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1.1. LATAR BELAKANG 

Intervensi Information and Communcation Technology (ICT) yang diarahkan pada 

pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat memanfaatkan potensi teknologi-

teknologi ini sebagai ilmu dan alat jejaring (network tools) bagi kaum perempuan 

sebagai produsen dan distributor barang. Jaringan koperasi perempuan di Indonesia 

mampu menawarkan kesempatan besar dan mungkin saja mampu menjadi pemain 

penting dalam penyediaan akses ICT yang efektif dan berkesinambungan serta program-

program terkait apabila dapat diberikan dukungan bagi organisasi-organisasi perempuan 

pedesaan tertentu, termasuk koperasi yang berjalan baik, untuk mengembangkan 

kegiatan mereka dalam menyediakan jasa jaringan serta ICT di daerah mereka. 

Di Indonesia, dengan diprakarsai oleh beberapa badan dunia dan lembaga 

pemerintahan, proses tersebut sudah berjalan. Tercatat ada 8 fasilitas dengan tujuan 

serupa di atas telah diberdirikan. Di Jawa Timur sendiri, lembaga  sejak 

tahun 2007 telah berkerjasama dengan International Bank for Reconstruction 

Development (Bank Dunia) untuk merintis usaha-usaha ke arah realisasi tersebut. 

 (Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur) adalah koperasi wanita sekunder 

yang memiliki anggota 45 koperasi wanita primer yang tersebar di seluruh Jawa Timur. 

Anggota perorangannya telah berjumlah lebih dari 45.000 perempuan yang sebagian 

besar berdomisili di wilayah pedesaan dengan beragam profesi yang kebanyakan 

tersegmentasi di level akar rumput. 

Didalam kerangka uraian diatas inilah  dapat digunakan sebagai vehicle 

untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan melalui ICT ini, yang diberi nama Improving Rural 

Connectivity For Sustainable Livehoods Project (Proyek Memperbaiki Koneksi 

Perdesaan Untuk Kehidupan Yang Berkelanjutan). 

 telah menerima dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) 

yang dikelola oleh International Bank for Reconstruction Development (IBRD – Bank 

Dunia), untuk membiayai proyek Memperbaiki Koneksi Perdesaan Untuk Kehidupan 

Berkelanjutan (Improving Rural Connectivity for Suistainable Livehoods Project). Proyek 

tersebut berupa pembangunan MCT atau lebih dikenal dengan Telecentre. Proyek ini 
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dan merupakan proyek percontohan selama 3 tahun dengan mengambil lokasi di 

wilayah Jawa Timur. 

Pada kegiatan awal, untuk membangun dan mengembangkan MCT dalam jaringan 

koperasi perempuan di Indonesia, telah dilakukan Survei Informasi Dasar (Baseline 

Survey) yang terkait dengan aspek sosial – ekonomi dan teknis calon lokasi MCT dan 

lembaga tuan rumah MCT pada sekitar 14 (empat belas) koperasi primer dari 46 

(empat puluh enam) koperasi primer dalam jaringan  Baseline survey 

tersebut dilakukan untuk menilai kemampuan, kesiapan dan kelayakan sumberdaya 

pada keempat belas koperasi primer tersebut. Hasilnya, terpilihlah 10 (sepuluh) koperasi 

primer yang siap dan layak untuk pengembangan MCT. 

Pada tahap selanjutnya berupa pembangunan MCT akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, 

pada masing-masing 5 (lima) koperasi primer. Dalam kerangka inilah, diperlukan suatu 

kegiatan persiapan pembangunan MCT tersebut berupa Pemilihan Pengelola MCT dan 

Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan) MCT. 

 

 

1.2. TUJUAN 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memilih Pengelola MCT dan Pengembangan Rencana 

Usaha (Business Plan) MCT pada 10 (sepuluh) koperasi primer yang siap dan layak untuk 

pengembangan MCT. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada masing-masing 5 

(lima) koperasi primer ersebut. 

