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2. PENJELASAN KONSEP dan KARYA
Mohon diisi dengan jujur dan cermat.
Penjelasan
produk/jasa

SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) merupakan produk yang
bergerak dibidang kriya dengan menginovasikan serat lidah mertua pada daun
lidah mertua dan biji balam menjadi kerajinan berupa benang anyaman. Daun dari
tanaman Sansevieria memiliki serat yang kenyal dan kuat disebut bowstringhemp
digunakan sebagai pembuat kain dan pulp (MaghitaPrimastya Handayani,2019).
Selain itu menurut NASA dan ALCA Lidah mertua dapat mereduksi radiasi
gelombang elektro magnetic dikarenakan kandungan pregnang likosid yang ada di
daun lidah mertua. Biji balam (biji karet) merupakan biji yang dihasilkan dari
tanaman karet yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu,
serat lidah mertua bisa dipergunakan sebagai anyaman dengan mengkombinasikan
biji balam pada produk SEVVEA CRAFT.
SEVVEA CRAFT merupakan suatu brand dari beberapa produk antara lain; totebag
SEVVEA,case SEVVEA, dan gantungan kunci (GANCI) SEVVEA. SEVVEA CRAFT
(sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) dibuat dengan variasi warna dan bentuk
yang unik, estetik, dan sangat sesuai dengan selera konsumen (user) yang diperoleh
melalui metode design thinking. Kemasan pada produk menggunakan kemasan
sekunder, pertama dilapisi dengan kertas roti dan diberi label ucapan terima kasih,
selanjutnya dikemas menggunakan kotak yang diberi label sebagai penanda
produk.
Teknik yang digunakan adalah teknik eksperimen, dikarenakan penelitian ini
membuat produk. Penelitian ini juga menggunakan metode design thinking dengan
melalui lima tahapan yaitu emphatized, define,ideasi, prototype dan test. Tahap
emphatized dilakukan dengan mencari informasi produk yang diminati. Tahap
define dilakukan dengan cara, mengumpulkan dan mencatat saran dari konsumen
(user) dan media sosial. Tahap ideasi yaitu dilakukan dengan mengerucutkan
beberapa saran dari konsumen (user) yang mengarah pada satu kesimpulan produk
kerajinan yaitu brand SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis). Tahap
prototype dilakukan dengan pembuatan produk. Tahap test sebelum pemasaran
dilakukan uji kelayakan organoleptik kepada 30 responden terkait kenyamanan,
terkait desain, biodegradabel, ergonomis, dan kemasan.

Proses Pembuatang Benang
lidah mertua

Proses prenis biji karet

Proses Anyaman totebag kanvas dan
totebag kain goni SEVVEA

Totebagkanvas SEVVEA

Pemasaran produk Sevvea Craft

Proses pembuatan ganci
SEVVEA

Proses pembuatan case SEVVEA

Case Hp SEVVEA

Ganci SEVVEA

Kerja sama dengan penjahit
lokal di kab. PALI

https://youtu.be/N7psZvLnueQ
Latar belakang
karya berdasarkan
permasalahan
sosial, sumber daya
lokal, fenomena
digital di sekitar
anda

