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Abstrak 

Trader perempuan merupakan perempuan yang memanfaatkan 
teknologi on-line dalam perdagangan saham, option, valas dan komiditi. 
Perempuan dengan masa lalu yang terdiskriminasi secara akses dan fasilitas 
teknologi seperti technophobia dan kesenjangan membutuhkan upaya khusus 
untuk dapat terlibat dalam komunitas trading on-line. Mereka membutuhkan 
sistem kepercayaan dalam membentuk pola pikir yang akan menentukan 
kebiasaan perilaku dan tindakan yang sesuai dengan perkembangan 
tekonologi. Identitas sosial yang melekat tersebut memicu perempuan kesulitan 
mendapatkan legitimasi dari lingkungannya, mengakibatkan munculnya 
beberapa hambatan untuk membentuk praktik dalam ranah on-line. Padahal 
secara konsep perempuan mampu menjadi berdaya, otonom tanpa subordinasi 
dan mampu setara dengan laki-laki. Studi ini menggunakan perspektif 
Bourdieu, dengan konsep capital, ranah dan habitus dalam membentuk praktik 
trader perempuan dalam komunitas on-line. Informan dalam studi ini trader 
perempuan, keluarga serta dukomen pendukung kegiatan komunitas trading 
on-line. Selain konsep praktik sosial, studi ini mengunakan pandangan feminis 
serta teori masyarakat informasional. Realitas sosial masyarakat informasional 
yang mengkonsepkan perempuan setara dengan laki-laki, namun pada 
kenyataannya  konsep tersebut belum menemukan kesesuaian. Hasil studi ini 
menemukan bahwa dengan upaya yang keras perempuan mampu mendapatkan 
legitimasi dalam praktik sosial sebagai trader on-line yang kompeten dengan 
dukungan capital sosial dan ekonomi yang memadai. Sedangkan secara capital 
budaya yang bersifat simbolis tidak pengaruh terlalu signifikan. Semakin 
banyak capital sosial dan ekonomi dengan habitus yang terpola dan terbangun 
secara kontinyu dalam ranah on-line mampu menghasilkan praktik sosial 
trader perempuan yang profesional. Studi ini menemukan bahwa secara capital 
ekonomi, profesi pengusaha jauh lebih menguasai meskipun secara pendidikan 
(capital budaya) masih rendah dibandingkan profesi lainnya. Perempuan yang 
otonom di ranah on-line yang tersubordinasi dalam off-line dialami oleh ibu 
rumah tangga. Sedangkan posisi perempuan yang otonom dalam kedua ranah 
tersebut dimiliki oleh profesi pengusaha. 
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