
Untuk memberdayakan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
pengambilan keputusan secara demokratis di tingkat desa dengan menggunakan teknologiTA
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AKUNTABILITAS
Perempuan memiiliki kemampuan untuk mengakses

pertanggungjawaban dari pemerintah melalui teknologi

PARTISIPASI
Pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi

dalam proses perencanaan anggaran
pembangunan desa melalui teknologi

RESPONSIVITAS
Mendukung institusi publik untuk lebih tanggap dalam

merespon beragam kebutuhan perempuan melalui
teknologi

Perempuan berpartisipasi dalam proses perencanaan
anggaran pembangunan desa melalui teknologi
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N Meningkatnya penggunaan teknologi oleh tokoh

masyarakat, terutama perempuan dalam mendapatkan
laporan pertanggung jawaban pemerintah

Adanya dukungan kepada institusi publik untuk lebih
tanggap terhadap beragam kebutuhan dan hak masyarakat, 

terutama perempuan melalui penggunaan teknologi.
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 Kelompok diskusi menjadi startegi dalam
pengarusutamaan gender dan perilaku positif

 Membangun massa pendukung yang kritis

 Pemberdayaan kelompok perempuan

 Penganggaran yang responsif gender

 Dengan menggunakan teknologi memberikan
keleluasaan dan kemandirian bagi kelompok
perempuan

 Teknologi memungkinkan perempuan untuk bekerja di
linngkungan dengan norma patriarki untuk
menjalankan hak-hak mereka

 Pemberdayaan perempuan melalui penggunaan
teknologi

 Penggunaan teknologi dapat meningkatkan
kepercayaan diri perempuan

 Dengan penggunaan teknologi dapat meningkatkan
kesadaran politik perempuan

 ICT adalah sebagai katalisator untuk tindakan-
tindakan kolektif dan dapat sebagai mobilisasi politik

 Pemberdayaan perempuan melalui penggunaan
teknologi

 Dengan menggunakan teknologi dapat lebih
meningkat akses perempuan terhadap informasi
kesehatan
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 Perempuan belajar tentang proses pengambilan
keputusan dan termotivasi untuk berpartisipasi.

 Aparatur desa memastikan akses informasi untuk
perempuan terkait dengan proses perencanaan dan
anggaran.

 Perempuan memahami tentang pentingnya alokasi
sumberdaya untuk kebutuhan kesehatan

 Penggunaan teknologi akan mendukung perempuan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

 Organisasi masyarakat sipil dan organisasi hak-hak
perempuan memiliki kemampuan yang baik untuk
mendukung perempuan berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan melalui penggunaan teknologi.

 Perempuan mengerti dan memahami bahwa teknologi
dapat menjadi penyalur aspirasi/gagasan

 Partisipasi perempuan di dorong dan di hargai oleh
aparatur desa

 Adanya rasa kepemilikan dan akses terhadap telepon seluler
di kalangan perempuan

 Aparatur desa terbuka untuk penggunaan teknologi dan setuju
bahwa perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan.

 Perempuan belajar tentang tranparansi, akuntabilitas, dan 
mereka termotivasi untuk beriteraksi dengan pemerintah desa
dan BPD

 Perangkat desa dan staff desa sangat terbuka untuk
perempuan berpartisipasi dalam proses perencanaan dan
penganggaran menggunakan teknologi.

 Perangkat desa menggunakan umpan balik yang diperoleh
melalui teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi

 Perangkat desa memastikan bahwa ketersediaan anggaran
untuk pemeliharaan teknologi dan pengembangannya

 Permpuan berpartisipasi dalam peroses perencanaan dan
pembangunan desa dan terlibat bersama dengan perangkat
desa melalui teknologi

 Perangkat desa mengakui dan mendorong perempuan
memberikan umpan balik terkait proses pembangunan desa

 Staff Dinas Kesehatan Kabupaten mengerti kegunaan
ICT dan termotivasi untuk menggukan teknologi
untuk penyebarluasan informasi

 Bidan dan kader kesehatan menggunakan aplikasi
telepon untuk pengumpulan data kesehatan di
masyarakat.