Lidah mertua (Sansevieria sp.) merupakan tanaman yang memiliki keistimewaan
sebagai bioantiradiasi. Hasil dari riset NASA dan ALCA mengatakan bahwa salah satu
tanaman yang bermanfaat untuk mengurangi radiasi gelombang elektromagnetik
dan polusi udara adalah lidah mertua (Sansevieria sp.). sansevieria sp. mengandung
bahan aktif pregnan glikosid yang berfungsi untuk mereduksi polutan menjadi asam
organik, gula, dan asam amino sehingga unsur polutan tersebut tidak berbahaya lagi
bagi manusia, selain itu pregnan glikosid juga berperan dalam mereduksi jumlah
radiasi dilingkungan sekitar (Yoshihiro et al,1997 dalam Putri, 2019). Daun dari
tanaman Sansevieria mengandung serat yang berfungsi sebagai bowstring hemp
dan banyak digunakan sebagai pembuat kain dan pulp. Menurut Ornamenti, 2017
bahwa serat lidah mertua memiliki kadar selulosa yang tinggi hingga 79% namun
tetap bersifat biodegradible (mudah terurai) saat menjadi limbah.
Biji karet (Hevea brasiliensis) merupakan biji yang dihasilkan dari tanaman karet.
Biji karet ini akrab dimainkan oleh anak-anak hingga akhir tahun ‘90an untuk
dijadikan aduan atau “adu biji karet”. Namun ternyata biji karet mnyimpan
segudang manfaat lainya yang dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis, mulai dari
bahan kerajinan, industri hingga pakan ternak.
Di kabupaten PALI lidah mertua dan biji balam banyak ditemukan dan masih belum
di manfaatkan secara optimal terkhusus didaerah TalangUbi, sebagian masyarakat
menganggap lidah mertua dan biji karet sebagai limbah yang tidak bermanfaat.
Berdasarkan potensi tersebut maka peneliti tertarik membuat produk kerajinan
dengan memanfaatkan lidah mertua sebagai benang anyam untuk membuat
produk kerajinan dengan mengkombinasikan biji karet kedalam anyaman dan
hiasan produk yang ramah lingkungan yang memiliki nama brand SEVVEA CRAFT
(sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis).
Peneliti juga membuat produknya lainnya dari limbah benang yang tidak
bisadigunakan berupa case dan gantungan kunci. Produk ini juga memiliki manfaat
sebagai pereduksi radiasi dikarenakan bahan utama dari kerajinan SEVVEA
merupakan lidah mertua yang memiliki kandungan pregnan glikosid(Yoshihiro et
al,1997 dalam Putri, 2019) yang berfungsi untuk mengurangi radiasi. Hal ini bisa
menjadikan salah satu solusi untuk mengurangi radiasi dikarenakan pada
perkembangan zaman menuju revolusi 4.0 kebutuhan manusia akan elektronik dan
teknologi semakin meningkat yang berarti radiasi pun semakin banyak.
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Aspek inovasi
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Channeling :

Produk SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) terinspirasi dari;
1. Banyaknya tanaman lidah mertua (Sansevieria sp.) dan biji balam di kab.
PALI yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Produk kekinian yang unik dengan tampilan menarik yang diminati oleh
kalangan remaja hingga dewasa.
3. Tanaman lidah mertua memiliki serat yang kuat yang dapat dijadikan
benang dalam pembuatan kerajinan anyaman.
4. Ramah lingkungan
5. DapatmenjadiSolusi cerdas dalam mengatasi dampak negatif seperi radiasi
yang ditimbulkan dari penggunakan alat elektornik seperti handphone dan
laptop.
Adapun segmentasi pasar atau target market dari produk SEVVIA Craft ini antara lain :
1. Pelajar 10-17 tahun (SD, SMP, dan SMA)
2. Dewasa 17-40 tahun (Mahasiswa, Pekerja kantor, dan dsb)
3. Perempuan umur 12-35 tahun
4. Masyarakat umum
5. Pengunjung yang datang ke taman golf kabupaten PALI
6. Kabupaten terdekat : kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim
1. Tampilan produk unik yang terbuat dari kombinasi bahan alami daun lidah
mertua (Sansevieria sp.) dan biji balam yang ada di kabupaten PALI (Penukal
Abab Lematang Ilir).
2. Produk SEVVEA Craft (Sansevieria sp., Hevea brasiliensis) merupakan
alternative case hp dan tas laptop yang mengusung tema eco friendly.
3. Membantu pemerintah daerah dan dinas terkait dalam menumbuh
kembangkan usaha ekonomi kreatif masyarakat di kabupaten PALI (Penukal
Abab Lematang Ilir) Prov. Sumsel khususnya bagi pengrajin dan pengjahit.
4. Menambah cabang usaha bagi Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional
Daerah), Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten PALI khususnya
bergerak di bidang kerajinan.
5. Kombinasi daun lidah mertua dan biji balam menjadi perpaduan yang unik
dan pantas dihargai sebagai menangkal radiasi karena adanya zat aktif berupa
pregnan glikosid.
Metode dalam teknik pemasaran produk SEVVEA Craft (Sansevieria sp., & Hevea
brasiliensis) :
1. Perencanaan produk Sevvea Craft
2. Perencanaan produk meliputi detail produk yang terperinci, pemberian merk
produk, pengemasan, serta persediaan produk
3. Penetapan harga produk Sevvea Craft yang dijual dari harga Rp. 2.999,44.999/kemasan yang dirasa terjangkau oleh konsumen
4. Pendistribusian
Dalam pendistribusian produk Sevvea Craft bekerja sama dengan kemitraan
SMAN 2 Unggulan Talang Ubi
5. Melakukan promosi dimedia, baik dimedia online atau konvensiona guna
mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak
6. Penggunaan sosial media seperti instagram dan facebook berfungsi sebagai
pengenalan/deskripsi mengenai produk agar produk Sevvea Craftlebih banyak
dikenal masyarakat.

