
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



	  

	  

32 

BAB III 

TINJUAN DATA DAN PERANCANGAN KONSEP DESAIN 

 

3.1 Gambaran Umum PT Bagus Utama Karya 

PT Bagus Utama Karya merupakan perusahaan pengembangan properti di  kota 

Palembang yang telah berdiri sejak tahun 2002. Awal mulanya didirikan oleh 

Theng Bo Ki. Berawal dari proyek pembangunan rumah tinggal pemerintah yang 

sederhana, PT Bagus Utama Karya terus melakukan improvisasi yang dimulai 

dari pembangunan perumahan komersial, ruko, dan perkantoran pada tahun 2005. 

Hingga saat ini tahun 2013, PT Bagus Utama Karya juga akan membangun 

perumahan pribadi untuk kalangan menengah atas, gudang logistik, dan 

convention hall. Keunggulan dari properti milik PT Bagus Utama Karya adalah 

keunikan dalam setiap desain arsitekturnya yang terbilang berbeda dan terlihat 

lebih berani dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Tidak hanya itu, PT Bagus 

Utama Karya selalu mengedepankan pemilihan lokasi yang baik dan strategis 

dalam setiap pembangunan karya arsitekturnya. 

 Pada tahun 2010, terjadi regenerasi struktur organisasi dalam PT Bagus 

Utama Karya, dari ayah ke anak, sehingga menyebabkan terjadinya pembaharuan 

sistem kerja, Dalam kasus ini perubahan tersebut meliputi struktur perusahaan, 

gaya desain eksterior, dan juga metode pemasaran yang lebih aktif. Sebagai 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan arsitektur, tentunya Decardo 
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Saiful memiliki pengetahuan dan gaya desain yang lebih baik dari pada generasi 

sebelumnya. 

 Adapun visi dari PT Bagus Utama Karya adalah menjadi perusahaan 

pengembangan yang mengutamakan kualitas dalam menghasilkan karya-karya 

yang inovatif dan terdepan. Untuk mencapai visi tersebut, misi dari PT Bagus 

Utama Karya adalah dengan terus membangun perumahan, dan berbagai jenis 

properti lainnya, yang sesuai dengan perkembangan jaman, menciptakan sistem 

pengelolaan yang baik, salah satunya berupa identitas visual perusahaan yang 

kuat. Selama ini, PT Bagus Utama Karya telah melakukan berbagai kegiatan 

promosi, melalui media cetak, seperti brosur, poster di koran, majalah lokal 

setempat, dll. Namun, terjadi inkonsistensi dalam penggunaan logo di berbagai 

media tersebut yang menyebabkan masyarakat kurang sadar akan karya PT Bagus 

Utama Karya. 

 

 

 

Gambar  3.1 

Logo PT Bagus Utama Karya  (Sumber PT Bagus Utama Karya) 

 

 Gambar di atas merupakan logo PT Bagus Utama Karya yang digunakan 

sejak tahun 2002 hingga saat ini, tahun 2013. Logo ini menampilkan bentuk 

penyederhanaan rumah, yang merupakan produk utama yang dihasilkan oleh PT 

Bagus Utama Karya, selain itu terdapat pula logotype PT Bagus Utama Karya 

yang terletak di bawah logogram. Pemilihan tata letak ini didasari atas 
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kepercayaan pemilik agar PT Bagus Utama Karya selalu terlindung dari 

malapetaka. Perumahan yang dibangun oleh PT Bagus Utama Karya memiliki 

gaya arsitektur minimalis modern.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Brosur PT Bagus Utama Karya, perumahan Victoria Park  (Sumber PT Bagus Utama Karya) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Iklan koran PT Bagus Utama Karya, Tanjung Emas Business Park (Sumber PT Bagus Utama Karya) 
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Gambar 3.4 

Karya PT Bagus Utama Karya tahun 2010 (Sumber PT Bagus Utama Karya) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Properti PT Bagus Utama Karya di Kenten Palembang, tahun 2012 (Sumber PT Bagus Utama Karya) 
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Gambar 3.6 

Desain 3D salah satu proyek pembangunan tahun 2013 (Sumber PT Bagus Utama Karya) 

 

 

 

3.2 Summarecon  

Summarecon merupakan salah satu perusahaan pengembang properti di Jakarta 

yang telah didirikan oleh Soetjipto Nagaria dan rekan-rekannya sejak tahun 1975. 

