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Indonesia: Operator Telepon Desa dan Prakarsa Laboratorium Aplikasi
Memberi Para Pengusaha Alat Bantu Baru untuk Sukses

Di Jakarta, yang merupakan ibu kota negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia1, penduduk kurang 
terlayani yang sebagian besar adalah wanita, menggunakan teknologi bergerak untuk mengakses peluang 
bisnis unik dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mengangkat mereka sendiri dari jurang 
kemiskinan. Yayasan Grameen yang merupakan mitra pelaksana, melalui prakarsa Application Laboratory 
(AppLab)-nya, bekerja membangun deretan multitingkat untuk layanan data yang bisa diakses lewat dua 
saluran distribusi: (1) lewat Operator Telepon Desa (Village Phone Operators  atau VPO), yaitu jaringan 
pengusaha wanita yang memiliki dan mengoperasikan bisnis waralaba mikro bergerak, serta (2) lewat 
telepon yang tersedia secara komersial dan pasar massal yang bekerja sama dengan Bakrie Telecom. 
Layanan-layanan ini menggunakan teknologi SMS yang sudah ada dan teknologi 3G CDMA dengan program 
bergerak Brew® yang semakin banyak tersedia.

Tantangan

• Meskipun lebih dari 75 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan Rp. 20.750/hari 
(USD 2,50/ hari) dan 20 persen hidup di bawah garis kemiskinan mutlak2 Rp. 10.375/hari (USD 1,25/ hari), 
tingkat penetrasi sistem bergerak Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia berkembang.3 
Indonesia menawarkan peluang yang signifikan untuk memacu pemberdayaan ekonomi melalui penggunaan 
teknologi bergerak. Hal ini terutama signifikan karena salah satu dari banyak hambatan bagi pembangunan 
ekonomi adalah kurangnya akses universal ke telekomunikasi yang berarti kurangnya akses ke informasi. 
Prakarsa waralaba mikro VPO menciptakan landasan untuk kewirausahaan rakyat bawah dan saluran bagi 
masyarakat miskin pedesaan untuk mengakses komunikasi yang terjangkau. Dan prakarsa AppLab 
mengembangkan serta meluncurkan aplikasi sosial bernilai tinggi yang bisa disediakan VPO dalam komuni-
tas mereka lewat ponsel mereka agar bisa menutup kesenjangan informasi dan mengurangi ketidakefisienan 
pasar - sambil mendapatkan penghasilan bagi mereka sendiri.

• Biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyebarkan setiap layanan bergerak dipengaruhi secara signifikan 
oleh fakta bahwa aplikasi-aplikasi bergerak ini tidak mandiri. Sebaliknya, setiap aplikasi didukung oleh 
seluruh lini bisnis dan model bisnis yang harus dirancang, diuji, dimodifikasi dan diskalakan di seluruh 
jaringan pengusaha yang terdistribusi secara luas. Proses membangun layanan ini memakan waktu yang 
lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan membangun aplikasi bergerak yang 
lebih tradisional. Namun, potensinya terhadap dampak dan pengentasan kemiskinan jauh lebih tinggi.

Solusi

• Untuk memastikan dukungan jangka panjang bagi perluasan jaringan VPO, Yayasan Grameen dan prakarsa 
Wireless Reach Qualcomm menginkubasi Ruma, yaitu perusahaan sosial Indonesia yang namanya berarti 
“mitra bisnis mikro Anda.” Ruma beroperasi sebagai mitra pelaksana untuk membantu pengusaha mikro 
miskin agar pertama menjadi pengecer pulsa elektrik, lalu mengembangkan bisnis mereka dengan produk 
dan layanan AppLab baru yang akan lebih meningkatkan pendapatan mereka. Proyek ini menunjukkan 
model waralaba mikro inovatif yang berorientasi pasar dan merupakan proyek yang dibangun berdasarkan 
kekuatan keuangan mikro, yang merupakan strategi pengentasan kemiskinan nomor satu. 

• Konsep inti dari program ini sederhana, efektif, dan berkelanjutan: pengusaha kecil lokal menggunakan 
pinjaman kredit mikro untuk membeli paket prakemas yang menyertakan ponsel lalu menjual secara eceran 
“menit pulsa” ke tetangga mereka. Ponsel selanjutnya berfungsi sebagai platform untuk menyediakan 
aplikasi dan layanan tambahan untuk lebih meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka. Aplikasi dan 
layanan baru juga diluncurkan langsung kepada masyarakat miskin melalui saluran pasar massal Bakrie 
Telecom. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan jangkauan layanan tersebut dan pembagian pendapatan 
kepada PT Ruma akan membantu memberikan dukungan berkelanjutan dan pertumbuhan saluran yang 
dikelolanya. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan jangkauan layanan tersebut dan pembagian pendapatan 
kepada PT Ruma akan membantu memberikan dukungan berkelanjutan dan pertumbuhan saluran yang 
dikelolanya, yaitu saluran yang langsung mendukung pengusaha-pengusaha termiskin.

• AppLab menyampaikan produk baru dan inovatif, layanan informasi dan peluang bisnis yang disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat miskin dan termiskin dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan 
mereka. Hal ini penting karena masyarakat termiskin seringkali terabaikan oleh program pembangunan 

ekonomi karena mereka dianggap terlalu sulit dan mahal untuk dilayani secara berkelanjutan. 
Yayasan Grameen dan Wireless Reach yakin bahwa hal ini tidak benar dan keduanya telah 
berusaha mengembangkan proyek-proyek yang memberikan peluang bisnis dan kesempatan 
belajar yang meningkatkan kekuatan tawar dan pendapatan bagi pengusaha termiskin.

