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Peserta Diklat 19 orang:  

1. Kopwan Citra Lestari-Lawang , 3 orang 

2. Kopwan Citra Kartini - Sumber Pucung, 3 orang 

3. Kopwan Wanita Mandiri – Nganjuk, 4 orang 

4. Kowapi Wanita Mandiri – Cepu, 3 orang 

5. Kopwan Anggrek – Blitar, 4 orang 

6. Puskowanjati,  2 orang 

 

Susunan Acara Pembukaan : 

1. Pembukaan Oleh Ibu Rasmiati  

2. Sambutan sekaligus pembukaan Diklat Oleh Ibu Yoos Lutfi 

Harapan : 

Dalam pelatihan ini, saya sangat mengharapkan untuk selalu  berdisiplin waktu. 

Penempatan telecenter ini yang menjadi pengelolah adalah primer penerima 

telecenter itu sendiri. Bahwa keberadaan telecenter ini harus memberikan manfaat 

bagi masyarakat sekelilingnya. Jangan mengecewakan pengurus primer yang 

memberikan kepercayaan atau tugas kepada saudara selaku pengelolah telecenter. 

3. Pemasangan tanda peserta 

Ditandai oleh penyematan tanda peserta kepada perwakilan dari Citra Kartini dan 

Anggrek 

 

Hari Pertama ( Kamis, 12 Maret 2009, Jam : 12.30 s.d 21.30) 

Oleh Bp. Dicky, Bp. Doddy dan Bp. Bayu 

 

1. Pengenalan MCT/Warnet Oleh Doddy 

Telecenter mempunyai dua sisi yaitu sisi sosial dan bisnis. Tetapi point utama dari 

telecenter adalah pemberdayaan. Bisnis utama Warnet Sewa Komputer, Cari 

pelanggan, jasa layanan, jual makanan ringan, jual perangkat komputer, jasa 

pelatihan, membuat web side, Design grafis. Pengguna Warnet: Mahasiswa, pelajar, 

profesional dan masyarakat umum. Fungsi Warnet : searching dan browsing, 

download dan upicad data, Email, Chatting, scanner dan printer, backup data, group 

atau komunikasi, tukar data,mencari data, monitoring pekerjaan. Masalah dalam 

warnet : hati-hati dalam menggunakan flash disc. Penyebaran virus, penjudian, HAKI, 

penipuan.  

2. Pengenalan jaringan komputer dan Praktek internet Oleh : Bp. Doddy dan Bp. Bayu. 

Sesi ini melakukan praktek langsung operasional internet dan bagaimana melakukan 

browsing. 

3. Praktek Internet Browsing dan search 
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4. Praktek Jaringan Komputer – PUSKOM 

5. Praktek office 

 

Hari Kedua ( Jum’at, 13 Maret 2009, Jam  : 08.00 s/d 20.30 ) 

Oleh Bp. Dicky 

 

1. Praktek Pengelolaan MCT/ Warnet ( Bp. Doddy dan Bp. Bayu ) 

Pada sesi ini beberapa dasar yang harus dilakukan untuk membuat dan membuka 

jaringan Mcts, mulai dari apa yang harus disiapkan, jaringan, tingkat kenyaman 

yang harus dibuat untuk user, terutama setting ruangan, sampai pada dasar 

penetapan lokasi, tarif dan sistem billing-nya/sistem yang membantu manajemen 

warnet. Dilakukan juga proses, dimana peserta diharapkan punya semacam 

impian/harapan untuk diterapkan kepada Mcts yang akan mereka kelola. Harapan 

tidak hanya kondisi jaringan, tetapi seluruh komponen yang mereka butuhkan 

untuk mengkondisikan agar Warnet yang mereka kelola senyaman mungkin bagi 

user. 

 

2. Arti Penting Bisnis Plan ( Bp. Dicky ) 

Pada awal sessi peserta diajak untuk meumuskan bisnis plann dgn methode 

diskusi kelompok. Urutan pembuatan :  

a. apa itu bisnis plann 

b. tujuannya apa 

c. manfaatnya apa 

d. isinya apa 

e. untuk siapa 

 

− Arti penting bisnis plann: 

Memberi arah bisnis, menjelaskan tujuan yang bisa diterima, menghindarkan 

kegiatan tumpang tindih, bantu adaptasi, mengukur kemajuan, memotivasi 

pengurus dan pengelola, mengetahui posisi dalam persaingan.  

