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Perempuan tidak harus 
bergantung dengan siapa-siapa, 
karena kalau bukan diri sendiri, 
siapa lagi?”

“

dhiya, 19 tahun
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Dhiya adalah seorang perempuan 
berusia 19 tahun yang baru saja memulai 
bisnisnya sebagai seorang reseller bento 
cake. Saat ini, ia tinggal di bersama 
keluarganya di Jakarta. Dhiya adalah satu 
di antara banyak kaum perempuan muda 
yang terkena dampak finansial pandemik 
COVID-19.

Kejadian tersebut telah mengubah 
kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. 
Hal tersebut dirasakan oleh Dhiya yang 
saat itu kesulitan untuk mencari pekerjaan 
tetap. Karena banyak bisnis yang terpaksa 
memberhentikan karyawannya atau 
menutup rekrutmen. 

Walaupun Dhiya kesulitan untuk mendapat 
pekerjaan, ia tidak berhenti berjuang. Ia 
sadar bahwa banyak ilmu baru yang dapat 

dhiya, 19 tahun

Semangat Dhiya Untuk 
Berdaya di Era Digital

dipelajari di era digital saat ini. Keinginan 
Dhiya untuk terus meningkatkan 
kemampuan diri dapat terealisasi ketika 
ia mengikuti pelatihan digital marketing 
dari Plan International Indonesia dan 
Tokopedia.

Dhiya sudah akrab dengan keberadaan 
Plan International Indonesia sejak Januari 
2021. Meskipun demikian, pelatihan 
digital marketing adalah acara pertama 
dari Plan International Indonesia yang 
ia ikuti. Sebelumnya, Dhiya tidak pernah 
menyangka belajar di rumah secara 
online dapat menjadi proses belajar yang 
menyenangkan.

Menurutnya belajar secara online 
membuatnya lebih giat. Karena ia tidak 
dapat bertatap muka secara langsung 
dengan teman-temannya di masa 
pandemik, dirinya mau tidak mau harus 
dapat memotivasi dirinya sendiri.

Dhiya sudah akrab dengan dunia digital 
sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. 
Walaupun sudah aktif menggunakan 
internet sejak SMP, Dhiya mengaku 
program pelatihan ICT for Young Women 
adalah hal yang baru baginya.

Melalui program pelatihan tersebut, 
Dhiya mendapat pengetahuan yang lebih 
dalam. Di antaranya adalah bagaimana 
dunia digital dan internet yang dapat 
membantunya untuk menambahkan 
penghasilan, seperti program Tokopedia 
affiliate.

Dhiya yang saat ini menjadi reseller bento 
cake, sering kesulitan untuk membangun 
interest audiens pada dagangannya. 
Namun, ia mengaplikasikan strategi-
strategi digital marketing yang ia dapatkan 
di pelatihan. Menurutnya, walau tidak 
berlangsung secara cepat, tetapi dengan 
membuat konten secara konsisten, 
dan penggunaan hashtag, ia berhasil 
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meningkatkan engagement rate dan 
followers.

Tidak hanya itu, Dhiya juga mendapatkan 
pelatihan membuat CV. Ia mengakui 
bahwa sebelum pelatihan ini, ia tidak 
begitu mengerti apa saja yang perlu 
dan tidak perlu ada di CV. Ia bahkan 
diperkenalkan dengan LinkedIn, yaitu situs 
networking yang cocok untuk para pencari 
kerja. Ia merasakan materi ini sangat 
berguna untuknya, terlebih karena saat ini 
ia sedang sibuk mencari pekerjaan.

Namun, walau memiliki ketertarikan yang 
sangat tinggi dengan dunia digital, Dhiya 
mengaku untuk mendapatkan internet 
bukanlah hal yang mudah. Terlebih karena 
saat ini statusnya yang tidak memiliki 
pemasukan, membuatnya kesulitan untuk 
membeli kuota internet. 

Dhiya yang mengidolakan Najwa Shihab 
berharap penggunaan internet dan dunia 
digital dapat membantu kaum muda 
perempuan untuk lebih mandiri, sehingga 
dapat berdiri di atas kakinya sendiri. 
Menurutnya, “Perempuan berkesempatan 
untuk menjadi seorang ibu, dan perlu 
diingat kalau role model utama dari 
seorang anak adalah ibunya sendiri.”

Oleh karena itu, menurutnya perempuan 
dapat melakukan banyak hal di rumah, 
tidak hanya melakukan pekerjaan rumah 
tangga. Ia berharap kaum perempuan 
dapat keluar rumah, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, 
seperti pelatihan seperti ini. Ke depannya 
Dhiya berharap akan banyak pelatihan-
pelatihan lain yang dapat membangun 

dan mengajak perempuan untuk dapat 
bekerja.

Di usianya yang baru 19 tahun, Dhiya 
memiliki semangat yang sangat tinggi. Jika 
memiliki kesempatan, ia ingin belajar bisnis 
lebih dalam. Sehingga dapat membangun 
membuat bisnis sendiri dan membuka 
lapangan pekerjaan untuk orang banyak.  
Untuk mewujudkan keinginannya, ia tidak 
hanya belajar dan mengikuti pelatihan, 
tetapi juga mengajak teman-temannya 
untuk mengikuti pelatihan. 

“Perempuan tidak harus bergantung dengan siapa-siapa,
karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi?”

- DHIYA
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Mentari yang berusia 24 tahun yang 
tinggal di Jakarta. Ia adalah sosok kaum 
muda perempuan yang ulet dan tekun. 
Di tengah persaingan yang sangat ketat 
untuk pencari kerja, Mentari dengan 
gelar Sarjana Pendidikan Geografi rajin 
mengikuti berbagai pelatihan untuk 
menambahkan skillset. Motivasi inilah 
yang mendorong Mentari untuk mengikuti 
pelatihan ICT for Young Women yang ia 
ketahui melalui WhatsApp broadcast.

Facebook adalah awal mula Mentari 
mengenal dunia digital. Menurutnya, 
pada awalnya, Facebook hanya bisa 
digunakan sebagai media sosial dan 
media komunikasi di antara teman-
temannya saja. Hebatnya, di era masa kini, 
Facebook sudah menjadi krusial karena 
manfaatnya yang digunakan sebagai alat 
digital marketing. Karena ketertarikannya 
terhadap dunia teknologi dan digital, 
Mentari berharap pelatihan ICT for Young 
Women mendapatkan pengalaman dan 
skillset digital yang ia perlukan.

