
Search Call Buy
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18
Apartemen

Business
Central District

(5 Office)

Shophouse
(14 Commercial)

Future Development
(7 Pembangunan

berjalan)

39 Kawasan
Perumahan
136 Cluster

Saat ini properti yang tidak lagi hanya sekedar tempat tinggal, melainkan
juga instrumen investasi mereka. Hal ini mempenguhi peningkatan
pencarian properti melalui media online yang mengalami peningkatan
hingga 36,8 % (Lamudi, 2020) dan selama pandemi, Kawasan BSD
menjadi favorit pencarian properti di Tangerang Selatan yang mencapai
54 ribu pencarian

Hipotesis

Latar Belakang

User ingin mencari properti yang sesuai keinginan mereka
User ingin mendapatkan update properti dan juga berbagai promo
yang sedang berlaku 
User ingin menghubungi developer secara lansung
User ingin menggunakan fitur filter dan 3D map untuk menemukan
properti dengan mudah

Properti di BSD



Ceria
Dewasa
Banyak bicara
Pemilih

Personality

Ketahui luas properti yang diinginkannya
dengan mudah
Ketahui properti yang tersedia dengan kisaran
harganya
Dapatkan penawaran terbaik untuk properti
yang tersedia
Dapatkan CP dari agen pemasaran

Gains

9-5 pekerja yang sedang mencari rumah permanen baru dengan keluarga barunya
untuk penggunaan jangka panjang
Temukan rumah di kisaran 4 miliar, 4 kamar tanpa perabotan
Dekat supermarket, sekolah anak, dan jalan tol
Memiliki tempat parkir mobil
Hidup nyaman tidak di ruang yang sangat ramai tetapi juga tidak terlalu kosong.ALVIN

28 tahun yang mencoba mencari dan membeli properti di BSD untuk mencari rumah baru
bagi keluarga barunya, tetapi kesulitan mengetahui properti apa saja yang tersedia di sana.

Desain Interior Industri
Organisasi
Modifikasi Mobil
Pembeli Cerdas (Promo Terbaik)

Interest Tech
Savinness

Kesulitan dalam menemukan properti yang bagus
dengan kisaran harganya.
Kesulitan dalam mengetahui siapa yang harus
dihubungi tentang properti yang dia minati
Tidak yakin tentang area properti tetapi bisa pergi ke
sana untuk mengevaluasi

Pains

Jobs to be Done

User Persona



Search
properti di
BSD

2.Pulang kerja1. Dapat Website
properti
Sinarmas

3. Ditelusuri website
tersebut dan lihat
ada apa aja

4. Mencari
lokasi rumah
contoh 

6.

Mengirim
dokumen-
dokumen
penting
untuk
dibuatkan
surat

12 Mendapatkan
kontak whatsapp

11. Mengkonsultasi
dan bertanya-
tanya ukuran,
maintanance,
harga dan
promo

10. Bertemu
dengan
tim
marketing

9. Ke
rumah
contoh

8. Menyediakan
waktu di
weekend
untuk visit
rumah contoh

7.

Serah terima
properti15.Setelah dokumen selesai

dan sah, menunggu
serah terima

Bertemu dengan tim lagi
untuk menandatangani
dokumen

14.13.

USER JOURNEY EXPLORE WEBSITE



Buat janji
dengan
marketing

2.Datang ke
Marketing
Gallery

1. Dihubungi pihak
marketing via
whatsapp

3. Menjadwalkan
waktu yang pas4. Survey

langsung ke
lokasi
properti 

6.

Menunggu
dokumen
selesai

12 Hadir untuk tanda
tangan dokumen
dan transaksi

11. Menunggu
konfirmasi
surat
menyurat
dari
Whatsapp

10. Melakukan
transaksi di
Bank

9. Mengisi
data
pembel
ian

8. Pindah
lokasi
properti
untuk
melihat
yang lainnya

7.

Serah terima
properti14.Dokumen selesai,

menunggu serah
terima

13.

USER JOURNEY LIHAT MARKETING GALLERY



1.

2.

3.

4.

5.

User harus ke lokasi untuk mensurvey tempat.

Media promosi property tersebar luas tapi tidak mudah mendapatkan knowledge akan property
tersebut.

Lingkungan property di gambar dan tertulis tidak akurat dengan nyatanya
sehingga user bisa seperti ditipu jika ke lokasi.

Jika contact developer untuk mengetahui property dengan kriteria-kriteria yang diinginkan akan
memakan waktu yang banyak.

Harus saat jam kerja untuk mencari informasi.

PENGEMBANGAN YANG DAPAT DILAKUKAN
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Mencari properti
di BSD

Mencari/Menyesuaika
n fasilitas properti

sesuai dengan
budget

Lingkungan
sekitar yang

belum
diketahui

Tidak sempat
survei ke

lokasi

Banyaknya lokasi
properti yang ingin

dikunjungi

Mendapatkan
Informasi yang
lengkap mudah

didaptkan

Range harga
yang terbuka

Menghubungi
pemilik properti

Tidak merasa sulit dan 'tidak
enakan' dalam mendapat

informasi

Akses gratis

3D Mapping
BSD City

Informasi
nomor

telepon agen

Informasi
daerah sekitar
(fasilitas, dan

lainnya)

Range harga

Informasi detail
tersedia, terbuka

Takut sepi
dan ternyata
kurang lakuInformasi

update
tentang

properti di
BSD

Fitur User
Friendly

Informasi mudah
diakses semua

orang

Waktu
pencarian yang

flexible

Biaya
transport

bolak balik
surbey mahal Transaksi

Mencariproperti
first hand

Mencariproperti
second hand

Value Proposition



X X X X

Klik Create
Account 2.Buka aplikasi

Propertify@BSD1. Isi email / nomor
telepon 3. Lakukan

Verifikasi4. 5. Buat
Password

Klik Register
Account  6.

