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Lebih dari 3 juta warung di Indonesia 
tidak pernah berkembang sejak warung 
tersebut berdiri. Padahal GDP (Gross 
Domestic Product) banyak disupport oleh 
UMKM. Namun,  sayangnya UMKM ini 
tidak pernah berkembang.



Pembangunan Warung Pintar

Oleh karena itu, Sofian Hadiwijaya, CTO Warung 
Pintar, membangun startup Warung Pintar untuk 
mengembangkan UMKM Indonesia. Kemudian 
beliau menawarkan ide untuk mewujudkan misi 
mengembangkan UMKM Indonesia lewat Warung 
Pintar dengan memberikan peluang bagi pemilik 
warung untuk mendapatkan fitur teknologi di 
warungnya agar usaha mereka bisa lebih cepat 
berkembang.



Permasalahan Utama UMKM Di 
Indonesia

Menurut beliau yang menjadi permasalahan 
utama UMKM di Indonesia, yaitu :
- Tidak bisa me-manage cashflow mereka 

sendiri
- Attitude dalam mempromosikan warung 

kepada pelanggan



Harapan Merintis Warung 
Pintar

Harapan dari beliau dan tim ketika merintis 
Warung Pintar yaitu bisa membantu meningkatkan 
perekonomian Indonesia. Selain itu, beliau dan tim 
juga ingin membuat para pedagang warung sadar 
untuk menaikkan taraf hidupnya sehingga akan 
bijak dalam menggunakan uang untuk keluarganya 
sendiri. 



Tantangan Mengajak Pelaku 
UMKM Bertransformasi ke 
Teknologi
Berhubungan dengan orang-orang yang memang 
sudah ‘nyaman’ dengan kebiasaannya, perihal 
mengajak menjadi tidak mudah. Itulah yang 
menjadi tantangan bagi beliau dalam mengajak 
pelaku UMKM betransformasi ke teknologi. 
Beliau menyikapi tantangan tersebut dengan 
masuk ke komunitas pedagang dan mendapatkan 
hati mereka. Butuh kerja keras dan orang yang 
berhati besar untuk mengajar.



Apakah Indonesia Mampu Maju 
dari Sisi Teknologi? 

Menurut Sofian, Indonesia mampu untuk maju 
dari sisi teknologi. Namun, orang luar lah sudah 
mulai lebih dulu yang menjadi masalah sehingga 
Indonesia terkesan tertinggal. Kendalanya bisa 
jadi karena jumlah penduduk. Indonesia bisa 
belajar dari Amerika, China, dan India yang juga 
memiliki banyak penduduk tetapi teknologi yang 
dimiliki sudah maju. Potensi yang dimiliki 
Indonesia tidak jauh berbeda dengan ketiga 
negara tersebut.



Oleh karena itu, mari turut 
berkontribusi membangun 

Indonesia dengan 
mengenalkan teknologi lebih 

luas lagi
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