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3.1. PENGERTIAN 

3.1.1. Definisi 

Beberapa definisi tentang Telecenter adalah sebagai berikut : 

1. Telecentre adalah sejenis layanan yang memberikan kontribusi kepada 

pembangunan dengan cara menyediakan akses informasi, komunikasi dan 

teknologi pendidikan (KEI) dan keterampilan ke seluruh penduduk, menciptakan 

kompetensi masyarakat yang mandiri dalam Ekonomi Informasi dan 

membangun pasar serta peluang untuk sektor swasta (Richard 

Fuchs/Futureworks Inc.(Kanada), 1999.) 

2. "Kendatipun tidak ada satupun definisi telecentre yang bisa memuaskan setiap 

orang, ciri umum yang dimilikinya adalah suatu ruang fisik yang menyediakan 

akses ke ICT untuk pengembangan pendidikan, kepribadian, sosial, dan 

ekonomi." (Ricardo Gomez, Patrik Hunt dan Emmanuelle Lamoreaux." Evaluasi 

dan Penelitian tentang Telecentre: Satu Perspektif Global," Pusat penelitian 

Pengembangan Internasional (Kanada), 1997, h.17.) 

3. Telecentre adalah suatu organisasi yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat 

yang dilayaninya yang menyediakan layanan-layanan telekomunikasi dan 

informasi untuk sejumlah tujuan pembangunan dan biasanya didukung (oleh 

donor internasional, pemerintah, atau sejumlah organisasi lain di luar 

masyarakat yang dilayaninya). (Peter Benjamin (Afrika Selatan) dan Mona 

Dahms (Denmark)." Mensosialisasikan Modem Produksi: Peran Telecentre dalam 

Pembangunan. Dalam "Evaluasi Telecentre: Satu Perspektif Global," Pusat 

Penelitian Pengembangan Internasional Internasional (Kanada), 1997, h.51.) 

4. Telecentre adalah tempat untuk menggunakan telekomunikasi seperti halnya 

wartel. Mereka terletak di daerah-daerah yang kurang strategis, terutama di 

daerah-daerah pedesaan (Universal Service Agency (Afrika Selatan) Situs web. 

http://www.usa.org.za). 

Telecentre melayani masyarakat tertentu dan telekom, banyak telecentre 

menyediakan jenis layanan lain seperti dukungan untuk usaha kecil, pendidikan 

kesehatan dan layanan pelatihan. Dengan cara ini, telepon akan digunakan oleh 

banyak orang untuk berbagai tujuan --menjadikannya layak secara ekonomis 
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dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena ini merupakan solusi 

jangka panjang, maka telecentre tersebut harus mampu bertahan hidup untuk 

jangka waktu lama. Agency akan bekerja sama dengan organisasi-orgnasasi lain 

dalam usaha memapankan telecentre, seperti sekolah, perpustakaan, gereja, 

pusat-pusat kegiatan masyarakat dan sebagainya. 

5. Telecentre berarti sebuah sarana yang terfokus secara lebih komersial yang 

didirikan untuk tujuan komersial yang khusus, khususnya untuk menyediakan 

tempat kerja bagi masyarakat yang barangkali telah memiliki pekerjaan tetap, 

namun masih mau bekerja jauh dari tempat tinggalnya. Dalam pengertian ini, 

telecentre tak ubahnya seperti sejenis sarana "kantor pelayanan" yang telah 

lama ada, tetapi dengan penekanan yang lebih banyak pada penyediaan ruang 

kerja dan sarana yang dilengkapi dengan teknologi tingkat tinggi dan 

kemampuan jaringannya (Ian Simmins. " Apa perbedaan antara telecottage 

dengan telecentre?" European Telework Development Iniative Website. 

http://www.eto.org.uk/faqtcvc.htm). 

Telecentre lebih menekankan pada penyediaan lingkungan kerja yang tertata 

dengan baik dan bebas dari gangguan untuk orang-orang yang membutuhkan 

tempat dimana mereka bisa menikmati dan menyatu dengan pekerjaan mereka 

dan bisa dihubungkan dengan mudah dengan majikannya, rekan kerjanya, atau 

para pelanggan, dan sebagainya. 

6. "Telecentre Layanan Masyarakat Terpencil (RCST) sarana (telecentre) yang 

digunakan bersama yang bisa dilakukan di antara masayarakat pedesaan untuk 

menyediakan layanan akses belajar jarak jauh, kesehatan jarak jauh, komunikasi 

dan informasi. Konsep RCST dirancang untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan telekomunikasi yang terdapat di suatu masyarakat atau daerah, yang 

bisa berfungsi baik sebagai lingkungan jaringan tradisional (telepon) maupun 

nirkabel (satelit). RCST merupakan representasi dari model sarana dan layanan 

yang fkleksibel dimana beragam teknologi, aplikasi, dan layanan dipadukan 

sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat." (Telecentre Layanan 

Masyarakat Terpencil (RCST) Situs Web. http://www.rcst.net). 