Selama proses pelatihan ICT for Young 
Women, Mentari mengaku pelatihan 
yang paling berkesan untuknya adalah 
pembuatan website tanpa coding. 
Kecanggihan dari teknologi bahkan sangat 
memudahkan orang awam untuk membuat 
website sendiri tanpa perlu mempelajari 
Java Script, Phyton, dan masih banyak lagi. 
Tidak hanya itu, Mentari juga mempelajari 
banyak ilmu digital seperti optimalisasi 
website, pengamanan website, dan email 
marketing. Ilmu yang bermanfaat ini 
meyakinkannya untuk mengajak keluarga 

dan kerabatnya mengikuti pelatihan yang 
sama. 

Menurut Mentari, Indonesia saat ini 
memiliki kesenjangan akses internet 
yang stabil. Hal ini menghambat banyak 
masyarakat untuk mengakses internet demi 
keperluan pelatihan dan pembelajaran 
untuk menghadapi dunia digital yang lebih 
dinamis. Idealnya, Mentari menganjurkan 
akses internet yang lebih mudah untuk 
meningkatkan kemampuan setiap orang 
agar bisa mengikuti pembelajaran online 
maupun mengakses informasi lebih cepat. 

Pelatihan dari ICT for Young Women 
dinilai Mentari sangat membantunya untuk 
kemudian hari. Skill yang dipelajarinya 
selama pelatihan bisa menambah peluang 
diterima pekerjaan di bidang-bidang 
yang berbeda dari gelar pendidikannya. 
Selain itu, digital marketing dirasa mampu 
menambah peluang karena sangat 
dibutuhkan di berbagai perusahaan saat 
ini.

Mentari berharap untuk bertambahnya 
kaum muda perempuan yang bekerja 
dalam dunia digital dan teknologi, karena 
menurutnya, dunia tersebut masih sangat 
didominasi oleh pria. Untuknya sendiri, 
Mentari berharap bisa membuat bisnis 
dan mengelolanya dengan baik dengan 
pembelajaran digital marketing yang 
sudah didapatkannya.

DIGITAL MARKETING: 
MEMBUKA PELUANG KARIR 
BAGI PEREMPUAN

mentari, 24 tahun

SKILL YANG IA PELAJARI DAPAT 
MENAMBAH PELUANG DITERIMA DI 

PEKERJAAN DI BIDANG-BIDANG YANG 
BERBEDA DARI GELAR PENDIDIKANNYA
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Syifaun mendapatkan tawaran untuk 
mengikuti pelatihan dengan tema 
dunia digital, teknologi, marketing, dan 
pemberdayaan perempuan dari sang 
ibu. Karena memiliki ketertarikan dengan 
bidang-bidang tersebut, Syifa pun 
mengiyakan. Pelatihan tersebut adalah 
ICT for Young Women yang diadakan oleh 
Plan Indonesia dan Tokopedia.

Perempuan muda yang sedang sibuk 
kuliah dan menyusun skripsi di Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dengan jurusan 
Sains Komunikasi dan Pengembangan 
Masyarakat ini mengaku bahwa sangat 
senang dapat mengikuti pelatihan, “Saya 
memang suka untuk ikut pelatihan seperti 
ini. Setiap ada waktu luang saya lebih 
memilih untuk menambah ilmu. Apalagi 

pembahasannya adalah bidang yang 
saya suka. Jadi ketika ibu kasih tahu ada 
pelatihan ini, saya langsung memutuskan 
untuk ikut.”

Dari banyaknya pelatihan yang diberikan, 
perempuan muda berusia 21 tahun ini 
mengaku sangat menyukai pembahasan 
digital marketing, “Saya sebelumnya gak 
tahu kalau penulisan artikel yang ada di 
website itu juga ada triknya. Ternyata 
selain tulisan yang menarik, kita juga harus 
memperhatikan SEO, dan keywords.” 
Selain itu ia juga belajar tentang 
menambahkan pemasukan tanpa budget 
yang besar, yaitu lewat Tokopedia affiliate 
atau sistem dropship. Tidak hanya untuk 
dirinya setelah mengetahui informasi ini ia 
langsung memberi tahu temannya yang 
memiliki usaha online.

Ia merasa berjualan lewat online adalah 
pekerjaan yang sangat tepat untuk para 
perempuan yang tidak dapat bekerja di 
kantor dan ibu rumah tangga. Karena 
dengan mengurus keluarga dan harus 
diam di rumah, perempuan masih dapat 
menambahkan penghasilan. Namun, 
sebelum itu, ia berharap internet dan 
teknologi sudah dapat diakses lebih 
mudah. Menurutnya, “Gak semua orang 
itu melek dengan internet dan teknologi, 
terutama orang-orang di desa yang 
emang gak punya akses. Padahal dengan 
marketplaces, seperti Tokopedia para 
pedagang di desa bisa kan jualan di 
internet?”

Perempuan muda yang mengidolakan 
Najwa Shihab ini sangatlah aktif. Selain 
menyibukan diri dengan mengikuti 
webinar, dan pelatihan, seperti ICT Young 
for Women ia juga mengikuti beberapa 
organisasi, salah satunya adalah Young On 
Top Bogor. Di sana ia membantu membuat 
program Instagram live, webinar, dan juga 
kolaborasi dengan beberapa brand lokal.

PELATIHAN DIGITAL SEBAGAI 
BENTUK SUPPORT SYSTEM

SYIFAUN, 21 tahun
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Pelatihan yang didapatkan, ia terapkan 
dalam kehidupan berorganisasi, “Walau 
saya memang berkecimpung di dunia 
digital dan media sosial, saya akui bahwa 
saya tidak mengerti semua, dan pasti 
akan selalu ada kekurangan. Oleh karena 
itu, seluruh pelatihan yang diberikan pada 
pelatihan saya terapkan saat ini, seperti 
memanfaatkan hashtag dan pembuatan 
konten yang menarik.”

Setelah mengikuti pelatihan ICT for Young 
Women, Syifa merasa jika ia menjadi 
lebih kritis, “Saat membaca suatu berita, 
sekarang saya sadar banyak artikel yang 
tidak ideal, seperti kurang rapi, jumlah 
tulisan yang tidak maksimal, dan bahkan 
gambar sebagai pelengkap yang sedikit.” 

Hal itu juga ia rasakan ketika melihat 
posting media sosial, “Saya sering merasa 
pengemasan atau kontennya kurang, 
seperti tidak ada hashtag. Padahal itu 
penting. Karena bisa meningkatkan 
engagement.” 

