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BAB 1 

BUSINESS PLAN IVANA DESIGN STUDIO 

1.1. Ringkasan Umum 

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan 

1.1.1.1 Problem 

Setelah menjalani apprentice, dapat disimpulkan bahwa klien memiliki 

sifat dan karakteristik yang berbeda. Ada yang sangat percaya sehingga 

menyerahkan segala sesuatunya kepada konsultan, tetapi ada yang memiliki 

kemauan kuat sehingga terlalu memaksakan kehendaknya. Hal ini wajar karena 

setiap manusia mempunyai sifat yang berbeda. Selain itu, dari hasil wawancara 

dan survey, klien juga merasa harga fee desain konsultan interior arsitektur cukup 

tinggi, sehingga secara psikologis mereka akan cenderung merasa harus mendapat 

service dan hasil desain yang memuaskan. Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan selama apprentice, ada beberapa klien yang tidak memiliki 

pengambil keputusan yang jelas, dan keinginan satu dengan lainnya berbeda, 

sehingga memperlama proses desain. Antara klien dan desainer juga memiliki 

kesibukan sendiri-sendiri sehingga terkadang akan sulit untuk menentukan jadwal 

untuk berdiskusi mengenai proses perkembangan desain. Berdasarkan wawancara 

dan survey, klien memilih jasa konsultan interior atas dasar referensi dari kenalan 

atau merupakan kenalan mereka sendiri, hal ini membuktikan bahwa usaha jasa 

konsultan interior sangat membutuhkan kepercayaan. 

Menurut hasil survey dan wawancara, masalah yang sering dihadapi klien 

selama menggunakan konsultan desain interior adalah keterlambatan dari deadline 
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yang dijanjikan oleh desainer. Selain itu pihak konsultan kurang mengawasi 

proses realisasi desain sehingga hasil akhir kurang sesuai dengan gambar, 

misalnya finishing yang kurang rapi. Beberapa klien juga merasa susah 

menghubungi desainer setelah proyek selesai untuk meminta melakukan renovasi. 

 

1.1.1.2 Peluang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat nomor 

empat di dunia, yaitu sebanyak 260 juta penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) 

lembaga statistik pemerintah, melakukan penelitian menyeluruh pada struktur 

populasi Indonesia setiap sepuluh tahun sekali. Menurut penelitian terakhir yang 

dirilis pada tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 237,6 juta 

orang. Namun pada tahun 2017, diperkirakan jumlah penduduk sudah melebihi 

260 juta. Menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), Indonesia akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 

2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035, dan lebih ari 290 juta jiwa pada 

tahun 2045. Baru setelah 2050 populasi Indonesia akan berkurang (Penduduk 

Indonesia, 2017).  

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkenomian Indonesia 

adalah jumlah penduduk dengan usia produktif (15 - 64 tahun). Menurut data dari 

BPS dan UN, pada tahun 2030 presentase usia produktif di Indonesia akan 

mencapai puncaknya, yaitu 68,1% menurut data BPS dan 69,4% menurut data 

UN. Seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebelum akan mengalami 
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penurunan persentase usia produktif. Jumlah usia produktif berbanding terbalik 

dengan jumlah ketergantungan penduduk usia non produktif. 

Tabel 1.1 Proyeksi Usia Produktif dan Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indonesia2050.info 

Pada tahun 2020 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan 

tumbuh di atas 6% menurut pernyataan Bank Indonesia (BI). Asisten Gubenur 

Departemen Ekonomi dan Moneter BI, Doddy Budi Waluyo mengungkapkan, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 akan tumbuh di kisaran 5% hingga 

5,4%, sementara pada tahun 2018 di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Pada akhir masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tahun 

2019), pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,3 hingga 5,7%. 

Menurut Doddy, faktor yang memengaruhi adalah investasi yang akan tumbuh 

6% hingga 7% pada periode 2020 hingga 2021, serta ekspor yang akan tumbuh 

4% (Lily Rusna Fajriah, 2017). 

 Selain meningkatnya jumlah kelompok usia produktif, faktor lain yang 

memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah jumlah kelas 

menengah yang diperkirakan jumlahnya mencapai 141 juta pada tahun 2020. Hal 

ini mendukung perkembangan sektor properti di Indonesia. Balikpapan 
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merupakan kota dengan pertumbuhan properti paling tinggi, disusul Surabaya dan 

Bandung. Jakarta merupakan kota dengan pertumbuhan properti mewah paling 

cepat dibandingkan dengan kota lain. Prospek utama adalah sektor residensial. 

Selain sektor residensial, pertumbuhan sektor properti dipicu dengan kebutuhan 

ruang komersial yang sangat tinggi di kota menengah dan besar. Mall, ruang 

usaha, serta pusat perbelanjaan terus tumbuh seiring peningkatan perekonomian 

Indonesia dan jumlah kelas menengah. Sektor berikutnya adalah perumahan 

menengah ke bawah diikuti oleh sektor perhotelan yang berkembang karena 

aktivitas bisnis dan wisata. Pada tahun 2041, Surabaya adalah kota yang 

pertumbuhan ruang komersialnya paling tinggi (Mencapai Properti Booming, 

Indonesia Miliki Persyaratan, 2016)  

 Ratio wirausaha non pertanian Indonesia naik menjadi 3,1% menurut data 

BPS 2016, mengutip dari laman website depkop.go.id (Ratio Wirausaha Indonesia 

Naik Jadi 3,1 Persen, 2017). Meningkatnya kebutuhan ruang usaha dan 

wirausaha, akan meningkatkan kebutuhan kantor yang didesain dengan baik. 

Perusahaan besar mebutuhkan kantor yang terdesain dengan baik karena 

mendukung image perusahaan tersebut. Terutama untuk ruangan yang sering 

dilewati dan digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting, seperti lobby, 

ruang meeting, dan ruang direktur. Bahkan saat ini, perusahaan ingin membangun 

suasana kantor yang nyaman dan tidak terlalu formal untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya, misalnya dengan konsep playful dan openspace, sebut saja Google, 

Gojek, dan Uber.  

Mengutip dari laman website industri.kontan.co.id, Kementrian 

Perindustrian (Kemprin) memprediksi sektor makanan dan minuman tumbuh di 
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kisaran 7,5% hingga 7,8%. (Bisnis makanan tumbuh 8,5% di tahun 2017, 2017). 

Pertumbuhan di sektor makanan juga memengaruhi pertumbuhan kafe dan 

restoran. Seiring dengan perubahan gaya hidup, kafe dan restoran tidak hanya 

menawarkan kualitas makanan dan minuman yang baik, tetapi juga menawarkan 

suasana yang nyaman untuk nongkrong. Media sosial juga menjadi sarana 

promosi secara langsung maupun tidak langsung bagi pengusaha restoran dan 

kafe. Secara tidak langsung maksudnya adalah saat pengunjung berbagi foto atau 

video mengenai restoran atau kafe yang mereka datangi. Oleh karena itu, desain 

interior yang baik telah menjadi kebutuhan penting dalam bisnis restoran dan 

kafe. 

Indonesia memiliki potensi keindahan alam dan keragaman serta keunikan 

budaya, sehingga industri pariwisata memiliki potensi yang bagus di Indonesia. 

Bisnis perhotelan dan pariwisata di Indonesia mengalamai peningkatan yang 

cukup signifikan. Hal ini dilihat berdasarkan meningkatnya kunjungan wisatawan 

di Indonesia dan bertumbuhnya jumlah hotel di Indonesia. Selain Jakarta, 

Yogyakarta, dan Bali yang selama ini memimpin industri pariwisata nasional, 

wilayah lain mengalami pertumbuhan yang pesat, seperti Wakatobi di Sulawesi 

Utara, Raja Ampat di Papua, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Secara umum, 

tingkat hunian atau occupancy rate untuk hotel kelas ekonomi berada di kisaran 

70% dan untuk menengah berada di kisaran 80%. Selain pengaruh jumlah 

wisatawan lokal maupun mancanegara, pertumbuhan hotel juga akibat dari 

dukungan pemerintah setempat yang menyelenggarakan beberapa event di hotel 

seperti seminar, rapat, lokakarya, dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, 

Convention, and Exhibition) lainnya (Perkembangan Bisnis Perhotelan dan 
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Pariwisata di Indonesia, 2015). Kemudahan memesan hotel melalui aplikasi 

online juga membantu meningkatkan penjualan kamar hotel, walaupun 

mengurangi pendapatan hotel karena wisatawan banyak yang membeli melalui 

travel agent online. Tentunya, desain interior menjadi kebutuhan penting untuk 

bisnis perhotelan. 

Salah satu kebutuhan penting bagi perusahaan adalah brand. Brand atau 

merk adalah identitas suatu produk. Brand identity suatu produk merupakan 

gabungan visual dan verbal dari desain grafis perusahaan, antara lain logo, 

typography, warna, digital media, dan sebagainya. Brand experience merupakan 

interaksi antara pelanggan dengan sebuah brand, dan brand experience 

mempengaruhi ketertarikan, kepercayaan, dan kesetiaan pelanggan dalam 

membeli produk. Brand experience dapat dibangun melalui advertising (online, 

TV, radio), visual identity (logo, packaging), dan branded environment. Branded 

environment adalah identitas visual dalam bentuk tiga dimensi, yaitu melalui 

interior toko, arsitektur toko, maupun sign. Experience dalam bentuk tiga dimensi 

memegang peran penting dalam membangun persepsi seseorang mengenai sebuah 

brand (Robin Lando, 2016).  

Berdasarkan wawancara ke beberapa desainer interior berpengalaman dan 

pemilik café di Surabaya, tidak semua konsultan interior mengaplikasikan 

keseluruhan profil perusahaan klien ke dalam elemen interior. Ada yang hanya 

mengadaptasi warna perusahaan ke elemen interior (hasil wawancara dengan 

perwakilan Kabinet Coffee Co. dan owner Artmosphere Interior Design Inc.) dan 

ada yang fokus pada produk klien dan cara display produk tersebut (hasil 

wawancara dengan owner Silver Brown). Sementara hasil wawancara dengan 
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owner Q-bic Space dan Kika Designology, penerapan ke dalam interior 

berdasarkan visi misi perusahaan klien, keunggulan produk, omzet, struktur 

organisasi, work flow, dan hal-hal yang berkaitan di business plan. Hal ini menjadi 

dasar IVANA Design Studio untuk menyediakan layanan konsultasi desain yang 

memperkuat brand perusahaan klien melalui branded environment secara 

menyeluruh, yaitu dengan menganalisa tujuan perusahaan klien, visi misi, 

karakteristik perusahaan, segmentasi perusahaan, struktur organisasi, dan value 

produk klien lalu mengaplikasikan ke dalam elemen interior. Aplikasi branding 

dapat berupa penggunaan warna, bentuk dan pola elemen interior, penataan 

layout, grafis yang didasarkan filosofi perusahaan, penggunaan material, suasana 

interior, dan penggunaan signing, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

di lapangan. 

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia diperkirakan akan semakin tinggi, 

dan membuat para pemain industri ritel offline mulai tertekan. Kondisi ini dapat 

dilihat dari tutupnya beberapa department store brand besar seperti Debenhams 

dan Lotus pada tahun 2017. Padahal sebenarnya penjualan e-commerce hanya 

sekitar 0,8% dari total penjualan ritel nasional pada tahun 2016 (Samuel Deddy, 

2017) Selain itu, brand-brand fashion local mulai membuka offline store seperti 

CottonInk, Penny Store, Lawless, dan Berrybenka. CEO Berrybenka, Jason 

Lamuda, mengatakan bahwa setelah membuka offline store pada 29 April 2017 

lalu, pendapatan Berrybenka meningkat. Menurut beliau, toko offline juga 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu brand (Aditya Hadi Pratama, 

2017). Pada era serba online, visual merchandising menjadi aspek penting untuk 

menarik orang masuk ke dalam toko offline. Esensi dari visual merchandising 
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adalah untuk menarik  perhatian dan memotivasi konsumen untuk melakukan 

pembelian. Selain itu, visual merchandising juga memiliki tujuan untuk 

mempromosikan brand image dari toko (Seantero Garment, 2015).  Lima elemen 

penting untuk menciptakan lingkungan belanja yang berkesan adalah display, 

signange, graphics, merchandising, dan Point of Sales (POS). Termasuk pula 

store window display untuk menampilkan beberapa produk yang dikedepankan, 

menampilkan desain dengan tema tertentu, dan ide atau gaya dari brand retail. 

Visual Merchandise sebuah toko harus selalu mengikuti perubahan trend dengan 

prinsip menaikkan volume penjualan dengan sentuhan kreatif. (Fahri Ubay, 

2016).  

 

1.1.1.3. Ide Solusi 

Menyadari peluang-peluang yang ada, IVANA Design Studio didirikan 

untuk menjawab kebutuhan yang ada. IVANA Design Studio merupakan 

perusahaan konsultan desain interior yang memberikan layanan jasa konsultasi 

desain interior dengan spesialisasi area perkantoran, hospitality (hotel), dan 

komersial, seperti retail, cafe & restaurant, dan salon & spa. Berdasarkan 

wawancara dan survey, dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis mulai 

menyadari pentingnya branding untuk usaha mereka. IVANA Design Studio 

menjawab kebutuhan klien dengan menyediakan layanan konsultasi desain yang 

memperkuat brand perusahaan klien melalui aplikasi pada interior ruangan. Oleh 

karena visual merchandising berkaitan erat dengan branding, pada fase kedua 

IVANA Design Studio menyediakan layanan tambahan berupa paket desain 

visual merchandising untuk perusahaan ritel yang memakai jasa desain interior 
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IVANA Design Studio. Paket desain visual merchandising yang ditawarkan yaitu 

dua kali ganti atau empat kali ganti tema dalam jangka waktu sesuai kebutuhan 

klien.  

 Beragamnya karakteristik klien dan perasaan ingin dilayani dengan 

maksimal karena telah mengeluarkan biaya, menjadi dasar bagi IVANA Design 

Studio untuk menjadi konsultan interior dengan mengutamakan service untuk 

kepuasan klien. IVANA Design Studio akan memberikan training mengenai 

Customer Service Excellence kepada para karyawan. IVANA Design Studio  

berkomitmen memberikan layanan dari awal proses hingga after design service. 

Termasuk di dalamnya, membuat time management yang jelas untuk menghindari 

keterlambatan dari waktu deadline. IVANA Design Studio juga akan mengawasi 

pekerjaan kontraktor saat realisasi desain agar hasil akhir sesuai dengan apa yang 

dijanjikan pada customer.  Kualitas desain dan pelayanan harus terus ditingkatkan 

karena dalam bisnis ini, peran word of mouth masih sangat berpengaruh. 

Problem, peluang, dan solusi yang menjadi dasar pendirian IVANA 

Design Studio dirangkum dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.2 Problem, Peluang, Solusi 

Problem Solusi 
Klien awam merasa harga desain interior 
cukup tinggi sehingga ketika membayar 
fee desain merasa ingin dilayani dengan 
baik. 
Sumber : hasil pengamatan selama 
apprentice. 

IVANA Design Studio memberikan pelatihan/kursus 
kepada para karyawan mengenai Customer Service 
Excellence. 

Mayoritas klien memilih konsultan interior 
atas dasar referensi dari orang terdekatnya. 
Sumber : wawancara dan survey (2018) 
(lihat lampiran) 

Menjaga kualitas desain dan pelayanan IVANA Design 
Studio dan menjaga hubungan baik dengan klien 
karena word of mouth sangat penting dalam bisnis jasa 
konsultan interior. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.2 Problem, Peluang, Solusi (Sambungan) 

Problem Solusi 
Pengambil keputusan lebih dari satu dan 
memiliki keinginan yang berbeda. 
Sumber : hasil pengamatan selama 
apprentice (2017), wawancara (2018) 
(lihat lampiran) 

Membuat perjanjian di awal mengenai satu orang yang 
berhak mengambil keputusan. 

Klien memiliki kesibukan sehingga 
susah menyesuaikan jadwal dengan 
desainer, maupun dengan kontraktor. 
Sumber : hasil pengamatan selama 
apprentice 

IVANA Design Studio menawarkan solusi untuk 
meeting secara online, karena teknologi saat ini 
sudah mendukung. 

Desainer memberikan laporan 
perkembangan desain melewati batas 
deadline yang dijanjikan. 
Sumber : hasil pengamatan selama 
apprentice (2017), wawancara (2018) 
(lihat lampiran) 

Membuat time management yang jelas dan tepat. 

Kurangnya after design service yang baik 
dari pihak konsultan interior sehingga 
klien kecewa karena susah dihubungi saat 
akan renovasi. 
Sumber : wawancara dan survey (2017, 
2018) (lihat lampiran) 

IVANA Design Studio berkomitmen mejaga hubungan 
baik dengan klien dengan cara membantu klien yang 
ingin renovasi (berbayar). 

Kurangnya pengawasan dari pihak 
konsultan interior terhadap pengerjaan 
desain oleh kontraktor yang 
mengakibatkan hasil realisasi kurang 
memuaskan. 
 
Sumber : Wawancara dan survey (2018) 
(lihat lampiran) 

IVANA Design Studio akan mengawasi kesesuaian 
desain dengan pekerjaan kontraktor dengan cara 
melakukan site visit pada saat proses pengerjaan 
berlangsung.  
Hal ini merupakan kewajiban yang dimiliki oleh 
desainer. 
Sumber : Buku Pedoman HDII (2006) 
Saat site visit, IVANA Design Studio akan 
mendokumentasikan perkembangan proses konstruksi 
agar klien yang tidak sempat datang langsung tetap 
bisa melihat perkembangan konstruksi proyek. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.2 Problem, Peluang, Solusi (Sambungan) 

Peluang  
Perkembangan ekonomi dan sektor 
properti, yaitu  kebutuhan ruang usaha, 
area komersial, dan perhotelan. 
Sumber : peluangproperti.com  

IVANA Design Studio merupakan konsultan desain 
interior yang melayani spesialisasi pada area 
perkantoran, hospitality (hotel),  dan komersial, yaitu 
retail, cafe & restaurant, dan salon & spa. 

Branding dapat mempengaruhi 
ketertarikan, kepercayaan, dan kesetiaan 
seseorang terhadap suatu produk.  
Sumber : Robin Landa, 2016 

IVANA Design Studio membantu klien memperkuat 
branding perusahaan melalui aplikasi pada interior. 

Pengusaha sudah mulai menyadari 
pentingnya brand untuk usaha mereka. 
Sumber : Wawancara dan survey (2018) 
(lihat lampiran) 
Tidak semua konsultan interior 
menerapkan analisa brand perusahaan 
klien ke elemen interior 
Sumber : Wawancara (2018) (lihat 
lampiran) 
Di era serba online, Visual Merchandising 
berperan penting bagi ritel offline untuk 
menarik pelanggan masuk ke dalam toko. 
 