7. Salah satu perbedaan yang mendasar antara MCT dan beraneka ragam PCO, 

telekios, dan telecentre kecil yang disebutkan di atas adalah bahwa aspek "Multi 

guna" yang dimiliki MCT, yang menurut definisi, menawarkan lebih dari sekedar 

layanan-layanan komunikasi dasar, dan, khususnya, layanan publik, misalnya, 

pendidikan jarak jauh, kesehatan jarak jauh, dan 'pemerintah/masyarakat yang 

online'. MCT juga bisa menyediakan layanan pos dan perbankan dan sekaligus 

berfungsi sebagai outlet (gerai) untuk layanan masyarakat lainnya, seperti air 

dan listrik. Penawaran maksimum dari layanan informasi dan komunikasi sektor 

swasta, seperti perdagangan jarak jauh, penyewaan kantor nyata (virtual), 

kursus-kursus pelatihan kejuruan dan dukungan untuk UKM, akses email dan 

internet, akan meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup di samping 

meningkatkan dampak MCT. (Johann Ernberg. Akses Uniersal untuk 

Pembangunan Pedesaan: Dari Tindakan ke Strategi." Karya ilmiah yang disajikan 

dalam Konferensi Internasional Pertama tentang Telekomunikasi Pedesaan. 



Improving Rural Connectivity   
for Sustainable Livehoods Project  Bab 3 
(Aspek Sosial – Ekonomi)  SEKILAS TENTANG MCT / TELECENTER 

  71 

Asosiasi Perusahaan Telepon Nasional (NTCA). Washington DC. Desember 1998, 

h.6.) 

8. "Pusat-pusat Teleservis Masyarakat (CTS) merupakan pusat-pusat yang memiliki 

multi guna. Mereka bukan saja menyediakan teleworking dan telelearning, 

tetapi juga menyediakan ruang untuk beraneka ragam kegiatan. CTSC 

menyediakan komputer dan layanan konferensi jarak jauh (teleconference) 

untuk masyarakat daerah setempat di daerah-daerah yang terpencil dari sudut 

pandang goegrafis dan sosial. Contohnya antara lain Donegal, Swedia bagian 

utara, Norwegia bagian utara dan beberapa daerah di Jerman. CTSC juga bisa 

dijumpai di kota-kota besar seperti di Brazil. Intinya bagi saya adalah bahwa 

telecentre merupakan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Telecentre bisa 

dijalankan sebagai sarana usaha, suatu aspek dimana secara finansial 

masyarakat bisa mengambil manfaat darinya. ( Lars Qvortrup (Denmark). 

Dampak Layanan Teleservis Mayarakat (CTCs) terhadap Pembangunan 

Pedesaan. Proyek-proyek Telematiks, Universitas Odense. 1994. 

http://www.csu.edu. au./research/crsr/sai/community/.htm). 

9. "Tujuan yang paling mendasar dari pusat-pusat tersebut adalah untuk 

menyediakan lebih banyak akses ke teknologi informasi modern yang 

menggunakan solusi-solusi telematik kepada masyarakat. Ini memungkinkan 

diatasinya masalah-masalah lokasi dan prasarana, terutama yang berkaitan 

dengan akses komunikasi dan informasi, pendidikan dan pelatihan, daya saing 

dan peluang kerja daerah setempat, serta pengadaan layanan untuk pemerintah 

dan masyarakat. (Ian Reeve. Survai tentang Telecentre Dunia. Pusat 

Pembangunan Pedesaan, Universitas New England (Australia), 1999, h.1). 

10. "Konsep telecentre dalam pembangunan Afrika bisa muncul dalam berbagai 

bentuk. Karena berbagai jenis telecentre yang dianalisis dalam Acacia Iniative, 

maka tak ada satupun definisi yang seratus persen akurat. Kendatipun demikian, 

hal-hal berikut ini bisa digunakan sebagai sebuah definisi kerja dalam arti luas: 

Suatu lokasi yang membantu dan mendorong terwujudnya berbagai jenis barang 

dan layanan/jasa berbasis informasi dari publik dan swasta, dan yang ikut 

mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah setempat. (Accacia 

Initiative (IDRC (Kanada) Situs web (http://www.idrc.ca/acacia.telecentre. html). 

Layanan-layanan tersebut mencakup komunikasi dasar seperti akses suara, faks, 

e-mail, internet, dan sebagainya; layanan sektor publik dan semi-publik seperti 

pengobatan jarak jauh, pendidikan jarak jauh, layanan untuk pemerintah 

daerah, dan sebagainya; dan layanan untuk sektor swasta seperti penyebaran 

berita, layanan tele-commuting, pelatihan, akses informasi tentang pasar, hasil 

pertanian dan keadaan cuaca, serta banyak lagi yang lain. 
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3.1.2. Pemahaman 

Dari beberapa definisi diatas, kemudian berkembang suatu pemahaman tentang 

Telecenter yang diaplikasikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur yaitu sebagai berikut : 

1. Telecenter merupakan suatu fasilitas warga dimana mereka dapat berinteraksi, 

belajar, bekerja dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan 

berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya (id.wikipedia.org). 

Suku kata "Tele" yang berasal dari telekomunikasi memungkinkan warga 

berinteraksi, belajar, bekerja dan bermain dengan pihak di luar daerahnya, 

bahkan dengan pihak internasional. Walaupun berbeda-beda bentuknya, 

telecenter mempunyai karakteristik khusus yaitu mendukung kegiatan 

pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

kehidupan bernegara, berdemokrasi dan pembangunan; meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam berorganisasi dan melakukan usaha; meningkatkan 

peran serta pemuda/i dan perempuan; mengurangi keterisolasian; mengurangi 

kesenjangan digital; dsb. Beberapa ciri telecenter yang berhasil adalah ssebagai 

berikut : 

 Dimiliki oleh masyarakat dan dibiayai secara gotong royong 

 Layanan komunikasi dan informasinya dapat 

dipercaya 

 Layanannya berguna dan sesuai dengan kebutuhan 

warga 

 Warga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 

layanan telecenter 

 Transparan dalam hal administrasi dan keuangan 

2. Telecenter merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan 

mendapatkan layanan sosial dan ekonomi dengan menggunakan sarana 

teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer dan sambungan ke 

internet (www.jatim.go.id/telecenter/malang/). 