− Bagaimana menangkap peluang bisnis dari stimulan yang dilihat dan nampak 

dalam masyarakat 

− Merumuskan bisnis yang bisa dilakukan melalui internet. Contoh dalam buku 99 

bisnis internet by: Al Arif (http//www.carabisnis.com). 

 

Ciri-ciri business plann yang efektif: 

− Harus diatur urutan isinya secara tepat. 

− Penampilan yang menarik, tidak terlalu tebal, bahasa tidak datar dan 

berlebihan. 

− Harus menjelaskan keuntungan kuantitatif maupun kualitatif bagi pengguna 

produk. 

− Harus menyajikan bukti kuat akan kemampuan produk yang dihasilkan. 

− Harus menjelaskan tingkat pengembangan produk yang telah dicapai. 

− Harus menggambarkan tim manajemen yang solid dan berpengalaman. 

− Harus berisi proyeksi keuangan yang dapat dipercaya. 
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− Harus menunjukkan tingkat pengembalian modal/investasi. 

− Harus dapat dijelaskan dengan mudah dan singkat dalam presentasi yang 

baik. 

 

Pembuatan Business Plann: 

− Halaman Judul 

− Daftar Isi 

− Executive Summary 

− Profil Perusahaan 

− Perencanaan Produksi 

− Perencanaan Pemasaran 

− Perencanaan Sumberdaya Manusia  

− Rencana Pengembangan Usaha 

− Perencanaan Keuangan 

− Analisis Dampak dan Risiko Usaha 

− Lampiran 

 

3. 7 Hal penting ketrampilan dasar usaha Warnet 

Sessi dilakukan dengan membuat kreteria-kreteria ketrampilan yang harus dimiliki 

oleh para pengelola telecenter melalui diskusi kelompok tiap koperasi. 

Masukan tutor berdasar kesimpulan diskusi peserta:  

a. Para pengelola harus memiliki ide-ide kreatif 

b. Make different with other (berbeda dari lainnya). 

c. Pandai membaca situasi pasar dan dapat menganalisa peluang bisnis 

di sekitar dan melakukan eksekusi (tindakan). 

d. Menciptakan peluang 

e. Bisa memberikan jalan keluar 

 

Beberapa hal yang harus dimiliki oleh pengelola usaha warnet: 

a. Skill 

b. Knowllege 

c. Attitude 

 

4. Lingkungan Usaha dan Persaingan 

− Diskusi kelompok (berdasarkan koperasi masing-masing) membuat analisa 

berdasarkan SWOT analisis terhadap kondisi telecenter di daerah masing-

masing. 

− Dari diskusi tentang analisa SWOT per-wilayah memiliki kekuatan, kelemahan, 

tantangan dan peluang berbeda-beda. Contoh kondisi nganjuk dengan SDM 

sekitar yang masih rendah dan buta teknologi. Namun dilain sisi ini 

merupakan peluang untuk pengenalan dan pemanfaatan telecenter bagi 

masyarakat karena dalam satu kecamatan masih ada satu. Citra Lestari dengan 

peluang banyaknya warga sekitar yang punya usaha. Sedang tantangannya 

adalah pesaing berupa warnet  dan masyarakat yang belum bisa membedakan 

antara telecenter dan warnet.. 
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− Harapan tutor dengan kondisi yang dihadapi dimana rata-rata memiliki analisa 

SWOT berbeda-beda, diharapkan jeli dalam memanage bisnis telecenter 

sesuai dengan analisa yang dilakukan. 

