

Pembuatan 

seragam 

perusahaan 

Melakukan redesain 

setiap 3 tahun sekali. 

Dipakai disetiap hari 

Senin 

Sebagai identitas 

pekerja dan 

keprofesionalitas 

kerja perusahaan 

Rp. 520.000,- 

Pembuatan 

website 

Rutin melakukan 

update atau posting 

setiap 2 minggu 

sekali 

Sebagai media 

promosi dan 

memudahkan 

customer melihat 

portofolio perusahaan 

yang nantinya akan 

memperkenalkan 

desain-desain DGA 

Studio. 

Rp. 135.000,- 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Fase kedua dan ketiga, DGA Studio sudah memiliki kantor dan karyawan 

sendiri, maka perlu dibuatnya suatu identitas perusahaan untuk karyawannya yaitu, 

sebuah ID Card dan seragam. Seragam digunakan oleh karyawan namun tidak 

setiap hari dipakai. Hanya hari-hari tertentu saja agar karyawan tidak terlalu 

ditekankan oleh perusahaan. Karyawan memiliki waktu dan pakaian santai yang 

ingin dipakai di perusahaan. 

Dari awal berdirinya DGA Studio, owner menginginkan perusahaan ini 

dapat mengedukasi masyarakat mengenai asiknya penggunakan dan pemeliharaan 
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tanaman yang mudah dan praktis dalam ruang sebagai salah satu pencegahan isu 

pemanasan global yang sangat sederhana. Media yang digunakan sebagai alat 

edukasi yaitu menggunakan media sosial Instagram. Alasan penggunaan media 

sosial Instagram karena media ini merupakan media terbanyak ke dua yang dipakai 

oleh masyrakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan. Diharapkan adanya 

edukasi ini dapat meningkatkan jumlah peminat tanaman sehingga memberikan 

dampak positif bagi lingkungannya. 

b. Sales Forecast 

 Tabel perkiraan klien dan total pendapatam DGA Studio setiap tahunnya 

dari desain lansekap dan interior sesuai dengan fase yang telah ditentukan.  

Tabel 1.11 Sales Forecast Fase I sampai Fase III 

Fase 

Tahun 
Klien 

Perkiraan 

Luasan 

Proyek 

Total 

Luasan 

per 

Tahun 

Perkiraan 

Harga per 

m2 

Pendapatan 

I 

2020 3 100m2 300m2 Rp 

100.000,- 

Rp 

30.000.000,- 

2021 4 100m2 400m2 Rp 

150.000,- 

Rp 

60.000.000,- 

2022 4 150m2 600m2 Rp 

200.000,- 

Rp 

120.000.000,- 

2023 4 150m2 600m2 Rp 

250.000,- 

Rp 

150.000.000,- 

2024 5 200m2 1000m2 Rp 

300.000,- 

Rp 

300.000.000.- 

II 

2025 5 200m2 1000m2 Rp 

300.000,- 

Rp 

300.000.000,- 

2026 6 200m2 1200m2 Rp 

350.000,- 

Rp 

420.000.000,- 

2027 6 150m2 900m2 Rp 

400.000,- 

Rp 

360.000.000,- 

2028 7 200m2 1400m2 Rp 

450.000,- 

Rp 

630.000.000,- 

2029 7 200m2 1400m2 Rp 

500.000,- 

Rp 

700.000.000,- 

III 2030 8 200m2 1600m2 Rp 

500.000,- 

Rp 

800.000.000,- 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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1.6. Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1. Personil dan Uraian Pekerjaan 

Tabel 1.12 Jumlah Personil dan Deskripsi Fase I Hingga Fase III 

Jabatan Fase I Fase 

II 

Fase 

III 

Deskripsi 

Owner / 

Principal 

1 1 1 - Bertanggung jawab atas segala bentuk 

desain, dan proses desain.  

- Memimpin jalannya rapat, 

brainstorming, atau meeting. 

- Memberi keputusan atas berjalannya 

desain dan pemilihan desain 

Designer 1 

(owner) 

3 2 - Meeting bersama dengan klien dan 

principal. 

- Menerima pembagian tugas dari 

Principal. 

- Melakukan observasi site. 

- Melakukan brainstorming, rapat, atau 

meeting dengan staff maupun klien. 

- Presentasi bersama klien atau 

Principal  

Designer 

Expert 

Indoor 

Landscape 

- - 1 - Meeting bersama dengan klien dan 

principal. 

- Menerima pembagian tugas dari 

Principal 

- Melakukan observasi site 

- Melakukan brainstorming, rapat, atau 

meeting dengan staff maupun klien. 