Konsep telecenter adalah model pelayanan data dan informasi kepada 

masyarakat miskin khususnya petani dan nelayan dengan memanfaatkan ICT 

guna mendukung kegiatan pengelolaan usaha, pemasaran hasil usaha dan lain-

lain. Dengan demikian, dengan adanya Telecenter diharapkan merupakan 

tempat dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang antara lain 

berupa pelatihan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan serta pelaksanaan 

kegiatan ekonomi masyarakat secara profesional yang didukung oleh fasilitas 

telecenter.  

Telecenter merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi, dan 

mendapatkan informasi mengenai layanan social dan ekonomi dengan 

menggunakan sarana TIK yang di antaranya berupa computer dan sambungan 

ke internet. Telecenter ini dilengkapi dengan seperangkat komputer, koneksi 

internet, dan fasilitas yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kata-kata kunci dalam 

Telecenter yaitu Partnership for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) adalah (Drs. 



Improving Rural Connectivity   
for Sustainable Livehoods Project  Bab 3 
(Aspek Sosial – Ekonomi)  SEKILAS TENTANG MCT / TELECENTER 

  73 

Pidekso Adi, M. Pd, Selayang Pandang Tentang Telecenter Daragati PKK Kota 

Malang) : 

 

 People centered adalah telecenter tidak berorientasi pada akses 

teknologi semata. Melainkan pada manusianya. Komponen TIK hanya 

sebagai alat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk 

pembangunan masyarakat di daerah dan bukan tujuan akhir.  

 Inclusive dan Development Oriented artinya telecenter melibatkan 

semua pihak, terutama mereka yang merupakan kelompok miskin dan 

terpinggirkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.  

 Partnerships artinya telecenter menggunakan pendekatan kemitraan, 

baik yang bersifat local, nasional, dan internasional. Dalam hal ini 

dilakukan cost sharing dengan setiap mitra. Pemerintah daerah juga 

harus ikut aktif dalam proses mendirikan dan membantu pembiayaan 

telecenter ini. Tujuannya agar terjadi sinergi dan bisa menjamin 

keberlanjutan program. 

3. Istilah “Telecenter” secara garis besar menggambarkan berbagai model 

organisasi yang menyediakan layanan komunikasi dan sumber informasi yang 

dapat diakses oleh publik kepada penduduk yang tidak terlayani dan 

berpendapatan rendah di wilayah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan (Idris 

F. Sulaiman, F. B. Moewanto, Naswil Idris, Mas Wigrantoro R. S. dan dan Jack 

Febrian, Buku Panduan Menyelenggarakan Telecenter (Balai Informasi 

Masyarakat) Dengan Partisipasi Sektor Swasta, Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), Agustus 2003, hal. 12). 

Layanan-layanan dan teknologi Telecenter dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tertentu yang dilayaninya. Meskipun Telecenter 

bervariasi dalam hal layanan dan teknologi yang ditawarkannya, sebagian besar 

menyediakan akses kepada telepon, SMS, faks, komputer, dan Internet 

(termasuk e-mail dan Jaringan Jembar Jagad atau Web Dunia/www). 

Telecenter juga dapat menawarkan layanan 

khusus dan pelatihan. Tergantung pada mandat 

dan sumber dana yang dimilikinya, sebuah 

Telecenter dapat dimiliki secara publik atau 

pribadi, atau gabungan dari keduanya. 

Kelangsungan secara finansial biasanya juga 

merupakan tujuan yang eksplisit atau formil 

suatu Telecenter, sekalipun ini tidak selalu ditemukan dalam praktek 

sesungguhnya. 

Di Indonesia istilah untuk Telecenter ini dikenal dengan beberapa sebutan : 

a. BIM singkatan dari Balai Informasi masyarakat, konsep yang 

dikembangkan oleh Mastel (Masyarakat Telematika, 

http://www.mastel.or.id); 

b. SIBM singkatan dari Sentra Informasi Bisnis dan Masyarakat – menurut 

konsep Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo); 
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c. PERNetwork (Pusat Ekonomi Rakyat) – konsep oleh BPPT; 

d. PIR Pusat Informasi Rakyat – konsep oleh Deperindag; 

e. Warintek – Warung Informasi Teknologi, dikelola oleh BPPT; 

f. Desa Maju – Konsep oleh Risti, PT. Telkom; 

g. Wartel – Warung Telekomunikasi – diselenggarakan oleh swasta; 

h. Warnet – Warung Internet – diselenggarakan oleh swasta; 

i. dan beberapa kombinasi lainnya seperti Warpostel (Jasa PT Pos 

Indonesia), Wartelpos (telekom dan pos), dan beberapa lainnya lagi. 