Sumber : seanterogarment.com 

IVANA Design Studio menyediakan layanan tambahan 
berupa paket desain visual merchandising untuk retail 
pada fase kedua. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

1.1.2. Visi  

Menjadi konsultan desain interior terkemuka di Indonesia, dengan 

mengutamakan profesionalitas dalam membantu meningkatkan kualitas usaha 

klien dengan memperkuat branding perusahaan klien melalui aplikasi pada 

interior dengan service yang maksimal dan menjadi perusahaan yang memiliki 

dampak positif bagi lingkungan. 

 

1.1.3. Misi  

Untuk mencapai visi tersebut, IVANA Design Studio memiliki beberapa 

misi, antara lain : 
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a. Membantu klien memperkuat brand perusahaan sesuai konsep bisnis klien 

melalui aplikasi pada interior. 

b. Memberikan desain dengan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan 

permasalahan klien. 

c. Memberikan service yang terbaik kepada klien dengan dasar lima elemen 

dalam Service Excellence yaitu reliability, tangibles, responsiveness, 

assurance, dan emphaty, mulai dari fase awal perancangan hingga selesai 

perealisasian dan memberikan after design service yang baik. 

d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan dengan 

meningkatkan kompetensi secara berkala. 

e. Mengikuti perkembangan teknologi, science, dan sosial dunia dan 

mengadakan review secara berkala agar perusahaan selalu berkembang 

menjadi lebih baik. 

f. Meningkatkan target perusahaan secara berkala agar perusahan terus 

berkembang. 

g. Membangun partnership yang saling menguntungkan dengan berbagai 

pihak seperti supplier dan kontraktor. 

h. Melakukan CSR (Company Social Responsibility) misalnya dengan 

memberikan desain gratis untuk bangunan yang bertujuan untuk sosial 

(yayasan). 

 

1.1.4. Tujuan  

Tujuan perusahaan IVANA Design Studio adalah menjadi konsultan 

desain interior terkemuka di Indonesia, dengan membantu klien meningkatkan 
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kualitas hidup usaha dengan memperkuat brand perusahaan melalui aplikasi pada  

interior dan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi klien. 

IVANA Design Studio mengutamakan service yang baik mulai dari awal proyek 

hingga after design berdasarkan Service Excellence. 

 

1.1.5. Kunci Keberhasilan  

Beberapa kunci pendukung keberhasilan IVANA Design studio antara 

lain: 

a. Konsisten terhadap kualitas jasa dan produk yang disajikan kepada klien 

melalui desain yang membantu klien meningkatkan kualitas hidup usaha, 

melalui aplikasi branding perusahaan klien pada ruang interior, dan 

komitmen untuk selalu tepat waktu. 

b. Mengutamakan service yang baik untuk kepuasan klien melalui Service 

Excellence. 

c. Pada fase kedua menyediakan layanan tambahan berupa paket desain 

visual merchandise sebanyak dua atau empat kali untuk perusahaan retail. 

d. Menjaga long-term relationship yang baik dengan memberikan pelayanan 

yang baik sejak awal perancangan hingga proses perealisasian proyek 

selesai dan memberikan after design service yang baik. 

e. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia perusahaan agar 

memiliki kompetensi yang baik dan profesional. 

f. Melakukan review secara berkala untuk memperbaiki kualitas perusahaan 

dan menyesuaikan perkembangan teknologi, science, dan sosial dunia. 

g. Membangun dan mengembangkan networking yang berkualitas. 
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1.2. Ringkasan Usaha 

1.2.1.  Kepemilikan Perusahaan 

IVANA Design Studio merupakan perusahaan konsultan desain interior 

perseorangan yang melayani jasa konsultasi desain interior dengan spesialisasi 

area perkantoran, hospitality (hotel), dan komersial seperti retail, cafe & 

restaurant, dan salon & spa. Pemilik perusahaan pada fase pertama adalah 

perseorangan yaitu Ivana Valentina, yang merupakan principal design dan 

pengambil keputusan perusahaan. 

Pada pengembangan selanjutnya, yaitu pada fase kedua, IVANA Design 

Studio akan mengembangkan usaha menjadi CV. CV adalah badan usaha yang 

didirikan dan  dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah perusahan dalam mendapatkan proyek tender dan 

meningkatkan kepercayaan dan rasa aman klien. Pihak kedua sekutu CV akan 

ditentukan setelah melihat perkembangan usaha. 

 

1.2.2. Fase Usaha 

Fase awal perusahaan adalah fase pengenalan perusahaan terhadap pasar 

sehingga proyek yang dikerjakan adalah desain interior umum, baik residensial, 

perkantoran, hospitality (hotel), maupun komersial. Lingkup pekerjaan masih 

tergolong kecil. Sementara fase kedua perusahaan mengerjakan proyek desain 

interior dengan spesialisasi area perkantoran, hospitality (hotel),  dan komersial, 

dengan lingkup pekerjaan yang lebih luas. 
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 Berikut adalah penguraian fase pertama IVANA Design Studio : 

a. Pengenalan brand perusahaan kepada masyarakat Pulau Jawa melalui 

portofolio secara online (media sosial) dan mengikuti event yang berhubungan 

dengan desain interior. 

b. Membantu usaha klien agar lebih berkembang melalui aplikasi branding 

melalui interior, dengan bantuan branding consultant freelance. 

c. Menjaga dan mengembangkan kualitas desain yang membantu menyelesaikan 

permasalahan klien dan mengikuti perkembangan jaman dengan browsing , 

membaca literature, maupun menghadiri event desain interior misalnya pameran. 

d. Menjaga hubungan baik dan kepercayaan klien dengan mengutamakan service 

untuk kepuasan klien melalui ketepatan waktu pengerjaan, kualitas desain yang 

baik, menerima kritik dan saran dari klien, dan memberikan after design service 

yang baik. 

e. Memperluas networking misalnya dengan supplier dan kontraktor. 

  Fase kedua IVANA Design Studio  : 

a. Mengevaluasi kinerja fase pertama baik secara struktur organisasi perusahaan 

maupun hasil kerja dan melakukan perubahan agar lebih baik. 

b. Memfokuskan proyek pada area perkantoran dan komersial, yaitu retail, cafe 

& restaurant, dan salon & spa. 

c. Melebarkan sayap perusahaan dengan menerima proyek di luar Pulau Jawa, 

bahkan luar Indonesia. 

d. Menyediakan layanan tambahan yaitu paket desain visual merchandise 

sebanyak dua atau empat kali untuk perusahaan retail. 
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e. Menjaga konsistensi image perusahaan dengan meningkatkan kualitas jasa dan 

produk yang diberikan, dengan memiliki karyawan dengan spesialis branding 

perusahaan. 

f. Meningkatkan kualitas service kepada klien, dengan dasar Service Excellence. 

g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perusahaan dengan 

memberikan training secara berkala. 

h. Terus melakukan review dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, 

science, dan sosial dunia. 

i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas networking dengan berbagai pihak 

misalnya supplier dan kontraktor. 

Tabel 1.3. Tabel Fase Usaha 

Keterangan Fase Pertama  Fase Kedua 

Tahun 2021-2024 2025-…. 

Kepemilikan Perseorangan (owner sebagai 
pemilik tunggal perusahaan) 

CV 

Pendanaan Dana pribadi dan pinjaman dari 
pihak ketiga 

Dana dari pihak pertama 
(didapat dari profit perusahaan 
dari fase pertama) dan pihak 
kedua 

Layanan Produk dan 
Jasa 

Konsultasi dan perancangan 
desain interior secara umum 
(residensial, hospitality (hotel),   
perkantoran, komersial) dengan 
aplikasi branding perusahaan 
klien pada bidang interior 

Konsultasi dan perancangan 
desain interior spesialisasi area 
perkantoran, hospitality (hotel)  
dan komersial dengan aplikasi 
branding perusahaan klien pada 
bidang interior 
 
Paket desain visual merchandise 

Lokasi Citraland 
(Surabaya Barat) 

Kantor di Jl. Ketupa, Surabaya 

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

Keterangan Fase Pertama  Fase Kedua 
Tahun 2021-2024 2025-…. 

Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

Owner : principal, designer, 
finance, marketing 
 
Outsource : 
Branding Consultant (1 orang) 
Drafter (1-4 orang) 

Owner : principal, designer 
Personal Assistance (1 orang) 
Finance (1 orang) 
Project manager (1 orang) 
Branding Designer (1 orang) 
Designer (5 orang) 
Drafter (2 orang) 
Site designer (1 orang) 
Outsource drafter/internship (1-
2 orang) 
Marketing (1 orang) 
Helper (1 orang) 
Driver ( 1 orang) 

Operation Standar operasional prosedur 
(S.O.P) berupa trial dan error 

Standar operasional prosedur 
(S.O.P) berupa trial dan error 

Marketing Website, media sosial, word of 
mouth, event interior (lomba), 
organisasi HDII, komunitas 
bisnis, marketing kit, portofolio 

Website, media sosial, media 
cetak, word of mouth, event 
interior (lomba, pameran), 
organisasi HDII, komunitas 
bisnis, menjadi pembicara, 
marketing kit, portofolio 

Jenis Proyek Perkantoran, hospitality (hotel),  
komersial, residensial 

Fokus pada perkantoran, 
hospitality (hotel), dan 
komersial 

Besar Pasar Pulau Jawa Indonesia 
Badan Market 6-9 proyek sedang (luas kurang 

dari 500m2) per tahun atau 
setara dengan 5-7 proyek besar 
(luas lebih dari 500m2) per tahun 

5-10 proyek sedang (luas kurang 
dari 500m2) per tahun atau 
setara dengan 4-8 proyek besar 
(luas lebih dari 500m2) per 
tahun. 
 
3-8 paket desain interior sedang 
(luas kurang dari 500m2) dan 
desain visual merchandising (2 
atau 4 kali) per tahun 
 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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1.3. IVANA Design Studio 

1.3.1. Gambaran Usaha 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo IVANA Design Studio 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 

 

IVANA Design Studio adalah perusahaan konsultan desainer interior yang 

berbasis di Surabaya, yang membantu klien untuk memperkuat branding 

perusahaan masing-masing melalui aplikasi pada interior ruangan. Aplikasi 

branding didasari dengan analisa mengenai perusahaan klien, antara lain karakter 

perusahaan, visi perusahaan, positioning di pasar, struktur organisasi, customer 

segment yang dituju, value perusahaan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan brand experience perusahaan klien pada interior ruangan. Pada fase 

kedua, IVANA Design Studio menyediakan layanan tambahan berupa paket 

desain interior dan desain visual merchandise sebanyak dua atau empat kali dalam 

waktu tertentu sesuai kebutuhan klien. 

IVANA Design Studio mengutamakan service yang baik dari awal proses 

desain hingga after design. Service maksimal yang dimaksud mengacu pada 

Service Excellence, dengan lima elemen yaitu reliability, tangibles, 

responsiveness, assurance, dan emphaty. 
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Logo IVANA Design Studio terdiri dari tiga buah kubus yang terlihat 

secara axonometri berwarna kuning. Kubus axonometri melambangkan bahwa 

perusahaan bergerak di bidang interior arsitektur. Tiga melambangkan bahwa 

perusahaan berhubungan erat dengan Tuhan (kubus atas) dan dengan lingkungan 

termasuk klien (dua kubus di bawah sejajar). Warna kuning dipilih karena secara 

psikologis menarik perhatian, melambangkan keceriaan dan melambangkan 

kreativitas.  

Pada fase pertama, IVANA Design Studio melayani konsultasi desain 

interior secara umum, baik perkantoran, komersial, maupun residensial. 

Sementara pada fase kedua, IVANA Design Studio memfokuskan pada 

spesialisasi area komersial, seperti retail, cafe & restaurant, dan salon & spa, 

perkantoran, dan hospitality (hotel). Value perusahaaan dalam memperkuat 

branding klien melalui analisa brand perusahaan klien antara lain analisa karakter 

perusahaan, positioning perusahaan, visi perusahaan, struktur organisasi, customer 

segment yang dituju, dan value perusahaan yang diaplikasikan melalui bidang-

bidang tiga dimensi. 

Pada fase pertama, pemilik perusahaan selaku principal memegang 

kendali terhadap semua proses desain. Analisa mengenai brand perusahaan klien 

dan kebutuhan grafis dalam interior akan dibantu oleh branding consultant 

dengan sistem kerja freelance. Pemilik dibantu oleh drafter baik gambar 2D 

maupun 3D berupa outsource, yang dipakai hanya sesuai kebutuhan. Secara 

berkala, jumlah tim desain akan bertambah sesuai kapasitas perusahaan. Pada fase 

kedua, principal masih berperan dalam proses ideasi dan konsep desain dengan 

tujuan agar menjaga kualitas dan ciri khas perusahaan. Principal dibantu oleh 
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project manager, yang bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang 

dikerjakan oleh designer dan brainstorming dengan branding designer. Branding 

designer adalah desainer yang memiliki spesialis di bidang brand perusahaan, 

sehingga bekerja sama dengan desainer interior dalam mengaplikasikan branding 

dalam interior, dan membantu kebutuhan grafis pada interior.  

 

1.3.2. Layanan Usaha 

a. Konsultasi desain interior 

IVANA Design Studio menawarkan layanan jasa konsultasi desain interior 

yang membantu klien memperkuat branding perusahaan melalui aplikasi pada 

interior. IVANA Design Studio mengutamakan service dalam melayani 

kebutuhan klien, mulai dari awal proses desain hingga fase after design. Service 

maksimal yang dimaksud mengacu pada Service Excellence. Pada saat 

pembukaan usaha klien, IVANA Design Studio akan memberikan karangan 

bunga atau ucapan selamat dalam bentuk lain, yang sekaligus menjadi media 

promosi perusahaan. Secara garis besar, layanan usaha pada fase pertama dan fase 

kedua perusahaan hampir sama, yang membedakan adalah jenis proyek yang 

dikerjakan. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai layanan usaha yang 

diberikan oleh perusahaan : 

Tabel 1.4 Layanan Usaha Konsultan Desain Interior IVANA Design Studio 

Layanan yang 
Ditawarkan 

Sistem Layanan Detail 

Konsultasi Tahap awal : 
- Meeting. 
- Konsultasi. 
- Brainstorming. 

Meeting antara klien dengan desainer dilakukan 
untuk berdiskusi dan menggali informasi mengenai 
brand perusahaan klien, masalah, keinginan, dan 
kebutuhan klien. 

Perjanjian tugas kerja. Bentuk kerjasama yang sah dan mengikat yang 
dilindungi hukum. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi Mengacu pada Pedoman HDII (2018) 
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Tabel 1.4 Layanan Usaha Konsultan Desain Interior IVANA Design Studio (Sambungan) 

Layanan yang 
Ditawarkan 

Sistem Layanan Detail 

Desain Interior Pradesain : 
- Observation. 
- deep research. 
- beberapa alternatif 

konsep desain. 

Pradesain adalah proses desainer melakukan 
observasi fisik dan non fisik, deep research, hingga 
memberi gambaran konsep dari berbagai referensi. 
Desain yang ditawarkan berdasarkan analisa 
mengenai branding dan interior. Penyajian 
gambaran konsep melalui sketsa gagasan, gambar 
denah, peletakan perabot utama, dan foto-foto 
ambience yang diinginkan. Pradesain dimaksudkan 
untuk bahan diskusi dengan klien. 

Pengembangan desain yang 
sesuai dengan konsep desain 
terpilih. 

Proses pengembangan desain interior sesuai desain 
terpilih menghasilkan produk yang sesuai dengan 
perjanjian. Spesifikasi produk dapat dilihat di tabel  
1.4. Spesifikasi Produk. 

Revisi. Produk yang dihasilkan dari fase pengembangan 
desain akan dipresentasikan kepada klien. Revisi 
dapat dilakukan apabila ada hal yang tidak sesuai 
dengan keinginan klien. Tidak ada batasan revisi 
selama belum memasuki desain final (kecuali yang 
berhubungan dengan struktur dan  keadaan tak 
terduga di lapangan), namun selalu memberi 
pengertian kepada klien resiko revisi yaitu proses 
desain akan bertambah lama. 

Pembuatan kelengkapan 
dokumen konstruksi 

Membuat kelengkapan gambar-gambar denah 
seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik 
lampu, titik elektrikal, data, telepon atau 
telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi 
berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai 
dan plafon, pola lantai, serta skema material dan 
warna. 

 Penyerahan hasil kerja ke 
klien 

Hasil final dari keseluruhan pekerjaan diserahkan 
ke klien. 
Revisi oleh klien setelah desain final akan 
dikenakan biaya tambahan. (kecuali revisi kecil 
yang berhubungan dengan konstruksi) 

Pengawasan 
realisasi desain 

Membantu klien atau 
merekomendasikan 
kontraktor dan supplier. 

Membantu klien melakukan evaluasi untuk 
menentukan kontraktor dan supplier terbaik dan 
menjelaskan penjelasan teknis kepada kontraktor 
terpilih. 

 Pengawasan berkala. Melakukan pengecekan (quality control) saat 
proses pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor 
terpilih. 
Mengupdate perkembangan proyek kepada klien 
melalui dokumentasi. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi Mengacu pada Pedoman HDII (2018) 
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Tabel 1.4 Layanan Usaha Konsultan Desain Interior IVANA Design Studio (Sambungan) 

Layanan yang 
Ditawarkan 

Sistem Layanan Detail 

After Design 
Service 

Memberikan ucapan selamat 
atas pembukaan usaha klien 

Apabila usaha klien baru buka, IVANA Design 
Studio akan memberikan ucapan, misalnya berupa 
karangan bunga. 

Pengunduhan proyek ke 
website/ media sosial. 

Setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan akan 
diunduh ke dalam website/media sosial untuk 
media promosi perusahaan. Pengunduhan dilakukan 
apabila klien menyetujui. 

Membantu klien yang 
membutuhkan renovasi  

Apabila ada kerusakan, perusahaan membantu klien 
untuk merenovasi dan dikenakan biaya tambahan. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi Mengacu pada Pedoman HDII (2018) 

 

b. Paket konsultasi desain interior dan desain visual merchandise 

IVANA Design Studio menyediakan layanan tambahan pada fase kedua 

yaitu paket desain interior dan desain visual merchandise. Proses konsultasi 

desain interior sama dengan yang lain, hanya saja ada tambahan paket yang 

ditawarkan yaitu pergantian visual merchandise sebanyak dua atau empat kali 

dalam kurun waktu sesuai kebutuhan klien. Konsep desain visual merchandise 

dibahas sejak awal, sementara untuk pengembangan konsep dapat dilakukan satu 

bulan sebelum realisasi. Apabila akan mengganti konsep dapat dilakukan 

maksimal satu kali setiap desainnya. Target perusahaan adalah perusahaan retail, 

bisnis fashion lokal, dan perusahaan lainnya yang membutuhkan jasa desain 

visual merchandise secara berkala. Jasa desain visual merchandise merupakan 

design and build. Build menggunakan tukang langganan perusahaan (outsource).  
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Tabel 1.5 Layanan Paket Konsultasi Desain Interior dan Desain Visual Merchandise 

Layanan yang 
Ditawarkan 

Sistem Layanan Detail 

Konsultasi Tahap awal : 
- Meeting. 
- Konsultasi. 
- Brainstorming. 
- Rencana visual 

merchandising 

Meeting antara klien dengan desainer dilakukan 
untuk berdiskusi dan menggali informasi mengenai 
brand perusahaan klien, masalah, keinginan, dan 
kebutuhan klien. 
Meeting awal juga membahas rencana pergantian 
konsep visual merchandise berikutnya. 