- Presentasi bersama klien atau 

Principal 

- Khusus mendesain bagian landscape 

atau memberikan ide penempatan 

unsur tanaman 

Drafter - - 2 - Membuat gambar teknik baik denah, 

tampak, detail, hingga instalasi-

instalasi bangunan dari desainer. 

- Melakukan pengecekan gambar teknik 

bersama tukang dan desainer. 

Finance - 1 1 - Ikut aktif dalam rapat 

- Membuat laporan dan perencanaan 

pengelolaan keuangan. 

- Mengendalikan segala keuangan 

perusahaan. 

Marketing - 1 1 - Mengatur dan membuat segala macam 

bentuk promosi demi meningkatkan 

eksisitas perusahaan. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 



48 
 

Tabel 1.12 Jumlah Personil dan Deskripsi Fase I hingga Fase III (sambungan) 

    - Membuat dan mengendalikan media 

social dan website. 

- Mengatur jadwal-jadwal pameran. 

- Mengatur persiapan hal-hal yang 

dibutuhkan saat pameran. 

Secretary - - 1 - Bertanggung jawab atas segala 

kegiatan principal dan staff  

- Mengatur jadwal principal mulai dari 

rapat dengan klien atau staff. 

- Menyiapkan data-data yang dibutuhkan 

principal 

- Membuat surat-surat kepentingan 

perusahan 

- Mencatat segala hasil rapat atau 

meeting dengan klien dan staff. 

- Merangkap sebagai HRD, merekrut 

staff baru. 

Resepsionis - - 1 - Standby di area resepsionis jika ada 

tamu yang dating. 

- Menerima telepon dari customer atau 

orang lain yang berkepentingan. 

- Mempersilahkan tamu untuk duduk dan 

menunggu jika dating langsung ke 

kantor. 

OB - - 1 Mempersiapkan segala sesuatu 

kebutuhan staff seperti membuatkan 

minum atau bersih-bersih area kerja. 

Memberikan tamu duduk. 

Mempersiapkan dan membersihkan 

setelah atau sesudah meeting, 

brainstorming, dan rapat. 

Project 

Admin  

- - 1 Menghubungi vendor-vendor yang akan 

ikut bekerjasama, mulai dari pemesanan 

barang material finishing atau furniture. 

Supervisor   1 Sebagai pengawas berjalannya 

perealisasi di lapangan, agar hasil yang 

direalisasikan sesuai dengan gambar 

desainer. 

Mengontrol kegiatan yang ada di 

lapangan, mulai dari saat pengerjaan 

furniture, hingga pengerjaan di site. 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Berikut struktur organisasi DGA Studio mulai dari fase awal hingga terakhir : 

Fase 1 

Bagan 1.5 Struktur Organisasi DGA Studio Fase I 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Fase 2 

Bagan 1.6 Struktur Organisasi DGA Studio Fase II 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Fase 3  

Bagan 1.7 Struktur Organisasi DGA Studio Fase III 

*Dengan tambahan staff Resepsionis dan OB 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Principal

Marketing Finance Project Manager

Project AdminSupervisor

Designer 

3D Designer

Drafter

Designer Indoor 
Landscape

Sekretaris

Principal 

Designer 
outsource 

Principal 

Marketing Finance Designer 
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1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

a. Recruiting 

Tabel 1.13 Recruiting Criteria 

Job Desk Criteria 

Sekretaris  Minimal pendidikan S1 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

 Bertanggung jawab 

 Dapat dipercaya, bisa menjaga rahasia 

 Memiliki etika yang baik 

 Usia maksimal 30 tahun 

 Memiliki pengalaman bekerja 2 tahun 

 Menguasai Microsoft Office Word 

 Menguasai Bahasa Inggris 

Marketing  Minimal pendidikan S1 

 Bertanggung jawab 

 Disiplin 

 Menguasai Bahasa Inggris 

Finance  Minimal pendidikan S1 Akuntansi 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik 

 Bertanggung jawab 

 Dapat dipercaya, bisa menjaga rahasia  

 Memiliki etika yang baik 

 Usia maksimal 35 tahun 

 Memiliki pengalaman bekerja 2 tahun 

 Menguasai Microsoft Office Word 

3D Designer   Minimal pendidikan S1 Interior Designer 

 Bertanggung jawab 

 Disiplin 

 Bisa berbahasa Inggris 

 Menguasai Sketchup, 3DMax, AutoCad, 

dan Corel Draw atau Photoshop 

 Menguasai desain rendering 3D 

 Mampu bekerja tepat waktu  

 Memiliki wawasan mengenai landscape 

design sehingga nantinya dapat diterapkan. 