 Perempuan memiliki kemampuan akses informasi
tentang kehamilan yang berisiko tinggi melalui
telepon seluler

 Perempuan memiliki pengetahuan tentang
penggunaan teknologi untuk akses informasi tentang
kehamilan yang berisiko tinggi dan mampu
memotivasi masyarakatnya untuk menggunakan
teknologi untuk mengakses informasi.

 Dinas kesehatan Kabupaten menggunakan umpan
balik yang didapat melalui teknologi untuk
meningkatkan pesan dan pelayanan

Sosial - budaya Sosial- ekonomi Politik dan Kelembagaan

SE
G

ER
A

 Keterbatasan peran dan kepercayaan terhadap
perempuan dalam politik

 Keterbatasan kesadaran dan pendidikan terhadap
politik

 Keterbatasan pengetahuan tentang sistem
perencanaan anggaran pembangunan desa

 Tanggung jawab dan kepedulian
 Pembatasan oleh budaya terhadap perempuan diluar

lingkup domestik
 Keterbatasan akses fisik (budaya, lingkungan, dan

keluarga)

 Keterbatasan kesempatan lapangan pekerjaan

 Keterbatasan mobilitas kerja

 Keterbatasan kualifikasi

 Pengangguran tinggi

 Pelecahan seksual dan intimidasi ditempat kerja

 Keterbatasan ruang/platform yang 
memungkinkan komunikasi langsung untuk
perempuan

 Keterbatasan partisipasi perempuan dalam
partai politik

 Keterbatasan dukungan dari partai politik

 Persepsi bahwa politik itu kotor
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publik dan proses pengambilan keputusan
 Tidak percaya diri
 Keterbatasan mobilitas
 Aktifitas yang tidak memperdayakan perempuan

untuk secara langsung menjalankan hak-hak
perempuan.

 Keterbatasan sumberdaya keuangan
 Kesempatan usaha dan bekerja masih

didominasi oleh laki-laki

 Laki-laki masih mendominasi di perangkat desa dan
kebijakan lainnya, serta pada level manajemen (senior)

 Agenda partai politik yang lebih berorientasi kepada
laki-laki

 Laki-laki memiliki agenda yang berorientasi pada politik
 Kekerasan politik
 Korupsi dalam politik
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 Sistem patriarki yang menentukan kepercayaan, 
norma, dan praktek sosial budaya.

 Fundamentalisme agama

 Sistem patriarki yang menentukan
kepercayaan, norma, dan praktek sosial
budaya.

 Sistem patriarki yang menentukan kepercayaan politik
dan kelembagaan, norma, dan praktek lainnya.

 Kepentingan publik menentukan bahwa gender harus
dipisahkan dari urusan pribadi dan publik.

 Keterbatasan sumber keuangan untuk
mengakses dan menggunakan ICT

 Keterbatasan akses terhadap sumberdaya
keuangan dan penggunaan teknologi

 Tanggung jawab keluarga (beban kerja yang tidak
merata) yang membatasi perempuan untuk
mengakses informasi

 Kurangnya kepercayaan diri dalam penggunaan media 
digital/teknologi.

 Lingkungan (patriarki sistem) menganggap bahwa
teknologi hanya diperuntukkan kepada laki-laki dan
elit, bukan kepada perempuan.

 Norma sosial yang ekslusif yang membatasi
partisipasi perempuan

 Keterbatasan pengetahuan di kalangan pejabat
publik untuk berpartisipasi dalam penggunaan
teknologi
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Perempuan di Indonesia secara langsung telah memberikan kontribusi pada ekonomi nasional dan rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif, 
namun mereka masih dikecualikan/belum terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga, masyarakat dan nasional. Keterbatasan

perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik telah menyebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang mengutamakan
kepentingan laki-laki dan elit, bersamaan dengan investasi sumber daya nasional yang menguntungkan mereka.M
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Teori perubahan


