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Abstraksi 

 
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah bidang yang paling mendapat perhatian dan digeluti banyak pihak. Terutama 
internet, yang pertumbuhannya menjadi fenomena di hampir semua Negara. Bagi pemula, TIK memberikan kesempatan 
berwiraswasta dan juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan , yang biayanya termasuk murah. Internet juga dianggap 
memberdayakan perempuan, yang merupakan setengah penduduk suatu negara, bahkan memberikan kemudahan untuk 
bekerja di tempat sendiri/ dirumah. ( The world bank , Gender & Development Group bulletin, February 2002 , “ICT and 
Gender” )  
 
Karena teknologi ini begitu  maju dan mempunyai kekuatan besar, sehingga dapat menjembatani kesenjangan digital, dan 
bahkan mengakibatkan  teknologi menjadi semakin murah, sehingga teknologi ini diharapkan akan sangat bermanfaat bagi 
kaum miskin. Tetapi jika  teknologi TIK ini tidak dengan cepat  mengikutsertakan kaum marjinal dunia dengan memberikan 
manfaat utama bagi  mereka,  maka kaum marjinal akan semakin terpinggirkan. Dan karena dinegara berkembang kaum 
marjinal sebagaian besar adalah perempuan, maka  kecuali dilakukan  usaha untuk menghilangkan kesenjanagan, akan ada 
resiko bahwa TIK justru akan memperbesar kesenjangan gender dan dampak positif dari TIK justru tidak akan tercapai. 
 
Sehingga pertanyaannya ialah apakah TIK juga memberikan dampak yang sama bagi perempuan disbanding manfaatnya bagi 
kaum laki laki? Apakah penggunaan TIK dipedesaan juga memberikan dampak yang sama dengan TIK di perkotaan? Apa 
saja hambatan hambatan bagi perempuan dalam mengakses TIK, baik di kota maupun di desa? Apakah TIK saat ini telah 
memberikan manfaat bagi kehidupan perempuan, meningkatkan statusnya, pendidikan, bahkan kesejahteraannya secara 
keseluruhan? Dan apakah perempuan juga berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan dibidang TIK?  

 
Kata Kunci : TIK, kebijakan, perempuan 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah bidang yang 
paling mendapat perhatian dan digeluti banyak pihak. 
Terutama internet, yang pertumbuhannya menjadi fenomena 
di hampir semua Negara. Bagi pemula, TIK memberikan 
kesempatan berwiraswasta dan juga kesempatan untuk 
mendapatkan pekerjaan , yang biayanya termasuk murah. 
Internet juga dianggap memberdayakan perempuan, yang 
merupakan setengah penduduk suatu negara, bahkan 
memberikan kemudahan untuk bekerja di tempat sendiri/ 
dirumah. ( The world bank , Gender & Development Group 
bulletin, February 2002 , “ICT and Gender” )  
 

Karena teknologi ini begitu dahsyat dan maju, sehingga 
diharapkan dapat dapat menjembatani kesenjangan digital 
secara cepat, serta mengakibatkan  teknologi menjadi 
semakin murah, sehingga teknologi ini diharapkan  
memberikan manfaat lebih bagi kaum miskin. Walaupun 
demikian, jika  teknologi TIK ini tidak dengan cepat  
mengikutsertakan kaum marjinal dunia dengan memberikan 
manfaat utama bagi  mereka,  maka justru, teknologi ini 
akan membuat kaum marjinal semakin terpinggirkan. Dan 
karena dinegara berkembang kaum marjinal sebagaian besar 
adalah perempuan, maka  kecuali dilakukan  usaha untuk 
menghilangkan kesenjanagan, akan ada resiko bahwa TIK 
justru akan memperbesar kesenjangan gender dan dampak 
positif dari TIK justru tidak akan tercapai. 
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Sebagai contoh, di daerah perkotaan, TIK membawa 
kemajuan bagi para pekerja perempuan , karena akses 
terhadap TIK lebih nyata.  Walaupun demikian, data dan 
informasi bahwa TIK memang memberikan manfaat yang 
besar bagi pegawai perempuan dan pemakai TIK masih 
perlu dieksplorasi lebih lanjut. Beberapa contoh diperkotaan 
menunjukkan bahwa banyak perempuan telah sukses 
menjadi CEO di perusahaan2 baik dibidang TIK maupun di 
perbankan atau sektor yang lain. Tetapi contoh contoh ini 
masih sangat sedikit, dan factor-faktor yang mempengaruhi 
setiap kehidupan perempuan mungkin cukup berbeda 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan laki-
laki dibidang TIK. 
 