Berawal dari 10 hektar lahan yang berupa rawa-rawa di wilayah terpencil kota 

Jakarta, Summarecon berhasil mengubah lahan tersebut menjadi sebuah daerah 

bernilai tinggi. Hingga saat ini, Summarecon berhasil membangun reputasi 

sebagai salah satu pemain properti terkemuka di Indonesia, khususnya dalam 

pengembangan kota-kota mandiri.  

 

 

 

Gambar 3.7 

Logo Summarecon (Sumber www.summarecon.com) 
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Gambar 3.8 

Logo Perumahan The Springs karya Summarecon Serpong (Sumber www.summareconserpong.com) 

 

3.3 Analisis Kompetitor 

3.3.1 PT Permata Sentra Propertindo 

PT Permata Sentra Propertindo merupakan anak perusahaan dari Thamrin Group 

yang merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Palembang, sehingga 

tidak diragukan lagi dalam soal modal perusahaan. PT Permata Sentra 

Propertindo memiliki tanah yang luas di berbagai lokasi di kota Palembang. PT 

Permata Sentra Propertindo juga telah membangun sebuah pusat perbelanjaan, 

bernama Palembang Indah Mal, yang merupakan mal terlengkap dan terbesar di 

kota Palembang.  

 

 

Gambar  3.9 

Logo Permata Sentra Propertindo (Sumber: www.psp.thamrin.co.id) 

 Menurut hasil riset dan analisis penulis, walaupun keberadaan PT 

Permata Sentra Propertindo telah didominasi dengan induk perusahaannya, akan 

tetapi sistem kerja di PT Permata Sentra Propertindo sendiri masih sangat 
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kurang, misalnya kurang memadainya tim marketing dalam melakukan kegiatan 

pemasaran, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi 

kurang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Brosur Permata Sentra Propertindo, perumahan Park Avenue (Sumber: PT Bagus Utama Karya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 

Rumah Permata Sentra Propertindo (Sumber: PT Bagus Utama Karya) 
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3.3.2 Kenten City 

Kenten City merupakan anak perusahaan dari Kedamaian Grup yang sudah 

berdiri lebih dari dua puluh tahun, sehingga termasuk dalam salah satu pemain 

lama dalam dunia properti di kota Palembang. Kedamaian Grup sendiri telah 

membangun berbagai perumahan, baik perumahan mewah mapun perumahan 

sederhaan. Tetapi, sangat disayangkan, Kedamaian Grup kurang melakukan 

improvisasi di sisi desain eksterior propertinya yang menyebabkan properti 

mereka terlihat kurang menarik. Kenten City merupakan bentuk pembaharuan dari 

Kedamaian Grup, yang lebih modern. Visi dari Kenten City sendiri adalah 

menyediakan hunian yang berkualitas dan selaras dengan kehidupan masyarakat 

modern. Produk terbaru dari Kenten City adalah perumahan The Spring. 

Perumahan yang telah dibangun oleh Kenten City lebih ditujukan kepada 

masyarakat kelas menengah keatas, dximulai dari harga Rp 700.000.000,00 

keatas. Karena telah berpengalaman, sistem kerja dalam Kenten City juga sangat 

baik, termasuk dalam sistem pemasaran dan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

 

 

 

Gambar 3.12 

 Logo dan brosur Kenten City (Sumber: PT Bagus Utama Karya) 
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Gambar 3.13 

Brosur Kenten City, perumahan The Spring (Sumber: PT Bagus Utama Karya) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 

Rumah karya Kenten City, perumahan The Spring (Sumber: PT Bagus Utama Karya) 
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3.4 Analisa SWOT PT Bagus Utama Karya 

 Strength 

1. Menjual produk perumahan dengan harga yang kompetitif. 

2. Menerapkan konsep rumah sehat dalam setiap pembangunan mereka. 

3. Telah berdiri selama sebelas tahun sehingga PT Bagus Utama Karya 

memiliki banyak pengalaman di bidang properti. 