Drafter  Minimal pendidikan SMK  

 Disiplin  

 Menguasai AutoCad 

 Mampu bekerja tepat waktu 

 Usia maksimal 35 tahun 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.13 Recruiting Criteria (sambungan) 

Designer Expert Interior 

Landscape 
 Minimal S1 Interior Desain atau Arsitek 

 Memiliki pengalaman bekerja 1 atau 2 tahun 

dalam bidang interior landscape 

 Bertanggung jawab 

 Disiplin 

 Bisa berbahasa Inggris 

 Menguasai Sketchup, 3DMax, AutoCad, 

dan Corel Draw atau Photoshop 

 Menguasai desain rendering 3D 

 Mampu bekerja tepat waktu  

Project Admin  Minimal pendidikan D3 Administrasi/ 

Management. 

 Memiliki minimal pengalaman kerja 1 tahun 

pada bidang serupa 

 Usia maksimal 35 tahun 

 Bertanggung jawab 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik 

 Memiliki etika yang baik 

 Dapat dipercaya, disiplin, dan tepat waktu 

dalam bekerja 

 Menguasai Microsoft Office Word 

Supervisor  Minimal mendidikan SMK atau sederajat 

 Usia maximal 45 tahun  

 Memiliki minimal pengalaman kerja 2 tahun 

sebagai supervisor. 

 Bertanggung jawab, dapat dipercaya, 

disiplin, tepat waktu, dan jujur 

 Memiliki etika yang baik 

 Memiliki kemampuan berbicara yang baik 

 Tahan banting, dapat memecahkan masalah 

baik berhubungan dengan masalah pribadi 

atau kantor. 

 Memiliki pemahaman atau ketertarikan 

dengan tanaman. 

Resepsionis  Minimal pendidikan SMA atau sederajat 

 Usia maksimal 30 tahun 

 Bertanggung jawab 

 Memiliki etika yang baik dan ramah 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

 Dapat dipercaya, disiplin, dan tepat waktu 

OB  Minimal pendidikan SMP atau sederajat 

 Bertanggung jawab, ulet dalam bekerja 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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b. Training 

Dalam pelatihan karyawan baru DGA Studio, perusahaan akan melakukan 

kegiatan magang terlebih dahulu selama 3 bulan untuk semua karyawan baru. 

Selama 3 bulan, pegawai magang akan diberi beberapa tugas mudah hingga sulit 

untuk mengetahui kemampuannya dalam bekerja. Untuk desainer akan diberi 

pengarahan lebih lanjut, mengenai standart penggunaan interior landscape yang 

digunakan oleh perusahaan. Selain kegiatan magang, DGA Studio akan 

mengundang beberapa pembicara mengenai leadership untuk semua karyawan. 

Untuk meningkatkan kreatifitas dan ilmu desain DGA Studio juga akan mengajak 

beberapa staff untuk mengikuti kegiatan seminar desain interior dan landscape atau 

memanggil pembicara ke kantor DGA Studio. Lalu dilakukan training mengenai 

AutoCad, 3D Max, dan 3D rendering yang dipimpin oleh salah satu desainer, 

sekaligus sebagai tempat bertukar ilmu.  

c. Rewarding 

Kedekatan terhadap karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

dengan cara mengadakan rekreasi bersama tiap satu tahun dua kali ke luar kota atau 

dalam kota, melakukan kegiatan bersama untuk menghilangkan penat bekerja. 

Selain pergi rekreasi, mengajak makan bersama ketika hari-hari besar seperti buka 

puasa bersama, Natal, atau Imlek. DGA Studio juga akan memberikan penghargaan 

berupa bonus kepada staff yang berhasil dalam mendapatkan proyek potensial 

untuk perusahaan, sebesar 1% dari besar nilai proyek tersebut. Segala kegiatan yang 

dilakukan ini akan dimulai pada fase kedua, karena pada fase ini DGA Studio baru 

memiliki staff.  
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1.7.  Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1.7.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Pemanfaatan teknologi bagi perusahaan desain interior sangatlah 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan agar lebih efektif dalam hal desain maupun 

sistem kerja perusahaan. Tanpa adanya IT (Teknologi Informasi) maka perusahaan 

desain akan semakin terpuruk dan tidak mengikuti perkembangan jaman yang ada.  