 

 

1.3. SASARAN 

Sasaran yang hendak dicapai dari studi ini antara lain : 

1. Pertemuan/konsultasi dengan masyarakat, untuk memberi gambaran awal 

tentang MCT/telecentre kepada keterwakilan dan partisipasi dari kelompok 

perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas yang perlu didorong; 

2. Pemilihan pengelola MCT yaitu dengan melakukan rekruitmen pengelola secara 

terbuka di tingkat lokal, atau rekruitmen terbatas dari anggota-anggotanya saja; 

3. Pengembangan rencana usaha (business plan) MCT yang perlu dikembangkan 

secara partisipatif untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat akan layanan fasilitas tersebut. 
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1.4. RUANG LINGKUP 

1.4.1. Lokasi 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini tersebar di 5 (lima) koperasi wanita primer 

yang terpilih, antara lain (lihat gambar 1) : 

1. Koperasi Wanita WANITA MANDIRI – Cepu 

2. Koperasi Wanita ANGGREK – Blitar 

3. Koperasi Wanita CITRA KARTINI – Sumber Pucung – Malang 

4. Koperasi Wanita CITRA LESTARI – Lawang 

5. Koperasi Wanita MANDIRI – Nganjuk 

GAMBAR 1.1 
Lokasi Survey 

 

 

1.4.2. Prinsip Pelaksanaan 

Kegiatan Pemilihan Pengelola MCT dan Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan) 

MCT ini dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut : 

1. Proses pemilihan pengelola MCT memungkinkan semua orang yang potensial di 

tingkat lokal untuk menjadi pengelola; 
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2. Rencana usaha MCT perlu dikembangkan secara partisipatif untuk 

memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan layanan 

fasilitas tersebut; 

3. Adanya rencana usaha bukan berarti MCT akan menjadi lembaga pencari laba 

sejak awal, atau mentitikberatkan laba dalam operasinya (walaupun ini 

memungkinkan bila dianggap tepat dan tidak mengurangi fungsi-fungsi 

pelayanan dan pemberdayaan MCT). Rencana usaha juga mencakup rencana 

kerja & pelayanan, dan berfungsi untuk mengarahkan layanan-layanan MCT 

pada hal-hal yang memang dibutuhkan atau memberi nilai tambah bagi 

masyarakat sekitar. Dalam rencana usaha perlu, dicantumkan mekanisme 

dukungan pengguna bagi keberlanjutan MCT. 

 

1.4.3. Keluaran 

Keluaran (output) dari kegiatan ini berupa Daftar Pengeloia dan Rencana Usaha 

(Business Plan) untuk masing-masing MCT. 

 

1.4.4. Batas Waktu Pelaksanaan Studi 

Seluruh aktivitas ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4-5 minggu. 

 

 

1.5. METODE PELAKSANAAN 

1.5.1. Pertemuan/Konsultasi Dengan Masyarakat 

Setelah lokasi MCT dan lembaga tuan rumah MCT ditentukan, lembaga pelaksana 

proyek - bekerjasama dengan tuan rumah MCT – memfasilitasi pertemuan/konsultasi 

dengan perwakilan anggota lembaga tuan rumah dan masyarakat sekitar tentang MCT 

yang akan dikembangkan. Pertemuan tersebut berbentuk forum Sosialisasi yang 

bertujuan untuk menjelaskan proyek dan menjaring masukan dari masyarakat. Adapun 

ketentuan lain yang terkait dengan kegiatan ini antara lain : 

1. Dalam pertemuan itu, keterwakilan dan partisipasi dari kelompok perempuan, 

pemuda, dan kelompok minoritas perlu didorong; 

2. Keluaran dari pertemuan adalah masukan untuk pengembangan rencana usaha 

MCT dan strategi yang disepakati untuk merekrut/memiiih pengelola MCT; 

3. Lembaga tuan rumah, melalui sebuah tim kecil yang disepakati dalam 

pertemuan, akan memfasilitasi proses pemilihan pengelola dan pengembangan 

rencana usaha. 

 



Improving Rural Connectivity for Sustainable Livehoods Project Bab 1 
Pemilihan Pengelola MCT dan Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan) MCT PENDAHULUAN 

  5 

1.5.2. Pemilihan Pengelola MCT 

Lembaga tuan rumah MCT dapat melakukan rekruitmen pengelola secara terbuka di 

tingkat lokal, atau rekruitmen terbatas dari anggota-anggotanya saja, sesuai dengan 

kriteria pengelola sebagai berikut : 

1. Pengelola menunjukkan antusiasme terhadap MCT dan memiliki beberapa ide 

awal tentang bagaimana ia akan mengelola MCT untuk mencapai tujuannya; 

2. Paling tidak satu orang memiliki jiwa kewirausahaan dan potensi yang teruji 

dalam hal manajemen usaha; 

3. Paling tidak satu orang lainnya memiliki minat yang tinggi terhadap teknologi 

informasi dan komunikasi, memiliki kemampuan dasar komputer, dan potensi 

yang teruji dalam berkomunikasi dengan masyarakat. prang ini harus bersedia 

menjadi pelatih komputer dasar bagi pengguna MCT, dan mengikuti program 

pelatihan bergerak (aktivitas 10 mendatang); 

