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HaKI POSTER 

PERAGA  BISNIS MODEL CANVAS PEMBELAJARAN WIRAUSAHA SOSIAL 

BERBASIS NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL 

A. CONTOH CIPTAAN POSTER :  

 

Tanggal pertama diumumkan 1 September 2022 

Pencipta: Arif julianto Sri Nugroho, Gunawan Budi Santoso, Sri Haryanti 

Pemegang Hak Cipta: Universitas Widya Dharma  

Dalam bermain peran membentuk bisnis model, mahasiswa dibentuk dalam beberapa 

kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 sd 5 mahasiswa yang dapata melakukan praktek role 

playing memulai kegiatan bisnis sosial basis nilai-nilai kearifan lokal sesuai pilihan masing- 

masing. Alat bantu berupa spidol, bolpen kerta Clip yang bisa ditempel di bagian -bagian 

kotak model.  

Langkah –langkah yang bisa diambil antara lain:  

Tentukan Produk dan jasa bisnis sosial yang akan dilakukan. Sebelum menentukan produk 

dan jasa apa yang ingin kita jual, mahasiswa harus tahu siapa yang akan menjadi konsumen 

sasaran beserta pasar yang akan dituju. Setelah mahasiswa tahu pangsa pasar tujuan, langkah 

selanjutnya adalah mempertegas nilai nilai yang diharapkan dan yang akan tawarkan. Tahap 

lain mahasiswa harus menentukan melalui apa produk yang ditawarkan sampai ke pelanggan. 

Saluran mulai dirumuskan, apakah akan menjualnya langsung ke pelanggan di pasar 

konsumen ? atau via onlie ? media sosial seperti facebook, twitter, YouTube, WA, Instagram 

mana yang akan digunakan. 



Apabila mahasiswa sudah tahu dengan cara apa menawarkan produk dan jasa, maka mereka 

harus berpikir berbagai cara agar si pembeli akan kembali datang pada produk atau jasa 

tersebut. Langkah-langkah yang harus dikerjakan ditulis dalam kotak kotak tersedia. 

Hubungan dengan Pelanggan. Misalnya bagaimana mahasiswa membuat grup khusus 

pencinta produk dan jasa tersebut. Dengan demikian, mahasiswa dapat  memberikan 

informasi terkait produk dan jasa yang ditawarkan, bagaimana metode dan cara pemakaian, 

apakah  akan memberikan. 

B. DISKRIPSI LENGKAP PER BAGIAN POSTER  

1. Tantangan Sosial 

 

Dalam masyarakat banyak muncul tantangan sosial sebagai akibat bertambahnya jumlah 

populasi penduduk, pencemaran lingkungan dan perilaku konsumsi individu. Beberapa hal 

yang bisa jadi pertimbangan dalam menganalisis komponen tantangan sosial antara lain 

a.  Situasi apa pada saat ini (kuantitatif, skala masalah, wilayah geografis ) 

b. Apa yang menjadi akar / faktor apa yang berkontribusi terhadap masalah 

c. Apakah ada solusi kearifan lokal bagi masalah tersebut 

d. Apakah ada solusi masalah cara cara menyelesaikan yang berlaku secara global/ 

internasional 

2. Penerima Manfaat 

Beberapa hal yang bisa dijadikan indikator pada kotak penerima manfaat antara lain: 

a. Siapa target penerima manfaat ( umur, jenis kelamin, lokasi, pendidikan pekerjaan, 

pengalaman, status perkawinan, keanggotaan organisasi sosial ?) 

b. Apa yang mereka butuhkan 

c. Apa yang mereka harapkan 

 

3. Sumber Daya 

Komponenyang bisa dijadikan indikator Sumber daya antara lain: 

a. Sumber daya manusia apa yang di butuhkan 

b. Sumber daya material apa yang diutuhkan 

c. Suber daya keuangan apa yang dibutuhkan 

d. Pengetahuan keilmuan apa yang dibutuhkan 

 

4. Keterlibatan Sumber daya 

Komponen Keterlibatan sumber daya mencakup antara lain: 

a. Saluran apa yang digunakan untuk melibatkan penerima manfaat 

b. Seberapa yakin anda percaya pada penerima manfaataat 

c. Tantangan apa yang akan muncul mengapa anda melibatkan penerima manfaat 

 



5. Mitra 

Beberapa mitra yang bisa diperankan dalam kegiatan bisnis antara lain: 

a. Mitra sosial apa yang diinginkan untuk bekerjasama 

b. Mitra bisnis apa yang anda butuhkan 

c. Mitra institusional apa yang akan anda libatkan 

d. Alih pengetahuan mitra apa yang bisa mereka berikan pada anda 

e. Bagaimana anda akan membangun intimacy kemitraan dengan patner anda 

6. Aktivitas Inti 

Dalam kegiatan Social Bisnis canvas berbasis nilai nilai kearifan lokal terdapat aktivitas inti 

antara lain: 

a. Apa aktivitas inti yang akan anda lakukan, beberapa nilai-nilai yang bisa dipelajari 

aktivitas inti kearifan lokal: Religiusitas, Guyub, Keberagaman, Kepemimpinan 

Fasilitatif, Nrima 

b. Aktivitas inti apa bagi penerima manfaat. 

7. Masa Depan yang diinginkan (output) 

Dalam menganalisis masa depan yang diinginkan  beberapa hal perlu diperhatikan antara 

lain: 

a. Kondisi sosial apa yang anda inginkan dari masalah sosial  

b. Luaran apa yang anda harapkan 

c. Dapatkah anda mengkuantifisir output dalam bentuk angka angka logis 

8. Perubahan Sosial /dampak 

Tahap akhir adalah munculnya perubahan sosial / dampak dari kegiatan wirausaha sosial 

brebasis nilai-nilai kearifan lokal antara lain: 

a. Bagaimana anda mengukur dampak yang muncul 

b. Bagaimana anda memverifikasi ide ide terssebut 

c. Apa yang bisa diadaptasi dari proses kegiatan 

d. Bagaima anda akan membuat skala dari ide ide tersebut ( perluasan pasar/ grup target/ 

kebutuhan sosial ) ? 

 