Pada dasarnya, telecenter atau BIM menggunakan kemampuan infokom atau 

Information and Communcation Technology (ICT) atau telematika, yaitu 

komunikasi instan jarak jauh melalui berbagai cara, baik dengan perantaraan 

suara, tulisan, data,  (bahkan kendali elektronik) serta kombinasi-kombinasinya, 

dengan jangkauan amat luas sampai seluruh dunia. Kemampuan ini mampu 

menciptakan “keterhubungan” (interconnectedness) antar perorangan dan antar 

kelompok masyarakat (komunitas), sehingga memungkinkan terlaksananya 

konsep kerjasama meskipun para pesertanya terrsebar di mana saja (secara 

geografik), dalam semua kegiatan dan usaha manusia, termasuk belajar, bekerja 

dan bermain. Melalui kerjasama dicapai hasil lebih dari jumlah hasil perorangan, 

karena ada nilai tambah berkat kontribusi pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman dan wawasan masing-masing pesertanya. Konsep kerjasama yang 

didukung “komunikasi instan” menghasilkan peningkatan-peningkatan dalam 

pengetahuan, ketrampilan kerja, wawasan, dan selanjutnya meningkatkan 

lingkup karya yang dapat dilakukan, dan akhirnya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat penggunanya. Dalam beberapa rujukan, komunikasi instan itu 

disebut merupakan katalisator proses kerjasama itu. 

 

 

3.2. TUJUAN 

3.2.1. Tujuan Umum 

1. Memberi keuntungan kepada masyarakat yang mereka layani dengan cara 

memberikan akses kepada fasilitas telematika, sehingga mereka dapat 

berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan 

dengan lebih baik. 

2. Menjadi mandiri dengan manajemen yang sehat dan pelatihan pelanggan dan 

dengan menyediakan layanan untuk umum berbayar yang sesuai. 

Kendatipun demikian, berdirinya Telecenter tidak selalu merupakan tujuan mutlak satu-

satunya melainkan, Telecenter dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pembangunan 

ekonomi dan sosial yang positif. Jika pembangunan terjadi, maka pada hakekatnya 

telecentre dapat dengan sendirinya tidak diperlukan lagi. 
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3.2.2. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin (petani dan nelayan) terutama 

dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha di bidang pertanian; 

2. Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat miskin melalui 

penyuluhan dengan pemanfaatan ICT; 

3. Meningkatkan produksi bidang pertanian dengan adanya pemasaran yang lebih 

terbuka dan luas melalui informasi pemasaran yang ada di internet; 

4. Meningkatkan kualitas SDM di tingkat desa melalui pelatihan-pelatihan 

terutama di bidang teknologi informasi dan bahasa Inggris untuk 

mempersiapkan diri memasuki pasar kerja. 

 

 

3.3. PERAN DAN FUNGSI 

3.3.1. Peran 

1. Sebagai Program Komunikasi-Informasi (infomobilisasi), yaitu : mendampingi 

kelompok, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penggunaan TIK, 

memfasilitasi proses saling belajar/bertukar pengetahuan, dan sebagainya. 

2. Sebagai Sumber Informasi, saluran/media komunikasi-informasi, dan simpul 

komunikasi-informasi, dan sebagainya. 

 

3.3.2. Fungsi 

Sebagai sumber informasi, Telecenter dapat mengembangkan diri menjadi : 

1. Pusat Informasi Pembangunan Desa 

2. Kantor Berita Komunitas 

3. Pusat Informasi Desa 

4. Bank Data Desa 

5. Sentra Pembelajaran Masyarakat 

6. Pusat Pembelajaran Masyarakat 

7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

 

 

 

di tempat ini berbagai 
informasi desa/komunitas 
dikelola dan dilayani 

di tempat ini program 
pembelajaran dengan jalur 
non-formal dilaksanakan 
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3.4. MODEL TELECENTER 

Gerakan Telecenter pada mulanya berasal di Eropa dan Amerika Utara pada 

pertengahan tahun 1980an sebagai sarana pengadaan akses telekomunikasi ke 

masyarakat pedesaan. Pada akhir tahun 1990an, Telecenter telah menjadi unsur utama 

dari strategi pembangunan di berbagai negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Final 

Report (Laporan akhir) Studi Group I ITU (International Telecommunication 

Development, 2001) menyebutkan bahwa studi aplikasi Internet dibanyak negara 

ternyata secara umum digunakan untuk keperluan sector-sektor edukasi, pemeliharaan 

kesehatan, pertanian, pengembangan wilayah, pengendalian lingkungan, pengendalian 

keadaan darurat, pembinaan budaya, pemberitaan, perpustakaan dan penelitian ilmiah. 

Oleh sebab itu kemudian dikenal 3 (tiga) model telecenter yaitu : 

1. Telecenter Dasar, biasanya ditempatkan secara terpusat di masyarakat 

marjinal/terpencil dan menawarkan kombinasi layanan termasuk telepon, faks, 

SMS, penghitungan, Internet dan fotokopi, serta teknologi terkait. Telecenter 

dasar dapat dimiliki secara pribadi oleh pengusaha atau berdasarkan pada 

perjanjian waralaba (franchise). Telecenter dasar dapat dijalankan sebagai usaha 

kecil yang menyediakan akses bayar pakai yang terbatas ke ICT untuk penduduk 

setempat. Telecenter dasar banyak terdapat di negara-negara seperti Chili 

(Amerika Latin) dan Afrika Selatan. 

2. Telecenter Masyarakat Multiguna (Multi-purpose Community Telecenters / 

MCT), menyediakan lebih dari sekadar layanan akses sederhana ke ICT yang 

ditawarkan oleh Telecenter dasar. MCT memiliki teknologi yang lebih tinggi, 

mempekerjakan staf penuh waktu, fokus pada layanan-layanan khusus, dan 

melatih beragam pengguna di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, 

usaha kecil, dan pemerintahan setempat. Di banyak negara berkembang MCT 

menerima dukungan dari lembaga donor luar negeri atau donor internasional 

karena memerlukan investasi sosial dan keuangan yang cukup besar. Negara-

negara seperti Uganda, Afrika Selatan, Ghana, Benin, dan Paraguay telah 

menerapkan MCT. 