Tabel 1.14 Pemanfaatan TI pada Fase I 

Keperluan Teknologi   Kegunaan 

Desain dan 

Marketing 

Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Software Autocad, 

Sketchup, Corel Draw, 

Microsoft Office. 

Komputer digunakan untuk 

desainer dalam mendesain 

yang nantinya akan 

diberikan kepada klien 

berupa file foto atau print. 

 Printer digunakan untuk 

mencetak hasil desain atau 

dokumen lainnya. 

Software yang digunakan 

untuk menunjang desain di 

komputer. 

Interner dan Modem WIFI 

digunakan untuk 

melakukan browsing 

inspirasi desain agar terus 

menjadi kreatif. Selain itu 

juga untuk 

mempromosikan proyek-

proyek kerja DGA Studio 

pada fase awal. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Tabel 1.15 Pemanfaatan TI pada Fase Kedua 

Keperluan Teknologi Kegunaan 

Desainer Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Software Autocad, 

Sketchup, Corel Draw, 

Microsoft Office. 

Komputer digunakan untuk 

desainer dalam mendesain 

yang nantinya akan 

diberikan kepada klien 

berupa file foto atau print. 

Printer digunakan untuk 

mencetak hasil desain atau 

dokumen lainnya. 

  
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.15 Pemanfaatan TI pada Fase Kedua (sambungan) 

Keperluan Teknologi Kegunaan 

  Software yang digunakan 

untuk menunjang desain di 

komputer. 

Interner dan Modem WIFI 

digunakan untuk melakukan 

browsing inspirasi desain 

agar terus menjadi kreatif. 

Finance Komputer,  

Internet, Modem WIFI, 

Printer,  

Telepon, Software 

Microsoft Office. 

 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan 

dalam pengerjaan Finance, 

seperti pembuatan 

pembukuan atau laporan-

laporan lainnya. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk Finance mengambil 

data atau mengirim data 

keuangan melalui email. 

Printer untuk mencetak 

segala bentuk laporan atau 

invoice untuk customer. 

Marketing Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Printer, 

Telepon, Software 

Microsoft Office. 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan 

dalam pengerjaan 

Marketing, seperti laporan-

laporan promosi, 

operasional perusahaan, dan 

digunakan untuk 

mendukung pekerjaan 

marketing. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk Marketing mengambil 

data atau mengirim data 

klien melalui email, untuk 

mengelola media social atau 

website perusahaan sebagai 

media promosi.   

Printer untuk mencetak 

segala bentuk laporan atau 

invoice untuk customer. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.16 Pemanfaatan TI pada Fase Ketiga 

Keperluan Teknologi Kegunaan 

Desain  Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Printer, 

Software Autocad, 

Sketchup, Corel Draw, 

3Dmax, Photoshop, 

Microsoft Office. 

Komputer digunakan untuk 

desainer dalam mendesain 

yang nantinya akan 

diberikan kepada klien 

berupa file foto atau print. 

Printer digunakan untuk 

mencetak hasil desain atau 

dokumen lainnya. 

Software yang digunakan 

untuk menunjang desain di 

computer. 

Interner dan Modem WIFI 

digunakan untuk melakukan 

browsing inspirasi desain 

agar terus menjadi kreatif. 

Finance Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Printer, 

Telepon, Software 

Microsoft Office. 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan 

dalam pengerjaan Finance, 

seperti pembuatan 

pembukuan atau laporan-

laporan lainnya. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk Finance mengambil 

data atau mengirim data 

keuangan melalui email.  

Printer untuk mencetak 

segala bentuk laporan atau 

invoice untuk customer. 

Marketing Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Printer,  

Telepon, Software 

Microsoft Office. 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan  

dalam pengerjaan 

Marketing, seperti laporan-

laporan promosi, 

operasional perusahaan, dan 

digunakan untuk 

mendukung pekerjaan 

marketing. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk Marketing mengambil 

data atau mengirim data 

klien melalui email, untuk 

mengelola media social atau 

website perusahaan sebagai 

media promosi.   
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.16 Pemanfaatan TI pada Fase Ketiga (Sambungan) 

Keperluan Teknologi Kegunaan 

  Printer untuk mencetak 

segala bentuk laporan atau 

invoice untuk customer. 

Secretary Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Telepon, 

Printer, Software 

Mocrosoft Office 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan 

dalam pengerjaan Secretary, 

seperti laporan-laporan 

jadwal bersama klien, 

operasional perusahaan, dan 

digunakan untuk 

mendukung pekerjaan 

secretary. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk mengambil data atau 

mengirim data klien melalui 

email. Printer untuk 

mencetak segala bentuk 

jadwal dan kegiatan. 

