
4 Hal Penting Jika Menggunakan Jasa Desain Interior 

Dalam menyewa jasa interior anda perlu tahu apa saja hal penting yang harus diperhatikan dalam 

menggunakan jasa interior desain. Oleh karena itu berikut ini adalah 4 hal penting yang wajib anda 

perhatikan dalam menyewa jasa interior desain, diantaranya : 

Pengalaman 

Jasa desain interior terbaik tentu harus memiliki banyak pengalaman, terutama di bidang serupa. Hal ini 

bertujuan agar hasil yang diberikan untuk rumah hunian atau apartemen lebih maksimal. 

Selain itu, penyedia jasa berpengalaman juga biasanya akan konsultasi terlebih dahulu dengan Anda 

untuk membahas desain seperti apa yang akan dibuat. Dengan demikian, desain akan menjadi lebih 

berkarakter dan menarik. 

Untuk mengetahui pengalaman suatu penyedia jasa interior design, Anda dapat melihat portofolio atau 

hasil desain yang pernah dikerjakan sebelumnya. Jika memungkinkan, kunjungi tempat yang 

sebelumnya sempat ditangani oleh jasa tersebut. 

Proses Pelayanan 

Saat ini, apa saja layanan atau tawaran dari penyedia jasa terkait pelayanan yang diberikan? Perhatikan 

apa yang akan Anda dapatkan ketika bekerja sama dengan jasa tersebut. Selain itu, bandingkan pula 

dengan perusahaan-perusahaan lain, apakah harganya masih masuk atau atau tidak. 

Tidak sedikit kasus penipuan terjadi karena kelalaian dan ketidaktelitian. Oleh sebab itu, pilihlah jasa 

interior design yang memiliki alamat jelas serta nomor telepon atau HP yang selalu siap dihubungi. 

Garansi 

Tentu Anda memerlukan kepastian terutama dalam hal kualitas produk serta pelayanannya. Dengan 

adanya garansi, memastikan Anda selaku klien lebih nyaman dan setidaknya sedikit menghilangkan rasa 

cemas tentang hasil pengerjaan nanti. 

Perusahaan atau penyedia jasa interior design profesional tentu selalu memberikan garansi. Biasanya, 

kebanyakan perusahaan memberikan garansi maksimal hingga 6 bulan paska selesainya project atau 

kerjasama. 

Perusahaan Memiliki Sistem 

Sebaiknya Anda memilih perusahaan jasa interior design yang sudah memiliki sistem. Hal ini sangat 

penting terutama untuk mendapatkan pelayanan terbaik. 

Sistem tersebut nantinya akan menjadi aturan yang wajib dipatuhi atau ditaati semua pihak, baik Anda 

selaku klien maupun designer. Selain itu, dengan adanya sistem ini, dapat dibilang bahwa berbagai 

proses akan berlangsung lebih cepat dan efektif 