3. Wartel merupakan usaha mikro yang menyediakan akses ke layanan telepon 

untuk digunakan oleh masyarakat. (Karena Wartel merupakan upaya mandiri 

tanpa subsidi, dengan kata lain tidak dapat mengabaikan keuntungan dalam 

usaha, maka di Indonesia tebaran Wartel belum benar-benar masuk desa, tetapi 

mengisi kantong-kantong masyarakat di perkotaan. Beberapa wartel juga telah 

mulai menawarkan layanan faks dan fotokopi. Biasanya, sebuah wartel dimiliki 

oleh seorang pengusaha swasta atau dioperasikan sebagai sebuah waralaba 

kepada penyedia layanan telekomunikasi nasional. Senegal, Afrika Selatan dan 

India merupakan negara pelopor dalam pembentukan wartel. 

Di samping ketiga jenis Telecenter tersebut diatas, juga terdapat satu jenis layanan 

menyerupai telecenter, yang dikenal sebagai Warung (kafe) Maya yang kemudian 

disebut dengan Warung Internet (Warnet), yang berkembang pesat di negara-negara 

maju dan berkembang. Satu situs web (website) memiliki satu database dari lebih dari 

3.000 warung maya di 133 negara. Warung-warung maya merupakan usaha komersial 
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dan biasanya terletak di wilayah-wilayah kota besar, dan menyediakan layanan untuk 

umum berbayar seperti akses komputer dan internet. Warung-warung maya telah 

menjadi sarana yang penting untuk menyediakan akses ICT kepada masyarakat yang 

kurang terlayani, terutama di wilayah-wilayah kota besar. Namun, warung-warung maya 

tersebut sebenarnya berada di luar cakupan telecenter karena : 

a. Sebagai kegiatan usaha kecil, kafe-kafe maya biasanya tidak dirancang dengan 

konsep pengembangan selain dari menawarkan akses dan beberapa layanan 

komersial dasar.  

b. Kafe-kafe maya tidak digunakan oleh penyedia layanan pemerintah atau 

nasional untuk membantu mencapai syarat-syarat akses universal 

 

Tahun 2003 UNDP bersama Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

National Development Planning Agency) melakukan penelitian tentang pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi  di Indonesia  untuk pembangunan social dan 

ekonomi di Indonesia dengan nama Asia-Pacifik Development Information Programme 

(APDIP). Tahun 2004 penelitian yang sama dilanjutkan dengan nama Prepatory 

Assistance for ICTs for Human Development.  Penelitian-penelitian itu menghasilkan 

dokumen mengenai Tujuh Strategi Pemanfaatan TIK untuk Pengembangan Masyarakat 

dan proyek Partnership for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP). Implementasi proyek Pe-

PP adalah bentuk percontohan “Pusat Pemberdayaan Masyarakat Multifungsi Berbasis 

Telecenter (Multipurpose Cummunity Development Telecenter/MCDT) di enam 

propinsi di Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan nama 

Telecenter. 

Di Pulau Jawa, tiga telecenter di bawah program Pe-PP yaitu di : 

 Desa Pabelan Magelang Jawa Tengah (Mei 2004) 

 Telecenter Muneng di Desa Muneng, Madiun Jawa Timur 

(Mei 2005) 

 Telecenter Semeru di Desa Kertosari Lumajang Jawa Timur  

(Mei 2005). 

Selanjutnya sampai tahun 2007 di Jawa Timur telah berdiri replikasi telecenter di 8 

daerah, yaitu  Telecenter “Pasir Putih” di Situbondo, Telecenter “Drajat” di Lamongan, 

Telecenter “Global” di Pamekasan, Telecenter “Prameta” di Tuban, 

Telecenter “Mandiri” di Bondowoso, Telecenter “Rumpintec” di 

Pacitan, Telecenter “The Lobster” di Tulungagung, dan Telecenter 

“Daragati” di Kota Malang (empat telecenter terakhir adalah 

telecenter yang baru berdiri sekitar Januari-Juni tahun 2007). Pada 

perkembangan selanjutnya telah berkembang cukup banyak baik di 

Jawa Timur maupun di beberapa kota diluar pulau Jawa, seperti di 

Kendari Sulawesi Tenggara. 
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3.5. KEGIATAN TELECENTER 

Dari penjelasan pada sub bab sebelumnya, menunjukkan bahwa Telecenter yang 

dikembangkan di Indonesia ini menggunakan Model Pusat Pemberdayaan Masyarakat 

Multifungsi Berbasis Telecenter (Multipurpose Cummunity Development 

Telecenter/MCDT). Oleh sebab itu kegiatan yang pokok yang dilakukan yaitu : 

1. Kegiatan sosial yang kemudian disebut Program Pendampingan Masyarakat 

(Infomobilisasi) yang merupakan kegiatan pendidikan masyarakat dalam bentuk 

pendampingan kelompok melalui pendekatan komunikasi. 

Infomobilisasi selain sebagai program yang 

bersifat layanan sosial, yang dimaksudkan untuk 

melakukan penguatan kapasitas masyarakat baik 

dalam penggunaan TIK, peningkatan 

keterampilan teknis (usaha, peningkatan 

kesehatan, pengelolaan pertanian, dsb.), maupun 

peningkatan kemampuan masyarakat untuk bisa 

bersikap kritis dan tanggap terhadap berbagai tantangan dan peluang. 

