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Latar belakang yang memotivasi munculnya gerakan feminimisme 

adalah karena terjadinya penerapan sistem patriarki yaitu suatu 

sistem yang menyatakan bahwa pria memiliki kedudukan (position) 

yang lebih tinggi dan kekuasaan (authority) yang lebih luas dari pada 

perempuan dan bahkan kaum perempuan dianggap sebagai 

kelompok lain (the other) dalam suatu keluarga. Hal inilah yang 
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menyebabkan terjadinya kesenjangan yang sangat dalam antara 

kaum pria dan perempuan. Sehingga sistem patriarki ini sering kali 

menjadikan kaum perempuan merasa tertindas dan tersisihkan 

bahkan tidak berdaya sama sekali. Selain itu, besarnya tuntutan 

ekonomi dan biaya hidup di kota-kota besar khususnya yang berada 

di suatu daerah tujuan wisata memaksa suatu keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan pengeluaran dengan melibatkan 

perempuan (istri) dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan 

tambahan untuk meringankan beban dan tugas utama lelaki (suami) 

sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumah 
tangganya. 

 

Perbaikan keadaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup memicu 

perubahan pola pikir masyarakat sekarang untuk memberikan 

kesempatan kepada semua anaknya untuk mengenyam pendidikan 

tanpa membedakan jenis kelamin. Pemerintah juga memberikan 

kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk 

menempuh pendidikan sampai dengan minimal Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Program pemerintah ini dikenal dengan wajib 

belajar sembilan tahun. Bagi orang tua yang mampu, mereka akan 

melanjutkan sekolah anaknya sampai dengan Sekolah Menegah Atas 

(SMA) dan beberapa dari mereka melanjutkan sekolahnya ke 

peruruan tinggi. Sekolah dan perguruan tinggi memberikan hak dan 

kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam 

memilih program studi sesuai dengan bakat dan ketertarikannya. 

Kebijakan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk 

mendorong terus gerakan fenimisme di Indonesia guna meneruskan 

perjuangan mulia Raden Ajeng Kartini yaitu mendobrak ketertidasan 
perempuan. 

 

Dengan gerakan feminimisme ini, sekarang kaum perempuan sudah 

memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal seperti dalam 

memperoleh pekerjaan, pendidikan, pembagian warisan, dan lain-
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lain. Sebagai contoh dalam bidang pekerjaan, secara umum sekarang 

ini jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja yang 

menghasilkan uang (paid worker) dalam berbagai sektor semakin 

meningkat jumlahnya khususnya yang bekerja di industri pariwisata. 

Walaupun mereka bekerja sebagai pekerja tetap (permanent worker), 

pekerja harian (daily worker), pekerja kontrakan/sementara 

(temporary worker) dan pekerja paruh waktu (part-time worker) 

namun keadaan ini setidaknya menunjukan secara jelas bahwa kaum 

perempuan telah memiliki peran atau andil dalam pembangunan 
dalam era globalisasi ini. 

 

Selain berperan sebagai pekerja yang dibayar di berbagai industri 

pariwisata, perempuan Bali juga berfungsi sebagai unpaid worker 

untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tambahan (extended jobs) 

di luar jam kerjanya seperti memasak, mengasuh anak, 

membersihkan rumah dan lain-lain di rumahnya. Ketika berada di 

rumah, perempuan Bali kembali ke fungsinya (nature of woman) 

yaitu sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melaksanakan 

tugas tersebut di atas dan juga tugas-tugas yang berhubungan dengan 

kegiataan keagamaan, adat dan sosial budaya khususnya bagi 

perempuan yang sudah berkeluarga. Di samping sebagai paid worker 

dan unpaid worker perempuan Bali harus melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kodratnya seperti melahirkan bayi dan menyusui anak. 

Berdasarkan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para 

perempuan maka patut diacungi jempol kegigihan dan ketangguhan 
perempuan-perempuan Bali kini. 

 

Karena kemapuan, profesioanlisme, keahlian dan pengalamannya, 

perempuan Bali kini mampu menempati berbagai posisi di industri-

industri pariwisata di Bali. Di hotel misalnya, perempuan Bali 

umumnya menduduki posisi sebagai staf penjualan dan pemasaran, 

receptionist, room-maid, florist, public relation, spa therapist dan 

beberapa di antaranya menduduki posisi supervisor dan manager. 
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Sedangkan di restoran, perempuan Bali biasanya bekerja sebagai 

waitress, cook dan chef. Di Biro Perjalanan Wisata, perempuan Bali 

umumnya bekerja sebagai staf reservation, cashier, sales and 

marketing, dan pemandu wisata. Seiring dengan berkembangnya 

waktu dan semakin meningkatnya keberanian perempuan Bali, 

sekarang ini sudah banyak dari mereka yang bekerja di kapal-kapal 

pesiar internasional yang umumya berlayar mengarungi perairan 
Asia dan Eropa. 

 

Gerakan fenimisme dan hasil perjuangannya telah mampu 

menyetarakan diri dengan kaum pria juga telah tersurat secara jelas 

dalam filosofi agama Hindu yakni sistem “warna” (menghargai dan 

menghormati seseorang berdasarkan profesi yang digeluti dan tidak 

membedakan jenis kelamin serta gelar yang melekat pada dirinya 

tidak diwariskan ke generasi berikutnya). Artinya, seorang 

perempuan berhak untuk menduduki posisi apapun di suatu 

perusahaan sesuai dengan kompetensinya (pengetahuan, keahlian 

dan prilaku) dan perempuan tersebut harus dihormati posisinya 

sesuai dengan jabatan yang dipegang dan tugas yang diemban. 

Konsep ini sangat bertentangan dengan sistem kasta (menghormati 

seseorang berdasarkan garis keturunan dan gelar yang melekat pada 

dirinya diturunkan ke generasi berikutnya walaupun memiliki profesi 
yang berbeda dengan generasi pendahulunya). 

 

Konsep dan pandangan post-modernism yang intinya menghargai 

perbedaan dan sama sekali tidak mempertentangkan perbedaan 

terutama jenis kelamin dalam pekerjaan juga membuka peluang yang 

luas bagi para perempuan untuk terus berjuang dan menyetarakan 

diri dalam berbagai posisi di industri pariwisata di Bali. Para 

penganut paham postmodernism memandang bahwa karena 

perbedaanlah sesuatu itu ada dan dibiarkan berkembang apa adanya 

serta tidak saling mencampuri satu sama lainya. Maju terus gerakan 
feminisme! 


