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Bab 4 

KESIMPULAN & REKOMENDASI 
 

 

 

 

4.1. KESIMPULAN 

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peserta sosialisasi pada dasarnya memahami MCT/Telecentre, dan mengerti 

manfaat dari MCT/Telecentre tersebut. Hal ini ditandai dari antusiasme peserta 

pada saat sosialisasi dilaksanakan. Beberapa pertanyaan yang diajukan tidak 

banyak yang melebar diluar substansi, bahkan cenderung eksplorasi untuk 

memajukan tingkat pengetahuan masyarakat; 

2. Aparat, dalam hal ini Dinas Koperasi, Dinas Perindagkop, Kecamatan, Desa, dan 

Muspika mendukung didirikannya MCT/Telecentre di wilayahnya masing-

masing. Hal ini ditandai dari kehadiran dan dukungan secara lisan yang 

diucapkan, baik secara formal yaitu sambutan yang diberikan pada saat forum 

sosialisasi berlangsung ataupun secara informal pada pembicaran diluar forum 

sosialisasi; 

3. Pemilihan BPH MCT/Telecentre dilakukan secara terbatas yaitu berasal dari 

lingkungan anggota dan pengurus koperasi. Hal ini dimungkinkan mengingat 

adanya keterbatasan waktu pelaksanaan dan kemampuan tuan rumah 

MCT/Telecentre apabila dilakukan secara terbuka, serta kemudahan dalam 

berkoordinasi antara BPH dengan Tuan Rumah pada saat MCT/Telecentre 

beroperasi. 

4. SDM BPH MCT/Telecentre masih memiliki kemampuan dan pengalaman yang 

minim tentang Teknologi Informasi (IT), khususnya tentang MCT/Telecentre. 

Namun dari sisi antusiasme dan semangat untuk meningkatkan usaha kelompok 

dan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai cukup baik. Hal ini terlihat, pada 

komitmen dan kesepakatan terhadap kriteria menjadi BPH yang diajukan oleh 

Tuan Rumah MCT/Telecentre. 

5. Banyak potensi usaha lokal yang masih dapat dieksplorasi dan dikaitkan dengan 

keberadaan MCT/Telecentre. 

6. Dari poposal Usulan Kegiatan dan Rencana Pengelolaan (Buisness Plan) 

MCT/Telecentre yang telah dibuat oleh BPH, terdapat beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian, mengingat parameter keberhasilan MCT/Telecentre, 
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khususnya dalam kurun waktu  18 bulan kedepan, dapat dilihat dari poposal ini. 

Poin-poin yang perlu diperhatikan antara lain : 

a. Penjabaran jenis rencana usaha untuk jenis layanan sosial masih 

abstrak, belum spesifik seperti layanan komersial; 

b. Metode pendekatan seharusnya menggunakan Sosial Enterprenur, 

kemudian dijelaskan lagi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; 

c. Cara promosi sebagain besar sama atau sejenis. Namun, yang menjadi 

permasalahan, terletak pada biaya promosi tersebut tidak dijabarkan 

dalam proposal; 

d. Jadwal rencana sebagian besar belum terlihat, kecuali pada Kopwan 

Anggrek, meskipun belum terlihat target (output) yang dihasilkan; 

e. Rencana pemasukan masih sebatas jenis layanan komersial saja, belum 

dieksplorasi bagi hasil usaha (prosentase keuntungan), target donasi, 

besaran iuran anggota, dll; 

f. Rencana pengeluaran masih sebatas pembagian hasil, belum terlihat 

biaya operasional, seperti ATK, promosi, dll; 

g. Keberlanjutan Institusional sebetulnya bisa dijabarkan kemitraan 

dengan siapa saja (Telkom, PLN, Perusahaan A, B, C, dll); 

h. Eksplorasi jenis produk unggulan masih minim, sebatas hasil survey 

kemarin saja, belum mencerminkan produk tingkat Kota/Kabupaten. 

 

 

4.2. REKOMENDASI 

Rekomendasi yang diperlukan sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya antara lain 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pendalaman terhadap proposal yang telah dibuat oleh BPH 

MCT/Telecentre, sesuai dengan penilaian pada sub bab 4.1 tersebut diatas. 

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan metoda FGD, sehingga masing-

masing BPH dapat fokus dalam menyusun Usulan Kegiatan dan Rencana 

Pengelolaan (Buisness Plan) MCT/Telecentre. 

2. Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap aparat dan donatur potensial 

oleh tuan rumah dalam rangka penyiapan struktur kelembagaan MCT / 

Telecentre, khususnya sebagai Dewan Pengarah. Kegiatan ini merupakan 

kelanjutan (follow up) dari forum sosialisasi, sehingga mereka bersedia untuk 

masuk dalam lembaga Dewan Pengarah dan memberikan dukungan, baik 

finansial maupun jaringan untuk keberlanjutan MCT/Telecentre di wilayah 

masing-masing. 

3. Melakukan pelatihan kepada BPH, khususnya tentang IT dan MCT/Telecentre. 

Pelatihan tersebut dapat dilakukan setelah setup atau instalasi peralatan 

MCT/Telecentre, sehingga BPH dapat segera mengenali, memahami kegunaan, 

mengoperasionalisasikan serta pemeliharaan peralatan tersebut. 