Perjanjian tugas kerja. Bentuk kerjasama yang sah dan mengikat yang 
dilindungi hukum. 

Desain Interior 
dan Visual 
Merchandise 

Pradesain interior : 
- Observation. 
- deep research. 
- beberapa alternatif 

konsep desain. 

Pradesain adalah proses desainer melakukan 
observasi fisik dan non fisik, deep research, hingga 
memberi gambaran konsep dari berbagai referensi. 
Desain yang ditawarkan berdasarkan analisa 
mengenai branding dan interior. Penyajian 
gambaran konsep melalui sketsa gagasan, gambar 
denah, peletakan perabot utama, dan foto-foto 
ambience yang diinginkan. Pradesain dimaksudkan 
untuk bahan diskusi dengan klien.  
 

Pradesain visual 
merchandise : 

- Observation. 
beberapa alternatif konsep 
desain. 

Selain mengenai interior, pradesain juga meliputi 
observasi dan alternatef konsep visual merchandise. 
Konsep yang diajukan termasuk satu paket, yaitu 
sekaligus untuk desain visual merchandise 
berikutnya. 

Pengembangan desain yang 
sesuai dengan konsep desain 
terpilih. 

Proses pengembangan desain interior sesuai desain 
terpilih menghasilkan produk yang sesuai dengan 
perjanjian. Spesifikasi produk dapat dilihat di tabel  
1.4. Spesifikasi Produk. 
 
Pengembangan konsep visual merchandise hanya 
edisi pertama, menghasilkan produk berupa gambar 
presentasi.  

Revisi. Produk yang dihasilkan dari fase pengembangan 
desain akan dipresentasikan kepada klien. Revisi 
dapat dilakukan apabila ada hal yang tidak sesuai 
dengan keinginan klien. Tidak ada batasan revisi 
selama belum memasuki desain final (kecuali yang 
berhubungan dengan struktur dan  keadaan tak 
terduga di lapangan), namun selalu memberi 
pengertian kepada klien resiko revisi yaitu proses 
desain akan bertambah lama. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi Mengacu pada Pedoman HDII (2018) 
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Tabel 1.5 Layanan Usaha Konsultan Desain Interior dan Desain Visual Merchandise 

(Sambungan) 

 Pembuatan kelengkapan 
dokumen konstruksi 

Membuat kelengkapan gambar-gambar denah 
seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik 
lampu, titik elektrikal, data, telepon atau 
telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi 
berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai 
dan plafon, pola lantai, serta skema material dan 
warna. 

Penyerahan hasil kerja ke 
klien 

Hasil final dari keseluruhan pekerjaan diserahkan 
ke klien. 
Revisi oleh klien setelah desain final akan 
dikenakan biaya tambahan. (kecuali revisi kecil 
yang berhubungan dengan konstruksi) 

Pengawasan 
realisasi desain 

Membantu klien atau 
merekomendasikan 
kontraktor dan supplier. 

Membantu klien melakukan evaluasi untuk 
menentukan kontraktor dan supplier terbaik dan 
menjelaskan penjelasan teknis kepada kontraktor 
terpilih. 

Pengawasan berkala. Melakukan pengecekan (quality control) saat 
proses pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor 
terpilih. 
Mengupdate perkembangan proyek kepada klien 
melalui dokumentasi. 

Produksi visual 
merchandising 

Proses produksi properti di 
workshop. 

Proses produksi oleh workshop yang bekerja sama 
dengan IVANA Design Studio. 

Instalasi. Proses instalasi di lokasi diawasi oleh Site Engineer 
dan Designer yang bersangkutan. 

After Design 
Service 

Memberikan ucapan selamat 
atas pembukaan usaha klien 

Apabila usaha klien baru buka, IVANA Design 
Studio akan memberikan ucapan, misalnya berupa 
karangan bunga. 

 Pengunduhan proyek ke 
website/ media sosial. 

Setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan akan 
diunduh ke dalam website/media sosial untuk 
media promosi perusahaan. Pengunduhan dilakukan 
apabila klien menyetujui. 

 Membantu klien yang 
membutuhkan renovasi  

Apabila ada kerusakan, perusahaan membantu klien 
untuk merenovasi dan dikenakan biaya tambahan. 

Desain visual 
merchandise 
berikutnya 

Pengembangan desain untuk 
pergantian visual 
merchandise berikutnya 

Proses pengembangan desain visual merchandise 
untuk desain berikutnya (kedua, ketiga, dan 
keempat) menghasilkan produk berupa gambar 
presentasi. Apabila ingin mengganti konsep dapat 
dilakukan maksimal sebanyak satu kali. 

Produksi 
berikutnya 

Proses produksi di 
workshop. 

Proses produksi oleh workshop yang bekerja sama 
dengan IVANA Design Studio. 

 Instalasi. Proses instalasi di lokasi diawasi oleh Site Engineer 
dan Designer yang bersangkutan. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi Mengacu pada Pedoman HDII (2018) 
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1.3.3. Spesifikasi Produk 

1.3.3.1. Konsultasi Desain Interior 

 Berdasarkan buku Pedoman Hubungan Kerja Sama antara Desainer 

Interior dan Pemberi Tugas (2006) dari organisasi Himpunan Desainer Interior 

Indonesia, spesifikasi produk dan jasa konsultan interior dibagi menjadi beberapa 

fase. IVANA Design Studio menggunakan acuan tersebut, dengan beberapa 

penyesuaian sesuai kebutuhan perusahaan. Berikut spesifikasi produk perusahaan 

IVANA Design Studio: 

1.3.3.1.1 Pradesain (Prelimenary Design) 

a. Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

Requirements/TOR) serta membuat kuesioner untuk melengkapi data yang 

diperlukan, antara lain mengenai brand perusahaan klien, kebutuhan klien, 

keinginan klien, kondisi site, dsb. 

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

belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan. 

c. Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar denah dan 

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

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

biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan sebagai bahan diskusi dan 

pertimbangan bagi Pemberi Tugas. 

d. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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1.3.3.1.2. Pengembangan desain 

 Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior 

melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan gambar-

gambar denah seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik lampu, titik 

elektrikal, data, telepon atau telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi 

berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai dan plafon, pola lantai, serta 

skema material dan warna. Termasuk juga gambar tampak potongan interior, 

gambar detil, dan pengolahan (treatment) khusus yang akan menjadi bagian utama 

dari dokumen pelelangan. 

 

1.3.3.1.3. Dokumen pelelangan 

 Atas dasar pengembangan desain yang telah disetujui, disusun dokumen 

pelelangan yang mencakup kelengkapan: 

a. Gambar Kerja 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)  

c. Spesifikasi Teknis 

d. Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) 

 Dokumen pelelangan harus dalam bentuk cetakan yang telah disetujui oleh 

Desainer Interior dan Pemberi Tugas. Informasi yang telah dipersiapkan itu 

kemudian dapat diterbitkan sebagai dokumen pelelangan atau dokumen lelang. 

 

1.3.3.1.4.  Pelelangan 

 Desainer Interior membantu Pemberi Tugas dalam mempersiapkan dan 

menyelenggarakan pelelangan dengan cara: 
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a. Melakukan prakualifikasi atau kualifikasi pendahuluan dari calon kontraktor 

yang akan diundang. 

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. 

 

1.3.3.1.5. Pengawasan berkala 

 Setelah dilakukan penunjukan kontraktor secara resmi oleh Pemberi Tugas, 

Desainer Interior mulai melakukan tugas pengawasan berkala saat melakukan 

kunjungan pengawasan berkala ke lokasi proyek, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebelum pekerjaan pelaksanaan, mengadakan clan memimpin rapat awal 

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

sangat terkait dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. 

b. Melakukan pengawasan berkala di lokasi terhadap kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

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

berfungsi sebagai konsultan pengawas. 

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. 
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e. Mengetahui dan memberi persetujuan atas penilaian konsultan pengawas 

terhadap pekerjaan kontraktor, sehingga kontraktor mendapatkan haknya atas 

tahap pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. 

f. Desainer Interior berhak menolak hasil pekerjaan yang ternyata tidak sesuai 

dengan desain interior dan wajib memberikan solusi di lapangan melalui rapat 

koordinasi dengan konsultan pengawas. 

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

pekerjaan yang masih perlu dilakukan, sesuai dengan ketetapan terhadap 

desain interior yang harus dilaksanakan. 

h. Dalam pengawasan berkala, Desainer Interior bertindak mewakili Pemberi 

Tugas dan dilakukan sedikitnya sekali dalam empat minggu dan sebanyak-

banyaknya seminggu sekali. 

 IVANA Design Studio membantu mengawasi dalam proses di lapangan, 

tetapi tidak mengambil tugas sebagai konsultan pengawas. Hal – hal yang menjadi 

tanggung jawab IVANA Design Studio adalah hal yang seharusnya dikerjakan 

oleh desainer interior seperti yang dipaparkan oleh buku pedoman HDII. 

 Berdasarkan pedoman yang didapat dari buku HDII, berikut adalah 

spesifikasi produk yang diberikan oleh IVANA Design Studio : 

Tabel 1.6 Spesifikasi Produk Konsultasi Desain Interior 

Produk yang 
ditawarkan 

Spesifikasi  Detail 

Pradesain Konsep  Gambar dan penjelasan singkat berupa gagasan 
desain dan foto-foto ambience  yang diinginkan 
Tidak ada batasan revisi selama belum desain 
final (kecuali yang berhubungan dengan struktur, 
keadaan tak terduga di lapangan), namun 
memberi pengertian kepada klien resiko revisi 
yaitu jadwal yang mundur. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.6 Spesifikasi Produk Konsultasi Desain Interior (Sambungan) 

Produk yang 
ditawarkan 

Spesifikasi  Detail 

 RAB Rencana Anggaran Biaya/ budgeting  
Pengembangan 
Desain 

Gambar visualisasi 3D  Gambar visualisasi 3D untuk desain yang 
diajukan desainer. 

Gambar kerja yang lengkap 
beserta daftar spesifikasi 
produk. 

- Cover Sheet, Table of Content 
- Seluruh  gambar denah (denah lantai, 

denah finishing, denah titik lampu, 
denah elektrikal, denah MVAC, denah 
plumbing (apabila diperlukan), detail 
furniture, detail interior, tampak, 
potongan) 

- Gambar presentasi (layout) 
- Daftar finishing dan material 

Material board  Contoh material nyata untuk mempresentasikan 
kepada klien. 

Dokumen 
pelelangan 

Dokumen pelelangan - Gambar kerja 
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 
- Spesifikasi Teknis 
- Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of 

Quantity) 
Pelelangan Membantu Pemberi Tugas 

mempersiapkan dan 
menyelenggarakan 
pelelangan 

- Melakukan prakualifikasi dan kualifikasi 
pendahuluan dari calon kontraktor 

- Menyiapkan dokumen lelang 
- Memberikan penjelasan teknis dan 

desain 
- Membantu evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi 
- Memberikan rekomendasi calon 

pemenang 
Pengawasan 
berkala 

Pengawasan berkala 
terhadap pekerjaan 
kontraktor terpilih di lokasi 
proyek 

- Memimpin rapat awal koordinasi dengan 
pihak-pihak yang terkait 

- Pengawasan berkala terhadap kuantitas 
dan kualitas 

- Membuat gambar penjelasan tambahan 
apabila diperlukan 

- Memberi perstujuan atas penilaian 
konsultan pengawas terhadap 
pekerjaan kontraktor 

- Menyiapkan defect list untuk 
penyempurnaan, pelengkapan, dan 
penyesuaian pekerjaan yang 
diperlukan 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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1.3.3.2.  Layanan Paket Konsultasi Desain Interior dan Desain Visual  

Merchandise 

 Spesifikasi produk untuk layanan paket konsultasi desain interior dan 

desain visual merchandise sebagai berikut : 

1.3.3.2.1 Pradesain (Prelimenary Design) 

a. Mengolah data atas dasar informasi tentang proyek (Terms Of 

Requirements/TOR) serta membuat kuesioner untuk melengkapi data yang 

diperlukan, antara lain mengenai brand perusahaan klien, kebutuhan klien, 

keinginan klien, kondisi site, dsb. 

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

belakang, filosofi konseptual, serta sketsa gagasan. 

c. Pewujudan konsep pradesain seperti bagan organisasi ruang, gambar 

denah dan peletakan perabot utama, citra ruang yang akan diwujudkan 

dalam bentuk tiga dimensi, skema warna dan material yang akan dipakai, 

serta estimasi awal biaya pelaksanaan. Pradesain dimaksudkan sebagai 

bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemberi Tugas. 

d. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

e. Pembahasan konsep desain visual merchandise meliputi semua konsep 

(desain pertama, kedua, ketiga, dan keempat). 

 

1.3.3.2.2. Pengembangan desain 

 Setelah pradesain disetujui oleh Pemberi Tugas, Desainer Interior 

melanjutkan pekerjaan pengembangan desain dengan kelengkapan gambar-

gambar denah seperti kondisi eksisting, furniture, plafon, titik lampu, titik 
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elektrikal, data, telepon atau telekomunikasi, rencana pemakaian material, partisi 

berikut kusen dan pintu, finishing dinding, lantai dan plafon, pola lantai, serta 

skema material dan warna. Termasuk juga gambar tampak potongan interior, 

gambar detil, dan pengolahan (treatment) khusus yang akan menjadi bagian utama 

dari dokumen pelelangan. 

 Pengembangan desain untuk desain visual merchandise menghasilkan 

kelengkapan gambar presentasi berupa denah dan tampak. Pengembangan desain 

hanya untuk desain visual merchandise pertama. 

 

1.3.3.2.3. Pelelangan 

 Dokumen pelelangan hanya untuk desain interior karena visual 

merchandise akan diproduksi di workshop yang bekerja sama dengan IVANA 

Design Studio. Proses yang dilakukan sama dengan pelelangan pada layanan 

konsultasi desain interior. 

 

1.3.3.2.4. Pengawasan berkala 

 Proses pengawasan berkala terhadap kontraktor terpilih dapat dilihat pada 

subbab 1.3.3.1.5. Pengawasan berkala. 

 

1.3.3.2.5. Produksi dan Instalasi 

 Bersamaan proses realisasi desain interior, proses produksi desain visual 

merchandise yang sudah disetujui akan diproduksi di workshop yang bekerja 

sama dengan IVANA Design Studio. Desainer yang bertanggung jawab akan 

melakukan pengecekan secara berkala terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan 
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yang sedang dilaksanakan. Setelah proses produksi selesai, produk akan 

diinstal di lokasi oleh tukang dari workshop rekanan. Proses instalasi juga akan 

diawasi oleh desainer yang bertanggung jawab dan site engineer. 

 

1.3.3.2.6. Pengembangan desain Visual Merchandise ke-2, dst. 

 Pengembangan desain untuk visual merchandise ke-2 dan seterusnya 

dilakukan setelah disetujui oleh Pemberi Tugas, menghasilkan kelengkapan 

gambar presentasi berupa denah dan tampak. Apabila ingin berubah dari konsep 

awal yang disetujui, dapat dilakukan maksimal satu kali setiap desainnya. 

 

1.3.3.2.7. Produksi dan Instalasi desain Visual Merchandise ke-2, dst. 

 Proses produksi dan instalasi visual merchandise ke-2 dan seterusnya 

sama seperti pada tahap desain visual merchandise yang pertama. 

 Berikut adalah spesifikasi produk yang diberikan oleh IVANA Design 

Studio : 

Tabel 1.7 Spesifikasi Produk Paket Desain Interior dan Desain Visual Merchandise 

Produk yang 
ditawarkan 

Spesifikasi  Detail 

Pradesain  Konsep  Gambar dan penjelasan singkat berupa 
gagasan desain dan foto-foto ambience  yang 
diinginkan 
Tidak ada batasan revisi selama belum desain 
final (kecuali yang berhubungan dengan 
struktur, keadaan tak terduga di lapangan), 
namun memberi pengertian kepada klien 
resiko revisi yaitu jadwal yang mundur. 
Untuk desain visual merchandise, gambar 
dan penjelasan singkat berupa gagasan desain 
dan material yang digunakan. Konsep 
meliputi desain visual merchandise pertama, 
kedua, ketiga, dan keempat. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.7 Spesifikasi Produk  Paket Desain Interior dan Desain Visual Merchandise 

(Sambungan) 

Produk yang 
ditawarkan 

Spesifikasi  Detail 

 RAB Rencana Anggaran Biaya/ budgeting, untuk 
desain visual merchandise, RAB untuk 
semua desain (kedua, ketiga, keempat), 
namun hanya desain pertama yang detail. 

Pengembangan 
desain 

Gambar visualisasi 3D  Gambar visualisasi 3D untuk desain yang 
diajukan desainer. 
Gambar visualisasi 3D untuk desain visual 
merchandise hanya untuk yang pertama. 

Gambar kerja yang 
lengkap beserta daftar 
spesifikasi produk. 

- Cover Sheet, Table of Content 
- Seluruh  gambar denah (denah lantai, denah 

finishing, denah titik lampu, denah 
elektrikal, denah MVAC, denah plumbing 
(apabila diperlukan), detail furniture, detail 
interior, tampak, potongan) 

- Gambar presentasi (layout) 
- Daftar finishing dan material 

Material board  Contoh material nyata untuk 
mempresentasikan kepada klien. 

Gambar presentasi visual 
merchandise dan 
spesifikasi produk. 

- Cover Sheet 
- Gambar presentasi (layout, tampak) 
- Daftar material  

Dokumen 
pelelangan 

Dokumen pelelangan 
hanya untuk desain 
interior 

- Gambar kerja 
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 
- Spesifikasi Teknis 
- Lingkup dan Volume Pekerjaan (Bill of 

Quantity) 
Pelelangan 
 

Membantu Pemberi Tugas 
mempersiapkan dan 
menyelenggarakan 
pelelangan 

- Melakukan prakualifikasi dan kualifikasi 
pendahuluan dari calon kontraktor 

- Menyiapkan dokumen lelang 
- Memberikan penjelasan teknis dan desain 
- Membantu evaluasi, klarifikasi, dan 

negosiasi 
- Memberikan rekomendasi calon pemenang 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

 

 

 



! 34!