Sayangnya semangatnya dalam belajar 
tidak begitu didukung dengan orang-
orang di sekelilingnya, sebab tidak semua 
tertarik dengan bidang tersebut. Tidak 
memiliki teman untuk berpendapat, dan 
bertukar pikiran juga mempengaruhi 
motivasinya dalam belajar. Oleh karena itu, 
ia berharap ada pelatihan lagi, sehingga 
ia dapat mengajak teman-temannya untuk 
mengikuti pelatihan.

“TIDAK semua orang melek dengan internet dan teknologi, terutama orang-
orang di desa yang TIDAK punya akses. Padahal dengan marketplace seperti 

Tokopedia para pedagang di desa bisa jualan di internet.”

- SYIFAUN
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Alshinta melihat dunia digital dan teknologi 
telah mendominasi dunia yang kita tinggali 
saat ini. Alshinta, yang akrab disapa Shinta, 
berpikir bahwa sangat penting baginya 
untuk terus belajar hal baru, khususnya 
tentang dunia digital dan teknologi. Saat 
ini Shinta tinggal di Jakarta Barat dan 
sibuk bekerja sebagai seorang kasir dan 
barista di sebuah kedai kopi dan restoran. 
Ia memiliki motivasi untuk terus harus bisa 
mengikuti perubahan dan perkembangan 
dunia digital dan teknologi yang semakin 
dinamis.

Shinta mengetahui informasi mengenai 
pelatihan ICT for Young Women dari 
kelurahan setempat. Shinta memutuskan 
untuk mendaftarkan diri, “Aku melihat 
kalau materi yang diberikan sangat 
beragam, dan sesuai dengan apa yang 
sedang aku lakukan sekarang. Jadi, 
aku berharap apa yang aku dapatkan di 
sini, bisa aku praktikan di urusan pribadi 
ataupun pekerjaan.”

Di sela-sela kesibukannya bekerja sebagai 
kasir dan barista, ia memanfaatkan waktu 
luangnya untuk menjadi reseller produk 
parfum dan skincare. Walaupun Shinta 
masih berusia 19 tahun, ia terus melakukan 
hal-hal produktif untuk dirinya sendiri. 

Shinta merasa pelatihan ICT for Young 
Women yang diselenggarakan oleh Plan 
International Indonesia dan Tokopedia 
sangatlah membantunya dalam berbisnis, 
“Aku bersyukur apa yang aku pelajari 
saat pelatihan dapat membantu aku 
mengembangkan usahaku saat ini.”

Namun, ia tidak ingin hanya dirinya saja 
yang merasakan dampak positif dari 
pelatihan. Ia ingin teman-temannya pun 
merasakan keuntungan yang ia dapatkan, 
“Beberapa teman-temanku pebisnis. 
Setelah mengikuti pelatihan, mereka 
selalu bertanya, kenapa daganganku laku 
dan mereka enggak? Padahal apa yang 
aku lakukan hanyalah mempraktikkan 
apa yang sudah diajarkan.” Shinta 
berharap pelatihan ICT for Young Women 
dapat diselenggarakan lagi, agar teman-
temannya dapat mengembangkan bisnis 
yang mereka jalani.

Shinta memiliki keinginan kuat untuk dapat 
berbagi pengetahuan yang ia dapatkan 
dengan teman-temannya yang lain. Ia ingin 
membuat sebuah aplikasi yang ditujukan 
untuk membantu para pebisnis muda dan 
pemula. Melalui aplikasi tersebut, pebisnis 
muda dan pemula dapat mengakses 
informasi, pengetahuan, serta pelatihan 
yang berguna untuk mengembangkan 
bisnis mereka. Sama halnya seperti 
pelatihan ICT for Young Women yang telah 
membantu Shinta dalam mengembangkan 
bisnisnya.

Sejalan dengan harapan dan tujuan Plan 
International Indonesia, Shinta juga ingin 
akses dan literasi digital dapat memperluas 
perspektif para perempuan Indonesia 
terhadap isu-isu sosial. Sehingga, di masa 
yang akan datang, akan lebih banyak 
perempuan yang semakin mandiri dan 
kritis terhadap dunia di sekitar mereka, 
termasuk dalam dunia digital dan teknologi.

SEMANGAT UNTUK BERDAYA 
MELALUI AKSES DIGITAL

ALSHINTA, 19 tahun

“Aku bersyukur apa yang aku 
pelajari saat pelatihan dapat 

membantu aku mengembangkan 
usahaku saat ini.”

- ALSHINTA



10

Dewi adalah seorang perempuan berusia 
22 tahun yang tinggal di wilayah Tangerang. 
Ia menginginkan dunia yang lebih setara 
untuk perempuan. Termasuk tentang 
akses, dan kesempatan berkarir di dunia 
digital. Ia menyadari pentingnya karir dan 
pekerjaan yang layak untuk kaum muda 
perempuan. Hal ini dibuktikan dengan 
keinginannya untuk menjadi perempuan 
sukses dan memiliki karir yang cemerlang.

Di era digital saat ini, Dewi merasa terpacu 
untuk mengejar mimpinya. Motivasi 
kuat inilah yang mendorong Dewi untuk 
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 
oleh Plan International Indonesia dan 
Tokopedia, yaitu ICT for Young Women. 
Pelatihan tersebut bertujuan untuk 
memberdayakan kaum muda perempuan 
yang terkena dampak ekonomi pandemik 
COVID-19.

Ada begitu banyak hal yang Dewi pelajari 
melalui pelatihan di ICT for Young Women, 
salah satunya adalah tentang dunia 
digital. Menurutnya hal tersebut sangatlah 
penting bagi perempuan, termasuk dirinya. 
Terlebih saat ini zaman sudah sangat maju 
dan dunia digital sangat mempermudah 
keperluan hidup.

Perempuan muda yang menyukai 
boyband BTS ini mengenang masa 

perkenalannya dengan internet sebagai 
proses pembelajaran yang tidak akan 
terlupakan. Ia bercerita, “Waktu itu saya 
masih SMP. Jangankan internet, banyak 
yang gak punya komputer atau laptop. Jadi 
kalau perlu internet buat tugas sekolah, 
saya harus pergi ke warnet.”

Sebelum mengikuti pelatihan digital 
marketing, Dewi mengaku belum 
mengetahui berbagai informasi esensial 
tentang kesempatan berkarir. Namun, 
ia  merasa terkesan dengan beberapa 
topik pelatihan yang ia dapatkan. Karena 
tidak hanya pelatihan teknis terkait digital 
marketing saja, ia juga mendapatkan 
pelatihan soft skill yang dapat 
membantunya dalam proses mencari 
pekerjaan.