4. Pengelola yang bukan anggota lembaga tuan rumah MCT (direkrut secara 

terbuka) harus bersedia mengelola MCT sebagai bagian dari strategi 

pemberdayaan anggota dan pemberdayaan masyarakat lembaga tersebut; 

5. Pengelola bersedia menerima kompensasi, misalnya honor atau bentuk insentif 

lainnya, yang diberikan oleh lembaga tuan rumah MCT. Kompensasi itu 

merupakan kesepakatan atau hasil negosiasi antara lembaga tuan rumah MCT 

dan pengelola, dimana kesepakatan itu dapat direvisi oleh kedua belah pihak 

secara berkala; 

6. Pengelola bersedia mengikuti proses peningkatan kapasitas dan pelatihan yang 

disediakan oleh proyek; 

7. Pengelola bersedia membagikan ilmu dan kemampuan yang ia dapat dari proyek 

kepada anggota masyarakat lainnya (calon pengelola berikutnya) sebelum ia 

berhenti atau diberhentikan jadi pengelola; 

8. Pengelola bersedia melalui proses evaluasi kinerja secara berkala, dimana 

mereka bersedia diberhentikan sebagai pengelola ketika kinerjanya dinilai 

rendah. 

 

1.5.3. Pengembangan Rencana Usaha (Business Plan) MCT 

Lembaga tuan rumah dengan pengelola MCT terpilih menjaring masukan dari 

masyarakat tentang rencana usaha MCT. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

misalnya survei lanjutan, FGD, pertemuan dan/atau wawancara dengan perwakilan 

masyarakat. Termasuk dalam rencana usaha (business plan) adalah : 

1. Jenis layanan yang akan disediakan (misalnya pelatihan dan penggunaan 

komputer dan internet, pengetikan, pencetakan/print, pembuatan website, 

penggandaan CD, kirim/terima e-mail atau pesan lain, kirim/terima SMS, 

informasi/konsultasi penyuluhan pertanian, informasi/konsultasi harga dan 

pasar, informasi/konsultasi tentang pendidikan, dll); 
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2. Bagaimana layanan akan diberikan (termasuk jadwal/waktu dan tempat 

layanan, cara/pendekatan, dll); 

3. Bagaimana layanan akan dipromosikan/disosialisasikan kepada bermacam 

kelompok masyarakat; 

4. Mekanisme keberlanjutan finansial MCT, termasuk rencana pemasukan 

(misainya dari biaya per penggunaan, iuran anggota, kesepakatan bagi-hasil 

dengan usaha pengguna, dll) dan rencana pengeluaran (misalnya berapa persen 

untuk pengelola, lembaga tuan rumah, ditabung, diinvestasikan, dll); 

5. Mekanisme keberlanjutan institusional MCT, termasuk mekanisme kaderisasi, 

evaluasi kinerja, partisipasi anggota lembaga atau masyarakat sekitar, 

pengembangan kemitraan, dll. 

 

1.5.4. Finalisasi Daftar Pengelola MCT dan Rencana Usaha MCT 

Lembaga tuan rumah melaporkan daftar pengelola (berikut kualifikasinya) dan rencana 

usaha MCT (berikut berbagai pertimbangannya) kepada lembaga pengelola proyek. 

 

TABEL 1.1. 

Jadwal Pelaksanaan 

NAMA KOPWAN ALAMAT KONTAK 
PERSON 

WAKTU 

1. WANITA MANDIRI – Cepu Jl. Olahraga No. 4 - Cepu Ibu Nafiq 7 – 8 Januari 2009 

2. ANGGREK – Blitar 
Ds. Sumberringin RT. 03/RW. 
09, Kec S.Kulon - Blitar 

Ibu Rofikatul 
Karimah 

16 – 17 Januari 
2009 

3. CITRA KARTINI 
Jl. Raya No. 45, Sumber Pucung 
- Malang 

Ibu Hartatik 
20 – 21 Januari 

2009 

4. CITRA LESTARI – Lawang 
Jl. Dr. Cipto No. 22 Lawang - 
Malang 

Ibu Khulsum 
Hidayati 

22 – 23 Januari 
2009 

5. WANITA MANDIRI – Nganjuk 
Jl. Raya No. 43 Jatikalen - 
Nganjuk 

Ibu Sutini 
Suroyo 

3 – 4 Pebruari 2009 

 

 

 