Satu contoh yang positif dan sangat bermanfaat bagi 
perempuan ialah kebijakan pemerintah di Korea Selatan, 
dimana negara ini sangat memperhatikan pendidikan bagi 
kaum perempuan, dan TIK menjadi factor enabler bagi 
pendidikan perempuan. Pendidikan tinggi diberikan secara 
online, universitas khusus bagi perempuan mempunyai 
jurusan khusus untuk TIK, dan dilakukan bantuan dan 
kampanye untuk memakai internet bagi para enterpreuner 
perempuan untuk menjual secara online, sehingga banyak 
yang berhasil diskala global. 
 
Walaupun demikian, terutama untuk negara negara 
berkembang, bidang TIK belum memberikan manfaat secara 
penuh bagi perempuan, terutama untuk daerah pedesaan , 
berhubung adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara 
antara kedua gender, dan juga budaya yang masih 
menghambat dan ada dalam  masyarakat. 
 
Kelihatannya bagi pengguna, TIK bekerja dengan dua cara, 
y.i. di kota, TIK telah menunjukkan banyak manfaat bagi 
perempuan pengguna TIK, terutama bagi perempuan 
pengusaha, pengguna , dan pekerja TIK. Bagi perempuan 
yang bekerja dari rumah, TIK sangat bermanfaat karena 
mereka dapat bekerja sebagai telecommuters, atau mereka 
dapat berbisnis dari rumah dengan menggunakan TIK ( 
tilpun, internet, komputer ) 
 
Sehingga pertanyaannya ialah apakah TIK juga memberikan 
dampak yang sama bagi perempuan dibanding manfaatnya 
bagi kaum laki laki? Apakah penggunaan TIK dipedesaan 
juga memberikan dampak yang sama dengan TIK di 
perkotaan? Apa saja hambatan hambatan bagi perempuan 
dalam mengakses TIK, baik di kota maupun di desa? 
Apakah TIK saat ini telah memberikan manfaat bagi 
kehidupan perempuan, meningkatkan statusnya, 
memberikan akses pendidikan, bahkan kesejahteraannya 
secara keseluruhan? Dan apakah perempuan juga 
berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan dibidang TIK?  
 
 
2. ANALISA PERMASALAHAN 
 

Akses TIK ternyata belum merupakan realitas bagi sebagian 
besar rakyat dinegara berkembang, terutama akses TIK 
untuk daerah pedesaan. Hal ini kemungkinan disebabkan 
kurangnya infrastruktur, biaya deployment yang tinggi, TIK  
kurang dikenal, dominasi bahasa Inggris di dunia maya, dan 
kurangnya manfaat TIK dalam menangani isu isu 
pembangunan dan kebutuhan dasar, yang membuat 
masyarakat pedesaan masih tertinggal dalam revolusi 
informasi. 
 
Hambatan ini bahkan memberikan permasalahan yang lebih 
besar bagi perempuan yang masih banyak yang buta huruf, 
tidak berbahasa Inggris, kurang kesempatan mendapatkan 
pelatihan dibidang komputer, beban pekerjaan rumah tangga 
yang cukup berat, ekonomi masih lemah, masih mengalami 
hambatan budaya, dan terakhir, konten dibidang TIK masih 
kurang relevan bagi kehidupan perempuan secara umum. 
Semua hambatan  hambatan ini akan lebih memarjinalkan 
mereka dari sector TIK ini. 
 
 Definisi dan konsep gender  
 
Konsep gender digunakan untuk hubungan sosial dan 
personal antara laki laki dan perempuan , demikian pula 
konsep feminine dan maskulin yang terbentuk karenanya. 
Sehingga, gender adalah kategori yang berhubungan dengan 
hubungan dan politik ( Wood P, 1999) 
 
Salah satu aspek dari analisis gender ialah  eksplorasi dari  
adanya perbedaan gender dan arti politisnya yang  dengan 
cara  sistematis menanyakan  adanya perbedaan antara laki 
laki dan perempuan di suatu populasi dalam hal : 

♦ Peran dan kegiatan 
♦ Sumberdaya dan hambatan yang dihadapi 
♦ Manfaat dan insentif yang diterima  
( GEM for Internet and ICTs, APC, 2005 ) 

 
Dalam analisa permasalahan ini, kita perlu melihat apakah 
permasalahan dan kesetaraan gender sampai mempengaruhi 
manfaat dan insentif yang seharusnya didapatkan oleh 
perempuan dari Tekonologi  Informasi dan Komunikasi. 
 