Infomobilisasi dapat menjadi mekanisme “pemasaran” layanan telecenter agar 

dikenal dan dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi infomobilisasi bukan semata-

mata “pemasaran” saja. Agenda utama infomobilisasi adalah pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan bukan hanya saja meningkatkan akses informasi 

melainkan juga untuk membentuk suatu kebiasaan baru yang disebut kultur 

informasi dan komunikasi baru, yaitu kultur informasi dan komunikasi yang lebih 

terbuka dan demokratis. Kultur masyarakat pembelajar. 

2. Kegiatan Layanan komersial yaitu menjual “jasa” penggunaan alat komunikasi, 

informasi dan jasa yang tersedia lainnya di telecenter, kepada masyarakat 

umum. 

“Penjualan” layanan jasa dengan memungut 

bayaran pada penggunaan fasilitas telecenter; 

dimaksudkan sebagai sumber pendapatan 

(fund-raising) agar telecenter bisa berswadaya 

dan mandiri sebagai suatu unit usaha milik 

desa/masyarakat. Kegiatan layanan yang 

“dijual” pada setiap telecenter tidak harus 

selalu sama. Tabel di bawah ini adalah contoh kegiatan layanan yang bisa 

“dijual” telecenter kepada masyarakat umum (perorangan) maupun lembaga 

lain (pemerintah, non-pemerintah, atau swasta). 

Bagaimana membedakan kegiatan telecenter yang merupakan layanan sosial 

dengan “bisnis”? Hal ini sebenarnya mudah dibedakan. Misalnya: menggunakan 

internet atau telepon untuk berkomunikasi dalam rangka latihan kelompok, 

pembiayaannya bisa berasal dari program tertentu. Tapi menggunakan internet 

atau telepon untuk kepentingan pribadi, berarti membayar -sama seperti kalau 

masyarakat membayar di warnet atau wartel. 
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TABEL 3.1. 

Beberapa Alternatif Jenis Jasa Layanan di Telecenter 

LAYANAN UMUM / DASAR LAYANAN BISNIS 
LAYANAN MELALUI KEMITRAAN 

KHUSUS (Dukungan Program) 

1. Penggunaan internet : email, 
browsing/surfing (menjelajah 
situs), chatting room (ngobrol 
dengan netter), mailing list 
(ruang diskusi) 

2. Penggunaan komputer 
(pengetikan) 

3. Scanning (menduplikat 
gambar ke dalam bentuk 
digital) 

4. Printing (mencetak 
dokumen/gambar) 

5. Searching (pencarian 
berita/data), dan launching 
(penayangan informasi/web) 

6. Koran kampung atau majalah 
dinding 

7. Membuat pas foto digital 
(misalnya untuk KTP/SIM) 

1. Pengembangan usaha dan 
inkubator usaha 

2. Layanan administrasi / 
transaksi usaha 

3. Pengelolaan keuangan usaha 
4. Menyelenggarakan pertemuan 

(meeting), membuat agenda, 
jadwal, laporan, notulensi, dsb 

1. Pelatihan komputer dan 
internet untuk : 
 Guru (bekerjasama 

dengan perguruan tinggi, 
dsb) 

 Petugas Penyuluh 
Lapangan (PPL) 
bekerjasama dengan 
Dinas Pertanian 

2. Palatihan Bahasa Inggris, 
bekerjasama dengan lembaga 
kursus setempat 

3. Layanan pemerintahan desa 
untuk pembuatan KTP, 
perpajakan, form, dsb. 

4. Kerjasama dengan 
perkumpulan (karang taruna, 
klub olah raga, kelompok 
arisan, kelompok simpan 
pinjam, dunia usaha, dsb. 

5. Dukungan infomobilisasi untuk 
program pembangunan desa 

6. Promosi acara atau obyek 
wisata lokal 

Sumber : Memberdayakan Masyarakat Dengan Mendayagunakan Telecenter, Panduan untuk Fasilitator 
Infomobilisasi, Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas – UNDP, Jakarta 
2007, hal. 45. 

3. Kegiatan sebagai “Pusat Komunikasi-Informasi Pembangunan Desa”. 

Memanfaatkan Berbagai Situs Informasi. Dengan fasilitas yang dimilikinya, 

telecenter menghimpun informasi dari berbagai situs penyedia informasi, 

khususnya yang berasal dari dalam negeri (situs pemerintah pusat/daerah, LSM, 

lembaga penelitian, media massa, perusahaan/organisasi bisnis, dsb.). Pengelola 

telecenter harus menyusun sebuah direktori situs informasi untuk bisa dibaca 

masyarakat tentang keberadaan sumber informasi tersebut, serta jenis-jenis 

informasi apa saja yang tersedia. Tentunya informasi berbahasa Indonesia dan 

mengenai berbagai isu yang menarik bagi masyarakat, yang perlu dijadikan 

menu utama telecenter. 