Geser iklan
yang muncul 7.

Klik dimanapun
untuk kembali ke
Homepage 

8.Scroll properti
yang paling
banyak dicari

9.Cari area
yang
diinginkan

10.Buka
3D Map

11.Drag ke
lokasi
yang
ingin
dituju

12.

Klik untuk
menghubungi
Contact Person

14.Klik untuk melihat
detail bangunan13. Detail harga

dan metode
pembayaran

15. Set waktu
survey lokasi
properti pilihan

16 Mengisi data
pembelian,
melakukan DP dan
transaksi di Bank

17

Menunggu
konfirmasi surat
menyurat

18Surat menyurat
dikonfirmasi, serah
terima properti

19



think

feel

do

Apakah Sinarmas launching
aplikasi?

Aku penasaran deh sama isi
aplikasinya.. Gimana cara

downloadnya ya?

Ada di Play Store  ga sih?
Kira-kira dalamnya gimana ya,

katanya ada 3D Map-nya...
 

Bakalan bisa langsung beli
disitu, atau bakal ada harganya

ga ya? Kalau informasinya
lengkap sih mempermudah
banget gaperlu survey jauh-

jauh
 

Susah apa gampang
dimengerti ya aplikasinya?

Gimana cara tanya-tanya lebih
banyak?

 
Perumahan ini dekat
supermarket gak ya?

 
Berapa budget untuk tinggal di

daerah ini?
 

Harus klik yang mana ya kalau
mau lihat sekitar areanya?

 
Cara gerakin petanya gimana si?

Mau coba-coba tanya
ke CP nya deh. Ini

langsung ke
developer atau lewat

makelar ya?
 

Kalau udah telepon
tapi belum deal bisa

gak ya?

Penasaran,
Karena dia memang lagi cari

hunian di BSD

Tidak sabar,
Penasaran dengan 3D map,

dan rekomendasi yang
ditampilkan

Bingung,
Pilihannya banyak, ini pertama
kali pakai jadi masih cari-cari

agar tujuannya tercapai
Tidak Sabar,

untuk mengetahui
detail properti

 
Lega,

Setelah mendengar
beberapa informasi

dan cukup sesuai
budget

Lagi jalan-jalan di
D'Breeze, lihat iklan

Propertify@BSD,
mendekat ke iklan, dan

membaca dengan
seksama

Download,
Create Account

Property Search, Explore
Surrounding Environment in 3D

Map

Click on Property
Details, Call Person in

Charge

AWARENESS JOIN USE DEVELOP

CUSTOMER JOURNEY

Lega,
Dia punya satu target

perumahan yang dituju dan
juga dekat ke supermarket



TOUCHPOINTS

USER JOURNEY

CUSTOMER
SERVICE

Buka aplikasi
dan buat akun

Cari area yang
diinginkan dan

buka 3D mapnya

Klik properti
untuk melihat

detail informasi

Lakukan telepon
atau chat

dengan CP

IT-DEPARTMENT

Set waktu survei
lokasi jika

diperlukan

THIRD PARTY

Booking properti dan
selesaikan transaksi jika

sudah yakin

Penjadwalan dan surat
menyurat yang diperlukan

muncul di notifikasi

Aplikasi
Propertify@BSD
di Smartphone

Aplikasi
Propertify@BSD di

Smartphone
Aplikasi Whatsapp

Aplikasi Propertify@BSD
di Smartphone

Whatsapp
Mobile Banking (DP)

Aplikasi
Propertify@BSD di

Smartphone

Aplikasi
Propertify@BSD
di Smartphone

Aplikasi
Propertify@BSD
di Smartphone

Aplikasi
Propertify@BSD
di Smartphone
Whatsapp call

Mengupdate properti
pada peta dan

informasi lainnya 

User akan menghubungi
CP menggunakan WA

Persiapan untuk
survey

Membantu
pembuatan
akun costumer

Membantu
proses dealing

Membantu
pengurusan

pembelian properti



Kemudahan dalam
pembelian/transaksi

Solusi lebih lanjut
mempersimpel proses transaksi

PROPOSED IDEA

Secondhand Properties
Solusi untuk memperluas dan
maintain properti yang telah ada
namun belum terjual untuk
dikumpulkan kembali, dan
disebarluaskan



Protortyping

Splash screen 
Pop up tutorial mini
Menu membuat akun

Home
Produk  properti



Filter pencarian
Peta 3 Dimensi

Iklan 
Promo

Fitur Unggulan



Daftar keinginan
Pemberitahuan
Profil



Protortyping
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PANDUAN DESAIN

Palet Warna

Typography

Bold
Aa

Regular
Aa

Font 20 |  Arimo Regular
Font 15 |  Arimo Regular
Font 14 |  Arimo Regular
Font 12 |  Arimo Regular
Font 11 |  Arimo Regular

ikon

Tombol

Tombol

Tombol

Alat
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