Menurutnya, “Pelatihan tentang cara 
membuat CV yang menarik dan bagaimana 
melakukan interview yang baik itu sangat 
penting. Karena itu adalah langkah awal 
untuk bisa masuk ke dunia kerja.” Oleh 
karena itu, ia merasa senang dapat 
belajar tentang membuat CV yang baik 
dan caranya menghadapi sesi wawancara 
kerja.

Berkeinginan menjadi penulis, Dewi 
senang mendapatkan kesempatan 
belajar tentang membuat website, dan 
cara menulis artikel yang baik dan benar. 
Sering kesulitan mendapatkan inspirasi 
dalam menulis, Dewi mengatasi hal ini 
dengan banyak membaca buku, “Saya 
berharap saya dapat mencari pekerjaan 
dengan membuat cerita keseharian saya. 
Semoga suatu saat keinginan tersebut 
dapat tercapai.”

DUNIA DIGITAL DAN PELUANG 
UNTUK PEREMPUAN

DEWI, 22 tahun

“Lewat dunia digital dan teknologi saya ingin para perempuan 
bisa melihat adanya peluang untuk mencari penghasilan.”

- DEWI
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Maharani adalah salah satu perempuan 
yang mengikuti pelatihan ICT for Young 
Women di tengah kesibukannya sebagai 
seorang mahasiswi Hukum Keluarga 
Islam di salah satu universitas di Bogor. 
Maharani mengenal Plan International 
Indonesia dari Ibunya, sejak November 
2021. Pelatihan ICT for Young Women 
adalah pelatihan pertama yang ia ikuti 
untuk menambahkan skillset yang ia 
inginkan. 

Maharani memiliki jadwal perkuliahan dan 
pelatihan, menggunakan dua perangkat 
sekaligus untuk memastikan dirinya 
mampu mengikuti pelatihan sekaligus 

tidak ketinggalan dengan perkuliahannya. 
Pembelajaran tidak pernah berhenti, saat 
kita berhenti belajar, di saat itu juga kita 
akan berhenti untuk mengembangkan diri. 

Sebagai Generasi Z, Maharani menyentuh 
dunia digital dan teknologi sejak Sekolah 
Dasar dengan penggunaan smartphone, 
game dan internet. Dengan tekanan 
teknologi yang tinggi, dia menyadari 
minatnya makin berkembang untuk 
mempelajari lebih tentang dunia digital 
dan kecanggihan teknologi.

Materi pelatihan ICT for Young Women 
tentunya sangat beragam, namun yang 
sangat menarik perhatiannya adalah 
mengenai berbagai cara penjualan 
online dan sistem marketplace. Hal 
ini membuatnya mengerti lebih dalam 
lagi mengenai peluang online shop 
dari berbagai macam area. Selain itu, 
Maharani mengakui hal-hal baru yang 
dipelajarinya pun sangat beragam, dengan 
cara pembuatan website sekaligus sistem 
dropship adalah dua hal yang paling 
berkesan. Seluruh kegiatan pembelajaran 
yang diikutinya diakui bisa membantunya 
mendapatkan pendapatan tambahan. 
Dunia digital membantu kita untuk 
memahami bagaimana perempuan bisa 
bersaing di dunia digital dan memunculkan 
pengusaha-pengusaha muda lainnya 
melalui e-commerce, online shop, clothing 
line dan masih banyak lagi. 

Maharani mengakui, apabila 
berkesempatan untuk membuat sesuatu 
yang berkaitan erat dengan digital 
marketing, ia ingin berfokus pada 
pengelolaan bisnis di marketplace. 
Menurutnya, perusahaan yang sudah 
memiliki nama dan brand yang kuat 
seharusnya mampu menggunakan 
jasa pengiriman miliknya sendiri untuk 
meminimalisasi kesalahan dalam proses 
promosi maupun pengiriman barang.

maharani, 20 tahun

Komitmen Untuk Terus 
Belajar Hal Baru
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Maharani berpesan untuk kaum muda 
perempuan lainnya supaya terus 
mengasah diri dan menambahkan 
wawasan sekaligus mempelajari hal-
hal baru agar tidak kalah bersaing. 
Selain itu, skill yang dipelajari bisa 
saja menjadi salah satu sumber 
mata-pencaharian lainnya untuk 
menambahkan pemasukan. 

-  MAHARANI

“Pembelajaran tidak pernah 
berhenti, saat kita berhenti belajar, 

di saat itu juga kita akan berhenti 
untuk mengembangkan diri.” 
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“

MELANI, 20 tahun

13

Saya berharap kaum perempuan 
muda Indonesia bisa 
memanfaatkan dunia digital 
untuk hal yang lebih bermanfaat, 
seperti menjadi pengusaha.”



14

Pandemik COVID-19 membuat kegiatan 
belajar dan mengajar terhambat. Tidak 
hanya sekolah dan kampus yang tutup, 
tapi banyaknya pelatihan yang ditiadakan 
mengakibatkan kesenjangan pencapaian 
belajar. Hal ini salah satunya dirasakan 
oleh Melani seorang mahasiswi asal 
Jakarta Selatan yang berusia 20 tahun.

Melani mengetahui pelatihan ICT for 
Young Women dari dosen kampusnya. Ia 
ingin menambah skill, dan pengetahuan 
tentang dunia digital. Tidak hanya itu, ia 
juga berharap pelatihan tersebut dapat 
membantunya berjualan parfum, bidang 
yang sudah ia sukai sejak masih duduk di 
bangku SMP.

Sekarang Melani memanfaatkan dunia 
digital lewat penggunaan WhatsApp 

sebagai media utama dalam berjualan. 
Namun, lewat pelatihan ICT for Young 
Women yang diadakan oleh Plan 
International Indonesia dan Tokopedia, 
Melani diberikan pelatihan bisnis 
dalam mengelola online shop. Mulai 
dari penggunaan SEO (Search Engine 
Optimisation), SEM (Search Engine 
Marketing), media sosial, Facebook 
Ads, WordPress, landing page, dan 
pemanfaatan marketplace, seperti 
Tokopedia.

Menurutnya penggunaan marketplace 
sangat membantunya dalam berjualan. 
Dengan menggunakan Tokopedia, 
Melani dapat menjangkau lebih banyak 
konsumen yang lebih luas. Ia mengatakan, 
“Teknologi saat ini sudah sangat canggih. 
Untuk belanja, konsumen hanya perlu 
membuka Tokopedia, klik satu tombol, 
dan menunggu paket sampai di rumah.” 
Dengan terbatasnya kegiatan yang dapat 
dilakukan saat pandemik COVID-19, 
proses penjualan yang mudah, nyaman, 
dan aman, ia merasa sangat terbantu.