 

Berbeda dengan warnet dan wartel yang bersifat bisnis sepenuhnya, pengelolaan 

telecenter lebih mengutamakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat daripada 

bisnisnya. Infomobilisasi menjadi program yang terdepan dari telecenter. Walau begitu, 

agar layanan sosial ini dapat berkesinambungan, beberapa penggunaan layanan 

telecenter dikembangkan dengan memungut biaya sebagai sumber pendapatan. Karena 

itu, dapat dikatakan bahwa telecenter ini merupakan pelayanan publik atau bisa juga 

menjadi bisnis berperspektif sosial yang sering juga disebut sebagai social enterprise. 
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3.6. PENGELOLA TELECENTER 

3.6.1. Struktur Organisasi 

Ada tiga orang pengelola telecenter yang biasa disebut tim-3 (The Three 

Musketeer) atau disebut Badan Pengelola Harian (BPH) Telecenter yang 

bertugas mengelola kegiatan infomobilisasi melalui kegiatan pendampingan 

kelompok. Ketiga orang tersebut yaitu : 

1. Manajer telecenter 

2. Staf pengembangan media/IT admin 

3. Staf pengembangan komunitas/Fasilitator Infomobilisasi (FI). 

GAMBAR 3.1. 
Alternatif Struktur Organisasi Telecenter 

 
Sumber : Memberdayakan Masyarakat Dengan Mendayagunakan Telecenter, 

Panduan untuk Fasilitator Infomobilisasi, Tim Partnerships for e-

Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas – UNDP, Jakarta 2007, hal. 40. 

Alternatif struktur organisasi telecenter tersebut diatas diharapkan menjadi model 

lembaga milik komunitas sendiri. Tentunya, roh kepemilikan komunitas itu perlu 

dipahami para inisiator telecenter, agar bangunan organisasi telecenter sejak awal 

sudah dikembangkan dengan semangat tersebut. Meskipun tidak ada struktur yang 
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baku, namun jangan sampai struktur itu sendiri dibuat elitis dan tidak mencerminkan 

telecenter sebagai organisasi berbasis masyarakat. 

Ketiga orang tim telecenter yang menjadi BPH sebaiknya dapat bekerja secara penuh 

waktu dan bisa mendapatkan imbalan/penghasilan dari pekerjaan ini. Ketiga orang ini 

juga bertugas melakukan “pemasaran“ informasi dan layanan telecenter kepada 

masyarakat dan berbagai pihak (lembaga) yang mengembangkan program ke desanya. 

 

3.6.2. Tugas dan Wewenang 

 MUSYAWARAH KOMUNITAS 

 Status musyawarah komunitas antara lain : 

1. Musyawarah Komunitas merupakan sidang seluruh anggota 

Komunitas baik dengan sitem perwakilan maupun langsung; 

2. Musyawarah Komunitas memegang kekuasaan tertinggi di dalam 

kelembagaan telecenter; 

3. Musyawarah Komunitas diselenggarakan minimal sekali setahun. 

 Wewenang musyawarah komunitas antara lain : 

1. Menetapkan mekanisme kerja organisasi, garis besar program kerja 

telecenter, dan pedoman-pedoman pokok organisasi lainnya; 

2. Menetapkan mekanisme pertanggungjawaban Badan Pengelola 

Harian (BPH) telecenter; 

3. Menetapkan Dewan Pengarah dan BPH telecenter. 

 

 LEMBAGA “TUAN RUMAH” 

1. Organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan memiliki kredibilitas dan 

kapasitas sebagai lembaga yang dipergunakan telecenter untuk 

menggalang dana kepada pihak luar dan/atau membuat kontrak kerjasama 

lain. Lembaga ini hanya diperlukan apabila telecenter sendiri belum/tidak 

berbadan hukum; 

2. Menempatkan satu orang untuk menjadi anggota Dewan Pengarah. 

 

 DEWAN PENGARAH 

Dewan Pengarah terdiri atas perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang 

keanggotaannya dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah komunitas, misalnya : 

perwakilan lembaga desa, tokoh pendidikan, tokoh tani, tokoh ibu-ibu, tokoh 

organisasi lain, wakil kelompok miskin, wakil kelompok perempuan miskin, dsb. 

Tugas dan Wewenangnya antara lain : 

1. Membentuk BPH telecenter; 

2. Memeriksa dan menetapkan program kerja yang disusun BPH telecenter 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas; 

3. Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan layanan dan kegiatan telecenter; 

4. Meminta masukan kepada komunitas tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan layanan dan kegiatan telecenter. 
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 BADAN PENGELOLA HARIAN (BPH) 

 Manajer, harus memiliki kemampuan “bisnis” dalam mengelola layanan 

telecenter, serta mampu merencanakan strategi keuangan secara baik agar 

telecenter dapat membiayai sendiri biaya operasionalnya, mendanai 

kegiatan infomobilisasi, dan memberi insentif yang baik untuk staf 

pengelolanya. Sedangkan tugas dan wewenangnya antara lain : 

1. Menyusun draft rancangan program bersama anggota BPH lainnya 

dengan melibatkan komunitas, untuk diajukan kepada Dewan 

Pengarah; 

2. Penanggung jawab secara umum penyelenggaraan kegiatan dan 

layanan telecenter; 

3. Mengkoordinasikan seluruh kerja Badan Pengelola Harian 

telecenter; 

4. Sebagai anggota Dewan Pengarah, perwakilan Badan Pengelola 

Harian telecenter. 