Tabel 1.7 Spesifikasi Produk DesainInterior dan Desain Visual Merchandise (Sambungan) 

Produk yang 
ditawarkan 

Spesifikasi  Detail 

Pengawasan 
berkala 

Pengawasan berkala 
terhadap pekerjaan 
kontraktor terpilih di 
lokasi proyek 

- Memimpin rapat awal koordinasi dengan 
pihak-pihak yang terkait 

- Pengawasan berkala terhadap kuantitas 
dan kualitas 

- Membuat gambar penjelasan tambahan 
apabila diperlukan 

- Memberi perstujuan atas penilaian 
konsultan pengawas terhadap pekerjaan 
kontraktor 

- Menyiapkan defect list untuk 
penyempurnaan, pelengkapan, dan 
penyesuaian pekerjaan yang diperlukan 

Produksi Produksi di workshop Proses produksi hasil desain di workshop 
yang bekerja sama. 

Instalasi Proses instalasi di lokasi visual 
merchandising. 

Desain viusal 
merchandise ke-
2, dst. 

Gambar visualisasi 3D  Gambar visualisasi 3D untuk 
pengembangan desain kedua, ketiga, dan 
keempat. Pergantian konsep dapat 
dilakukan maksimal satu kali setiap 
desainnya. 

Gambar presentasi 
spesifikasi produk. 

- Cover Sheet 
- Gambar presentasi (layout, tampak) 
- Daftar material  

RAB Rencana Anggaran Biaya/ budgeting untuk 
desain yang sedang dikerjakan. 

Produksi viusal 
merchandise ke-
2, dst. 

Produksi di workshop Proses produksi hasil desain di workshop 
yang bekerja sama. 

Instalasi Proses instalasi di lokasi visual 
merchandising.. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

1.3.4. Inovasi Usaha 

Berdasarkan buku Designing Brand Experience karya Robin Landa 

(2006), apabila sebuah produk dapat menciptakan brand experience yang kuat 
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dengan pelanggan, maka akan meningkatkan ketertarikan, kepercayaan, dan 

kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk. Brand experience dapat dibangun 

melalui advertising (online, TV, radio), visual identity (logo, packaging), dan 

branded environment (interior toko, sign). IVANA Design Studio membantu klien 

menciptakan branded environment untuk perusahaan mereka, dengan menganalisa 

karakter perusahaan, positioning perusahaan, visi perusahaan, struktur organisasi, 

customer segment yang dituju, dan menyampaikan value perusahaan melalui 

bidang-bidang tiga dimensi. Dalam menganalisa brand klien, IVANA Design 

Studio mempunyai Branding Designer, sehingga aplikasi brand dalam interior 

berdasarkan hasil analisis yang matang. Aplikasi branding bisa dalam bentuk 

penggunaan warna, bentuk dan pola elemen interior, penataan layout, grafis yang 

didasarkan filosofi perusahaan, penggunaan material, suasana interior, dan 

penggunaan signing, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

Pada fase dua, IVANA Design Studio mempunyai inovasi yaitu dengan 

menyediakan layanan tambahan berupa paket desain interior dan desain visual 

merchandise. Visual merchandise merupakan aspek penting yang memperkuat 

branding experience suatu perusahaan. Paket desain visual merchandise yang 

ditawarkan sebanyak dua kali atau empat kali dalam waktu sesuai kebutuhan 

klien.  

IVANA Design Studio mengutamakan service kepada klien dari awal 

proses hingga after design dengan acuan Customer Service Excellence. Lima 

elemen pada Service Excellence adalah reliability, tangibles, responsiveness, 

assurance, dan emphaty. Reliability adalah kemampuan memberikan apa yang 

dijanjikan. Tangibles adalah fasilitas kantor, hasil desain, dan kemampuan dari 
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karyawan. Responsiveness adalah kemampuan membantu klien dengan tanggap. 

Assurance adalah kemampuan, kesopanan, dan pengetahuan karyawan dalam 

menyampaikan kepercayaan. Emphaty adalah kepedulian karyawan terhadap klien 

(Keep Customers with Customer Service Excellence, n.d.). Untuk mencapai hal-

hal tersebut, IVANA Design Studio memberikan training mengenai Customer 

Service Excellence pada karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan 

klien. 

 

1.4.  Analisa Industri dan Strategi Keunggulan Bersaing 

1.4.1. Kompetisi Industri 

Perusahaan akan selalu berusaha untuk mendapat pangsa pasar sebesar 

mungkin. Hal ini menyebabkan adanya persaingan antara perusahaan sejenis. 

Perusahaan yang memiliki kekuatan lebih akan memiliki konsumen lebih banyak 

dibandingkan perusahaan lain. Akibatnya, perusahaan akan bersaing untuk 

memenangkan kompetisi industri. Secara garis besar, cara untuk bertahan dalam 

persaingan industri adalah melalui perang harga dan melakukan diferensiasi 

produk. Perang harga adalah menawarkan kualitas yang setara dengan pesaing 

tetapi menawarkan dengan harga serendah mungkin. Sementara diferensiasi 

produk adalah memiliki ciri khas yang tidak gampang ditiru oleh perusahaan lain. 

 IVANA Design Studio juga akan memiliki pesaing yaitu perusahaan 

konsultan interior lainnya. Kompetitor IVANA Design Studio pada fase pertama 

adalah perusahaan konsultan interior yang sedang berkembang dengan kualifikasi: 

- Masih dalam tahap memperkenalkan perusahaan 

- Diferensiasi produk belum terlihat jelas 
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- Access to distribution channels mulai meluas 

- Switching cost klien mulai ada 

- Sudah mulai memiliki beberapa supplier yang dipercaya 

- Bargaining power terhadap buyers masih rendah 

Contohnya adalah : 

a. Aegis Interior & Graphic design 

- Layanan bisnis : interior design, graphic design, branding, 

product photography. 

- Lokasi  : Malang 

- Target pasar  : kalangan ekonomi menengah ke atas, start-

up business 

- Kelebihan  : menawarkan jasa pembuatan grafis untuk 

interior, menawarkan jasa desain marketing kit yang 

berhubungan dengan branding. 

b. AA Interior 

- Layanan bisnis : interior design, architecture, branding & 

artwork. 

- Lokasi  : Surabaya 

- Target pasar  : kalangan ekonomi menengah ke atas, start-

up business 

- Kelebihan  : menggunakan grafis pada interior, 

principal mempunyai latar belakang pendidikan yang kompeten. 

Tingkat kompetisi IVANA Design Interior dengan kompetitor pada fase 

pertama adalah intense rivalry, karena bersaing untuk mendapatkan pasar yang 
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sejenis, sama-sama masih dalam tahap meperkenalkan perusahaan, dan 

diferensiasi produk belum terlihat jelas. 

Pada fase kedua, kompetitor perusahaan akan lebih kuat, yaitu perusahaan 

konsultan interior yang sudah professional, dengan kualifikasi : 

- Sudah berkiprah cukup lama 

- Diferensiasi produk sudah sangat jelas 

- Access to distribution channels sudah luas 

- Switching cost klien tinggi 

- Memiliki supplier yang banyak dan saling mempercayai 

- Memiliki bargaining power yang sangat tinggi terhadap buyers. 

Contohnya adalah : 

a. Highstreet Studio (Kamarupa Design Group) 

- Layanan bisnis : konsultan desain interior, tetapi Kamarupa 

Design Group juga menawarkan layanan arsitektur, branding, 

web design, dan photography. 

- Lokasi  : Jakarta 

- Spesialisasi  : commercial (restaurant/bar, retail, 

beauty), office, hospitality, residential, architecture. 

- Target perusahaan : kalangan ekonomi atas, business owner 

yang sedang dalam tahap introduction tapi memiliki target pasar 

kalangan atas, business owner yang sedang dalam tahap growth 

dan mature. 

- Kelebihan  : menawarkan one stop design terutama 

untuk pemilik start-up business, memiliki banyak kerjasama 
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dengan perusahaan dengan spesialis berbeda, banyak menangani 

brand terkenal (nasional, internasional, pemerintah). 

b. Iconic Design  

- Layanan bisnis : konsultan design & build interior 

- Lokasi  : Jakarta 

- Spesialisasi  : commercial (restaurant & cafe, retail, 

beauty), office, residential, hospitality. 

- Target perusahaan : kalangan ekonomi atas, business owner 

yang sedang dalam tahap growth dan mature. 

- Kelebihan  : menawarkan jasa design & build, banyak 

menangani brand terkenal (nasional, internasional, pemerintah), 

sudah menangani klien dari 23 kota di Indonesia dan 9 negara 

selain Indonesia. 

Tingkat kompetisi IVANA Design Interior dengan kompetitor pada fase 

kedua adalah intense rivalry, karena walaupun diferensiasi produk sudah jelas, 

target pasar masih sejenis. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh IVANA Design 

Studio untuk memperkuat posisi adalah menonjolkan value yaitu dengan 

membantu klien memperkuat brand perusahaan klien melalui aplikasi pada 

interior, konsisten menjaga service yang baik kepada klien, dan menawarkan 

paket desain interior dan visual merchandise. 

 

1.4.2. Konsumen 

Konsumen mempunyai posisi yang kuat apabila jumlah konsumen yang 

menggunakan produk sedikit atau konsumen merupakan pembeli terbesar suatu 
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perusahaan. Tidak adanya diferensiasi produk juga menyebabkan posisi 

konsumen semakin kuat untuk mengendalikan harga produk perusahaan. Pada 

jaman sekarang, perusahaan interior yang berkembang semakin banyak, sehingga 

konsumen akan membandingkan harga, hasil kerja, dan brand serta image 

perusahaan konsultan interior. 

 Berdasarkan analisa kekuatan konsumen terhadap perusahaan, maka 

kesimpulannya adalah : 

a. Pada fase pertama, posisi buyer terhadap IVANA Desain Studio adalah 

strong buyers karena konsumen mayoritas keluarga dan teman sehingga 

marketing kurang meluas, diferensiasi produk belum terlihat, switching 

cost customer rendah karena Down Payment yang diajukan kecil, 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan startup masih rendah 

sehingga bargaining power IVANA Design Studio rendah. 

b. Pada fase kedua, posisi buyer terhadap IVANA Desain Studio adalah 

weak buyers karena konsumen sudah meluas, diferensiasi produk sudah 

terlihat, switching cost customer tinggi karena Down Payment yang 

diajukan tinggi, kepercayaan konsumen terhadap IVANA Design Studio 

sudah tinggi.. 

 

1.4.3. Produk Substitusi 

Teori Michael Porter mengenai Threat of Substitute Product 

mengungkapkan bahwa barang substitusi yang mempunyai fungsi menurunkan 

jumlah permintaan produk yang ditawarkan perusahaan. Berikut analisa produk 

substitusi : 
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Tabel 1.8 Analisa Produk Substitusi 

Produk Substitusi Kelebihan  Kekurangan 
Perusahaan furniture 
atau home appliance 
yang menawarkan jasa 
konsultasi desain (mis 
: Thema Home, 
Informa, TOTO) 

Konsumen dapat melihat 
langsung produk yang 
ditawarkan  dan memilih desain 
ruangan yang ada (mock up) 

Desain yang didapat konsumen 
tidak eksklusif (sama dengan 
konsumen lain) 

Perusahaan 
multidisplinary seperti 
kontraktor yang 
menerima jasa desain 
sendiri, atau 
perusahaan branding 
yang menerima 
pekerjaan desain 
interior 

Harga yang ditawarkan lebih 
murah karena biasanya harga 
borongan. 

- Estetika desain yang 
ditawarkan tidak seindah 
desainer interior. 
- Analisa mengenai 
kenyamanan tidak sedetail yang 
dilakukan desainer interior 

Referensi : 
Majalah, pinterest, 
media sosial, dll. 

- Konsumen menghemat biaya 
- Hasil desain menyesuaikan 
dengan selera klien 

- Kurangnya pengetahuan 
konsumen sehingga banyak 
desain yang tidak sesuai antara 
kondisi site, kebutuhan 
konsumen, dengan yang di 
gambar. 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2017) 

Berdasarkan analisa tersebut, maka posisi IVANA Design Studio terhadap 

produk subtitusi adalah : 

a. Pada fase pertama, terdapat few possible subtitutes karena walaupun 

perusahaan belum memiliki brand yang kuat dan kepercayaan customer 

masih rendah, klien yang merupakan area komersial, hospitality (hotel),  

atau perkantoran akan memilih desain yang custom dan sesuai brand 

perusahaan, yang tidak bisa didapat dari perusahaan furniture maupun 

referensi online. 

b. Pada fase kedua, terdapat few possible subtitutes karena spesialisasi 

perusahaan yaitu area perkantoran, hospitality (hotel), dan komersial 

sehingga klien akan memilih desain yang custom dan IVANA Design 
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Studio membantu memperkuat brand perusahaan klien. Selain itu, IVANA 

Design Studio juga sudah memiliki brand yang kuat dan kualitas yang 

meningkat. 

 

1.4.4. Pemasok  

Kuat atau tidaknya supplier bergantung pada jumlah supplier yang 

memasok barang yang sama, penting atau tidaknya produk yang dipasok supplier, 

dan apakah konsumen merupakan pembeli yang penting bagi supplier. Kekuatan 

supplier akan tinggi apabila :  

a. Jumlah supplier barang yang sama hanya sedikit 

b. Produk yang ditawarkan supplier memiliki diferensiasi dan penting 

c. Konsumen bukan merupakan pembeli yang penting karena masih banyak 

pembeli lainnya. 

Pada fase pertama, kedudukan IVANA Design Studio terhadap supplier 

adalah weak karena jumlah supplier yang dikenal masih sedikit jadi perusahaan 

belum memilki banyak alternatif. Selain itu, IVANA Design Studio bukan 

merupakan konsumen yang penting bagi supplier karena masih perusahaan 

startup sehingga tidak diutamakan. Hal itu juga diakibatkan karena kepercayaan 

supplier masih kecil, sehingga harga yang ditawarkan masih tinggi. 

Sementara pada fase kedua, kedudukan IVANA Design Studio terhadap 

supplier adalah strong karena sudah memiliki beberapa alternatif supplier yang 

terpercaya. Selain itu, IVANA Design Studio merupakan konsumen yang penting 

bagi supplier karena sudah sering bekerja sama. Kepercayaan supplier juga sudah 

tinggi, sehingga bisa menjalin partnership.  
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 Supplier bagi perusahaan IVANA Design Studio antara lain : 

a. Drafter gambar kerja 

b. Branding consultant & desainer grafis (pada fase pertama) 

c. Digital printing 

d. Trainer Customer Service Excellence 

e. Course/ Trainer Visual Merchandising 

f. Kontraktor interior 

g. Workshop untuk visual merchandise 

h. Supplier material (flooring, wallcovering, gypsum board, HPL, cat, 

lighting, dsb.) 

i. Toko furniture 

j. Toko aksesoris 

 

1.4.5. Ancaman Pendatang Baru 

Perkembangan industri terutama properti terus berkembang. Akibatnya, 

banyak masyarakat yang membutuhkan jasa desain interior. Sesuai hukum 

ekonomi, ketika demand meningkat maka supply juga akan meningkat, sehingga  

banyak bermunculan perusahaan jasa konsultasi desain interior.  

  Kemungkinan munculnya pendatang baru akan mudah disaingi apabila 

tidak ada diferensiasi produk yang ditawarkan, switching cost customer rendah, 

brand tidak terkenal, dan tidak memiliki hak paten. Sementara kemungkinan 

munculnya pendatang baru akan sulit untuk disaingi apabila produk yang 
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ditawarkan memiliki diferensiasi yang sulit ditiru, switching cost customer tinggi, 

brand terkenal, dan memiliki hak paten. 

  Berdasarkan analisa tingkat kemungkinan pendatang baru, pada fase 

pertama adalah low entry barriers karena IVANA Design Studio belum 

memiliki diferensiasi produk yang terlihat jelas, potofolio masih sedikit, switching 

cost rendah karena Down Payment yang ditawarkan rendah, access to distribution 

channel masih terbatas, dan brand perusahaan belum dikenal, sehingga pendatang 

baru mengancam perusahan. 

  Sementara pada fase kedua adalah high entry barriers karena diferensiasi 

produk IVANA Design Studio sudah terlihat, switching cost tinggi karena Down 

Payment yang ditawarkan tinggi, access to distribution channel sudah meluas, 

dan brand perusahaan sudah dikenal, sehingga pendatang baru tidak mengancam 

perusahaan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisa 5 forces adalah : 

Tabel 1.9 Tabel Analisa 5 Forces 

Parameter Posisi IVANA Design Studio 
Fase 1 Fase 2 

Komeptisi indsutri Intense rivalry Intense rivalry 
Konsumen Strong buyers Weak buyers 
Produk substitusi Few possible subtitutes Few possible subtitutes 
Pemasok/ Supplier Weak Strong 
Ancaman pendatang baru Low entry barriers Low entry barriers 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

1.4.6. Strategi Keunggulan Bersaing 

Berdasarkan analisa Michael Porter’s Five Forces, dapat disimpulkan 

bahwa setiap perusahaan yang ingin sustainable harus memiliki strategi dalam 

menghadapi ancaman kompetisi industri, konsumen, produk substitusi, 
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pemasok/supplier, dan ancaman pendatang baru. Oleh karena itu, IVANA Design 

Studio melakukan startegi differentiation focus, yaitu dengan fokus pada narrow 

target dan menawarkan diferensiasi produk. Strategi tersebut diwujudkan dengan 

menyediakan layanan tambahan berupa paket desain interior dan desain visual 

merchandise pada fase kedua, untuk perusahaan retail yang membutuhkan 

pergantian desain visual merchandise secara berkala. IVANA Design Studio 

membantu klien yang merupakan pelaku usaha untuk memperkuat brand 

perusahaan mereka melalui aplikasi pada interior. IVANA Design memfokuskan 

segmentasi pada pelaku bisnis dengan lingkup desain interior spesialisasi area 

komersial seperti retail, cafe & restaurant, dan salon & spa, perkantoran, serta 

hospitality (hotel). IVANA Design Studio mengutamakan kepuasan klien dengan 

memberikan service yang baik dari awal proses desain hingga after design.  

 

1.5. Rencana Pemasaran 

1.5.1. Strategi Pemasaran 

1.5.1.1 Segmentation 

 Segmentasi pasar IVANA Design Studio adalah pelaku usaha di Indonesia. 