Permasalahan gender muncul apabila kebutuhan khusus 
untuk perempuan tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan untuk 
pendidikan atau kesehatan sebagai kebutuhan khusus untuk 
perempuan. Sebagai contoh, kebutuhan kesehatan untuk 
para ibu dan anak bagi desa yang terpencil, sedangkan 
infrastruktur TIK tidak bisa mencapainya, ataupun ada 
kesempatan untuk mengalokasikan infrastruktur TIK kedesa 
tersebut, tetapi hal ini tidak diputuskan demikian oleh para 
pengambil keputusan ditingkat tersebut , misalnya karena 
sebagian besar laki lakilah yang mengontrol budget 
 
Sedangkan kesetaraan gender akan timbul apabila 
perhatian/keprihatinan tentang gender tidak muncul  
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sedangkan terjadi ketidaksetaraan bagi perempuan dalam 
mengakses fasilitas, kesempatan, dan sumberdaya. 
 
Isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa 
ketidak setaraan adalah salah, tidak bisa diterima, dan tidak 
adil. Realisasi ini mungkin muncul apabila kesenjangan 
gender cukup besar, dan apabila perempuan sadar akan hak 
asazinya dan haknya akan demokrasi. Sebagai contoh, 
dinegara Afrika yang patriarchal, ketidak adilan sebagian 
besar adalah terhadap perempuan, dan akan sangat sulit 
untuk membuat kesetaraan gender sebagai isu jika tidak ada 
dukungan dari publik disana. 
 
Diskriminasi gender adalah suatu atitude dan pola sikap 
yang menyebabkan adanya kesenjangan gender. 
Kesenjangan gender tidak pernah terjadi secara sengaja, 
tetapi terjadi karena adanya perlakuan yang gender 
diskriminatif. Perlakuan yang berbeda bagi perempuan dan 
gadis gadislah yang memotong mereka dari akses, 
kesempatan, fasilitas dan sumberdaya. 
 
Kontrol yang patriarchal adalah suatu sistem monopoli atau 
dominasi dari pengambilan keputusan disetiap tingkatan 
pemerintahan dan kekuasaan. Sedangkan kepercayaan 
patriarchal adalah sistem kepercayaan yang melayani 
legitimasi dominasi laki laki dan diskriminasi gender. Hal 
ini berdasar kepada interpretasi patriarchal dari ” bibliogical 
superiority ( sexism )” yang mengklaim bahwa pembagian 
hak yang tidak setara antar gender adalah alamiah ( biologis 
) atau takdir Tuhan, atau sangat sulit diubah. 
 
Karena problem gender sudah tertanam dalam sistem yang 
patriarchal dan mendapat dimensi dalam isu gender, akan 
sangat jelas bahwa intervensi tidak dapat dicapai hanya oleh 
perencana yang top down. Pemberdayaan perempuan adalah 
proses dimana perempuan mencapai kontrol terhadap 
pengambilan keputusan publik, mengubah praktek praktek 
yang terlanjur ada, dan undang undang terhadap 
diskriminasi gender/perempuan. 
 
Permasalahan yang perlu ditangani 
 
Dibawah ini adalah hambatan hambatan yang sering 
dijumpai perempuan dalam bidang TIK :  
 

♦ Perempuan mengalami hambatan yang lebih tinggi 
dibidang TIK karena mereka lebih banyak yang 
masih buta huruf, sulitnya akses pendidikan dan 
informasi, kurang meratanya pelatihan TIK ,  
kekurangan waktu, dan kekurangan sarana 
ekonomi dan keuangan. Bahkan dibanyak negara 
berkembang, perempuan masih kekurangan akses 
terhadap TIK , bahkan dibeberapa tempat, 
perempuan dilarang masuk di internet center atau 
arena public dengan fasilitas TIK. 

♦ Perempuan masih kurang terwakili di sektor 

swasta, dan di lembaga pemerintah dan public, 
yang umumnya mengkontrol sektor TIK. Sehingga, 
dibidang TIK, masih jarang yang memperhatikan 
kebutuhan khusus bagi perempuan , terutama 
karena  kurangnya perhatian dari para pengambil 
kebijakan dibidang TIK. 