7. Penggunaan media sosial seperti tiktok dan you tube sebagai media promosi
berupa iklan dan konten-konten video yang menarik
8. Memberikan kemudahan costumer dalam pemesanan (melalui ig,fb,wa dan
shopee) dan pembayaran melalui saluran pembayaran yang tidak
merepotkan.
9. Promosi dari mulut ke mulu/word of mouth (WOM) yang merupakan promosi
yang paling efesien dan mudah untuk dilakukan agar produk Sevvea Craft
mudah dikenali banyak orang.
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Dalam menjalin/mempertahankan ikatan dengan pelanggan, tentunya kami akan
mempertahankan kualitas produk dan terus membuat model terbaru dari produk,
mendekatkan diri dengan pelanggan seperti memposisikan diri sebagai “pemberi
solusi” atau bahkan “teman” mereka dapat juga dengan cara mengajak mereka
berinteraksi ,selain itu kami akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada
para pelanggan dapat berupa menerima masukkan dan saran yang diberikan atau
memberikan bonus/hadiah untuk para pelanggan.
Modal awal dari bisnis SEVVEA Craft adalah hasil pengumpulan uang dari peneliti yang
selanjutnya di kembangkan serta dipraktikkan dan dilakukan proses penjualan.
Pendapatan juga didapat dari hasil penjualan produk SEVVEA Craft kepada konsumen
akhir, penjualan produk SEVVEA Craft kepada retailer, dan penjualan produk kepada
reseller.

ue
Sumberdaya

Bahan baku utama yang digunakan pada produk SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp.,
hevVEA bransiliiensis) adalah lidah mertua dan biji karet. Peneliti mendapatkan lidah
mertua dan biji karet dari masyarakat Kab. PALI yang memiliki tanaman Lidah mertua
dan kebun karet. dari hasil observasi peneliti tentang lidah mertua dan biji karet
dikab. PALI dapat disimpulkan bahwa lidah mertua dan biji karet
banyakditemuidikab, PALI. Cara budidaya tanaman lidah mertua pun sangatlah
mudah sehinggajikadiproduksisecaramassal bahan baku dari kerajinan ini tidak akan
menjadi langkah dan sulit didapatkan.
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan wilayah yang potensial untuk
pertanian salah satunya yang banyak ditemui di kab,. PALI yaitu kebun karet.
sebagian besar masyarakat juga memiliki pekerjaan sebagai petani karet, namun
berbeda halnya dengan biji karet dianggap masyarakat sebagai limbah .dan dibuang
begitu saja.

Produksi

Dari potensi SDA tersebutpeneliti membuat produk dari lidah mertua yang mudah
dibudidayakan dan biji karet yang banyak terdapat dikab. PALI sebagai produk inovasi
yang memiliki manfaat sebagai pereduksi radiasi dan juga dapat mengurangi limbah
biji karet yang ada di kab. PALI.
Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan produk dari brand SEVVEA
Craft (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis)
Tabel 1. Peralatan pembuatan produk

No

Alat

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Panci
Pisau
Kuas 1”
Kompor
Cetakan case
Gas elpiji 3kg
Elektromagnetik
Radiation
Detector DT.1130
9.
Amplas
Total FC (Fixed Cost)

