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Abstract 
 

The beginning of the 20th century was a very important period in the Indonesian History also in 
women movement’s, in line with ethical politics of the colonial government, especially through 
modern educational institution, had created a new society which is familiar with modernity, a 
middle class society in towns who later exposed their hopes to develop themselves. 
Fundamental changed occurs in almost all aspects of Indonesian societies, including social, 
political and religious changes, and the women’s movement. Women in the Dutch East Indies 
(now Indonesia) at the beginning of the 20th century did not have much access to the formal 
education due to customs and the limited number of existing schools. Women in the general 
view of society as it does not require formal education, because it is only domestic 
chores/household. Due to lack of education, women also become weak position in the social life  
and marriage, this is because she did not  know the rights and duties as a housewife, ignorance 
of not being able to read and write as well as economic dependence on men. Facing such a 
situation, arise several prominent Muslim women who broke tradition by opening a girls school. 
Islam was a faith-based schools with Western teaching methods. A few Islamic personalities 
who become pioneers in the struggle for a better life for women were, R.A Kartini (Central 
Java), Raden Dewi Sartika (West Java) Rohana Kudus and Rahmah Elyunusiah (West Sumatra). 
Their struggle were to gave to Indonesian societies awareness about the importance of education 
for women. The problem of lack of education for women is the most important cause which 
created problems. The pioneers opinions, were that lack of education for women were caused by 
the lack of schools also the traditions which forbid women to go to school. This paper is to 
describe and analize briefly how the figures of Muslim women in Indonesia to empower Muslim 
women without leaving nature  as women according to Islamic religion. 
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A.  Pendahuluan 

Pada awal abad ke-20 kehidupan kaum perempuan di Hindia Belanda 
menghadapi sejumlah masalah terkait peran dan kedudukan mereka dalam keluarga dan 
juga masyarakat. Permasalahan yang dihadapi perempuan saat itu antara lain, adalah 
sangat sedikitnya perempuan yang dapat memasuki dunia pendidikan formal dan 
ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi ketidakadilan dalam keluarga. Hal 
tersebut terjadi karena para anak gadis biasanya akan segera dinikahkan setelah 
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mendapat mensturasi pertamanya. Terkadang, mereka dinikahkan dengan seseorang 
yang belum pernah dilihat sebelumnya. Umumnya para anak gadis pasrah, dan 
menerima pilihan orang tua mereka tanpa berani membantah. 

Pada saat itu sangat lazim seorang perempuan dinikahkan oleh orang tuanya 
tanpa pernah melihat calon suaminya terlebih dahulu. Kalaupun sudah pernah melihat 
sebelumnya, mereka tidak pernah mengenalnya. Hal ini dikarenakan adanya sistem 
“pingitan”1 dalam kehidupan perempuan yang telah memasuki usia remaja, umumnya 
terjadi dikalangan keluarga menengah atas. Pada kalangan bawah, meskipun relatif 
tidak mengalami pingitan, namun dalam usia belasan tahun telah dilibatkan untuk 
bekerja keras di ladang-ladang, sehingga mereka hanya memiliki ruang pergaulan sosial 
yang terbatas. 

Di kalangan perempuan yang telah menikah pun tidak luput dari permasalahan 
yang umumnya dialami oleh perempuan yang sudah menikah, yaitu mereka bisa 
diceraikan oleh suaminya secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Perempuan tidak 
mempunyai kedudukan kuat untuk menggugat atas perlakuan sepihak dari kaum pria 
dalam soal kawin-cerai, hal itu bisa terjadi karena adanya ketergantungan ekonomi. 
Karena, pada saat itu, seorang laki-laki tidak perlu mengatakan sebab-sebabnya 
mengapa dia menceraikan istrinya dan tidak ada beban kewajiban untuk membiayai istri 
yang telah diceraikannya. Selain permasalahan kawin cerai, poligami juga menjadi 
masalah yang sangan umum terjadi. Menjadi hal yang biasa bagi seorang laki-laki 
beristri lebih dari satu. Bahkan istri-istrinya itu tinggal dalam satu rumah. 

B.  Munculnya Kesadaran Pemberdayaan Perempuan 

Awal abad ke-20 merupakan satu periode penting dalam sejarah Indonesia, 
termasuk dalam gerakan perempuan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kolonial 
dengan politik etisnya, terutama melalui institusi pendidikan modern, telah menciptakan 
masyarakat baru yang akrab dengan modernitas, masyarakat kelas menengah di 
perkotaan kemudian mengekspresikan hasrat kemajuan2. 