Tidak hanya marketplace, pelatihan media 
sosial untuk mengelola bisnis online juga 
membantunya dalam meningkatkan 
exposure.

“Saya sebelumnya tidak tahu bagaimana 
membuat konten, atau apa yang harus 
dilakukan supaya engagement rate 
meningkat, tapi di sana saya belajar 
tentang penggunaan hashtag.”

Penggunaan hashtag sangat 
membantunya untuk meningkatkan 
exposure bisnis parfumnya. Menurutnya, 
“Followers dan likes-ku bertambah, meski 
gak banyak, tapi meningkat dan selalu 
stabil. Memang semua tidak bisa instan. 
Cara ini harus selalu aku lakukan buat 
menghasilkan apa yang aku mau.”

MELANI, 20 tahun

Menjadi Pengusaha 
Perempuan Lewat 
Pemanfaatan Akses Digital
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Melani mengaku bahwa belajar menulis 
adalah bagian pelatihan favoritnya. Hal 
itu juga membawanya kepada wawasan-
wawasan baru, “Supaya tulisan kita bisa 
muncul pertama di Google, ternyata saya 
harus memperhatikan keywords atau 
SEO.”

Ketertarikannya dengan menulis 
membuatnya ingin membuat website. 
Jika diberikan kesempatan lebih, ia ingin 
membuat website premium berbayar, 
yang berfokus pada promosi brand 
parfumnya. Karena saat ini website yang 
ia gunakan masih berstatus gratis, pilihan 
yang adapun terbatas. Dengan website 
premium, Melani merasa ia dapat membuat 
memaksimalkan fitur-fitur website yang 
lebih canggih, mempublikasikan artikel 
lebih beragam, sehingga dapat menarik 
konsumen yang lebih banyak.

Setiap proses belajar tentu memiliki 
kesulitan, tidak terkecuali untuk Melani. 
Ia mengaku sering kesulitan memahami 
cara penggunaan media digital. Untuk 
memenuhi rasa keingintahuannya, ia akan 
belajar otodidak. Ia mencari informasi 
lewat Google dan YouTube. Proses 
belajar online seperti ini sangatlah praktis 
untuknya, sebab ia tidak perlu keluar 
rumah ataupun bertemu dengan orang 
banyak.

Sayang, antusiasmenya ini tidak didukung 
dengan kemudahan akses internet. 
Jaringan yang tidak stabil, dan harga 
kuota yang mahal terasa sangat sulit untuk 
dipenuhi oleh ia yang masih mahasiswi. 
Hal ini sangat ia sayangkan. Melani melihat 
banyak orang seperti dirinya yang ingin 
belajar, tetapi karena akses yang terbatas, 
jadi tidak bisa mendapatkan kesempatan 
yang sama sepertinya.

Menurutnya, “Sebagai seorang 
perempuan saya sangat beruntung 
bisa belajar digital marketing, tapi saya 
berharap teman-teman perempuan 
yang lain juga bisa mengikuti pelatihan 
seperti ini.” Ia merasa bahwa dunia 
digital sangatlah menguntungkan. Lewat 
marketplace, siapapun dapat berjualan. 
Jadi, tidak hanya menjadi konsumen, 
Melani berharap kaum perempuan muda 
Indonesia dapat memanfaatkan dunia 
digital untuk hal yang lebih bermanfaat, 
seperti menjadi pengusaha.

“Saya berharap kaum perempuan 
muda Indonesia bisa memanfaatkan 
dunia digital untuk hal yang lebih 

bermanfaat, seperti menjadi 
pengusaha.”

- MELANI
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Alangkah indahnya jika 
perempuan dapat meluangkan 
waktu untuk dirinya sendiri dan 
bukan untuk orang lain.”

“

arsita, 19 tahun

16
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Tidak salah bila Arista menjadikan kedua 
orang tuanya sebagai role model, sebab 
orang tuanya selalu membantunya saat ia 
kesulitan, dan juga memperkenalkannya 
pada berbagai hal, seperti dunia digital.

Lewat handphone yang dimiliki orang 
tua, Arsita mulai mengenal dunia 
digital. Handphone tersebut tidak 
hanya ia manfaatkan untuk belajar dan 
mengerjakan tugas sekolah. Saat ini ia 
juga memanfaatkan handphone yang ada 
untuk berjualan.

Arsita yang saat ini berusia 19 tahun, 
memiliki keinginan untuk dapat 
membangun bisnisnya sendiri. Untuk 
mewujudkan cita-citanya, Arsita terus 
belajar hal-hal baru, salah satunya adalah 
digital marketing. Suatu bidang yang tidak 
pernah ia pahami sebelumnya. Arsita 
yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat 
ini mengetahui informasi pelatihan ICT 
for Young Women dari guru mengajinya. 
Pelatihan ini menjadi perkenalan 
pertamanya dengan Plan International 
Indonesia.

Secara tidak sengaja pelatihan ICT 
for Young Women bertepatan dengan 
proses Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) 
Arsita. Saat PKL, Arsita ditugaskan untuk 
berjualan lewat Tokopedia. Namun, ia 
tidak tahu caranya untuk berjualan, “Saya 
bahkan tidak tahu bagaimana caranya 
membuat akun Tokopedia. Padahal saya 
sudah punya aplikasinya.”

Kebingungannya terjawab saat mengikuti 
pelatihan yang diselenggarakan oleh Plan 

International Indonesia dan Tokopedia. Ia 
belajar tentang optimalisasi penggunaan 
aplikasi Tokopedia. Mulai dari membuat 
akun, konten, hingga penggunaan fitur 
ads tidak berbayar. Pelatihan tersebut juga 
mengubah cara berpikirnya. “Sebelumnya 
saya pikir kalau jualannya laku itu ya harus 
keluar uang, tapi ternyata setelah ikut 
pelatihan, saya tahu yang paling penting 
adalah memaksimalkan usaha.”

Setelah mengikuti pelatihan, Arsita bekerja 
di daerah Pedurenan, Bekasi. Ia bekerja 
di bidang penjualan makanan online. 
Pelatihan tersebut telah membantunya 
untuk mendapat pekerjaan, “Bisa dibilang 
pelatihan saat itu sangat membantu aku 
buat dapat pakerjaan. Karena kualifikasi 
yang dicari kebetulan diajarkan di 
pelatihan.”