Volume

Harga satuan

Total

1
2
1
1
2
1
1

Rp. 45.000
Rp. 5.000
Rp. 2.000
Rp. 200.000
Rp. 3.000
Rp. 23.000
Rp. 138.000

Rp. 45.000
Rp. 10.000
Rp. 2.000
Rp. 200.000
Rp. 6.000
Rp. 23.000
Rp. 138.000

2

Rp.1.000

Rp. 2.000
Rp. 426.000

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk totebag kanvas SEVVEA
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bahan
Daun lidah mertua
Biji balam
Air
kain kanvas
Pernis
NaOH
FuringErrow
Resleting

Jumlah
1500 gr
10 bh
1
35x55 cm
10 ml
100 ml
30x50
25 cm
Total

Harga
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 0,Rp. 6.000,Rp. 750,Rp. 3.000
Rp. 2.500,Rp. 1.500.Rp. 13.750,-

Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam pembuatan Totebag Goni SEVVEA
No
1.
2.
3.
4.
5.

Bahan
Daun lidah mertua
Biji balam
Air
kain goni Hessian P
Pernis

6. Furing Errow
7. Resleting
8. NaOH
Total

Jumlah
1500 gr
10 Bh
5L
45x75 cm
10 ml
40x70
30 cm
100 ml

Harga
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 0,Rp. 14.000
Rp. 750
Rp. 4.000
Rp. 1.500
Rp. 2.000
Rp. 22.250

Tabel 4. Bahan yangdigunakan dalam pembuatan case SEVVEA anti radiation
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

Bahan
Serat lidah mertua
Biji balam
Air
Lem fox
Amplas
NaOH

Jumlah
250 gr
10 Bh
5L
300 gr
2 Bh
100 ml

Harga
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 0,Rp. 6.000
Rp. 2.000
Rp. 2.000
Rp. 10.000

Note : VC (Variabel Cost)/Unit = 10.000/3= Rp. 333.3,-

Tabel 5. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gantungan kunci SEVVEA
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total

Bahan
Daun lidah mertua
Biji balam
Air
Gantungan kunci
Benang
Pernis
NaOH

Jumlah
250 gr
10 Bh
5L
6 bh
10 M
10 ml
100 ml

Harga
Rp. 0,Rp. 0,Rp. 0,Rp. 2.100,Rp. 500,Rp. 750,Rp. 2.000,Rp. 5.350,-

Note : VC (Variabel Cost)/Unit = 5.350/6 = Rp. 892,Cara pembuatan:
1. Pembuatan benang dari lidah mertua (sansevieria sp.)
a. Kumpulkan lidah mertua sebanyak 1500 gr lalu di potong memanjang.
b. Rebus daun lidah mertua menggunakan air sebanyak 5L dan NaOH
sebanyak 100ml selama kurang lebih 60 menit.
c. Setelah direbus Cuci lidah mertua untuk memisahkan lignin dan serat
d. Keringkan serat lidah mertua
2. Proses pernis biji balam
a. Cuci biji balam yang sudah diberi lubang hingga bersih
b. Pernis biji balam menggunakan kuas
c. Jemur biji balam di bawah sinar matahari hingga kering
3. Pembuatan anyaman hiasan totebag kanvas dan totebag goni
a. Ambil benang lidah mertua dan biji karet yang sudah dikeringkan
kemudian anyam sesuai pola
b. Setelah dianyam kemudian jahit anyaman SEVVEA ke tas totebag kanvas
dan totebag goni
c. Totebag kanvas SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) dan
totebag goni SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis)
d. Pengemasan produk menggunakan kertas roti yang diberi label terima
kasih dan kotak kardus yang diberi nama brand SEVVEA CRAFT
(sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis)
4. Pembuatan case SEVVEA Anti Radiation
a. Siapkan limbah serat lidah mertua yang tidak bisa dibuat benang (pendek)
sebanyak 250 gr
b. Siapkan cetakan case dan lem fox sebanyak 300gr
c. Keringkan case dibawah sinar matahari langsung
d. Setelah kering beri lubang untuk kamera dll
e. Amplas case serat lidah mertua
f. Beri hiasan biji balam yang sudah di hancurkan dan bentuk sesuai
keinginan
g. Case SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) Anti Radiation

h. Pengemasan produk menggunakan kertas roti dan kotak kardus yang
diberi label terima kasih dan nama brand SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp.,
hevVEA bransiliiensis).
5. Pembuatan gantungan kunci SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis)
a. Ambil bagian kuning daun lidah mertua yang sudah direbus dan
dikeringkan
b. Anyam lidah mertua dengan beberapa variasi
c. Kaitkan anyaman lidah mertua dan gantungan kunci
d. Gantungan kunci SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis)
e. Pengemasan produk menggunakan kotak kardus yang diberi nama brand
SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis).