 Staf pengembangan media/IT admin, tugas utamanya adalah bekerjasama 

dengan fasilitator infomobilisasi untuk menyediakan program infomobilisasi 

yang menarik dan dibutuhkan masyarakat. Sedangkan tugas dan 

wewenangnya antara lain : 

1. Lebih berperan dalam hal pengembangan media yang diperlukan 

dalam rangka program telecenter maupun kelompok-kelompok 

dampingan sesuai dengan kebutuhan komunitas; 

2. Harus bisa mengoperasikan dan merawat TIK yang tersedia di 

telecenter, menjalin hubungan dengan mitra yang dibutuhkan 

apabila terdapat persoalan teknis, juga bisa melatih masyarakat 

agar bisa menggunakan fasilitas telecenter (menggunakan internet 

dan lainnya); 

3. Bersama-sama manajer telecenter mengembangkan strategi 

komunikasi dan penggalangan dana (fund raising) telecenter. 

 Staf pengembangan komunitas/Fasilitator Infomobilisasi (FI), tugas dan 

wenangnya antara lain : 

1. Lebih banyak bekerja dalam kegiatan pendampingan kelompok; 

2. Bersama-sama manajer telecenter mengembangkan strategi 

komunikasi dan penggalangan dana (fund raising) telecenter 
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3.7. KEBERLANJUTAN TELECENTER 

Konsep kemandirian dan keswadayaan telecenter menjadi penting dalam rangka 

kelangsungan dan keberlanjutannya. Ini tergantung pada upaya yang dilakukan oleh 

pengelola dan dukungan dari berbagai kalangan di desa itu sendiri. Berbagai prasyarat 

yang akan membuat telecenter bisa tetap hidup adalah sebagai berikut (lihat gambar 

3.2) : 

1. BERGUNA. Infomobilisasi yang berhasil akan membangun kebutuhan 

masyarakat akan informasi dan layanan telecenter terutama bila masyarakat 

merasakan manfaat dari penggunaan fasilitas telecenter. 

2. MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI. Program infomobilisasi dan layanan 

telecenter sebaiknya juga mendukung kegiatan usaha masyarakat sehingga 

terasa manfaat praktisnya. 

3. LAYANAN PROFESIONAL. Layanan yang profesional akan memungkinkan 

penggalangan dana yang mendukung keberlanjutan telecenter (keswadanaan). 

Layanan profesional tentunya terkait dengan peningkatan kapasitas tim 

pengelola telecenter itu sendiri. 

4. SUMBER PENDAPATAN BERAGAM. Telecenter perlu membuat berbagai jenis 

kegiatan penggalangan dana berdasarkan kajian apakah permintaan terhadap 

suatu layanan cukup banyak atau tidak. 

5. PARTISIPASI MASYARAKAT. Keikutsertaan penuh masyarakat dalam 

pengembangan program infomobilisasi dan telecenter akan menjadikan 

lembaga ini sebagai kepentingan bersama. Seperti Posyandu dan kegiatan 

berbasis masyarakat lainnya, telecenter akan tetap hidup apabila menjadi milik 

masyarakat. 

6. PENGUATAN ORGANISASI TELECENTER. Selaku sebuah organisasi, telecenter 

perlu diperkuat struktur, mekanisme dan perangkat organisasinya. Sebagai tim 

yang bekerja melakukan peningkatan kapasitas masyarakat, tentunya tim 

telecenter sendiri harus juga memiliki kapasitas yang baik. Pengelolaan dan 

layanan yang profesional hanya dapat dilakukan apabila tim telecenter dapat 

mengembangkan program layanan komunikasi-informasi yang selalu diperbarui 

(up-to date). Selain itu, tim telecenter juga harus bisa mengikuti perkembangan 

TIK yang diperlukan oleh masyarakat. Artinya, peningkatan kapasitas dan 

kesempatan belajar merupakan agenda yang penting untuk disediakan secara 

sengaja bagi tim telecenter. Hal ini juga akan menjadi insentif bagi tim 

telecenter karena mereka memperoleh kesempatan untuk berkembang dan 

maju. 

7. PENGUATAN KEPEMIMPINAN. Selain itu, seperti organisasi lainnya, telecenter 

perlu memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan strategi tentang 

pengembangan dan keberlangsungan telecenter. Kaderisasi dan regenerasi 

kepemimpinan juga perlu dipersiapkan. 

8. KEMITRAAN (PARTNERSHIP). Merupakan yang paling penting untuk 

keberlanjutan telecenter apabila kondisi desa yang menjadi lokasi telecenter 

belum mendukung pengembangan swadana secara mencukupi. Telecenter 
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membutuhkan komitmen pemerintahan desa dan pemerintah daerah agar tetap 

bisa berlangsung karena membutuhkan suatu upaya formal maupun informal 

dalam menyediakan subsidi bagi operasionalnya (biaya telepon, listrik, internet) 

sampai mampu swadana sepenuhnya. Keberpihakan terhadap masyarakat dan 

kelompok miskin tentunya penting untuk tetap diperhatikan. Hal ini menjadikan 

isu kemitraan merupakan hal paling penting untuk keberlanjutan telecenter 

apabila kondisi desa yang menjadi lokasi telecenter belum mendukung upaya 

pengembangan swadana melalui penjualan jasa. Setiap inisiator pendirian 

telecenter, sejak awal perlu memulai kerjasama dengan pemda dan berbagai 

dinas/instansi program yang bisa memungkinkan menjadi sumber pembiayaan 

program infomobilisasi dan operasional telecenter. 

 

GAMBAR 3.2. 
Prasyarat Keberlanjutan Telecenter 

 
Sumber : Memberdayakan Masyarakat Dengan Mendayagunakan Telecenter, Panduan untuk 

Fasilitator Infomobilisasi, Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas 
– UNDP, Jakarta 2007, hal. 56. 

 

 

 

 