Pada fase pertama, fokus pasar adalah di Pulau Jawa, karena masih merupakan 

pusat ekonomi di Indonesia sehingga diperkirakan pembangunan akan terus 

meningkat, dan sumber daya dan infrastruktur terus meningkat. Selain itu, 

IVANA Design Studio baru merintis sehingga perlu mempelajari pasar dengan 

baik, baru mengembangkan layanan ke luar pulau Jawa. Pada fase pertama, 

perusahaan menerima proyek residensial karena masih dalam tahap perkenalan. 
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Pada fase kedua, IVANA Design Studio memperluas layanan menjadi pelaku 

usaha di seluruh Indonesia. 

a. Fase 1 : B2B dan B2C 

• B2B : Pengusaha yang membuka kantor di Pulau Jawa, pengusaha 

retail di Pulau Jawa, pengusaha hotel di Pulau Jawa, pengusaha 

restaurant & café di Pulau Jawa, pengusaha salon & spa di Pulau Jawa. 

Kategori bisnis yang menjadi target perusahaan adalah dalam fase 

introduction. 

• B2C :  

! Segmentasi Demografis 

Usia  : 25-60 tahun 

Pendapatan : di atas Rp 15.000.000,00 per bulan 

! Segmentasi Geografis 

Kota  : Kota-kota di Pulau Jawa, terutama Surabaya, 

Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta. 

! Segmentasi Psikografi 

Kelas sosial : menengah ke atas 

Gaya hidup : modern, up to date, suka bersosialisasi 

Personality : kompetitif, terbuka akan perubahan, pribadi yang 

menginginkan kenyamanan & kemudahan, terbuka. 

b. Fase 2 : B2B 

• B2B : Mengutamakan pengusaha retail brand lokal di Indonesia yang 

sedang dalam tahap introduction dan growth. Segmentasi lain adalah 

pengusaha yang membuka kantor di Indonesia, pengusaha hotel di 
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Indonesia, pengusaha restaurant & café di Indonesia, dan pengusaha 

salon & spa di Indonesia. Kategori bisnis yang menjadi target 

perusahaan adalah dalam fase introduction dan growth. 

 

1.5.1.2  Targeting 

 Menentukan target pasar mempunyai tujuan untuk mengembangkan posisi 

produk dan menyesuaikan produk dengan segmen pasar yang ditarget. IVANA 

Design Studio menggunakan Differentiated Marketing, Pada fase pertama yaitu 

residensial dan bisnis yang sedang dalam fase introduction. Untuk residensial 

perusahaan melakukan marketing melalui word of mouth karena untuk rumah 

tinggal orang membutuhkan kepercayaan terhadap penyedia jasa. Sementara 

untuk bisnis start-up, perusahan melakukan marketing melalui media sosial, 

website, mengikuti komunitas bisnis, dan word of mouth. Pada fase kedua 

perusahaan fokus ke komersial (retail, restaurant & café, dan salon & spa), 

perkantoran, dan hospitality (hotel), dengan segmentasi bisnis dalam fase 

introduction dan growth. Pengusaha yang ditargetkan adalah pengusaha retail 

yang membutuhkan pergantian visual merchandise secara berkala dan pengusaha 

yang membutuhkan desain tempat usaha untuk meningkatkan harga jual usaha 

mereka (melalui aplikasi branding pada interior). Target klien adalah yang 

bisnisnya sedang dalam tahap introduction dan growth. Untuk perusahaan dengan 

tahap introduction, marketing diutamakan melalui media sosial, website, 

komunitas bisnis, pameran, dan dibantu word of mouth. Sementara untuk bisnis 

growth, perusahaan melakukan marketing diutamakan melalui word of mouth dan 
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komunitas bisnis, dibantu melalui artikel majalah, media sosial, website, dan 

pameran. 

 

1.5.1.3  Positioning 

 IVANA Design Studio menempatkan diri sebagai perusahaan konsultan 

yang memiliki kualitas dan harga yang tinggi. Kualitas yang dimaksud adalah 

kualitas desain dan pelayanan. Kualitas rendah adalah apabila perusahaan 

konsultan kurang mampu memberikan solusi desain yang menjawab 

permasalahan klien dan memiliki pelayanan yang kurang memuaskan. Sebaliknya 

kualitas tinggi adalah apabila perusahaan mampu memberikan solusi desain yang 

menjawab permasalahan klien dan memiliki pelayanan yang memuaskan. Harga 

rendah yang dimaksud adalah Rp 100.000,-/m2 dan harga tinggi adalah Rp 

700.000,-/m2 

a. Fase 1 

Bagan 1.1 Positioning Pesaing Berdasarkan Kualitas dan Harga pada Fase 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Dokumen olahan pribadi (2018) 
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 Pemetaan di atas adalah pada fase satu, IVANA Design Studio memiliki 

memasang harga lebih rendah karena merupakan fase pengenalan brand 

perusahaan ke masyarakat. Akan tetapi, harga tidak terlalu rendah, karena IVANA 

Design Studio mempunyai target ke depan untuk menempatkan diri sebagai 

perusahaan yang mempunyai kualitas dan harga yang tinggi. Kualitas desain dan 

pelayanan yang ditawarkan IVANA Design Studio di atas standar tapi masih di 

bawah kompetitor yang lebih berpengalaman. 

b. Fase 2 

Bagan 1.2 Positioning Pesaing Berdasarkan Kualitas dan Harga pada Fase 2 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Untuk fase dua, IVANA Design Studio meningkatkan kualitas dan harga. 

Kualitas IVANA Design Studio lebih tinggi dibandingkan Highstreet Studio dan 

Iconic Design, tetapi harga yang ditawarkan di atas Highstreet Studio dan di 

bawah Iconic Design. 

 

Sumber : Dokumen olahan pribadi (2018) 
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1.5.2. Bauran Pemasaran (4P/7P) 

1.5.2.1. Product 

Produk dan jasa yang ditawarkan IVANA Design Studio kepada klien 

adalah : 

a. Konsultasi interior : 

• Jasa konsultasi 

• Alternatif dan konsep desain yang memperkuat brand perusahaan 

klien melalui aplikasi interior 

• Dokumen gambar kerja 

• Gambar presentasi (gambar rancangan) 

• Material board 

• RAB 

• Rencana Kerja & Syarat-syarat 

• Spesifikasi teknis 

• Laporan pemakaian bahan 

• Laporan pelaksanaan  

• Layanan pengawasan berkala saat realisasi 

b. Paket desain interior dan desain visual merchandise (pada fase kedua) 

• Jasa konsultasi 

• Alternatif dan konsep desain yang memperkuat brand perusahaan 

klien melalui aplikasi interior 

• Dokumen gambar kerja desain interior 

• Gambar presentasi (gambar rancangan) desain interior 

• Material board desain interior 
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• RAB desain interior 

• Rencana Kerja & Syarat-syarat desain interior 

• Spesifikasi teknis desain interior 

• Laporan pemakaian bahan desain interior 

• Laporan pelaksanaan desain interior 

• Layanan pengawasan berkala saat realisasi desain interior 

• Alternatif dan konsep desain visual merchandise 

• Gambar presentasi (gambar rancangan) desain visual merchandise 

• RAB desain visual merchandise 

• Produksi dan instalasi visual merchandise 

Semua dokumen yang dihasilkan akan diberi logo IVANA Design Studio 

agar menjadi media pemasaran secara tidak langsung kepada supplier dan 

kontraktor yang mengerjakan proyek.  

 

1.5.2.2.  Price 

 Menurut Buku Pedoman HDII, jenis imbalan jasa yang diterima oleh 

konsultan desain interior mengacu pada dasar perhitungan persentase, meter 

persegi, per jam, dan lumpsum. IVANA Design Studio menggunakan perhitungan 

harga berdasarkan per meter persegi, karena IVANA Design Studio merupakan 

layanan desain saja, sehingga harga desain tidak terpengaruh apabila ada kenaikan 

pada harga kontraktor. Berdasarkan Buku Pedoman HDII, cara perhitungan per 

meter persegi ini merupakan cara perhitungan nilai imbalan jasa dengan luas total 

meter persegi area yang didesain dengan nilai satuan imbalan jasa. Nilai yang 
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dihasilkan dari perkalian presentase dengan rencana anggaran biaya pelaksanaan 

dibagi dengan luas proyek yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan proyek.  

 IVANA Design Studio membedakan harga untuk private space 

(residensial) dan public space. Berikut adalah harga yang ditetapkan oleh IVANA 

Design Studio : 

Tabel 1.10 Tabel Harga Berdasarkan Fase 

Fase Tahun Jenis Proyek Luasan 
< 500 m2 ≥ 500 m2 

1 1 Private Space Rp 180.000,00 / m2 Rp 150.000,00 / m2 
Public Space Rp 150.000,00 / m2 Rp 120.000,00 / m2 

2 Private Space Rp 200.000,00 / m2 Rp 170.000,00 / m2 
Public Space Rp 170.000,00 / m2 Rp 150.000,00 / m2 

3 Private Space Rp 250.000,00 / m2 Rp 220.000,00 / m2 
Public Space Rp 200.000,00 / m2 Rp 170.000,00 / m2 

4 Private Space Rp 300.000,00 / m2 Rp 260.000,00 / m2 
Public Space Rp 250.000,00 / m2 Rp 220.000,00 / m2 

2 1 Public Space Rp 350.000,00 / m2 Rp 300.000,00 / m2 
2 Public Space Rp 420.000,00 / m2 Rp 370.000,00 / m2 
3 Public Space Rp 500.000,00 / m2 Rp 450.000,00 / m2 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 Peningkatan harga dari tahun ke tahun sebanding dengan peningkatan 

kualitas desain dan pelayanan yang ditawarkan oleh IVANA Design Studio. 

Selain itu, terjadinya inflasi setiap tahun juga menjadi dasar dari kenaikan harga.  

 Pembayaran dapat dilakukan melalui cash ataupun transfer melalui bank.  

Untuk tahap pembayaran, IVANA Design Studio mengacu pada buku HDII, 

dengan modifikasi berdasarkan pengalaman saat kerja praktik (apprentice), dibagi 

menjadi beberapa termin, yaitu : 
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Tabel 1.11 Tabel Tahapan Pembayaran 

TAHAP PEKERJAAN PERSENTASE BOBOT 

Kesepakatan pemberian pekerjaan –  
Surat Perintah Kerja (SPK) 

10 % 

Pra desain:  
1.  Pengolahan data 

1.1  Program ruang 
1.2  Sketsa gagasan 

2.  Konsep final desain 

35 % 

Pengembangan Desain 30 % 

Dokumen Pelaksanaan 20 % 

Pelelangan & Pengawasan Berkala  
(Tahap Pelaksanaan Proyek) 

5% 

Jumlah Total 100 % 
Sumber : Dokumen Olahan Pribadi mengacu pada Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara 
Desainer Interior dan Pemberi Tugas, Jilid 2. Jakarta: Himpunan Desainer Interior (2017) 

Untuk pembayaran perwujudan desain berulang tanpa perubahan layout 

dan dimensi ruang, penetapan harga juga berdasarkan Buku Pedoman HDII, yaitu: 

Desain ke-1 sebesar : 100%   

a. Pengulangan desain ke-2 sampai dengan ke-10 sebesar: 75%   

b. Pengulangan desain ke-11 sampai dengan ke-20 sebesar: 50%   

c. Pengulangan desain ke-21 sampai dengan ke-50 sebesar: 25%   

d. Pengulangan desain ke-51 dan seterusnya sebesar: 5%   

Sementara untuk layanan paket desain interior dan desain visual 

merchandise, IVANA Design Studio menggunakan acuan perhitungan per meter 

persegi untuk desain interior dan visual merchandise yang pertama dan 

perhitungan harga berdasarkan persentase untuk desain visual merchandise 
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selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 1.12 Tabel Harga Desain Interior 
 

Fase Tahun Jenis Proyek Luasan 
< 500 m2 ≥ 500 m2 

2 1 Public Space Rp 350.000,00 / m2 Rp 300.000,00 / m2 
2 Public Space Rp 420.000,00 / m2 Rp 370.000,00 / m2 
3 Public Space Rp 500.000,00 / m2 Rp 450.000,00 / m2 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Harga untuk fee desain visual merchandise adalah : 

a. Paket dua kali ganti : 70% perkiraan biaya realisasi visual merchandise 

b. Paket empat kali ganti : 50% perkiraan biaya realisasi visual 

merchandise 

Tahap pembayaran paket desain interior dan desain visual merchandise 

IVANA Design Studio sama dengan layanan konsultasi desan interior. Sedangkan 

untuk biaya desain dan realisasi visual merchandise, 40% dibayarkan diawal, 

sementara pelunasan dibagi dua atau empat kali sesuai paket yang dipilih. 

Pelunasan dibayarkan satu minggu sebelum realisasi visual merchandise. 

Tabel 1.13 Tabel Tahapan Pembayaran Paket Desain Interior dan Desain Visual 

Merchandising 

TAHAP PEKERJAAN % BOBOT 
(INTERIOR) 

% BOBOT (VISUAL 
MERCHANDISE 2x) 

% BOBOT (VISUAL 
MERCHANDISE 4x) 

Kesepakatan pemberian 
pekerjaan –  
Surat Perintah Kerja (SPK) 

10 %   

 

Sumber : Dokumen Pribadi (2018) 
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Tabel 1.13 Tabel Tahapan Pembayaran Paket Desain Interior dan Desain Visual 

Merchandising (Sambungan) 

TAHAP PEKERJAAN % BOBOT 
(INTERIOR) 

% BOBOT (VISUAL 
MERCHANDISE 2x) 

% BOBOT (VISUAL 
MERCHANDISE 4x) 

Pra desain:  
1.  Pengolahan data 

1.1  Program ruang 
1.2  Sketsa gagasan 

2.  Konsep final desain 

35 % 40% 40% 

Pengembangan Desain 30 %   

Dokumen Pelaksanaan 20 %   

Pelelangan & Pengawasan 
Berkala  
(Tahap Pelaksanaan Proyek) 

5%   

Pengembangan & Realisasi 
Desain Visual Merchandise 
kedua 

 30% 20% 

Pengembangan & Realisasi 
Desain Visual Merchandise 
ketiga 

 30% 20% 

Pengembangan & Realisasi 
Desain Visual Merchandise 
keempat 

  20% 

Jumlah Total 100 % 100 % 100 % 
Sumber : Dokumen Pribadi (2018) 

 

1.5.2.3.  Promotion 

 Promosi yang dilakukan IVANA Design Studio untuk mengenalkan 

perusahaan ke masyarakat dilakukan secara online maupun offline, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Fase 1 : melalui word of mouth, media sosial (instagram, facebook, 

pinterest), website, marketing kit (kartu nama), buku portofolio, mengikuti 
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kompetisi, mengikuti komunitas interior arsitektur dan komunitas bisnis, 

dan memberikan kenang-kenangan kepada klien saat proyek selesai. 

b. Fase 2 : melalui word of mouth, media sosial (instagram, facebook, 

pinterest), website, buku portofolio, marketing kit (kartu nama, brosur, 

bolpen,  notebook/sketchbook), mengikuti komunitas interior arsitektur 

dan komunitas bisnis, mengikuti pameran skala nasional, menjadi 

pembicara di acara interior skala nasional, memberikan ucapan selamat 

saat pembukaan usaha klien dalam bentuk karangan bunga, dan 

memasukkan artikel di majalah. 

Marketing yang berperan penting bagi kelangsungan usaha konsultan 

interior adalah word of mouth, oleh karena itu IVANA Design Studio 

mengutamakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas desain dan 

pelayanan secara konsisten. Pemilihan website dan media sosial didasari oleh 

karena saat ini promosi melalui media online sangat efektif karena hampir semua 

kegiatan berbasis online. Pemberian kenang-kenangan saat proyek selesai, baik 

untuk klien residensial maupun komersial, juga dalam rangka menjalin hubungan 

baik dengan klien. IVANA Design Studio mengikuti komunitas bisnis untuk 

memperluas jaringan karena segmentasi perusahaan adalah para pelaku bisnis. 

Pada fase kedua, IVANA Design Studio mengikuti pameran skala nasional 

karena sudah memiliki portofolio dan pengalaman yang cukup sehingga siap 

memperluas jaringan dengan pelaku bisnis yang berhubungan, misalnya supplier 

dan kontraktor. Marketing kit berupa bolpen dan notebook/sketchbook akan 

diberikan kepada desainer, dan digunakan saat meeting dengan klien, sehingga 

akan menciptakan branding experience terhadap IVANA Design Studio. Promosi 
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melalui artikel di majalah tidak hanya majalah desain melainkan majalah lifestyle, 

teknologi, atau bisnis, karena target pemasaran adalah pelaku bisnis.  

 

1.5.2.4.  Place 

Lokasi yang dipilih IVANA Design Studio adalah Surabaya karena 

perkembangan sektor retail yang semakin berkembang dan didukung infrastruktur 

yang memadai menjadikan Surabaya masuk dalam lima besar kota yang menjadi 

kawasan potensial investasi properti (PR/ Pamudji/ FER, 2015). Pada fase 

pertama, kantor IVANA Design Studio adalah di Stamford place ST 8 no. 2 

Citraland, Surabaya Barat. Pada fase ini, meeting dengan klien dilakukan di café 

seperti Starbucks, Excelso, untuk menjaga brand perusahaan yang modern dan 

berkualitas. 

 Pada fase kedua, perusahaan menyewa kantor di Jalan Ketupa no.4, 

Surabaya. Pemilihan lokasi di Surabaya Pusat atas dasar mudah dijangkau dari 

berbagai belahan Surabaya. 

 

1.5.2.5.  People 

Pada fase pertama perusahaan, owner menjalankan sendiri perusahaan 

yaitu sebagai principal, designer, finance, dan marketing. Owner dibantu oleh 

branding consultant yang merupakan freelancer dalam menganalisis brand image 

dari perusahaan klien. Tenaga freelancer yang direkrut adalah yang memiliki 

kemampuan yang baik, etika yang baik, tepat waktu, dan mampu  bekerja sama 

dengan baik. 
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Sementara pada fase kedua, perusahaan merekrut karyawan yang 

mempunyai kualitas yang baik. Kualitas yang dimaksud adalah hard skill dan soft 

skill. Hard skill yang diinginkan adalah kemampuan di bidang masing-masing dan 

kemampuan berbahasa Inggris untuk beberapa karyawan, sementara soft skill 

yang diinginkan adalah etika yang baik, jujur, dispilin, mau belajar, mampu 

bekerja sama dalam tim, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Selain itu, semua 

karyawan harus berpenampilan yang rapi dan menarik. Desainer, termasuk 

branding designer dan site engineer, mengenakan pakaian bebas yang rapi dan 

sopan, sementara selain desainer akan mengenakan seragam kantor. Hal ini 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa IVANA Design Studio menciptakan 

branding experience. Semua karyawan, terutama yang sering berhubungan 

dengan klien yaitu project manager, designer, brand designer, site engineer, dan 

finance akan mendapat pelatihan mengenai Customer Service Excellence.  Hal-hal 

tersebut diperlukan karena IVANA Design Studio mengutamakan service 

excellence dalam pelayanan.  