Telepon untuk keperluan 

sekretaris jika ada yang 

ingin berhubungan dengan 

principal. 

Project Admin Komputer, Internet, 

Modem WIFI, Telepon, 

Printer, Software 

Mocrosoft Office 

Komputer beserta Software 

nya sangat dibutuhkan 

dalam pengerjaan project 

admin, seperti laporan-

laporan kebutuhan material, 

furniture, asesoris, dan 

digunakan untuk 

mendukung pekerjaan 

project admin. Internet dan 

Modem WIFI dibutuhkan 

untuk mengambil data atau 

mengirim data vendor 

melalui email. Printer untuk 

mencetak segala bentuk 

laporan kepada principal 

maupun vendor. 

Telepon untuk keperluan 

project admin jika akan 

menghubungi vendor atau 

kontraktor. 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.16 Pemanfaatan TI pada Fase Ketiga (Sambungan) 

Keperluan Teknologi Kegunaan 

Resepsionis Komputer, Telepon, 

Software Mocrosoft 

Office 

Komputer untuk 

keperluan resepsionis 

seperti membuat jadwal-

jadwal atau daftar tamu 

klien di kantor.  

Telepon untuk 

menghubungi staff lain 

yang ada di kantor atau 

telepon dari klien.  
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

1.7.2 Peralatan dan Sistem yang akan dimiliki serta Persiapannya 

Tabel 1.17 Keperluan TI Fase I hingga Fase III 

Keperluan Fase I Fase II Fase III 

Desainer Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Software Autocad, 

Sketchup, Corel 

Draw, Microsoft 

Office. 

Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Software Autocad, 

Sketchup, Corel 

Draw, Microsoft 

Office. 

Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Software Autocad, 

Sketchup, Corel 

Draw, Microsoft 

Office. 

Finance (gabung bersama 

desainer) 

Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Telepon,  

Software Microsoft 

Office. 

Komputer,  

Internet,  

Modem WIFI,  

Printer,  

Telepon,  

Software Microsoft 

Office. 

Marketing (gabung bersama 

desainer) 

Komputer, Internet, 

Modem WIFI, 

Printer, Telepon, 

Software Microsoft 

Office. 

Komputer, Internet, 

Modem WIFI, 

Printer, Telepon, 

Software Microsoft 

Office. 

Sekretaris - - Komputer, Internet,  

Modem WIFI,  

Telepon, Printer, 

Software Microsoft 

Project 

Admin 

- - Komputer, Internet, 

Modem WIFI, 

Telepon, Printer, 

Software Mocrosoft 

Office 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 
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Tabel 1.17 Keperluan TI Fase I hingga Fase III (Sambungan) 

Keperluan Fase I Fase II Fase III 

Resepsionis - - Komputer,  

Telepon,  

Software 

Mocrosoft 

Office 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Teknologi yang digunakan DGA Studio sangat mudah didapatkan dan 

beberapa TI yang digunakan dapat digabung dengan kebutuhan dari tiap divisi, 

yaitu printer dan Modem WIFI. Printer dan Modem wifi bisa diletakkan di satu area 

saja namun dapat digunakan secara bersamaan. Penggunaan software student 

version pada fase 1 guna mengurangi pengeluaran. Untuk komputer di setiap divisi 

membutuhkannya karena memang alat ini lah yang menunjang pekerjaan tiap staff. 

 

1.8  Sistem Operasi / Produksi 

1.8.1 Pertimbangan Operasi 

Ada 10 pertimbang operasi yaitu product, process, location, quality control, 

layout, human resources, supply chain, inventory, scheduling, maintenance, 

sebagai berikut: 

a. Product 

DGA Studio memberikan jasa konsultan desain yang khusus di bidang 

retail, residensial, resto, café, dan kantor. Dimana produk yang diberikan berupa 

gambar teknik, konsep, perspektif 3D render, pemilihan barang, dan pengawasan 

berkala ketika realisasi. DGA Studio akan memberikan desain yang terbaik sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan klien dengan memberikan edukasi tentang 

dampak dari pengaplikasian desain yang sesuai. Mementingkan keinginan dan 

kebutuhan klien namun tetap mencirikan desain dari DGA Studio.   
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b. Process 

