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Self expression

emotion

Function

Value proposition : 

Nilai atau manfaat 

yang ditawarkan

kepada Masyarakat.



What Your 
community 

Really Needs

The value 
your 

competitors 
Provide

The value 
your 

provide 

Your value 

Proposition

Unique Social Value Proposition 

avoid

u
n
o

ri
g

in
a
l



Value proposition canvas 



Value proposition 
canvas (VPC)
merupakan alat untuk 

membantu kita

menciptakan value

untuk customer.

Tujuan”: untuk 

membantu membuat 

sketsa baik secara lebih 

rinci dengan sederhana 

namun kuat dan

terstruktur.

Customer Gain

Customer pain

Customer job



Customer Jobs

• masalah yang coba 

untuk dipecahkan, 

atau kebutuhan

yang ingin dipenuhi

berdasarkan

pekerjaan dari

pelanggan/komunit

as

Customer Gain

manfaat yang 

diharapkan, atau 

diinginkan oleh

pelanggan. 

Keinginan yang 

dimaksud termasuk

fungsionalitas, 

keinginan sosial, 

emosi, dan

penghematan

biaya

Customer Pain

menggambarkan

emosi negatif, 

biaya yang tidak 

diinginkan, situasi, 

dan risiko yang bisa 

dialami sebelum, 

selama, atau 

setelah pekerjaan

selesai. 



1# Community Profile



Select 
community 

segment 

Identify 
community  

jobs 

Identify 
community 

pains 

Identify 
community 

gains 

Prioritize jobs, 
pains 

Step into Your  Community





Find Your Community



Products & Services

Pain Relievers

Gain Creators

meringankan penderitaan

Community Pain 

komunitas diuntungkan

Community Gain



Gamal Albinsaid,  Mendirikan Klinik Asuransi 

Sampah. Mendirikan klinik asuransi 

kesehatan yang biaya preminya bisa 

dibayar dengan sampah.

Tahun 2014 memperoleh gelar The Prince 

of Wales Young Sustainability Entrepreneur.  

Penghargaan tersebut diberikan oleh

Unilever dan Universitas Cambridge di 

Inggris kepada wirausahawan muda yang 

peduli pada masalah sosial dan

lingkungan. 

Alfatih Timur, kitabisa.com

Terinspirasi saat melakukan riset terhadap 
situs-situs penggalangan dana yang ada di 
dunia, salah satunya crowdfunding.com
Di tahun 2016, dinobatkan sebagai 

salah satu 30 Under 30 Forbes Asia



Azalea Ayuningtyas & Hanna Keraf

Du'Anyam. Sebuah inkubator karya anyam

berbasis portal online, yang tidak cuma menjual

produk namun juga memberi pelatihan dan

pendampingan pada para wanita lokal, agar 

mampu menghasilkan produk anyaman

berkualitas tinggi seperti tas, sepatu, dan

beragam souvenir serta produk kerajinan

berbahan daun lontar lain. 

Du’Anyam membiayai aktivitasnya dari

pendanaan jangka pendek dari hasil 

memenangkan berbagai kompetisi

kewirausahaan sosial, seperti MIT Global Ideas 

Challenge 2014, UnLtd Indonesia Incubation 

profram 2014-2016, Global Social Venture 

Competition 2015, serta dana hibah dari Tanoto

Foundation.



Agis Nur Aulia

Agropreneur Muda, mengembangkan

potensi di desanya, Mengagas Jawara

Banten Farm sebuah bisnis pertanian

Dea Valencia Budiarto, Batik Kultur

menyulap Produk Sisa Jadi Bisnis 

Fashion Kreatif dengan 

Memberdayakan kaum difabel



Mesty Ariotedjo

Mendirikan Wecare.id yaitu situs

penggalangan dana bagi pasien tidak 

mampu di daerah terpencil yang 

membutuhkan akses kesehatan

Tri Mumpuni. Pendiri Insitut Bisnis dan

Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) berhasil

menyabet juara utama ASEAN Social 

Impact Awards 2018

keberhasilannya memberikan akses 

listrik dan pengembangan ekonomi 

untuk desa-desa terpencil di Indonesia



Ideation of value

Assemble a Diverse Team 

Brainstorming













"Produk dan layanan harus sempurna
sebelum menjangkau pelanggan potensial."

Saya perlu memiliki donator/sponsor

Saya membutuhkan situs web dan strategi 
branding

Mitos





Sumber Bacaan