♦ Industri TIK sebagian besar dikontrol oleh laki 
laki, dan ini kelihatan dari lebih banyaknya laki 
laki yang menjadi eksekutif atau direksi di 
perusahaan-perusahaan  TIK. Disektor swasta , 
perempuan kurang menjadi pemilik atau pengambil 
keputusan utama, atau memberikan pengaruh 
dalam pengambilan keputusan, sedangkan di 
korporasi, perempuan eksekutif masih harus 
berjuang untuk menembus “the glass ceiling”  
( batasan yang tidak kelihatan ) 

♦ Di Indonesia dan negara berkembang, data yang 
menunjukkan dampak TIK terhadap perempuan 
masih kurang, karena data yang ada tidak di 
disagregasi. Sehingga, walaupun data yang ada 
menunjukkan manfaat TIK cukup besar terhadap 
kehidupan manusia secara umum, dampak TIK 
terhadap laki laki dan perempuan mungkin masih 
mengalami adanya perbedaan karena hambatan 
hambatan yang harus dihadapi oleh perempuan 
disektor ini. 

♦ Perempuan di pedesaan  masih kekurangan akses 
terhadap pengetahuan dan informasi untuk 
menangani hambatan hambatan dalam kehidupan 
mereka, dan harus menghadapi banyak tantangan 
dalam rangka memperbaiki kehidupannya. 

♦ Banyaknya hambatan hambatan ini kebanyakan 
berakar kepada kebiasaan/sikap , budaya dan 
praktek praktek keagamaan.  Hambatan ini muncul 
pada  sikap/attitude social yang mendiskriminasi 
perempuan dibidang pengetahuan dan teknologi. 

♦ Dibidang ranah public/media , masih banyak 
perempuan yang tersubordinasi dengan image dan 
stereotype yang negative dan seksis, dan masih 
kurang usaha dan perjuangan untuk menghapuskan 
image negative ini. 

 
Kemungkinan pemecahan permasalahan  
 
Keprihatinan dan penanganan terhadap perempuan dalam 
industri dan bidang TIK juga perlu digabung dalam 
perhatian terhadap gender yang lain ( laki laki ), sehingga  
pendekatan  dengan dimensi sosial  juga dibutuhkan untuk 
diintegrasikan kedalam pola pengambilan keputusan yang 
berdampak terhadap perempuan dibidang TIK. 
 
Kebijakan gender yang transformative akan bekerja 
mengubah ketidaksetaraan yang ada. Kebijakan gender yang 
spesifik masih diperlukan untuk membela salah satu gender ( 
perempuan ) terhadap gender yang lain ( laki laki ), untuk 
mencapai tujuan akhir diatas, y.i. Negara dan rakyat yang 
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lebih sejahtera. Sedangkan kebijakan gender yang netral 
akan tidak melihat adanya perbedaan/ diskriminasi gender. 
 
Kebijakan gender yang transformatif memberikan sarana 
yang memberdayakan  perempuan yang memberikan 
mereka kesempatan dan kontrol terhadap TIK, menentukan 
jenis TIK apa yang mereka butuhkan, dan membungkusnya 
dengan kebijakan yang mendukung perempuan untuk 
mencapai tujuannya. 
 
Strategi yang top down diperlukan untuk mengubah institusi 
TIK dan lembaga lembaganya , dilengkapi dengan strategi 
untuk mempromosikan kesetaraan dan memberdayakan 
perempuan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi ( 
TIK ) 
 
 
3. KESIMPULAN 
 
Dengan usaha untuk mempengaruhi para pengambil 
keputusan, yang kebanyakan adalah laki laki,  diperlukan 
data dan informasi yang memadai untuk  digunakan oleh 
para pengambil keputusan  untuk melakukan intervensi 
untuk memperbaiki akses, fasilitas, dan kontrol  perempuan 
terhadap TIK, untuk memenuhi kebutuhan khusus 
perempuan sebagai pengguna, pebisnis ataupun pekerja di 
negara negara berkembang. 
 
Dengan mengintegrasikan pertimbangan gender kedalam 
strategi dan kebijakan TIK suatu negara, dan melengkapinya 
dengan strategi dan promosi pemberdayaan perempuan  
dibidang TIK, dan menangani proses dimana perempuan 
mencapai kontrol terhadap pengambilan keputusan publik, 
mengubah praktek praktek yang terlanjur ada, dan undang 
undang terhadap diskriminasi gender/perempuan,  akan 
membuat pembuat kebijakan dan pelaksana untuk dengan 
lebih baik menangani dan menghilangkan adanya perbedaan 
perbedaan  yang terjadi , yang akhirnya akan membuat suatu 
negara lebih sukses dan sejahtera.  
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