Terakhir, perempuan penyuka makanan 
pedas ini berharap kaum perempuan 
muda lain juga dapat memanfaatkan dunia 
digital sebagai platform untuk membangun 
bisnis. Terutama kaum perempuan muda, 
“Saat ini cukup dengan Tokopedia, mereka 
bisa membuka usaha dan mendapatkan 
pemasukan walau hanya tinggal di 
rumah.” Ia berharap pelatihan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan dunia 
digital dapat diselenggarakan lagi. Arsita 
ingin lebih banyak perempuan dapat 
belajar dunia digital marketing dan hal 
lainnya, agar mendukung mereka menjadi 
lebih produktif dan mendapatkan sumber 
pendapatan.

PEMANFAATAN DUNIA 
DIGITAL SEBAGAI SUMBER 
PENDAPATAN

ARSITA, 19 tahun
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Iis perempuan yang berusia 21 tahun dan 
berdomisili di Jakarta adalah salah satu 
peserta pelatihan ICT for Young Women 
yang diadakan oleh Plan International 
Indonesia dan Tokopedia. Iis memiliki 
rasa ingin tahu yang tinggi, dan ingin 
mempelajari hal-hal baru. Maka, Iis 
mengiyakan tawaran temannya untuk 
mengikuti pelatihan tersebut.

Iis senang dengan banyak materi yang 
ia pelajari dari pelatihan, seperti dunia 
digital, teknologi, marketing, dan peran 
perempuan. Namun, jika harus memilih 
satu pembahasan yang sangat ia sukai, 
Iis akan memilih isu tentang perempuan. 
Iis mengaku mulai memahami bahwa 
perempuan harus mendapatkan 
kesempatan yang adil dalam mendapatkan 
pekerjaan, gaji, dan juga hak-hak sebagai 
perempuan, seperti cuti hamil.

Iis mengingat salah satu momen yang 
tidak dapat ia lupakan adalah momen 
perkenalannya dengan teknologi dan 
dunia digital. Di mana lewat warnet yang 
ada di samping rumahnya, “Aku tahu 
internet dan komputer dari sana, tapi 
aku minder buat pergi ke warnet. Karena 
mayoritas yang datang ke warnet itu laki-
laki.”

Meskipun demikian, hal tersebut tidak 
menjadi penghalangnya untuk tetap belajar 
dunia digital. Ia terus belajar dan mencari 
tahu tentang penggunaan internet, salah 

satunya lewat Facebook. Bahkan Iis 
mengaku, internet telah mengenalkannya 
dengan hobi baru, yaitu bermain online 
game, “Aku juga suka main Dragonnest, 
Counter Strike, dan Point Blank.”

Menurutnya dunia digital saat ini sangat 
bagus, dan bermanfaat. Lewat internet, 
dan media sosial, ia dapat berkenalan 
dengan banyak orang dari dalam negeri 
hingga luar negeri.  “Aku bisa berkenalan 
dengan para perempuan dari berbagai 
macam latar belakang. Dari sana kami bisa 
saling bercerita tentang peran perempuan 
di masing-masing negara.” Iis sadar 
bahwa semua itu dapat terjadi karena ada 
teknologi dan akses digital yang sudah 
sangat maju.

Iis berharap dapat menjadi orang yang 
lebih percaya diri, baik dalam beropini, dan 
melakukan tindakan. Iis merasa pelatihan 
ICT for Young Women lebih dari yang 
ia harapkan. “Banyak topik dan materi 
yang gak bisa didapatkan di sekolah atau 
kampus, padahal penting dan sangat 
bermanfaat. Jadi, aku bersyukur banget 
bisa ikutan.” 

Ke depannya Iis berharap teknologi 
dan dunia digital dapat membantu 
para perempuan untuk speak up atas 
ketidakadilan yang pernah mereka 
rasakan, baik kasus pelecehan maupun 
ketidakadilan yang dirasakan karena 
sistem atau budaya patriarki.

PENTINGNYA AKSES 
TEKNOLOGI & DUNIA 
DIGITAL UNTUK KAUM MUDA 
PEREMPUAN

IIS, 21 tahun
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Rosa, perempuan berusia 29 tahun 
dengan gelar Sarjana Psikologi yang saat 
ini bekerja sebagai Human Resource di 
salah satu perusahaan swasta di Jakarta 
Timur. Figur yang menjadi panutannya 
adalah ibunya sendiri, sosok yang selalu 
mendukungnya dalam mengejar mimpi 
dan karir yang diinginkannya. Rosa 
mengenal Plan International Indonesia 
sejak 2021 dan pelatihan ICT for Young 
Women melalui website Plan Indonesia. 

Walaupun tidak paham dengan strategi 
maupun proses pembuatan iklan, Rosa 
mengaku mendapatkan pengetahuan 
yang lebih lagi dengan mengikuti 
pelatihan. Edukasi yang diberikan sangat 

membantunya untuk mengembangkan 
usaha yang dirintis dan memberikan 
beragam pengetahuan dasar agar tidak 
salah dalam decision making maupun 
menentukan proses terbaik untuk 
memasarkan usahanya di era digital.

Kesulitan yang dialaminya dalam 
mengikuti pelatihan adalah tidak adanya 
pemahaman terhadap istilah-istilah digital 
seperti list building dan SEO. Namun, 
hal ini tidak menghentikannya untuk 
berhenti mengikuti pelatihan, sebaliknya, 
Rosa membuat catatannya sendiri untuk 
mengingat istilah-istilah tersebut yang 
bisa digunakannya untuk kemudian hari.

Melalui pelatihan yang didapatkannya, 
Rosa berniat untuk membuka usaha 
dalam bidang digital. Menurutnya, sebagai 
seorang ibu dan bekerja di bidang yang 
tidak berpengaruh dengan industri digital 
dan teknologi, dia tidak boleh buta dengan 
teknologi. 

Rosa merekomendasikan pelatihan ICT for 
Young Women untuk adik dan kakaknya 
supaya bisa ikut terjun dan paham dunia 
digital marketing. Rosa juga ingin melihat 
kaum muda perempuan, khususnya yang 
sudah menikah dan mempunyai anak, 
untuk tetap mengikuti perkembangan 
dunia digital. Akses internet yang mudah 
saat ini dapat membuat kaum muda untuk 
mempelajari banyak hal dan membangun 
usaha digital melalui literasi digital yang 
didapatkan. 