 

5. Berbagai format dalam penyajian rencana kerja 

a. Berbagai format dapat di download dari internet 

b. Dalam penyajian rencana kerja harus dilakukan dengan strategy yang baik dan 

tidak bombantis. 

c. Sasaran strategy dan tujuan yang baik (SMART): 

− Specific 

− Measurable 

− Achievable 

− Reliable 

− Timeable 

d. Dalam pembuatan proposal untuk business plann dapat dibuat secara total 

kegiatan maupun dibuat perpart kegiatan. Yang terpenting adalah dibuat 

dengan jelas dan detail sehingga mudah dimengerti orang lain (partner). 

 

Resume pelatihan hari ke 2: 

− Tentang pengelolaan warnet telecenter harus memperhatikan 4 P. 

− Harus bisa menggali produk-2 yang akan ditampilkan. 

− Seorang pengelola telecenter harus melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu. 

− Tentang businnes plann sangat penting untuk pengelolaan. 

− Bisnis plann harus specipic, terukur, terarah. Menggunakan analisa SWOT yang 

benar, sehingga dalam rencana businnes plann bisa dituangkan dengan baik. 

− Businnes plann membuat arah organisasi jelas dan manajemen pengelolaan 

menjadi jelas. 

− Di dalam businnes plann berlaku seperti peta, memberi arah dan dalam 

pelaksanaannya harus SMART (Specipic, Measurable, Achievable, Realiable, 

Timetable) 

 

Hari Ketiga ( Sabtu, 14 Maret 2009, Jam  : 08.00 s/d 15.15 ) 

Oleh Bp. Dicky 

 

 

1. Sosial Entrepreneurship 

− Dalam pengelolaan telecenter membutuhkan sosialisasi yang terus menerus 

pada anggota dan masyarakat. 

− Dalam sessi juga dilakukan pemutaran film yang digunakan untuk menggali 

imajinasi peserta tentang sebuah siklus kehidupan telecenter dan pengelolaan. 

Dimana ada kesempatan, ada exploitasi diri untuk berhasil yang 

membutuhkan keberanian berubah. Ada keberhasilan. Ada masa sulit yang 

harus dilalui karena kecerobohan tindakan pada masa lalu (teledor dalam 

rencana maupun tindakan). Dan ada masa kebangkitan dari keterpurukan.  
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− Dalam Sosial Entrepreneurship ada beberapa stakeholder yang harus 

diperhatikan dan saling terkait secara aktivitas: BUMS, BUMN, NGO, 

Pemerintah daerah tingkat I & II. 

− Pemerintah dari pusat sampai daerah. Saat ini setelah otoda, banyak program 

yang tidak sambung antara pusat dan daerah. 

− Dari sumber terbagi dalam 2 hal: 

a. Profit oriented 

b. Non Profit oriented 

− NGO : the world bank, IFC-Pensa, USAID dll 

− BUMN mempunyai kewajiban progam PKBL (Program Kemitraan & Bina 

Linkungan) terhadap masyarakat melalui dana non profit dari hasil 

operasional. BUMN ada lima sektor:  

1. Perbankan (BRI, BNI, dll) 

2. Telekomunikasi (Telkom, Pos) 

3. Energi (pertambangan, dll) 

4. Perkebunan (PTP) 

5. Asuransi  

− BUMS memiliki kewajiban CSR (coorporate social responcibility) 

− Tekanan pertumbuhan sosial dan lingkungan + pemerintah dan kegagalan 

pasar = inovasi kondisi sosial. 

2. Pembuatan Rencana Kerja 

− Pembuatan rencana kerja telecenter lengkap dengan harapan, dampak dan 

aktivitas serta jaringan lembaga yang akan direkruit. 

− Peserta ditugaskan membuat Businnes plann dengan alur: 

o Halaman Judul 

o Daftar Isi 

o Executive Summary 

o Profil Perusahaan 

o Perencanaan Produksi 

o Perencanaan Pemasaran 

o Perencanaan Sumberdaya Manusia  

o Rencana Pengembangan Usaha 

o Perencanaan Keuangan 

o Analisis Dampak dan Risiko Usaha 

o Lampiran 

 

3. Presentasi dan diskusi 

 

 

 

 

Surabaya, 14 Maret 2009  

Tim Notulis, 

 

Tim Pembina PUSKOWANJATI 