Partner

Pihak yang terkait dalam penciptaan ide produk SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp.,
hevVEA bransiliiensis) yaitu dengan menggunakan metode Design Thinking melalui 5
tahapan yaitu emphatized, define, ideasi, prototype, dan test. dan dapat
disimpulkan bahwa konsumen memiliki minat di produk yang unik, awet, dengan
tetap memperhatikan keindahan pada produk, dan didapatlah satu brand yaitu
SEVVEA CRAFT (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) yang berfungsi sebagai
pereduksi radiasi Melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dibantu oleh guru
pembimbing, teman sejawat dan keluarga.

Keuangan

Harga jual : ditentukan dari perhitungan BEP Unit dan BEP rupiah,sehingga
memperoleh harga jual sesungguhnya
Harga jual Totebag Kanvas SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) :
𝐹𝐶

598.000

BEP Unit = 𝑃−𝑉𝐶 = 15.000−13.750 =
BEP Rupiah =

𝐹𝐶
1−𝑉𝐶
𝑃

=

598.000
1−13.750
15.000

Harga Jual Estimasi (P) =

=

598.000
=
1.250

598.000
=
0,083

𝐵𝐸𝑃𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ
𝐵𝐸𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑡

=

478 unit (idealnya)

Rp. 7.204.819,- (idealnya)

7.204.819
478

Harga jual sesungguhnya
No.
Jenis biaya
1.
Harga Jual Estimasi (P)
2.
Laba yang diinginkan
3.
Promosi 10%
4.
Penjahit
6.
Kemasan
Harga jual sesungguhnya

= Rp. 17.000,-

Harga/unit
Rp. 15.000,Rp. 1.500
Rp. 1.500
Rp. 4.000,Rp. 3.000
Rp. 25.000

Harga jual Totebag Goni SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) :
BEP Unit =

𝐹𝐶
𝑃−𝑉𝐶

BEP Rupiah =

=

𝐹𝐶
1−𝑉𝐶
𝑃

598.000
25.000−22.500

=

598.000
1−22.250
25.000

=

=

598.000
=
2.750

598.000
=
0,11

𝐵𝐸𝑃𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ

Harga Jual Estimasi (P) =
=
𝐵𝐸𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑡
Harga jual sesungguhnya
No.
Jenis biaya
1.
Harga Jual Estimasi (P)
2.
Laba yang diinginkan
3.
Promosi 10%
4.
Kemasan
Harga jual sesungguhnya

217 unit (idealnya)

Rp. 5.436.364,- (idealnya)

5.436.364
217

= Rp. 25.000,Harga/unit
Rp. 25.000,Rp. 1.500,Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 33.000,-

Harga jual Case SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) Anti Radiation :
𝐹𝐶

598.000

BEP Unit = 𝑃−𝑉𝐶 = 3.500−3.333 =
BEP Rupiah =

𝐹𝐶
1−𝑉𝐶
𝑃

=

598.000
1−3.333
3.500

Harga Jual Estimasi (P) =

=

598.000
=
267

598.000
=
0,048

𝐵𝐸𝑃𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ
𝐵𝐸𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑡

=

3580 unit (idealnya)

Rp.12.533.009,- (idealnya)

12.533.009
3580

= Rp. 3.500,-

Harga jual sesungguhnya
No.
Jenis biaya
1.
Harga Jual Estimasi (P)
2.
Laba yang diinginkan
3.
Promosi 10%
4.
Kemasan
Harga jual sesungguhnya

Harga/unit
Rp. 3.500,Rp. 1.650,Rp. 350,Rp. 1.500,Rp. 7.000,-

Harga jual gantungan kunci SEVVEA (sanSEVieria sp., hevVEA bransiliiensis) Anti
Radiation
𝐹𝐶