IVANA Design Studio akan menjalin kerjasama dengan workshop dalam 

mengerjakan proses produksi dan instalasi visual merchandise. Workshop yang 

dipilih adalah yang mampu menjaga kualitas pekerjaan dan memiliki etika yang 

baik. 

 

1.5.2.6. Process 

Proses konsultasi desain IVANA Design Studio dimulai dari pertemuan 

dengan klien sampai produk selesai terealisasi dan sampai after design services. 

IVANA Design Studio mengutamakan service dalam setiap proses desain, dengan 
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dasar Service Excellence. Berikut adalah proses desain interior IVANA Design 

Studio yang mengacu pada buku pedoman HDII: 

a. Pradesain 

Untuk klien di luar Surabaya, menemui klien di lokasi sesuai perjanjian di 

awal, tetapi untuk klien yang berlokasi di Surabaya diarahkan untuk bertemu di 

kantor IVANA Design Studio. Hal ini bertujuan agar klien lebih mengingat 

IVANA Design Studio dan memberikan promosi secara word of mouth kepada 

koneksi mereka. 

b. Pengembangan desain dan dokumen pelelangan 

Pada setiap dokumen yang dihasilkan, akan diberi logo IVANA Design 

Studio sehingga menjadi media pemasaran secara tidak langsung kepada supplier 

dan kontraktor yang mengerjakan proyek. 

c. Pelelangan (optional, bila menggunakan kontraktor hasil referensi klien 

atau kontraktor  rekanan tidak ada proses pelelangan). 

Apabila memungkinkan, yaitu untuk proyek di Surabaya, proses 

aanwijzing dilakukan di kantor IVANA Design Studio, agar menjadi media 

promosi kepada kontraktor dan supplier peserta lelang. Sementara untuk proyek 

di luar Surabaya, dilakukan sesuai perjanjian dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

d. Pengawasan berkala 

Memberikan update ke klien mengenai proses pengerjaan proyek, dan 

apabila disetujui klien akan memasukkan proses pengerjaan ke media sosial 

(instagram story). 
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e. After Design Service 

Memberikan ucapan selamat, misalnya dalam bentuk karangan bunga, saat 

pembukaan usaha klien. IVANA Design Studio akan mengunduh proyek ke 

website/ media sosial sesuai persetujuan dengan klien. 

Untuk layanan paket desain interior dan desain visual merchandise, proses 

yang dilalui serupa namun ada tambahan, yaitu : 

a. Pradesain 

Untuk klien di luar Surabaya, menemui klien di lokasi sesuai perjanjian di 

awal, tetapi untuk klien yang berlokasi di Surabaya diarahkan untuk bertemu di 

kantor IVANA Design Studio.  

b. Pengembangan desain dan dokumen pelelangan 

Pada setiap dokumen yang dihasilkan, akan diberi logo IVANA Design 

Studio sehingga menjadi media pemasaran secara tidak langsung kepada supplier 

dan kontraktor yang mengerjakan proyek. Pada tahap ini, pengembangan desain 

visual merchandising hanya untuk desain pertama. 

c. Pelelangan (optional, bila menggunakan kontraktor hasil referensi klien 

atau kontraktor  rekanan tidak ada proses pelelangan). 

Apabila memungkinkan, yaitu untuk proyek di Surabaya, proses 

aanwijzing dilakukan di kantor IVANA Design Studio, agar menjadi media 

promosi kepada kontraktor dan supplier peserta lelang. Sementara untuk proyek 

di luar Surabaya, dilakukan sesuai perjanjian dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 
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d. Pengawasan berkala 

Memberikan update ke klien mengenai proses pengerjaan proyek, dan 

apabila disetujui klien akan memasukkan proses pengerjaan ke media sosial 

(instagram story). 

e. Produksi properti visual merchandising 

Memberikan update ke klien mengenai proses produksi properti, dan 

memasukkan proses pengerjaan ke media sosial (instagram story). 

f. Instalasi 

Proses instalasi diawasi oleh site engineer dan atau desainer yang 

bertanggung jawab, hal ini sekaligus untuk mengawasi perilaku tukang dari 

workshop agar menjaga nama baik IVANA Design Studio. Memberikan update 

ke klien mengenai proses instalasi, dan memasukkan proses instalasi ke media 

sosial (instagram story). 

g. After Design Service 

Memberikan ucapan selamat (misalnya dalam bentuk karangan bunga) 

saat pembukaan usaha klien. IVANA Design Studio akan mengunduh proyek ke 

website/ media sosial sesuai persetujuan dengan klien. 

h. Pengembangan desain visual merchandising berikutnya 

Pada setiap dokumen yang dihasilkan, akan diberi logo IVANA Design 

Studio. 

i. Produksi properti visual merchandising 

Memberikan update ke klien mengenai proses produksi properti, dan 

memasukkan proses pengerjaan ke media sosial (instagram story). 
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j. Instalasi visual merchandising berkiutnya 

Proses instalasi diawasi oleh site engineer dan atau desainer yang 

bertanggung jawab. Memberikan update ke klien mengenai proses instalasi, dan 

memasukkan proses instalasi ke media sosial (instagram story). 

k. After Design Service 

IVANA Design Studio akan mengunduh proyek ke website/ media sosial 

sesuai persetujuan dengan klien. 

 

1.5.2.7.  Physical Evidence 

Bukti fisik dari perusahaan IVANA Design Studio antara lain : 

a. Portfolio yang berisikan hasil proyek IVANA Design Studio. Portofolio 

dalam bentuk online, buku cetak, maupun dipamerkan di lobby kantor 

IVANA Design Studio. 

b. Kantor IVANA Design Studio. Kantor IVANA Design Studio berfungsi 

sebagai tempat meeting dengan klien, supplier, dan kontraktor sekaligus 

sebagai showroom hasil desain. Desain kantor IVANA Design Studio 

menunjukkan aplikasi branding perusahaan pada interior melalui 

pemilihan warna yang didasarkan logo, aplikasi logo pada setiap 

ruangan, penggunaan style modern, dan bersifat terbuka terhadap klien. 

Kantor IVANA Design Studio dibagi menjadi beberapa area yaitu : 

- Area publik yang terdiri dari lobby dan portfolio display. Pada area yang 

menjadi ruang tunggu ini, hasil portofolio dipamerkan di salah satu sisi. 
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Gambar 1.2 Lobby IVANA Design Studio 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 

 
- Area semi publik, yaitu area brainstorming. Area brainstorming berada 

di tengah kantor, dan merupakan ruang yang fleksibel, digunakan untuk 

meeting dengan klien karena sekaligus untuk menunjukkan kepada klien 

hasil desain IVANA Design Studio untuk area komersial, dan bisa 

menjadi ruang makan karyawan saat istirahat makan siang. Dari area 

brainstorming ini, klien bisa mendapat view ke studio desain, ruang 

direktur, kantor umum, dan perpustakaan. 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Area Brainstorming IVANA Design Studio 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 

 

 

(a) View dari Area Brainstorming 
menuju Studio Desain 

(b) View dari Area Brainstorming 
menuju Perpustakaan 
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- Area semi privat yaitu perpustakaan dan ruang meeting. 

- Area privat yaitu studio desain, ruang direktur, dan kantor umum. 

 

 

 

Gambar 1.4 Logo IVANA Design Studio pada Beberapa Ruangan 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 

 
- Area servis : janitor, toilet, storage 

c. Para karyawan yang berpakaian eksekutif dan rapi. 

Project manager, designer, branding designer, dan site engineer, 

mengenakan pakaian bebas yang rapi dan sopan, sementara karyawan 

selain desainer akan mengenakan seragam kantor, untuk menunjukkan 

bahwa IVANA Design Studio membantu menciptakan branding 

experience. 

1.5.3. Marketing Plan dan Sales Forecast 

1.5.3.1.  Marketing Plan 

Tabel 1.14 Tabel Marketing Plan Non Rutin Fase I Selama Empat Tahun 

Non Rutin 

No
. 

Kegiatan Harga 

1 Membuat kartu nama Rp 200.000,00 (x4) 

2. Mengupload instagram, facebook, pinterest  

3. Mengkuti kompetisi interior (biaya pendaftaran, print 
kertas, bensin) 

Rp 1.000.000,00 (x2) 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
 
 

 

(a) Studio IVANA Design Studio (b) Lobby IVANA Design Studio 
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Tabel 1.14 Tabel Marketing Plan Non Rutin Fase I Selama Empat Tahun (Sambungan) 

Non Rutin 

No
. 

Kegiatan Harga 

4. Karangan bunga untuk pembukaan usaha klien (asumsi 
18 proyek) 

Rp 500.000,00 (x18) 

5.  Kenang-kenangan untuk proyek residensial (asumsi 10 
proyek) 

Rp 800.000,00 (x10) 

TOTAL Rp 19.800.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
 

Tabel 1.15 Tabel Marketing Plan Rutin Fase I Selama Empat Tahun 

Rutin 

No
. 

Kegiatan Harga 

1 Iuran member HDII Rp 200.000,00 (x4) 

2. Membuat buku portfolio (dua tahun sekali) Rp 600.000,00 (x2) 

3. Sewa domain & hosting website (dimulai pada tahun 
kedua) 

Rp 1.440.000,00 (x3) 

 

4. Dana persiapan untuk acara komunitas bisnis Rp 500.000,00 (x4) 

TOTAL Rp 8.320.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Pada fase pertama, marketing plan non rutin dan rutin dihitung selama 

empat tahun. Pada marketing plan non rutin, perusahaan mengikuti kompetisi 

interior untuk mencari nama dan relasi, perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah 

mulai dari biaya pendaftaran sampai print kertas. Perusahaan berencana mengikuti 

kompetisi sebanyak dua kali. Untuk menjaga hubungan baik dengan klien, 

IVANA Design Studio memberikan karangan bunga saat pembukaan usaha klien 

dan kenang-kenangan untuk proyek residensial yang telah selesai. Sementara 

untuk marketing plan rutin, IVANA Design Studio menyewa website mulai tahun 

kedua dengan harga domain dan hosting Rp 1.440.000,00 per tahun. Hal ini 
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bertujuan agar website perusahaan masuk dalam daftar pencarian search engine. 

Perusahaan juga bergabung dengan komunitas bisnis untuk memperkenalkan 

perusahaan karena segmentasi perusahaan adalah pelaku bisnis, khusunya yang 

sedang dalam fase introduction. Untuk biaya registrasi tidak tertulis di internet, 

sehingga perusahaan menyediakan dana sebesar Rp 500.000,- per tahun untuk 

dana persiapan apabila ada acara komunitas. Pada fase kedua, marketing plan 

IVANA Design Studio adalah sebagai berikut . 

Tabel 1.16 Tabel Marketing Plan Non Rutin Fase II Selama Tiga Tahun 

Non Rutin 

No
. 

Kegiatan Harga 

1 Membuat marketing kit (kartu nama, 
notebook/sketchbook, bolpen, brosur) 

Rp 1.500.000,00 (x3) 

2. Mengupload instagram, facebook, pinterest  

3. Membeli website Rp 8.000.000,00  

4. Karangan bunga untuk pembukaan usaha klien (asumsi 
32 proyek) 

Rp 600.000,00 (x32) 

5. Pameran di interior fair (stand, bensin, marketing kit, 
dekorasi stand, makan pegawai) 

Rp 12.000.000,00  

6. Memuat artikel pada majalah (asumsi 4x) Rp 1.000.000,00 (x4) 

TOTAL Rp 47.700.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
 

Tabel 1.17 Tabel Marketing Plan Rutin Fase I Selama Tiga Tahun 

Rutin 

No
. 

Kegiatan Harga 

1 Iuran member HDII Rp 220.000,00 (x3) 

2. Membuat buku portfolio Rp 700.000,00 (x3) 

3. Dana persiapan untuk acara komunitas bisnis Rp 750.000,00 (x4) 

TOTAL Rp 5.760.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Pada fase kedua, IVANA Design Studio berencana mengikuti interior fair 

seperti pameran skala nasional, untuk bertemu langsung dengan calon klien, serta 

mendapat relasi sesama peserta pameran, supplier, dan kontraktor. IVANA 

Design Studio juga berencana memasukkan artikel di majalah lifestyle, teknologi, 

dan bisnis, karena segmentasi pasar perusahaan adalah pelaku bisnis. Pemberian 

karangan bunga saat pembukaan usaha klien juga bertujuan untuk menjaga 

hubungan baik dengan klien. Perusahaan juga bergabung dengan komunitas bisnis 

untuk memperluas jaringan karena segmentasi perusahaan adalah pelaku bisnis, 

khususnya yang sedang dalam fase introduction dan growth. Perusahaan 

merencanakan akan meningkatkan keanggotaan dalam komunitas bisnis sehingga 

dana persiapan per tahun meningkat menjadi Rp 750.000,- per tahun. Perusahaan 

menambah jenis marketing kit berupa notebook/sketchbook , bolpen, dan brosur 

karena pada fase dua IVANA Design Studio mengikuti pameran dan memiliki 

karyawan sehingga bisa digunakan saat meeting dengan klien. 

 

1.5.3.2. Sales Forecast 

Perencanaan sales forecast IVANA Design Studio dibagi menjadi dua 

fase, dengan perkiraan sebagai berikut : 

Tabel 1.18 Tabel Sales Forecast Fase I 

Thn Klasifi-
kasi 

Perkiraan 
Jumlah 
Proyek 

Perkiraan 
Luasan 
Proyek 

Perkiraan 
Total 
Luasan 

Perkiraan 
Harga/ m2 

Perkiraan 
Pendapatan/ 
Tahun 

2021 Private 
Space 

3 200 m2 600 m2 Rp 180.000,00  Rp 108.000.000,00 

 Public 
Space 

3 200 m2 600 m2 Rp 150.000,00 Rp 90.000.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.18 Tabel Sales Forecast Fase I (Sambungan) 

Thn Klasifi-
kasi 

Perkiraan 
Jumlah 
Proyek 

Perkiraan 
Luasan 
Proyek 

Perkiraan 
Total 
Luasan 

Perkiraan 
Harga/ m2 

Perkiraan 
Pendapatan/ 
Tahun 

2021 Private 
Space 

3 200 m2 600 m2 Rp 180.000,00  Rp 108.000.000,00 

 Public 
Space 

3 200 m2 600 m2 Rp 150.000,00 Rp 90.000.000,00 

2022 Private 
Space 

3 200 m2 600 m2 Rp 200.000,00  Rp 120.00.000,00 

 Public 
Space 

4 200 m2 800 m2 Rp 170.000,00 Rp 136.000.000,00 

2023 Private 
Space 

2 350 m2 700 m2 Rp 250.000,00  Rp 175.000.000,00 

 Public 
Space 

5 250 m2 1250 m2 Rp 200.000,00 Rp 250.000.000,00 

2024 Private 
Space 

2 400 m2 800 m2 Rp 300.000,00  Rp 240.000.000,00 

 Public 
Space 

6 250m2 1500 m2 Rp 250.000,00 Rp 375.000.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
 

Tabel 1.19 Tabel Sales Forecast Fase II 

Thn Perkiraa
n Jumlah 
Proyek 

Perkiraan 
Luasan 
Proyek 

Perkiraa
n Total 
Luasan 

Perkiraan 
Harga/ m2 

Perkiraan 
Pendapatan/ Tahun 

2025 7 300 m2 2100 m2 Rp 350.000,00  Rp 735.000.000,00 

2026 6 350 m2 2100 m2 Rp 420.000,00 Rp 882.000.000,00 

2027 5 400 m2 2000 m2 Rp 500.000,00  Rp 1.000.000.000,00 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
 

Tabel di atas menjelaskan perkiraan jumlah proyek dan total pendapatan 

yang didadapat IVANA Design Studio per tahun. Pada fase pertama, IVANA 

Design Studio menerima proyek private space (residential), sementara pada fase 

kedua, IVANA Design Studio fokus pada proyek public space. Sementara untuk 

layanan paket desain interior dan desain visual merchandise pada fase kedua, 

berikut adalah tabel perkiraan jumlah proyek dan total pendapatan : 
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Tabel 1.20 Tabel Sales Forecast  Paket Desain Interior dan Desain Visual Merchandise 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2017) 

!

Thn Perkira
an 
Jumlah 
Proyek 

Perkiraan 
Luasan 
Proyek 

Perkiraan Harga 
interior/ m2 

Perkiraan 
Pendapatan 
desain interior/ 
Tahun 

Paket 
2x 

Paket 
4x 

Perkiraan Total 
Biaya Produksi 
Visual 
Merchandising 

% Design 
Fee Visual 
Merchandi
sing 

Perkiraan 
Design Fee 
Visual 
Merchandising 

Perkiraan 
Pendapatan 
Visual 
Merchandising / 
Tahun 

Perkiraan 
Pendapatan 
Total/ Tahun 

2025 3 300 m2 Rp 350.000,00 Rp 
210.000.000,00 

3 - Rp 
16.000.000,00 

70% Rp 
11.200.000,00  

Rp 
33.460.000,00 

Rp 
243.460.000,00 

2026 3 300 m2 Rp 420.000,00 Rp 
378.000.000,00 

3  Rp 
18.000.000,00 

70% Rp 
12.600.000,00  

Rp 
37.800.000,00 

Rp 
415.800.00,00 

2 300 m2 Rp 420.000,00 Rp 
252.000.000,00 

 2 Rp 
36.000.000,00 

50% Rp 
18.000.000,00  

Rp 
36.000.000,00 

Rp 
288.000.00,00 

2027 3 400 m2 Rp 500.000,00 Rp 
600.000.000,00 

3  Rp 
22.000.000,00 

70% Rp 
15.400.000,00  

Rp 
46.200.000,00 

Rp 
646.200.00,00 

3 400 m2 Rp 500.000,00 Rp 
600.000.000,00 

 3 Rp 
44.000.000,00 

50% Rp 
22.000.000,00  

Rp 
66.000.000,00 

Rp 
666.000.00,00 
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1.6 Ringkasan Manajemen Sumber Daya 

1.6.1 Personel dan Uraian Pekerjaan 

Tabel 1.21 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan 

Jabatan Fase 1 Fase 2 Deskripsi Pekerjaan 

Principal / owner 1 1 

• Bertanggung jawab penuh memimpin jalannya 
perusahaan 

• Menemui & diskusi dengan klien 
• Mengambil keputusan 
• Mengawasi keuangan & marketing perusahaan 
• Mengawasi proses-proses desain, final desain, 

supervisi pengerjaan kontraktor 
• Melakukan quality control 
• Presentasi pada klien 
• Memimpin evaluasi kerja perusahaan 
• Mengatur sistem bonus untuk karyawan 
• Mengevaluasi kinerja karyawan 
• Perekrutan dan seleksi karyawan 
• Membuat job desc karyawan 
• Mengevaluasi struktur organisasi 

Personal Assistance - 1 

• Bertanggung jawab atas segala kegiatan 
administrasi, pendataan, dan menyimpan arsip  

• Membuat SPK 
• Mencatat dan mengatur jadwal-jadwal penting 

perusahaan (meeting, deadline) 
• Mencatat dan mengingatkan jadwal principal 
• Mencatat data-data karyawan 
• Mencari program training atau course untuk 

karyawan 
• Membuat surat-surat penting perusahaan 
• Berperan sebagai receptionist dan customer service 

perusahaan yaitu menerima telpon, email, dan 
menyambut tamu.  