4. Memiliki modal berupa lahan yang luas di berbagai tempat yang 

strategis (mudah dijangkau dengan berbagai jenis alat transportasi dan 

tidak jauh dari pusat kota), saat ini PT Bagus Utama Karya sedang 

memproses tanah mereka seluas enam (6) Ha. 

5. Melakukan kerjasama dengan berbagai Bank untuk melaksanakan 

program KPR, sehingga memudahkan pembeli untuk melakukan 

transaksi dan pembayaran yang lebih fleksibel. 

 Weakness 

1. Sistem manajemen perusahaan yang kurang teratur 

2. Tidak adanya buku panduan logo dalam bentuk GSM sehingga 

menyebabkannya inkonsistensi dalam peletakan logo di berbagai 

media promosi. 
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 Opportunities 

1. Pertumbuhan ekonomi di kota Palembang yang terus meningkat, yang 

menyebabkan daya beli masyarakat yang juga ikut meningkat. 

2. Rumah tinggal merupakan kebutuhan primer setiap orang, sehingga 

tingkat kebutuhannya tinggi. 

3. Kemudahan memiliki rumah dalam bentuk cicilan bank. 

 Threats 

1. Munculnya banyak kompetitor baru di bidang properti. 

2. Karena brand awareness yang kurang kuat, dapat menyebabkan PT 

Bagus Utama Karya menjadi lemah diantara pesaingnya. 

 

3.5 Target Konsumen PT Bagus Utama Karya 

3.5.1  Demografis 

3.5.1.1  Target Primer 

a. Usia  : 30 - 40 tahun 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

c. Status  : Belum menikah dan menikah 

d. Pekerjaan : Swasta dan pemerintah 

e. Pendapatan : Rp 2.600.000 - 5.200.000 
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f. Agama  : Semua agama 

g. Kebangsaan : Indonesia 

 

3.5.1.2  Target Sekunder 

a.   Usia  : 40- 55 tahun 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

c. Status  : Belum menikah dan menikah 

d. Pekerjaan : Swasta dan pemerintah 

e. Pendapatan : Rp 6.000.000+ 

f. Agama  : Semua agama 

g. Kebangsaan : Indonesia 

 

3.5.2  Psikografis 

a. Kelas Sosial : A-B 

b. Lifestyle : Warga perkotaan yang aktif, modern, dan inovatif 

c. Behaviour : Keluarga muda yang memperhatikan fasilitas, kualitas 

     lingkungan tempat tinggal, Orang tua yang dan aktif 

     berinvestasi. 

 

3.5.3  Geografis 

Kota  : Palembang 

Wilayah  : Perkotaan/Urban 
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3.6  Konsep Pengembangan Desain 

Berdasarkan hasil analisa dari sumber-sumber penelitian, penulis mengambil 

kesimpulan melalui empat buah nilai yang akan dikembangkan menjadi dasar dari 

identitas visual PT Bagus Utama Karya, yaitu: 

1. Modern 

2. Hijau 

3. Dinamis 

Selanjutnya, penulis menjabarkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk peta pikiran 

atau brain storming. Berikut ini merupakan hasil penjabarannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 

Mindmapping untuk logo PT Bagus Utama Karya 
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Dari hasil peta pemikiran yang telah dibuat penulis, didapatkan kata kunci 

modern, hijau, dan dinamis yang dikembangkan untuk pembuatan logo baru PT 

Bagus Utama Karya.  

Berikut adalah beberapa sketsa dana proses pembuatan logo PT Bagus Utama 

Karya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 

Sketsa logo baru PT Bagus Utama Karya 
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