Proses desain DGA Studio menggunakan sistem by project, yaitu 

melakukan sebuah proses atau pembuatan desain sesuai dengan permintaan/ khusus 

jika ada sebuah proyek. Awal dari tahap pembuatan desain tentunya dengan 

melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu apa permasalahan yang 

dimiliki oleh klien. Dengan mengunjungi site maka desainer dapat dengan mudah 

menganalisa akar permasalahan dan solusi yang akan digunakan. Setelah 

melakukan observasi maka akan dibentuklah sebuah konsep yang mencakup desain 

dan solusi, setelah itu dibuatlah gambar teknik dan 3D desain, pemilihan material 

tanaman, dan perabot. Pemberian estimasi harga kepada klien sebelum melakukan 

realisasi, jika sudah cocok maka mulai perealisasi desain ke dalam site. Melakukan 

pengawasan berkala dan memberikan masukan dan solusi atas masalah yang terjadi 

ketika pemasangan. 

c. Location 

Pada fase awal di tahun 2020 hingga 2024, DGA Studio akan bertempat di 

sebuah rumah di Jl. Lidah Harapan 2 B.15, karena untuk menekan biaya 

pengeluaran. Di fase selanjutnya akan mulai menyewa sebuah co-working space di 

Cubicle Jl. Babatan Mukti, Surabaya Barat. Fase terakhir yaitu fase ketiga, DGA 

Studio akan membeli sebuah rumah di Jl. Ketupa No. 4 yang dimana tempat 

tersebut sangat strategis digunakan untuk dijadikan sebuah kantor karena berada di 

Surabaya Pusat.  
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Berikut tabel pertimbangan lokasi kantor yang dilakukan DGA Studio pada 

fase ketiga: 

Tabel 1.18 Pertimbangan Lokasi Fase III 

Pertimbangan Score 

(%) 

Rumah Jln. 

Ketupa 

Ruko 

Baliwerti 

Ruko Jln. 

Dharmawangsa 

Transportasi 

Umum 
5% 80 4 85 4.25 85 4.25 

Kemudahan 

Akses 
25% 85 21.25 85 21.25 85 21.25 

Segmentasi 

Pasar 
20% 80 16 75 15 80 16 

Tingkat 

Kemacetan 
25% 85 21.25 50 12.5 80 20 

Key Resource 10% 80 8 80 8 80 8 

Ketersediaam 

SDM 
15% 80 12 80 12 80 12 

Total 100%  82.5  73  81.5 
Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

d. Quality control 

Kualitas produk yang diberikan tentunya bertujuan untuk kebaikan klien 

dan lingkungan menyesuaikan iklim yang ada di Indonesia. DGA Studio akan 

memilih kualitas material finishing dan asesoris yang ramah lingkungan dengan 

kualitas terbaik. Beberapa material alami yang digunakan akan diproduksi oleh 

pengrajin yang ada di Indonesia. Dengan adanya supervisor perusahaan akan 

mudah memantau pengerjaan yang dilakukan pengrajin maupun tukang saat 

mengerjakan di site, sehingga hasil yang diberikan dapat sesuai dengan gambar 

desainer. Untuk desain landscape, pada fase awal dan fase kedua DGA Studio 

memantau pengerjaan dengan vendor. Fase ketiga  

e. Layout 

Fase pertama bertempat di sebuah rumah di Jl. Lidah Harapan 2 B.15, yang 

terdapat satu ruang digunakan sebagai mini studio. Fase kedua menyewa tempat co-
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working space Qubicle. Di fase ketiga bertempat di rumah Jl. Ketupa yang nantinya 

dijadikan sebuah kantor desain 2 lantai berisikan: 

Lantai 1: 

- Resepsionis dan waiting area 

- Meeting Room 

- Display area 

- Area pembuatan maket 

- Ruang finance  

- Ruang Marketing 

- Lounge 

- Mushola 

- Pantry 

- Ruang Arsip 

Lantai 2: 

- Ruang Principle 

- mini library,  

- Designer Room 

- Brainstorming area  

- Area Santai 
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(a)Lantai 1      (b)Lantai2  

Gambar 1.7 Layout DGA Studio 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

f. Human Resources 

Membuat desain yang baik, maka membutuhkan pegawai atau SDM yang 

baik juga dan memiliki kapasitas desain yang kreatif. Pegawai yang memiliki 

management waktu yang sangat baik, memiliki pegalaman desain, dan juga 

tingginya rasa ingin tahu akan hal baru dalam sebuah desain sehingga menciptakan 

desain yang berkualitas dan tepat waktu. Karena DGA Studio merupakan sebuah 

bisnis konsultan interior yang berfokus pada desain interior landscape maka 

dibutuhkan seorang desainer yang mampu dan paham akan desain landscape. 