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.21 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan (Sambungan) 

Jabatan Fase 1 Fase 2 Deskripsi Pekerjaan 

Finance - 1 

• Mencatat arus pemasukan dan pengeluaran 
keuangan perusahaan 

• Menerima dan menagih termin pembayaran 
• Membuat surat penawaran (bersama principal) 
• Membayar pajak 
• Membuat budget pengeluaran keperluan perjalanan 

dinas ataupun kegiatan studi banding perusahaan. 
• Mendaftar kebutuhan karyawan lain yang perlu 

dibeli oleh perusahaan 
• Membayar gaji dan bonus karyawan 
• Melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran 

keuangan perusahaan 
• Membuat laporan keuangan setiap bulan 

Marketing - 1 

• Mengatur strategi pemasaran perusahaan  
• Mengatur operasional website dan media sosial 

perusahaan 
• Mengatur hubungan antara internal dengan 

eksternal perusahaan 
• Mengatur karangan bunga dan kenang-kenangan 

untuk klien 
• Mencari informasi mengenai pameran dan 

mengatur persiapan kegiatan pameran (sesuai 
persetujuan principal) 

• Mencari majalah yang memiliki potensial terbaik 
untuk pemasangan artikel 

Project Manager - 1 

• Bertanggung jawab terhadap kelangsungan semua 
proyek, termasuk visual merchandise 

• Bertanggung jawab terhadap pekerjaan designer, 
branding designer, dan site engineer 

• Mengatur jadwal deadline proyek 
• Melakukan quality control terhadap proses desain 
• Mengecek dokumen pelelangan 
• Membantu proses pelelangan kontraktor 
• Negosiasi dengan supplier dan kontraktor 
• Mengawasi proses produksi dan instalasi visual 

merchandise bersama designer dan site engineer  
• Memberikan informasi kepada klien mengenai 

perawatan material dan furniture 
• Mendampingi desainer yang masih baru 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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 Tabel 1.21 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan (Sambungan) 

Designer - 5 

• Meeting dan presentasi ke klien 
• Mengukur & survey lokasi proyek bersama site 

engineer 
• Brainstorming dengan principal dan branding 

designer mengenai konsep proyek dan aplikasi 
branding perusahaan klien. 

• Bertanggung jawab terhadap proses desain proyek 
yang diberikan principal baik desain interior 
maupun visual merchandising: 
! Pradesain 
! Perkiraan RAB 
! Pengembangan desain 
! RAB 
! Dokumen pelelangan 

• Bertanggung jawab terhadap pekerjaan drafter & 
internship 

• Mengawasi pekerjaan kontraktor bersama site 
engineer 

• Mengawasi proses produksi dan instalasi visual 
merchandise bersama project manager dan site 
engineer 

• Melaporkan segala hal mengenai proyek ke project 
manager 

 

Branding Designer - 1 

• Meeting dengan klien bersama principal 
• Melakukan deep research terhadap brand 

perusahaan klien, meliputi karakter dan visi 
perusahaan klien, customer segments, value 
perusahaan klien, dsb. 

• Brainstorming dengan designer dan principal 
mengenai konsep aplikasi branding perusahaan 
klien 

• Bertanggung jawab terhadap kebutuhan grafis pada 
interior ruangan 

• Mengecek alternatif konsep desain 
• Melaporkan segala hal mengenai desain aplikasi 

branding ke project manager 

Site Engineer - 1 

• Mengukur & survey lokasi proyek bersama 
designer 

• Mengawasi pengerjaan kontraktor 
• Mengawasi proses produksi dan instalasi visual 

merchandise bersama designer dan project 
manager 

• Melaporkan segala hal mengenai pelaksanaan 
proyek ke project manager 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Tabel 1.21 Tabel Personel dan Uraian Pekerjaan (Sambungan) 

Jabatan Fase 1 Fase 2 Deskripsi Pekerjaan 

Drafter  - 2 
• Mengkomunikasikan desain dalam bentuk 2D 

(gambar teknik) 
• Melaporkan pekerjaan ke designer 

Drafter outsource / 
internship 

1-4 1-2 

• Mengkomunikasikan desain dalam bentuk 2D 
(gambar teknik) 

• Melaporkan pekerjaan ke designer 
• Untuk internship, bisa belajar berbagai proses 

desain 

Helper  - 1 
• Menjaga kebersihan kantor perusahaan 
• Membantu operasional pihak internal 

perusahaan 

Driver  - 1 • Antar jemput keperluan internal perusahaan 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

Struktur organisasi IVANA Design Studio pada fase 1 dan 2 : 

Bagan 1.3 Struktur Organisasi Fase 1 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi (2017) 
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Bagan 1.4 Struktur Organisasi Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen pribadi (2018) 

1.6.2. Pelaksanaan pada Sistem Recruiting, Training, Rewarding 

a. Recruiting 

Tabel 1.22 Tabel Kriteria Rekruitmen 

Deskripsi Pekerjaan Kriteria 

Personal Assistance a. Pendidikan minimal D3 (Diutamakan akademi 
sekretaris/ administrasi/ manajemen) 

b. Usia maksimal 30 tahun (diutamakan wanita) 
c. Berpenampilan menarik 
d. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
e. Pekerja keras, jujur, teratur, ramah 
f. Mau belajar 
g. Memiliki skill komunikasi yang baik 
h. Diutamakan yang mampu berbahasa Inggris 
i. Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint) 
j. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 

Sumber : Dokumen pribadi (2017) 
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Tabel 1.22 Tabel Kriteria Rekruitmen (Sambungan) 

Deskripsi Pekerjaan Kriteria 

Finance a. Pendidikan minimal S1 Akuntansi/ Finance 
b. Berpenampilan menarik 
c. Usia maksimal 35 tahun 
d. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
e. Pekerja keras, jujur, teliti 
f. Mau belajar 
g. Memiliki skill komunikasi yang baik 
h. Diutamakan mampu berkomunikasi menggunakan 

bahasa Inggris 
i. Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint) 
j. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 

Marketing a. Pendidikan minimal S1 (Diutamakan 
DKV/IT/ilkom) 

b. Berpenampilan menarik 
c. Usia maksimal 35 tahun 
d. Bertanggung jawab, disiplin, jujur 
e. Pekerja keras, jujur, sopan, ramah 
f. Mau belajar 
g. Memiliki skill komunikasi yang baik 
h. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa 

Inggris 
i. Menguasai Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint), Adobe Photoshop/Ilustrator/Corel 
Draw 

j. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 
Project manager a. Pendidikan minimal S1 Desain Interior/Arsitek 

b. Berpenampilan menarik 
c. Menguasai AutoCad, 3Ds Max, Sketchup, 

Photoshop/Ilustrator/Corel Draw 
d. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
e. Pekerja keras, jujur, enerjik 
f. Mampu bekerja di bawah tekanan dan cepat 
g. Memiliki kemampuan untuk mengatur tim dan 

bekerja dalam tim 
h. Memiliki skill komunikasi yang baik 
i. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa 

Inggris 
j. Pengalaman bekerja minimal 2 tahun 
k. Diutamakan memiliki kendaraan pribadi 

Sumber : Dokumen pribadi (2017) 
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Tabel 1.22 Tabel Kriteria Rekruitmen (Sambungan) 

Deskripsi Pekerjaan Kriteria 

Designer a. Pendidikan minimal S1 Desain Interior/Arsitek 
b. Berpenampilan menarik 
c. Menguasai AutoCad, 3Ds Max, Sketchup, 

Photoshop/Ilustrator/Corel Draw 
d. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
e. Pekerja keras, jujur, enerjik 
f. Mampu bekerja di bawah tekanan dan cepat 
g. Mampu bekerja dalam tim 
h. Memiliki skill komunikasi yang baik 
i. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa 

Inggris 
j. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 
k. Diutamakan memiliki kendaraan pribadi 

Branding Designer a. Diutamakan pendidikan minimal S1 Desain 
Komunikasi Visual 

b. Berpenampilan menarik 
c. Menguasai ilmu branding perusahaan  
d. Menguasai Adobe (Photoshop/Ilustrator/Corel 

Draw) atau software sejenis. 
e. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
f. Pekerja keras, jujur, enerjik 
g. Mampu bekerja di bawah tekanan dan cepat 
h. Mampu bekerja dalam tim 
i. Memiliki skill komunikasi yang baik 
j. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa 

Inggris 
k. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 
l. Diutamakan memiliki kendaraan pribadi 

Sumber : Dokumen pribadi (2017) 
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Tabel 1.22 Tabel Kriteria Rekruitmen (Sambungan) 

Deskripsi Pekerjaan Kriteria 

Site Engineer a. Diutamakan pendidikan minimal S1 Teknik Sipil  
b. Berpenampilan menarik 
c. Memahami AutoCad 
d. Menguasai dasar-dasar konstruksi bangunan 
e. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
f. Pekerja keras, jujur, enerjik, teliti 
g. Mampu bekerja di bawah tekanan dan cepat 
h. Mampu bekerja dalam tim 
i. Memiliki skill komunikasi yang baik 
j. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 
k. Diutamakan memiliki kendaraan pribadi 

Outsource 

a. Pendidikan minimal SMK 
b. Berpenampilan menarik 
c. Menguasai AutoCad, 3Ds Max, Sketchup, 

Photoshop/Ilustrator/Corel Draw 
d. Bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu 
e. Pekerja keras, jujur 
f. Mampu bekerja di bawah tekanan dan cepat 
g. Mampu bekerja dalam tim 
h. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja 

Helper 

a. Berpenampilan rapi 
b. Jujur 
c. Bertanggung jawab 
d. Sopan 

Driver 

a. Berpenampilan rapi 
b. Mempunyai SIM A dan SIM C 
c. Jujur 
d. Bertanggung jawab 
e. Sopan 

Sumber : Dokumen pribadi (2017) 
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b.Training 

Pelatihan yang diberikan untuk karyawan ada pelatihan untuk soft 

skill dan hard skill. Pelatihan soft skill yaitu seperti pelatihan Customer 

Service Excellence, diwajibkan untuk karyawan terutama yang sering 

berhubungan dengan klien yaitu project manager, designer, brand designer, 

site engineer, dan finance Pelatihan diadakan minimal setahun sekali, dengan 

mengundang pembicara yang kompeten, atau mengikuti kursus yang 

berhubungan. 

Pelatihan untuk hard skill yaitu untuk penyetaraan kemampuan 

menggunakan software design seperti AutoCad, SketchUp, 3DsMax, 

Rhinoceros. Pelatihan diadakan terutama ketika ada rencana penggunaan 

software baru atau diberikan sebagai reward kepada karyawan terbaik setiap 

tahunnya. Agar menguasai kemampuan mendesain visual merchandising, 

minimal dua orang desainer yang terlihat unggul di bidang retail akan 

diikutkan training/course mengenai visual merchandising. Selain itu, untuk 

project manager, designer, dan branding designer akan diikutkan seminar 

atau studi banding bersama ke luar negeri untuk selalu update mengenai 

perkembangan tren dan teknologi. 

c. Rewarding 

Sistem rewarding diberikan untuk menambah motivasi dan 

performa para karyawan perusahaan guna bekerja sama mencapai visi misi 

perusahaan. Pada fase pertama, karena menggunakan tenaga outsource, 

reward diberikan sebagai bentuk terima kasih dan untuk menjaga hubungan 

kerjasama yang baik. Reward yang diberikan pada tenaga outsource diberikan 
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pada akhir tahun berupa fee tambahan sebesar 5% dari fee outsource selama 

setahun. Sementara pada fase kedua, reward-reward yang diberikan pada 

karyawan antara lain : 

• Reward setiap proyek. Reward diberikan kepada designer setiap 

menyelesaikan suatu proyek. Reward yang diberikan berupa fee 

tambahan yang berasal dari persenan design fee, tergantung dari 

luasan proyek. Untuk proyek dengan luas <500m2, fee tambahan 

sebesar 2% dari design fee, untuk proyek dengan luas >500m2 fee 

tambahan sebesar 1% dari design fee. Designer bertanggung jawab 

terhadap hampir seluruh proses desain suatu proyek, di bawah 

pengawasan project manager. 

• Reward setiap proyek untuk project manager, branding designer, 

dan site engineer setiap menyelesaikan suatu proyek. Reward yang 

diberikan berupa fee tambahan yang berasal dari persenan design 

fee, tergantung dari luasan proyek. Untuk proyek dengan luas 

<500m2, fee tambahan masing-masing sebesar 1% dari design fee, 

untuk proyek dengan luas >500m2 fee tambahan masing–masing 

sebesar 0,5% dari design fee. 

• Reward marketing. Reward marketing diberikan kepada karyawan, 

baik desainer, marketing, personal assistance, maupun finance yang 

berhasil mendapatkan proyek bagi perusahaan. Reward yang 

diberikan berupa fee tambahan sebesar 1% dari design fee. 

• Reward training. Reward training diberikan kepada satu desainer 

terbaik setiap tahun, berupa training hardskill untuk menguasai 
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suatu software.  

• Studi banding. Studi banding dilakukan oleh principal beserta para 

desainer (project manager, designer, dan branding designer) ke luar 

negeri dengan tujuan untuk observasi dan menambah pengetahuan 

mengenai tren dan teknologi. Studi banding diadakan apabila akan 

ada proyek di luar negeri. 

• Outing, yang berguna untuk mempererat hubungan antar karyawan 

dan antar karyawan dengan principal. Acara ini diakan dua bulan 

sekali, bisa berupa sekadar makan bersama di luar jam kantor, atau 

pergi bertamasya ke luar kota. 

 

1.7. Rencana Pemanfaatan Teknologi 

1.7.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Departemen 

Perusahaan IVANA Design Studio memanfaatkan teknologi informasi 

dengan tujuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi, sebagai media 

promosi, dan untuk mempermudah kinerja perusahaan. Teknologi informasi 

yang digunakan adalah : 

! Internet untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi . 

! Email untuk menyampaikan data antar internal maupun internal dengan 

eksternal.   

! Website dan media sosial sebagai media promosi. 

Kebutuhan software desain pada fase pertama adalah Autocad for Student, 

SketchUp, dan Adobe Photoshop. Sementara untuk fase kedua, kebutuhan 

software untuk desain adalah Autocad, 3Ds Max, SketchUp, Lumion, Adobe 
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Photoshop, dan Adobe Illustrator. Software nondesain yang digunakan adalah 

Adobe Acrobat Reader dan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).  

Hardware yang digunakan adalah PC (Personal Computer), laptop, wi-fi, 

dan tablet. Spesifikasi PC yang digunakan untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan desain akan berbeda dengan PC untuk pekerjaan administratif. Hal ini 

dikarenakan software yang digunakan untuk pekerjaan desain membutuhkan 

perangkat dengan performa yang lebih kuat. Wi-fi digunakan untuk mengakses 

internet. Sementara tablet digunakan desainer untuk presentasi ke klien. 

Pada fase kedua, IVANA Design Studio akan menggunakan sistem 

jaringan LAN antar komputer, untuk mempermudah  menyimpan, berbagi, dan 

mengakses data perusahaan. Sistem jaringan LAN yang digunakan adalah 

topologi bintang karena menurut website cyberuz.blog.st3telkom.ac.id, sistem 

topologi bintang memiliki kelebihan yaitu kerusakan pada saluran hanya akan 

memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut, tingkat 

keamanan tinggi, tahan terhadap lalu lintas yang sibuk, mudah menambah dan 

mengurangi station, akses kontrol terpusat, dan kemudahan deteksi kerusakan.  

Kebutuhan teknologi informasi untuk mempermudah kinerja perusahaan 

akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.23 Tabel Teknologi Informasi pada tiap Fase 

Divisi Fase 1 Fase 2 
Principal 
Designer 

Hardware : 
Laptop & PC 
Wi-fi 
Smartphone 
 
Software : 
Autocad for Student 
Sketch Up  
Adobe Photoshop 
Adobe Acrobat Reader 
Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint) 

Hardware : 
Laptop 
Wi-fi 
Tablet 
 
Software : 
Autocad 
3Ds Max 
Sketch Up 
Adobe Photoshop 
Adobe Acrobat Reader 
Lumion 
Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

Designer & 
Drafter 

Outsource Hardware : 
Laptop & PC 
Wi-fi 
Tablet  
 
Sofware : 
Autocad 
3Ds Max 
Sketch Up 
Adobe Photoshop 
Adobe Acrobat Reader 
Lumion 
Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

Branding 
Designer 

Outsource Hardware : 
PC 
Wi-fi 
Tablet 
 
Sofware : 
Adobe Photoshop 
Adobe Ilustrator 
Adobe Acrobat Reader 
Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

Site Engineer  - Hardware : 
PC 
Wi-fi 
 
Sofware : 
Autocad 
Adobe Acrobat Reader 
Sketch Up 
Microsoft Office (word, excel, powerpoint) 

Sumber : Analisa Pribadi (2018) 
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Tabel 1.23 Tabel Teknologi Informasi pada tiap Fase (Sambungan) 

Divisi Fase 1 Fase 2 
Personal 
Assistance 

- Hardware : 
PC 
Wi-fi 
 
Sofware : 
Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint) 
Adobe Acrobat Reader 

Marketing - 
 

Hardware : 
PC 
Wi-fi 
 
Sofware : 
Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint) 
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Adobe Acrobat Reader 
 

Finance - 
 

Hardware : 
PC  
Wi-fi 
 
Sofware : 
Microsoft Office (word, excel, 
powerpoint) 
Adobe Acrobat Reader 

 
 

Sumber : Analisa Pribadi (2018) 

 

1.7.2  Peralatan dan Sistem yang akan Dimiliki serta Persiapannya.  

Selain teknologi informasi, perusahaan membutuhkan peralatan dan 

sistem. Pada fase pertama peralatan dan sistem yang akan dimiliki oleh IVANA 

Design Studio adalah printer & scanner A3 dan meteran digtial. Sementara pada 

fase kedua peralatan dan sistem adalah smart board, printer & scanner A3, 

telepon, CCTV, dan meteran digital.  
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Tabel 1.24 Tabel Peralatan dan Sistem  

Peralatan Sistem Kegunaan 
Smart board SMART 
Meeting Pro TM 4.1 
software 

Windows 10 
 

Menampilkan gambar, data, dan video 
dari PC/laptop, digunakan untuk 
meeting. 