Munculnya gerakan perempuan di Indonesia disamping dipengaruhi oleh 
perubahan sosial budaya juga berkaitan erat dengan gerakan pembaharuan Islam yang 
berlangsung pada awal abad ke-20. Kebijakan politik etis telah memunculkan 
masyarakat muslim baru yang akrab dengan pranata sosial budaya dan pemikiran 
modern, yang kemudian tampil menjadi actor utama dalam pembaharuan Islam. 
Keterkaitan dua hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya karya sastera bernafaskan Islam 
yang berjudul “Hikayat Faridah Hanum yang ditulis Syekh al-Hadi. 

Karya tersebut member corak baru penafsiran keagamaan tentang hak 
perempuan dalam menentukan jalan hidupnya termasuk dalam pernikahan. Poin paling 
penting dari karya tersebut adalah bahwa seorang wali tidak boleh memaksa puterinya 
menikah dengan orang lain, karena akan mengakibatkan penederitaan seperti yang 
dialami tokoh Faridah hanum. 

                                                 
1 Pingitan adalah suatu larangan ke luar dari rumah bagi perempuan yang telah memasuki usia remaja 

(setelah menstruasi pertama) tanpa didampingi oleh seorang lelaki dari pihak keluarganya. 
2 Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman,Ed. Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan, Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.6.  
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Selain itu, Syekh al-Hadi juga menerbitkan jurnal pembaharuan Islam, al-Imam 
pada tahun 1906.  Terdapat lima poin penting yang menjadi inti gerakan kemajuan 
perempuan yang dimunculkan dalam tulisan-tulisan artikel di jurnal tersebut, yaitu 
pengakuan hak dan status perempuan ditengah masyarakat, member aturan posisi sosial 
perempuan, member perlindungan, mengatur dan mengontrol praktek poligami dan 
menciptakan kesadaran diri kaum perempuan. Hal ini menunjukan gerakan untuk 
kemajuan perempuan menjadi suatu yang tak terpisahkan dari pembaharuan pemikiran 
Islam. 

Terkait dengan hal tersebut, muncul tokoh-tokoh perempuan yang berusaha 
memperjuangkan nasib kaum perempuan agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih 
baik. Beberapa tokoh muslim yang menjadi pionir dalam memperjuangkan nasib kaum 
perempuan diantaranya adalah R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan 
Rahmah el Yunusiah. Para tokoh perempuan ini bisa dikatakan sebagai pioneer dari 
gerakan kemajuan kaum perempuan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. 

Pada umumnya kepioniran mereka adalah dalam memberikan kesadaran bagi 
masyarakat pribumi mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Masalah 
kurangnya pendidikan bagi kaum perempuan dianggap menjadi penyebab utama 
munculnya masalah-masalah bagi perempuan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 
Dalam pandangan para pionir tersebut, kurangnya pendidikan bagi perempuan, selain 
dikarenakan  kurangnya sarana sekolah-sekolah , juga  karena adat istiadat yang lumrah 
berlaku saat itu yaitu tidak mengizinkan anak perempuan pergi ke sekolah-sekolah 
formal. 

Para pionir, meskipun semuanya muslim, tidak semuanya menjadikan agama 
Islam sebagai landasan pokok pergerakkannya. Misalnya, R.A. Kartini dari Jawa 
Tengah dan R. Dewi Sartika dari Jawa Barat memiliki gagasan yang utama adalah 
bahwa perempuan hendaknya mendapat kesempatan bersekolah sehingga dapat 
meningkatkan kecakapannya dalam melakukan kewajibannya.  Suatu kewajiban yang 
sudah menjadi kodrat kaum perempuan, menjadi pendidik manusia yang pertama. Oleh 
karena itu selain mengajarkan membaca dan menulis, sekolah yang dibuka oleh R.A. 
Kartini dan R. Dewi Sartika juga mengajarkan keterampilan memasak, menjahit, dan 
kerajinan tangan. 

Sementara itu, tokoh muslim yang menjadikan agama Islam sebagai landasan 
ataupun tujuan geraknya adalah pionir-pionir  pergerakan perempuan yang berasal dari 
Indonesia bagian Barat, khususnya dari Sumatra Barat. Dalam hal pendidikan, dari 
Sumatra Barat muncul seorang tokoh perempuan yang bernama Rohana Kudus. Ia 
mendirikan sekolah Kerajinan Perempuan tahun 1911. Sekolah tersebut mengajarkan 
pengetahuan keagamaan Islam termasuk baca tulis Arab, dan juga keterampilan agar 
perempuan mandiri secara ekonomi.  