Bergabung dengan organisasi IALI akan meningkatkan ilmu dan mengetahui tren 

desain lansekap apa yang banyak digemari masyarakat. Mulai dari pemakaian 

tanaman, material, dan gaya desain yang akan diterapkan. Perusahaan juga akan 

memberikan training atau mengikuti seminar yang berhubungan dengan desain 

landscape guna menambah wawasan desainer dan mengetahui perkembangan 

desain saat itu. 
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g. Supply Chain 

Supplier yang telah bekerjasama dengan DGA Studio merupakan supplier 

material untuk bahan-bahan mebel yang belum jadi maupun yang sudah jadi. 

Supplier tanaman indoor yang bekerja sama dengan DGA Studio adalah vendor 

yang memang sudah berpengalaman dalam bidang pembuatan interior landscape 

seperti pembuatan greenwall. Supplier yang bekerjasama tentunya harus sesuai 

dengan standar kebutuhan dari DGA Studio dimana DGA Studio sendiri yang 

memilih dan menentukan. Finishing dan bahan material furniture yang digunakan 

akan dipilih sendiri oleh perusahaan.  

h. Inventory 

Arsip-arsip yang dimiliki oleh DGA Studio akan diletakkan atau disimpan 

di dalam satu ruang yaitu ruang arsip. Selain ruang arsip penyimpanan file juga 

dilakukan di sebuah harddisk, setiap laptop atau pegawai memiliki harddisk yang 

khusus digunakan untuk data-data desain. Di dalam ruang arsip tidak hanya 

menyimpan berkas-berkas saja namun juga peralatan dan bahan maket, selain 

karena tempat nya lebih berdekatan. Perlengkapan lain seperti komputer, printer, 

dan scanner di letakkan tetap berada di ruang kantor. 

i. Scheduling 

Timeline dari pekerjaan DGA Studio dibuat melalui kesepakatan bersama. 

Mulai dari jadwal kerja proyek untuk desainer hingga jadwal untuk klien. Semua 

jadwal dibuat menggunakan gantt chart untuk memudahkan penjadwalan, sehingga 

tidak ada yang tertumpuk. Untuk jadwal masuk, istirahat, dan pulang kantor telah 

ditentukan oleh Principal dari awal berdirinya perusahaan. 
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j. Maintenance 

Maintenance dari DGA Studio tentang kebersihan area kerja merupakan 

tanggung jawab bagi setiap pegawai, meskipun di fase ke-3 DGA Studio memiliki 

OB yang bekerja untuk kebersihan kantor. Kebersihan dari kantor ini sangat tinggi, 

karena desain dari kantor memiliki tema  tropical dimana banyak tanaman yang jika 

tidak di maintance dengan baik maka kantor akan terlihat kumuh dan tidak sehat. 

Untuk maintenance segala alat elektronik software dan hardware juga tanggung 

jawab DGA Studio, memiliki jadwal service memanggil seseorang yang ahli dalam 

perbaikan komputer maupun alat elektronik lainnya. 

1.8.2 Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi /SOP) 

Jam Operasi Kantor mulai fase pertama hingga ketiga 

Hari  : Senin-Jumat  

Jam Kerja : 08.00-16.00 WIB 

Jam Istirahat : 12.00-13.00 (menyesuaikan) 

Bagan 1.8 SOP Proses Pembayaran Proyek Desain 

 

 

 

\ 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

 

 

 

Kesepakatan Surat Perintah 

Kerja (10%) 

Pra-Desain (35%) Pengembangan Desain 

(25%) 

Pengawasan Berkala  (5%) Pelelangan (5%) Dokumen Pelaksanaan 

(20%) 
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Bagan 1.9 SOP Marketing 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

Bagan 1.10 SOP Proses Perekrutan Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Memberikan pengumuman 

tentang lowongan 

pekerjaan di website 

maupun instagram. Jika 

perekrutan desainer, 

membutuhkan calon yg 

mengerti akan landscape 

Pelamar menelepon 

atau langsung meng-

email portofolio ke 

perusahaan 

Perusahaan melakukan 

seleksi portofolio 

Perusahaan 

menghubungi siapa 

saja yang lolos dan 

tidak lolos dalam 

seleksi portofolio 

Proses interview dan 

beberapa tes psikologi 

Melakukan seleksi 

hasil interview dan tes 

Peusahaan 

menghubungi siapa 

saja yang lolos dan 

tidak lolos 

Bagi yang lolos diminta 

datang untuk 

penandatanganan 

kontrak kerja saat hari 

pertama kerja 

Melakukan seleksi 

interview kedua 

Perancangan promosi  

Media promosi yang 

digunakan 

Pembuatan akun 

Instagram 

Pembuatan Website Exibition 

Uploading portofolio Uploading portofolio 
Mempersiapkan 

kebutuhan pameran  

Pameran 

Membuat laporan 

kepada perusahaan 
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Bagan 1.11 SOP Alur Proses Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

