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SURAT PENAWARAN 

 

Depok, April 2015 

Nomor : - 

Lamp : 1 lembar 

Hal. : Penawaran 

 

Dengan hormat, 

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu memberi kesempatan 

kepada kami untuk memperkenalkan Aletaz Landscaping. Aletaz adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa konsultan perancangan dan pembangunan taman/lanskap. Sebagai 

konsultan muda kami memiliki visi dalam menghasilkan karya lanskap yang segar dan 

menginspirasi. 

 

Pelayanan kami meliputi perencanaan kawasan, desain taman (rumah; kantor; lingkungan; 

perumahan; jalur hijau jalan; kota), pembuatan maket, serta pelaksanaan pembangunan 

proyek taman. Team kami terdiri dari lulusan arsitektur lanskap, arsitektur, dan tenaga 

profesional lainnya. Team kami adalah alumni IPB dan Unsri yang merupakan PTN ternama 

di Indonesia. 

 

Berikut kami lampirkan beberapa paket gambar dan contoh portofolio kami untuk dipelajari 

lebih lanjut. Dengan surat penawaran ini, kami siap untuk mengadakan pertemuan dengan 

Bapak/Ibu (personal/perusahaan) guna menindaklanjuti penawaran yang kami buat. Kami 

berharap penawaran ini dapat berlanjut dengan kerjasama yang memberi solusi terbaik 

terhadap kedua belah pihak. 

 

Demikian surat penwaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami 

sampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

Hormat kami, 

Tarmizi, SP 

Aletaz Landscaping 
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Aletaz Landscaping adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perancangan 

dan pembangunan taman yang beralamat di Jln Raya Sawangan No. 98, Kelurahan 

Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Depok Jawa Barat. 085693224371. 

 

Profil Pendiri Aletaz landscaping 

Pendirian Aletaz Landscaping dimotori oleh 4 orang anak muda lulusan IPB dan Unsri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Aletaz Landscaping 

Menjadi perusahaan konsultan perancangan lanskap dan pembangunan taman skala nasional 

dan memberikan kontribusi dan inspirasi dalam pembangunan nasional yang berbasis 

lingkungan. 

 

Misi Aletaz Landscaping 

 Menghasilkan karya arsitektur lanskap yang berkualitas dan berkelanjutan 

 Mengembangkan karya desain yang modern dan segar 

 Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada client.  

 

Moto Aletaz Landscaping 

 Fresh and Inspiring 

 

Logo Aletaz Landscaping 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL  ALETAZ LANDSCAPING 

Tarmizi, SP 
IPB (2014) 

Arsitektur Lanskap  

Roni Andriyansah 
Unsri (2015) 

Akuntansi 

Adhrid Rahmad, SP 
IPB (2014) 

Arsitektur Lanskap  

Abdul Hafiz, SP 
IPB (2015) 

Arsitektur Lanskap  
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Aletaz Landscaping memberikan layanan jasa sebagai berikut : 

1. Desain Lanskap 

a. Paket gambar lengkap 

 Peta dasar 

 Konsep desain 

 Site plan / rencana tapak 

 Planting plan / rencana penanaman 

 Gambar Ilustrasi  

 Desain hardscape 

 Tampak potongan 

 RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

b. Visualisasi / animasi 

 Video ilustrasi desain (lumion) 

c. Maket 

 Pembuatan maket ilustrasi desain 

 

2. Pelaksanaan/Pembangunan Taman 

 Sistem Borongan 

 

 

 

 

1. Taman Rumah, Perumahan, Villa, dan Hotel 

2. Taman lingkungan dan kota 

3. Taman Kantor, Sekolah, Rumah sakit dan Pertokoan 

4. Taman Rekreasi (waterpark, outbond, dll) 

5. Jalur Hijau Jalan 

6. Urban desain (penataan kota mikro, RTH, dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAYANAN KAMI 

Contoh Gambar kerja  

LINGKUP KERJA 

Site plan Tampak Potongan 3D view 
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Berikut kami sertakan paket gambar lengkap yang disediakan 

 

Biaya : call/sms 085273357882 

*) optional/kesepakatan 

 

 

 

Produk dan fasilitas dari order desain kami berupa : 

1. Hardcopy gambar (jilid cover) 

2. Softcopy gambar (CD format pdf-jpeg) 

3. Free konsultasi / garansi gambar (3 bulan) 

4. Free survey lokasi untuk Kota Palembang, Depok, Bogor, dan Jakarta 

 

 

 

Berikut adalah syarat dan ketentuan umum order desain : 

1. Revisi desain dapat dilakukan dengan maksimal perubahan sesuai dengan 

kesepakatan awal 

2. Revisi tidak dapat dilakukan setelah penandatnagan surat persetujuan desain, kecuali 

telah disepakati dialam ketentuan tambahan 

3. Lama pengerjaan desain disesuaikan dengan skala proyek (Besar, Sedang, kecil), 

paket gambar yang diminta, dan berdasar kesepakatan bersama kedua pihak. 

Gambar Arsitektur 

1 Situasi / base map 

2 Denah / siteplan 

3 Rencana Penanaman 

4 Gambar Potongan 

 

Gambar Detil Arsitektur 

1 Detil Komponen hardscape 

2 Detil Desain Paving 

 

Gambar Presentasi 

1 Lokasi Site 

2 Konsep desain 

3 3D view (render) 

4 3D view (sketchup) 

5 Video animasi* 

 

RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

1 Spesifikasi tanaman 

2 Spesifikasi hardscape 

3 Spesifikasi Harga 

4 Spesifikasi Volume 

PAKET GAMBAR  

Produk dan Fasilitas  

Syarat dan ketentuan Umum Order Desain  
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4. Down Payment minimal sebesar 50% dari total biaya dibayar di depan setelah 

penandatangan SPK oleh kedua pihak. Kecuali untuk proyek skala besar maka termin 

pembayaran dapat bertahap sesuai kesepakatan. 

5. Pelunasan gambar dari total biaya dibayar saat penyerahan gambar final 

6. Aletaz landscaping menjamin keaslian gambar dan tidak menggandakan gambar 

untuk proyek lainnnya 

 

 

 

 

Berikut adalah Prosedur kontrak untuk pemesanan jasa desain yang kami tawarkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan berikut adalah prosedur proses desain yang dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Kontrak dan Proses Desain 

Penandatangan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) 

Pemberian gambar denah 

Pemberian down payment (DP) 

Progres desain 

Finalisasi gambar  

Pelunasan pembayaran 

Penyerahan produk gambat (hasil akhir) 

Survei 

Lokasi 

Pengumpulan data – 

diskusi dengan klien 

Pembuatan 

site plan 

Revisi hingga 

finalisasi site plan 

Pembuatan gambar 

kerja 

Pembuatan 

gambar 3D 

Revisi gambar kerja 

dan gambar 3D 

Pembuatan 

RAB 

Revisi akhir Presentasi gambar Finishing gambar dan Penyetakan produk 
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Lampiran 

 

 

 

Berikut beberapa portofolio gambar 3D kami 

 

 
 

 
 

 

Portofolio 
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