BANGUN USAHA DIGITAL 
MELALUI LITERASI DIGITAL

ROSA, 29 tahun

EDUKASI YANG DIBERIKAN 
SANGAT MEMBANTUNYA UNTUK 

MENGEMBANGKAN USAHA
YANG DIRINTIS.
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Plan International Indonesia 
menyelenggarakan pelatihan ICT for 
Women khusus untuk kaum muda 
perempuan. Salah satu alumni yang 
mengikuti pelatihan tersebut adalah Tri, 
karyawan product development di Jakarta. 
Di usianya yang ke 23, hal ini tidak 
menghentikannya untuk terus belajar dan 
menambahkan ilmu di bidang lain.

Lewat kakaknya, Tri pertama kali 
mengenal dunia digital melalui media 
sosial, Facebook. Memiliki minat dan 
kesadaran akan pentingnya dunia digital 
yang berkembang pesat, ia memutuskan 
untuk mempelajari digital marketing.

Walaupun belum pernah mengikuti 
program pelatihan dari Plan International 
Indonesia, Tri tidak ragu untuk mengikuti 
pelatihan ICT for Young Women. Ia 
mengetahui pelatihan ini dari dosen 
pembimbing skripsinya.

Ia merasakan manfaat pelatihan 
ketika melamar pekerjaan. Saat itu ia 
mendapatkan tugas dari perusahaan 
tempat ia melamar. Melihat tugas yang 
diberikan, Tri mengingat ilmu penelitian 
pasar yang didapatkan saat pelatihan. Dari 
situ ia menggunakan ilmu tersebut untuk 
tugasnya. Hal ini membuat presentasi Tri 
menjadi lebih detail, sehingga membuatnya 
dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. 

Meskipun banyak materi yang diajarkan, 
Tri mengaku sangat mengingat materi 
pembelajaran terkait SEO. Hal ini karena 
topik tersebut sangatlah praktikal dan 
mudah dipahami. Hal ini membuatnya 
ingin merekomendasikan ICT for Young 
Women untuk teman-temannya yang ingin 
berkarir di dunia digital.

Manfaat dan efek teknologi digital tentunya 
sangat beragam. Untuk Tri sendiri, dengan 
era yang serba digital ini, hidup menjadi 
jauh lebih mudah. Terutama dalam hal 
komunikasi maupun bertransaksi. Hal 
ini dapat dilihat dengan penggunaan 
aplikasi digital saat Pandemik COVID-19. 
Dengan adanya aplikasi digital tersebut, 

PENTINGNYA DIGITAL 
MARKETING BAGI 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TRI, 23 tahun

Berkat pelatihan ICT for Young 
Women, Tri berhasil mendapatkan 

pekerjaan sebagai karyawan 
product development di sebuah 
perusahaan swasta di Jakarta.
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masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
primer hingga sekunder tanpa perlu keluar 
dari rumah.

Namun, sayangnya beragam pilihan 
aplikasi digital yang tersedia tidak 
menjanjikan semua aplikasi user-friendly. 
Ia mengaku ada aplikasi maupun fitur-
fitur terbaru yang sulit dimengerti. Untuk 
mengatasi ketidaktahuannya, Ia mencari 
dan membaca arahan lewat Google.

Karena minat menulis yang sangat tinggi, 
apabila ada kesempatan di kemudian 
hari, Tri berharap untuk membuat 

“DENGAN ADANYA PELATIHAN ICT FOR YOUNG WOMEN, SEMOGA KAUM MUDA 
PEREMPUAN MENGOPTIMALKAN DUNIA DIGITAL DEMI PENINGKATAN KUALITAS DIRI ”

- TRI

website. Setelah itu ia juga tidak menutup 
kemungkinan untuk membuat channel 
YouTube, dan berbagi tentang hal-hal 
yang ia sukai pada orang banyak.

Dinamika digital dan teknologi yang 
beragam tentunya menjadikan dunia 
digital lebih fungsional untuk aneka 
kebutuhan. Oleh karena itu, tidak hanya 
untuk media sosial, Tri berharap lebih 
banyak kaum muda perempuan yang 
dapat mengoptimalkan penggunaan 
internet. Beberapa hal diantaranya adalah 
membangun usaha, dan menambah 
wawasan. 
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Nadila Satrivi adalah salah satu alumni 
pelatihan digital marketing yang 
merupakan bagian dari program ICT for 
Young Women yang diselenggarakan 
oleh Plan International Indonesia dan 
Tokopedia. Saat ini Nadila bekerja 
sebagai seorang pegawai di perusahaan 
swasta. Perempuan berusia 22 tahun 
yang akrab disapa Nadila, Sebelumnya, 
Nadila menempuh pendidikan sarjana 
dalam jurusan Hubungan Internasional. 
Kini, Nadila berdomisili di Bogor.

Nadila sudah mengenal internet dan dunia 
digital semenjak ia duduk di bangku kelas 
1 SMP. Saat itu, ia masih mengenal dunia 
digital sebatas media sosial yang ia akses 
melalui BlackBerry yang ia miliki. Melalui 
gadget yang dulu ia miliki, iya menggunakan 
media sosial sebagai sarana utama untuk 
berkomunikasi dengan teman-temannya. 
Nadila mengenal media sosial ketika 
duduk di bangku kelas 1 SMP. Pertama 
kali menggunakan aplikasi media sosial, 
Nadila mencoba BlackBerry Messenger 
atau BBM, aplikasi pesan instan yang 
tersedia dalam perangkat-perangkat 
BlackBerry.

Nadila pertama kali mengenal Plan 
Indonesia sejak November 2021 silam. 
Program ICT for Young Women adalah 
program Plan Indonesia pertama yang 
Nadila ikuti, melalui informasi dari 
temannya. Nadila memutuskan untuk 
berpartisipasi dalam ICT for Young 
Women karena ia ingin memperkaya 
ilmu pengetahuannya mengenai digital 
marketing, mengetahui betapa pentingnya 
digital marketing pada era digital sekarang 
ini. Nadila berharap apa yang ia pelajari 

melalui ICT for Young Women dapat 
diaplikasikan di dunia kerjanya, serta 
membantunya mendapatkan kesempatan 
bekerja berhubungan dengan digital 
marketing.

Dengan pentingnya digital marketing 
pada era ini dan banyaknya ilmu digital 
marketing dalam program ICT for Young 
Women, Nadila ingin mengajak teman-
temannya mengikuti program tersebut. 
Nadila merasa ilmu dari program ICT 
for Young Women juga akan membantu 
teman-temannya yang ingin menjadi 
digital marketer.