 

 

 

 

 

Menerima order dari potential klien 

Melakukan meeting dengan klien, membahas 

tentang besaran luas proyek dan kontrak 

kerja 

Principal membagi tugas kepada divisi 

designer 

Designer melakukan observasi pengambilan 

data site  

Melakukan proses meeting bersama 

membahas tentang konsep desain dan 3D 

Memulai proses desain 

Presentasi dengan klien, menjelaskan tentang 

perawatan tanaman yang digunakan. Pengembangan desain 

Pembuatan shop drawing 

Proses pelelangan 

Pengawasan Lapangan 

2x revisi 

Disetujui Klien 

Ditolak Klien 

Melakukan observasi penggunaan tanaman 

yang cocok dan media yang tepat. 
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Bagan 1.12 SOP Alur Proses Lansekap Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

 

Bagan 1.13 SOP Garansi Tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2018) 

Menerima order dari potential klien 

Melakukan meeting dengan klien, membahas 

tentang desain landscape yang diinginkan, 

sistem penanaman, dan jenis tanamannya. 

Melakukan observasi desain penggunaan 

tanaman 

Memulai proses desain 

Presentasi dengan klien, menjelaskan tentang 

perawatan tanaman yang digunakan. 

Disetujui Klien 

Ditolak Klien 

Pembuatan shop drawing Pengembangan desain 

2x revisi 

Konsultasi dengan vendor 

Pengawasan Lapangan 

Menerima Komplain 

Menghubungi vendor terkait 

Supervisor dan vendor menuju site 

Pengecekan, diganti atau dirawat 

Diganti Dirawat 

Staff mengganti dengan jenis  tanaman 

yang sama 
Tanaman langsung dibawa untuk 

dirawat 

Tanaman dikembalikan ke tempat 

semula 

Memberikan penjelasan ulang tentang 

perawatan setiap tanaman. Memberikan 

catatan tabel reminder perawatan. 
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1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi dapat dilihat di lampiran 1 dan 2 

1.9.2. Cash-Flow dan Pay-back Period 

Laporan cash flow dan Pay-back period dapat dilihat di lampiran 3 dan 4  

 

1.10. Kesimpulan 

1.10.1 Implikasi Manajerial 

DGA Studio merupakan perusahaan dalam bidang konsultan desain interior 

yang menawarkan sebuah jasa desain interior residensial, retail, café, dan kantor. 

DGA Studio merupakan bisnis perseorangan yaitu bisnis yang didirikan oleh satu 

orang, dimana sang pemilik, Deansha Ghaisani Andarina menjadi pemimpin 

perusahaan sekaligus kepala desainer.  Bertugas sebagai penanggung jawab atas 

segala desain, pengambil keputusan saat rapat, memiliki kekuasaan penuh dalam 

perusahaan. Perusahaan juga didukung oleh staff yang professional memiliki visi 

dan misi sejalan, mulai dari desainer lulusan strata satu di bidang interior maupun 

arsitek, marketing, financial, project manager, dan sekretaris.  

Dengan dikhususkannya penerimaan proyek dengan penambahan unsur 

landscape pada desain, perusahaan memberikan training dan seminar mengenai 

ilmu landscape pada ruang. DGA Studio juga akan terus mengevaluasi desain 

proyek yang sebelumnya pernah dikerjakan guna mengembangkan perusahaan 

menjadi lebih baik. 
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1.10.2 Implikasi Desain 

DGA Studio adalah sebuah bisnis konsultan yang memfokuskan desainnya 

pada penggunaan unsur landscape kedalam desain interior. Dengan segmentasi 

pasar yang dituju merupakan masyarakat yang menyukai suatu hal yang 

berhubungan dengan alam dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tropis. 

Penggunaan bahan-bahan alami, menambah elemen tanaman pada ruang, dan 

menciptakan desain yang  fresh. Namun DGA Studio akan tetap menerapkan desain 

yang sesuai dengan keinginan klien sehingga dapat memberikan dampak positif 

terhadap pengguna dan lingkungannya. DGA Studio juga akan memberikan 

edukasi kepada masyarakat maupun klien mengenai pentingnya menjaga 

lingkungan dan mengurangi polusi melalui interior desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