• Sistem Menu Dinamis (Dynamic Menu System atau DMS) adalah platform yang memungkinkan 
penyebaran aplikasi baru “lewat udara” (tanpa perlu mengunduh ekosistem) secara mudah. 
Cara kerjanya: Suatu klien handset yang sangat tipis dan berplatform Brew® 3.1, menggunakan 
protokol HTTP untuk mentransfer perintah dan data antara klien dan server.

• Aplikasi “Jual Pulsa” atau “Top Up” adalah layanan yang memungkinkan masyarakat miskin dan 
termiskin untuk menjadi pengusaha dengan menjual pulsa dari semua operator ke pelanggan. 
Cara kerjanya: Melalui perantara yang sangat sederhana, pengguna dapat menjual kredit pulsa 
dari semua operator dalam berbagai jenis pecahan mata uang dan format produk. Operator bisa 
memperoleh keuntungan sebesar 20 persen dari setiap transaksi.

• Aplikasi “Info Kerja” atau “Day Job Search” adalah layanan yang menghubungkan masyarakat 
miskin dengan peluang kerja di sektor informal, sehingga meningkatkan kemungkinan 
mendapatkan pendapatan yang stabil bagi keluarga mereka. Cara kerjanya: Melalui layanan 
berlangganan yang ditawarkan oleh pengusaha mikro Ruma dalam komunitas mereka, para 
pencari kerja membayar tidak lebih dari Rp. 2.500 per minggu dan, sebagai imbalannya, 
menerima pesan harian berisi daftar pekerjaan yang memenuhi dua kriteria: lokasi pilihan mereka 
dan kategori pekerjaan tertentu mereka. Pelanggan yang berlangganan layanan ini seringkali 
adalah buruh pabrik, sopir, pembantu, satpam dan lain-lain yang saat ini tidak memiliki sumber 
terpusat untuk gabungan informasi pekerjaan. 

Hasil

• Pada bulan Mei 2011, Program Waralaba Mikro Telepon Pedesaan telah merekrut lebih 
dari 7.500 VPO.

• Jaringan VPO telah melayani lebih dari 725.000 pelanggan.

• Lebih dari 85 persen usaha dimiliki oleh wanita.

• Diperkirakan 47 persen dari pengusaha mikro yang bertahan dalam portofolio selama lebih dari 
empat bulan, hampir bisa melipatduakan pendapatan mereka, yang berarti secara efektif 
mengangkat mereka ke atas garis kemiskinan Bank Dunia sebesar Rp. 20.750/hari (USD 2,5/hari).

Mitra Proyek

• Bakrie Telecom, mitra operator bergerak strategis, memberikan solusi bisnis untuk pengusaha 
Ruma, termasuk cara membangun merek (branding), materi pemasaran, materi pelatihan, buku 
catatan (log), dan buku penerimaan.

• Yayasan Grameen, organisasi khusus untuk membantu masyarakat miskin mengakses informasi, 
layanan keuangan yang sesuai, dan peluang menghasilkan pendapatan yang bisa membantu 
mereka keluar dari kemiskinan, menyediakan layanan fasilitasi dan implementasi di lapangan. 
Tujuan proyek Yayasan Grameen adalah untuk meningkatkan pendapatan peserta program dan 
meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dengan menggunakan teknologi bergerak sebagai 
landasan untuk membangun solusi.

• Qualcomm, melalui prakarsa Wireless Reach™-nya adalah penyandang dana proyek yang 
menyediakan layanan manajemen proyek, rekayasa, dan dukungan pengembangan usaha sejak 
tahun 2007.

• Ruma, perusahaan sosial Indonesia yang dibentuk khusus untuk prakarsa ini oleh Qualcomm dan 
Yayasan Grameen, adalah mitra pelaksana yang merekrut, melatih, dan membina VPO untuk 
memungkinkan mereka memaksimalkan potensi mereka sebagai pengusaha.

“Sebagai pemimpin dalam 
menyediakan layanan nirlaba 
yang terjangkau untuk Indonesia, 
kami merasa bangga bisa 
menjadi bagian dari AppLab 
Indonesia, yang akan 
menawarkan layanan nilai 
tambah terpadu kepada para 
pelanggan kami yang bisa 
mereka gunakan untuk 
mendapatkan penghasilan 
tambahan dan mengeluarkan 
diri  mereka dari kemiskinan.”

-Erik Meijer, wakil presiden 
direktur Bakrie Telecom
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Prakarsa Wireless Reach™ Qualcomm
Qualcomm yakin bahwa akses ke teknologi bergerak 3G dan generasi berikutnya bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. 
Prakarsa Wireless Reach Qualcomm adalah program strategis yang membawa teknologi nirlaba kepada masyarakat kurang terlayani 
secara global. Dengan bekerja bersama mitra, Wireless Reach menanamkan investasi dalam proyek-proyek yang mendorong 
kewirausahaan, membantu keselamatan publik, meningkatkan layanan perawatan kesehatan, memperkaya pengajaran dan pembelajaran 
serta meningkatkan kelestarian lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.qualcomm.com/wirelessreach.

Seorang pencari kerja sedang menggunakan 
layanan bergerak “Info Kerja” atau “Day Job 
Search” untuk menerima pesan harian berisi 
daftar pekerjaan.

Seorang pengusaha wanita yang memiliki dan 
mengoperasikan bisnis waralaba mikro bergerak.

1 Schreiner, Mark and Chen, Siyuan. Progress out of Poverty Index®: A Simple Poverty Scorecard for Indonesia, April 2009. 
2 Ibid.
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2151rank.html?countryName=Indonesia&countryCode=id&regionCode=eas&rank=6#id 
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