Printer Brother A3 
MFC-J3520 

Inject Multicolor - Mencetak, scan, copy dokumen 
- Fax 

Telepon tanpa kabel 
Panasonic Cordless 
Phone KX-TGB210 

Telkom Alat komunikasi kantor dengan pihak 
eksternal 

Meteran digital Bosch 
GLM150 Professional 

Laser Mengukur jarak site 

CCTV Jaringan LAN & Internet Memantau dan mengawasi kantor  
Sumber : Analisa Pribadi (2018) 

 

1.8 Sistem Operasi / Produksi 

1.8.1 Pertimbangan Operasi 

1.8.1.1.  Product 

IVANA Design Studio menawarkan jasa konsultan desain interior dan 

layanan paket desain interior dan desain visual merchandising dalam periode 

waktu tertentu. Untuk fase pertama, IVANA Design Studio mengerjakan proyek 

residensial, perkantoran, maupun komersial. Sementara untuk fase kedua, IVANA 

Design Studio memfokuskan pada spesialisasi area perkantoran, hospitality 

(hotel) dan komersial, seperti retail, café & restaurant, dan salon & spa. Produk 

desain yang dihasilkan adalah yang merepresentasikan branding perusahaan klien, 

yang didasari oleh analisa mengenai visi perusahaan klien, karakter perusahaan 

klien, customer segments yang dituju, dan value perusahaan klien. Hal ini 

bertujuan untuk membangun brand experience perusahaan klien melalui brand 

environment. 
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IVANA Design Studio berusaha selalu memberikan service terbaik sejak 

awal proses desain hingga after design. Service yang diberikan mengacu pada 

lima elemen Service Excellence, yaitu reliability, tangibles, responsiveness, 

assurance, dan emphaty.  

Pada fase kedua IVANA Design Studio menawarkan layanan paket desain 

interior dan desain visual merchandising sebanyak dua atau empat kali dalam 

periode waktu sesuai kebutuhan klien. Desain visual merchandise meliputi proses 

konsultasi, pradesain, pengembangan desain, produksi, dan instalasi.  

1.8.1.2.  Process 

 Proses produksi desain IVANA Design Studio dilakukan by project. 

Produksi dilakukan berdasarkan adanya proyek yang datangnya bisa kapan saja. 

Target pasar perusahaan yang spesialisasi di B2B, mengakibatkan klien ingin 

proyek berjalan cepat dan efektif. Oleh karena itu, rapat koordinasi atau 

melaporkan hasil perkembangan desain ke klien dilakukan dengan efektif atau 

bisa melalui online.  Untuk proyek di luar kota Surabaya, pertemuan tatap muka 

dilakukan minimal sekali pada tiap fase proses desain (pradesain, pengembangan 

desain, dokumen pelelangan, dan pelelangan). Sementara untuk proyek desain 

interior dan visual merchandising, pertemuan tatap muka dilakukan minimal 

sekali pada tiap fase proses desain interior dan minimal sekali pada tahap 

pengembangan desain visual merchandising berikutnya. Biaya akomodasi dan 

transportasi dibebankan ke klien. 

Pada fase pertama, semua kendali dipegang oleh pemilik selaku principal, 

dibantu oleh tenaga drafter outsource dan branding consultant outsource. Seiring 
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berkembangnya perusahaan, pada fase kedua sebagian pekerjaan akan dibantu 

oleh karyawan dengan spesialisasi masing-masing. Pemilik tetap bertindak 

sebagai principal, bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Untuk 

memaksimalkan kualitas desain dan pelayanan, setiap designer bertanggung 

jawab maksimal terhadap dua proyek sekaligus, dengan ketentuan proyek kedua 

bisa masuk setelah proyek sebelumnya sudah masuk dalam tahap kelengkapan 

dokumen kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa orang yang pernah 

menggunakan jasa konsultan interior, klien lebih nyaman apabila ada seorang 

desainer yang menangani dari awal sampai akhir, oleh karena itu setiap proyek 

akan ditangani oleh seorang desainer agar mengurangi miss komunikasi dengan 

klien. Proses produksi dan  instalasi visual merchandise dilakukan oleh workshop 

yang bekerja sama dengan IVANA Design Studio, dengan diawasi oleh site 

engineer dan desainer yang bertanggung jawab. 

1.8.1.3.  Location 

Pada fase pertama, kantor IVANA Design Studio adalah di Stamford Place 

ST 8 no. 2 Citraland, Surabaya Barat. Lokasi untuk bekerja bersama dengan 

drafter freelancer dan branding consultant freelancer dilakukan secara online 

atau di SUB Co Co-Working Space di Jl. Raya Darmo Harapan I, Surabaya Barat. 

Pada fase ini, meeting dengan klien dilakukan di café. Pada fase kedua, lokasi 

kantor adalah di Jalan Ketupa no.4, Surabaya. Pemilihan lokasi di Surabaya Pusat 

dengan pertimbangan mudah dijangkau dari berbagai belahan kota Surabaya dan 

merupakan pusat kota Surabaya. Pemilihan lokasi Jl. Ketupa berdasarkan 

pertimbangan berikut : 
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Tabel 1.25 Tabel Pertimbangan Lokasi 

Pertimbangan Score 
(%) 

Ketupa Baliwerti Dharmawangsa 

Kemudahan 
Akses 

25 80 20 70 17,5 80 20 

Segmentasi Pasar 25 80 20 70 17,5 90 22,5 

Biaya Sewa/Beli 25 70 17,5 80 20 60 15 

Kondisi 
Lingkungan 

15 90 13,5 60 9 80 12 

Tingkat 
Kemacetan 

10 80 8 50 5 70 7 

Total 100  79  69  76,5 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2017) 

1.8.1.4. Quality Control 

IVANA Design Studio selalu berusaha menjaga kualitas produk dan jasa 

karena kualitas merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan yang 

mempengaruhi branding perusahaan. Kualitas produk yang dimaksud adalah 

kualitas pengukuran lokasi eksisting, kualitas desain, kualitas gambar teknik yang 

tepat, kualitas produksi dan instalasi visual merchandising. Sedangkan kualitas 

jasa yang dimaksud adalah kualitas pelayanan klien, kualitas konsultasi, kualitas 

pengawasan realisasi kontraktor secara berkala, dan kualitas pelayanan after 

design service. Project manager bertanggung jawab melakukan quality control 

pada setiap fase, terutama sebelum presentasi ke klien. Prinicipal design 

melakukan quality control terakhir sebelum hasil dipresentasian ke klien. Hal ini 

bertujuan untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Quality control terhadap 

produk diadakan pada fase berikut : 
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a. Pradesain 

• Setelah membuat surat penawaran harga dan perkiraan RAB 

• Setelah membuat alternatif konsep desain 

b. Pengembangan desain 

• Setelah pengembangan desain 

• Setelah pengerjaan revisi 

• Setelah membuat kelengkapan gambar teknik 

c. Dokumen pelelangan 

• Setelah membuat dokumen pelelangan 

d. Produksi dan Instalasi (khusus visual merchandising) 

• Quality control proses produksi dan instalasi oleh workshop 

rekanan 

Quality control terhadap jasa dilakukan melalui 

• Pengawasan oleh principal 

• Evaluasi dari klien 

• Evaluasi internal perusahaan   

 

1.8.1.5.  Layout 

 Kantor yang digunakan pada fase kedua merupakan bangunan rumah satu 

lantai yang direnovasi menjadi kantor. Area kantor dibagi menjadi : 

• Area kerja : studio desain, ruang direktur, kantor umum 

• Area meeting : ruang meeting, area brainstorming 

• Area klien : lobby, portfolio display, area meeting  

• Area servis : janitor, toilet, storage 
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Gambar 1.5 Denah Kantor IVANA Design Studio 
Sumber : Dokumen Pribadi (2017) 

 

1.8.1.6.  Human Resources 

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan aspek penting bagi Ivana 

Design Studio yang bergerak di bidang jasa. Kriteria karyawan yang bekerja di 

IVANA Design Studio adalah memiliki hard skill dan soft skill yang baik. Hard 

skill yang dimaksud adalah kemampuan di bidang masing-masing serta 

kemampuan berbahasa Inggris. Soft skill yang dimaksud adalah yang memiliki 

etika yang baik, jujur, disiplin, mau belajar, mampu bekerja sama dalam tim, dan 

mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan 
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kualitas SDM, IVANA Design Studio memberikan fasilitas kepada karyawan, 

antara lain menyediakan kantor yang nyaman untuk karyawan bekerja, training, 

dan sistem reward. Training mengenai Customer Service Excellence akan 

diberikan kepada semua karyawan, terutama yang sering berhubungan dengan 

klien yaitu project manager, designer, brand designer, site engineer, dan finance. 

Hal-hal tersebut diperlukan karena IVANA Design Studio mengutamakan service 

excellence dalam pelayanan. Untuk memaksimalkan kualitas desain visual 

merchandising, minimal dua orang desainer yang memiliki keunggulan dalam 

bidang desain retail akan mendapat training/course mengenai visual 

merchandising.  

IVANA Design Studio tidak merekrut HRD (Human Resources 

Development) karena jumlah karyawan tidak sampai 40 orang. Menurut website 

online.csp.edu, pada umumnya perusahaan merekrut karyawan HRD full-time 

saat jumlah karyawan sekitar 40 orang.  

IVANA Design Studio menjaga hubungan kekeluargaan antar internal, 

karena apabila hubungan internal baik, maka karyawan akan dengan senang hati 

melayani pihak eksternal, dalam hal ini terutama klien. IVANA Design Studio 

akan menjalin kerjasama dengan workshop dalam mengerjakan proses produksi 

dan instalasi visual merchandise. Workshop yang dipilih adalah yang mampu 

menjaga kualitas pekerjaan dan memiliki etika yang baik. 

 

 

1.8.1.7.  Supply Chain  
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 Dalam proses menghasilkan desain interior, diperlukan adanya kerjasama 

dengan supplier material dan produk dengan kualitas baik. Kerjasama dengan 

supplier dalam bentuk strategic alliances, saling mengungkan kedua belah pihak, 

dan bersifat jangka panjang. Supplier yang dibtuhkan antara lain supplier 

material, supplier produk berupa aksesoris dan furniture, kontraktor furnitur untuk 

produk custom, dan kontraktor interior. Berikut adalah bagan supply chain 

management IVANA Design Studio : 

Bagan 1.5 Supply Chain Desain Interior  IVANA Design Studio  

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2017) 

 Sementara dalam proses menghasilkan desain visual merchandise, 

diperlukan kerjasama dengan workshop berkualitas untuk melakukan proses 

produksi dan instalasi. Kerjasama dengan supplier juga diperlukan, baik secara 

langsung maupun melalui workshop terlebih dulu. Berikut adalah bagan supply 

chain management IVANA Design Studio untuk visual merchandising. 

Bagan 1.6 Supply Chain Desain Visual Merchandise IVANA Design Studio  

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2017) 

1.8.1.8.  Inventory 
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 Inventory yang digunakan untuk operasional perusahaan antara lain 

PC/laptop, printer/scanner, tablet, kamera, telepon, meteran, alat gambar, alat 

tulis, dan furnitur. Data perusahaan ada yang berupa soft copy dan hard copy. 

Data soft copy disimpan di dalam hard disk perusahaan, sementara hard copy 

disimpan dalam lemari arsip perusahaan. Untuk penyimpanan barang dan material 

visual merchandinig menggunakan gudang di kantor IVANA Design Studio. 

 

1.8.1.9.  Scheduling 

 IVANA Design Studio menyusun beberapa strategi untuk menjaga 

kefektifan operasional perusahaan, antara lain dengan : 

! Jadwal operasional kantor adalah setiap hari Senin sampai Jumat jam 

08.30 sampai dengan 17.30. Hari Sabtu, kantor tidak beroperasi, dengan tujuan 

menghemat penggunaan listrik, ongkos transportasi karyawan menuju kantor, dan 

gaji helper dan driver.  

! Scheduling untuk setiap proyek dengan membuat gantt chart. Gantt chart 

berisi jadwal target penyelesaian dalam tahapan desain, mulai dari fase pradesain, 

pengembangan desain, dokumen pelaksanaan, pelelangan, hingga pengawasan 

pelaksanaan. Gantt chart bertujuan untuk mempermudah desainer dalam 

mengatur time management yang jelas. Ketepatan waktu dalam proses desain 

sangat penting bagi IVANA Design Studio karena segmentasi pasar adalah pelaku 

bisnis yang membutuhkan proses desain dan realisasi yang cepat. 

! Scheduling untuk proyek desain interior dan desain visual merchandise 

juga menggunakan gantt chart. Gannt chart meliputi proses hingga jadwal 

realisasi desain visual merchandising yang terakhir. 
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1.8.1.10.  Maintenance 

 Maintenance inventory perusahaan berupa pengecekan dan upgrade alat-

alat elektronik seperti PC/laptop, printer/scanner, sebanyak sekali dalam satu 

tahun. Untuk furnitur dan kebersihan kantor dibersihkan oleh helper sebanyak 

sehari sekali. Sementara untuk data hard copy dalam lemari arsip dicek dan 

dibersihkan tiga bulan sekali. Maintenance dilakukan untuk menjaga performa 

perusahaan. 

 

1.8.2 Rencana Persiapan Operasi (Alur Produksi/ SOP) 

Waktu operasional kantor adalah :  

Hari : Senin – Jumat 

Pukul : 08.30 – 17.30 

Rencana alur produksi proyek dibedakan menjadi dua, yaitu proyek desain 

interior dan paket desain interior & desain visual merchandise. 
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Bagan 1.7 Rencana Alur Produksi Proyek Desain Interior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.7 Rencana Alur Produksi Proyek Desain Interior (Sambungan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Berikut ini adalah bagan alur produksi untuk paket desain interior dan 

desain visual merchandising sebanyak dua kali. Untuk paket yang empat kali 

memiliki alur produksi yang sama, hanya saja pengulangan sampai empat kali. 
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Bagan 1.8 Rencana Alur Produksi Paket Desain interior dan Desain Visual Merchandising 

Dua Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.8 Rencana Alur Produksi Paket Desain interior dan Desain Visual Merchandising 

Dua Kali (Sambungan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Bagan 1.8 Rencana Alur Produksi Paket Desain interior dan Desain Visual Merchandising 

Dua Kali (Sambungan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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 Analisa dan aplikasi visual branding merupakan  kewajiban branding 

designer. Berikut bagan alur produksi analisa dan aplikasi branding. 

Bagan 1.9 Rencana Alur Produksi Analisa dan Aplikasi Branding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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Personal Assistance (PA) memiliki kewajiban untuk mencari program 

training yang dibutuhkan karyawan. 

Bagan 1.10 Rencana Alur Pengadaan Training 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Proses marketing di website/ media sosial dilakukan oleh marketing. 

 

Bagan 1.11 Rencana Alur Marketing di Website/ Media Sosial 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Standar Operasi Perusahaan untuk perekrutan karyawan dibagi menjadi 

dua, yaitu designer (project manager, designer, branding designer, site engineer, 

dan drafter) dan administration (personal assistance, finance, dan marketing). 

Interview dilakukan oleh principal sendiri. 
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Bagan 1.12 Rencana Alur Perekrutan Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

Bagan 1.13 Rencana Alur Perekrutan Designer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 
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 Karyawan yang bertanggung jawab dalam pekerjaan keuangan adalah 

finance. 

Bagan 1.14 Rencana Pekerjaan Keuangan 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Olahan Pribadi (2018) 

 

1.9. Rencana Keuangan 

1.9.1 Laporan Rugi Laba 

Dapat dilihat pada lampiran  

1.9.2 Cash-Flow dan Pay-back Period 

Dapat dilihat pada lampiran  

 

1.10. Kesimpulan 

1.10.1. Implikasi Manajerial 

IVANA Design Studio adalah perusahaan jasa konsultan interior arsitektur 

yang memberikan layanan jasa konsultasi desain interior spesialisasi area 

perkantoran, hospitality (hotel) dan komersial, seperti retail, cafe & restaurant, 

dan salon & spa. Perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas 

usaha perusahaan klien dengan membantu memperkuat brand klien melalui 

aplikasi  pada bidang interior. Perusahaan merekrut branding designer, agar 

analisa branding dan penerapannya pada interior memberikan manfaat yang nyata 

bagi klien.  
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IVANA Design Studio mengikutkan para karyawan pelatihan Customer 

Service Excellent karena berkomitmen untuk memberikan service yang terbaik 

bagi klien sejak awal proses desain hingga after design. Pada fase kedua, IVANA 

Design Studio menambah layanan berupa paket desain interior dan desain visual 

merchandise sebanyak dua atau empat kali dalam waktu sesuai kebutuhan klien. 

Untuk memaksimalkan kualitas desain visual merchandising yang IVANA 

Design Studio tawarkan, minimal dua orang desainer yang memiliki keunggulan 

dalam bidang desain retail akan mendapat training/course mengenai visual 

merchandising. Segmen perusahaan adalah para pebisnis yang ingin memperkuat 

branding produk mereka, dengan siklus bisnis introduction dan growth.  

Area perkantoran, hospitality (hotel) dan area komersial membutuhkan 

pengerjaan proyek yang tepat waktu tetapi hasil tetap memuaskan. Oleh karena itu 

IVANA Design Studio berkomitmen untuk menepati deadline yang dijanjikan 

dengan membuat time management yang jelas. IVANA Design Studio juga 

membantu klien dari proses observasi hingga pengawasan berkala, bahkan hingga 

after design, yaitu membantu klien apabila ada renovasi. 

1.10.2. Implikasi Desain 

Spesialisasi perusahaan adalah area perkantoran, hospitality (hotel), dan 

komersial seperti retail, cafe & restaurant, dan salon & spa, dengan segmen 

utama para pebisnis yang ingin memperkuat branding produk mereka kepada 

klien. Maka desain yang ditawarkan adalah yang memperkuat brand perusahaan 

klien. 

Kantor IVANA Design Studio pada fase kedua memiliki desain yang 

merepresentasikan brand perusahaan, yaitu melalui penggunaan style modern 
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dengan dominasi warna putih, dan ada aksen kuning emas dan abu-abu tua, yang 

diambil dari  logo IVANA Design Studio, aplikasi logo pada setiap ruangan, dan 

bersifat terbuka terhadap klien. Kantor IVANA Design Studio memiliki area 

brainstorming untuk meeting dengan klien di dekat pantry, yang bisa melihat 

semua ruangan di area kantor, untuk menunjukkan contoh nyata hasil desain 

IVANA Design Studio. 
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