598.000

BEP Unit = 𝑃−𝑉𝐶 = 1000−892 =
BEP Rupiah =

𝐹𝐶
1−𝑉𝐶
𝑃

=

598.000
1−892
1000

Harga Jual Estimasi (P) =

=

598.000
108

598.000
=
0,108

𝐵𝐸𝑃𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ
𝐵𝐸𝑃 𝑈𝑛𝑖𝑡

Harga jual sesungguhnya
No.
Jenis biaya
1.
Harga Jual Estimasi (P)
2.
Laba yang diinginkan
3.
Pengrajin
4.
Promosi 10%
5.
Kemasan
Harga jual sesungguhnya
SDM (struktur
organisasi, analisa
dan deskripsi
pekerjaan, dll),

= 5537 unit (idealnya)

=

Rp.5.537.037,- (idealnya)

5.537.037
5537

= Rp. 1.000,Harga/unit
Rp. 1.000,Rp. 500,Rp. 600,Rp. 100,Rp. 800,Rp. 3.000,-

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi SEVVIA Craft ini adalah 2 orang (sudah
termasuk dalam pengelolaan keuangan) karena pekerjaan bisa dibagi dua, yaitu 1
orang mengerjakan tahap produksi dan yang lainnya melakukan pengemasan dan
pemasaran produk. Jumlah tenaga kerja disesuaikan berdasarkan permintaan produk
dipasaran. Yang selanjutya struktur organisasi terdiri dari ketua, anggota, dan
kemitraan.

Ketua
(Andini)

Anggota
(Suci Anggun S.)

Kemitraan :
Kewirausahaan SMAN 2 Unggulan Tl.Ubi
Penjahit lokal di Kab. PALI
Supplier bahan baku
Endors Promotion
Toko kerajinan di Kab.PALI
Unggulan Tl. Ubi
Sertakan Business Model Canvas sebagailampiran!
SertakanTabelAnalisis SWOT sebagailampiran!
Sertakaninfografisusahasebagailampiran!

BUSINESS MODELCANVAS
KeyPartners

KeyActivities

1.

1.

2.

3.
4.

Dinas kehutanan :
supplier
pembudidaya.
Pedagang pasar :
supplier bahan
baku.
Toko kerajinan :
pemasaran produk.
Public figure
masyarakat :
patner
promosi/endorsing.

ValuePropositions

Penyiapan bahan
1.
baku.
2. Produktivitas :
Kegiatan produksi
2.
dan kegiatan researc
& development.
3. Efektivitas kegiatan
distribusi & kegiatan
promosi sesuai
3.
channels.
KeyResources
1.
2.
3.
4.
5.

Aset fisik
Material
Trademark
Human resources
Financial.

4.

Pemanfaatan potensi
tannaman KAB.
PALI
Memperkenalan
inovasi baru dari
tanaman Sansevieria
Sp. Atau lidah
mertua.
Mengolah menjadi
produk yang eco
firendly dan anti
radioation
Kualitas
Pengemasan.

CustomerRelationships

CustomerSegments

1.

Tanggapan
konsumen.
2. Mempertahankan
kualitas produk
3. Free gantungan
kunci setiap
pembelian 3 produk.
4. Memberikan alamat
korespondensi
lengkap
Channels

1.

1.

6.

2.
3.

CostStructure

RevenueStreams

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Bahan baku.
Gaji pegawai.
Sistem bagi hasil.
Biaya pengolahan produk.
Biaya marketing.

Media sosial (IG,
Facebook, WA,
shopee)
Konsinyasi
Toko kerajinan

2.

3.
4.
5.

Pelajar 10-17 tahun
(SD, SMP, dan
SMA)
Dewasa 17-40 tahun
(Mahasiswa, Pekerja
kantor, dan dsb)
Perempuan umur
12-35 tahun
Masyarakat umum
Pengunjung yang
datang ke taman golf
kabupaten PALI
Kabupaten terdekat
: kabupaten Musi
Banyuasin dan
Muara Enim

Penjualan produk SEVVIA Craft kepada konsumen akhir.
Penjualan produk SEVVIA Craft kepada retailer.
Penjualan produk SEVVIA Craft kepada reseller.

TabelAnalisis SWOT

Infografisusaha