Mempelajari SEO tools dan menulis artikel 
untuk blog WordPress adalah bagian 
favorit Nadila; menurutnya, materi tersebut 
adalah materi yang paling seru dan 
mudah dipahami. Nadila juga mempelajari 
bagaimana ads bekerja dalam Facebook 
dan Instagram yang merupakan hal baru 
baginya. 

Keberadaan internet dan kebebasan 
menggunakannya mempermudah 
seseorang mengakses isu atau berita 
yang sedang terjadi saat ini. Bagi 
Nadila, kemudahan mengakses sumber 

RELEVANSI SKILLSET DIGITAL 
MARKETING DI ERA DIGITAL

NADILA, 22 tahun
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informasi membuatnya lebih sadar akan 
masalah-masalah sosial yang merugikan 
perempuan, seperti misalnya kesenjangan 
upah antar gender atau kekerasan seksual 
terhadap perempuan.

Kebebasan penggunaan internet juga 
datang dengan kekurangan, salah 
satunya rentan muncul berita-berita yang 
tidak benar. Adapun berbagai perbedaan 
pandangan, gaya bahasa, dan lain 
sebagainya yang dapat membuat sebuah 
berita tidak dapat dipahami sepenuhnya 
oleh pembaca. Nadila merasakan hal ini 
dan ia menghadapinya dengan menjadi 
lebih kritis. Mencari faktanya lebih lanjut 
dan lebih mendetail.

Dengan kelebihan dan kekurangannya, 
internet atau dunia digital menjadi bagian 
besar kehidupan masyarakat sekarang 
ini. Nadila berharap ke depannya isu-
isu yang merugikan perempuan dapat 
menjadi topik yang dapat dibicarakan 

“INTERNET DAPAT MENJADI KESEMPATAN 
BAGI PARA IBU RUMAH TANGGA 

BEKERJA SAMPINGAN ATAU MEMULAI 
BISNIS DARING, GUNA MEMBANTU 

PEREKONOMIAN KELUARGA.”

- NADILA

secara terbuka di internet, ketimbang tabu. 
Ia juga berharap internet dapat menjadi 
kesempatan bagi para ibu rumah tangga 
bekerja sampingan atau memulai bisnis 
daring, guna membantu perekonomian 
keluarga.

Nadila pun memiliki sebuah impian yang 
berhubungan dengan digital marketing; 
yaitu memulai bisnis penjualan makanan. 
Penjualan makanan tersebut akan 
dilakukan melalui aplikasi buatannya 
sendiri, agar mempermudah pelanggan 
mengakses, melihat-lihat, dan membeli 
produk-produknya.
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Sudah bukan rahasia lagi kalau pandemik 
COVID-19 menyebabkan angka 
pengangguran di Indonesia meningkat. 
Banyaknya perusahaan yang harus gulung 
tikar mengakibatkan karyawan kehilangan 
pekerjaan. Hal tersebut sangatlah berat, 
termasuk bagi para lulusan baru. Karena 
mereka harus bersaing dengan para 
profesional yang memiliki skill dan juga 
pengalaman lebih.

Situasi seperti ini memaksa mereka 
yang baru lulus untuk memutar otak agar 
bisa menambah keterampilan dan bisa 
bersaing dengan para pekerja profesional. 
Hal itulah yang coba dilakukan oleh Putri 
seorang kaum muda perempuan berusia 
23 tahun asal Cilacap yang sekarang 
tinggal di Jakarta.

Saat kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi dan 
Pembangunan di Universitas Jendral 
Soedirman (Unsip) Putri melakukan 
magang di sebuah start-up yang berbasis 
koperasi sebagai digital marketing. Di 
sanalah pertama kali ia mulai familier 
dengan dunia digital marketing. Namun, ia 
merasa bahwa pemahamannya mengenai 
digital marketing masih kurang.

Tidak hanya bidang digital marketing yang 
pernah ia coba, setelah kuliah ia juga pernah 
bekerja di bidang administrasi. Namun, 
bidang itu tidak cocok untuknya, sehingga 
ia memutuskan untuk resign. Meski 
demikian, momen tersebut membuatnya 
sadar bahwa ia lebih nyaman bekerja di 
dunia digital marketing. Untuk menambah 
wawasan dan kemampuan, Melani tidak 
ragu untuk mengikuti pelatihan ICT for 
Young Women yang ia lihat dari Instagram 
teman.

Di pelatihan tersebut ia belajar berbagai 
macam hal. Mulai dari penggunaan media 
sosial organik hingga pemanfaatan social 
media ads, dan penggunaan SEO untuk 
membuat artikel. Proses belajar tidak 
selamanya berjalan dengan mudah, 
termasuk untuk Putri. Ia mengaku bahwa 
belajar secara otodidak bukanlah suatu 
hal yang mudah. Menurutnya sistem 
belajar tersebut tidak efektif. Karena tidak 
adanya mentor membuat ia kesulitan 
untuk mengetahui apakah yang ia lakukan 
sudah benar atau tidak. Menurutnya, 
“Waktu terkuras untuk trial and error. 
Padahal kalau ada mentor yang memberi 
tahu, dan membimbing itu akan lebih 
mudah dan efisien.”

Meskipun demikian, perjuanganannya 
dalam belajar tidak sia-sia. Tidak lama 
setelah mengikuti pelatihan ICT for Young 
Women, yaitu tepatnya pada 25 Januari 
2022, Putri diterima bekerja di PT Srikaya 
Global sebagai SEO content writer.

Perempuan Juga Bisa 
Terjun ke Dunia Digital

PUTRI, 23 tahun
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Meski sudah mendapatkan pekerjaan, itu 
bukan menjadi alasannya untuk berhenti 
belajar, “Menurutku dunia ini sudah sangat 
kompetitif, jadi untuk bisa ‘dilihat’ kita itu 
harus punya keahlian yang lebih daripada 
yang lain. Oleh karena itu, pelatihan seperti 
ini akan sangat membantu kita untuk 
mengasah, dan membangun kemampuan 
diri.”

Kelak, Putri berharap dapat membantu 
meningkatkan pendidikan dan literasi para 
anak-anak yang kurang mampu. Dengan 
begitu mereka akan lebih mudah untuk 
dapat belajar dunia digital, dan merasakan 
manfaat, seperti dirinya.

“Sering ada anggapan bahwa dunia digital hanya 
dikhususkan untuk laki-laki, tapi menurutku itu adalah 
anggapan yang salah. Sama seperti laki-laki, perempuan 

juga harus bisa terjun ke dunia digital.”

- PUTRI
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