Rohana Kudus lahir di Koto Gadang, Sumatra Barat, pada tanggal 20 Desember 
1884. Kemampuan membaca dan menulis itu diperolehnya tanpa melalui pendidikan 
formal. Rohana Kudus belajar menulis dan membaca pada ayahnya. Selain membaca 
dan menulis; bahasa Belanda, abjad Arab, Latin, Arab-Melayu, ia juga  belajar hal-hal 
yang terkait ketrampilan keputrian seperti menyulam, menjahit, merenda, dan merajut.  
Ketrampilan ini ia pelajari dari istri pejabat Belanda atasan Ayahnya. Dari berteman 
baik dengan istri pejabat Belanda tersebut, ia kemudian tertarik  membaca majalah 
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terbitan Belanda yang memuat berbagai hal tentang politik, gaya hidup, dan pendidikan 
di Eropa. 

Di Koto Gadang, Rohana Kudus berupaya mewujudkan cita-citanya untuk 
membebaskan kaum perempuan dari diskriminasi perolehan kesempatan pendidikan, 
dengan mendirikan sebuah sekolah keterampilan khusus perempuan. Sekolah itu 
bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia, yang didirikannya pada 11 Februari 1911. Di 
sekolah ini ia mengajarkan banyak hal seperti, membaca, menulis, keterampilan 
mengelola keuangan, budi pekerti, pendidikan agama, bahasa Belanda, sampai 
keterampilan menjahit, menyulam, membordir, dan merenda. Hasil kerajinannya pun 
bermutu tinggi sehingga diekspor ke Eropa. Sekolah Kerajianan Amai Setia dengan 
demikian dapat dikatakan meruapakan sekolah yang berbasis pada industri rumah 
tangga yang anggotanya semua perempuan. 

Usahanya ini bukan tanpa kendala. Ia banyak mengalami rintangan berupa 
benturan sosial dengan para pemuka adat dan adat istiadata masyarakat Koto Gadang. 
Sebagaimana umumnya seorang perintis dan pendobrak sistem suatu adat istiadat yang 
sudah kuat mengakar, tidak jarang ia juga harus menelan fitnahan dari orang-orang yang 
menentang usahanya untuk memajukan kaum perempuan. Namun segala macam 
rintangan itu justru menjadikannya semakin kuat, tegar, dan yakin akan apa yang tengah 
diperjuangkannya. 

Nama dan kiprahnya pun menjadi pembicaraan hangat di kalangan kaum 
kolonial. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka Belanda dan disebut 
sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. 

Rohana menerbitkan surat kabar perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 
10 Juli 1912, yang diberi nama ”Sunting Melayu”. Surat kabar tersebut dapat dikatakan 
merupakan surat kabar perempuan pertama, bukan karena isinya membahasa masalah-
masalah perempuan semata, melainkan karena pemimpin redaksi, redaktur dan 
penulisnya, semua adalah perempuan. Surat kabar ini juga tidak hanya membahas 
masalah perempuan, tetapi juga masalah politik dan sosial di Sumatra Barat. Surat kabar 
tersebut banyak memberikan kontribusi yang sangat penting dalam sejarah gerakan 
perempuan Indonesia dan mendorong perkembangan wacana kemajuan kaum 
perempuan.  

Aktivitas Rohana tidak hanya dilakukan di Koto Gadang saja, ketika ia pindah 
ke Bukit Tinggi, dia pun mendirikan ”Rohana School”. Bahkan sekolah tersebut 
terkenal sampai ke daerah lain di luar Bukit Tinggi. Sehingga banyak murid yang 
bersekolah di sini. Sepanjang hidupnya, ia terus aktif dalam kegiatan belajar dan 
mengajar dan memperjuangkan cita-citanya untuk mengubah paradigma masyarakat 
Sumatra Barat yang saat itu masih mendiskriminasi kesempatan pendidikan antara kaum 
laki-laki dengan kaum perempuan.  

Perjuangan Rohana adalah perjuangan memperbaiki nasib perempuan melalui 
pendidikan, meskipun demikian Rohana tidak bermaksud merubah kodrat perempuan. 
Rohana menginginkan perempuan yang berilmu pengetahuan yang taat beribadah. 
Mengenai hal itu nampak dalam pemikirannya sebagai berikut: 

“Perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. 
Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. 
Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan 
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yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi 
pekerti luhur, taat beribadah, yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan 
mempunyai ilmu pengetahuan”. 

Emansipasi yang dilakukan Rohana tidak menuntut persamaan hak antara kaum 
perempuan dengan laki-laki, namun lebih kepada pengukuhan fungsi alamiah 
perempuan itu sendiri secara kodratnya. Dalam pandangannya untuk dapat berfungsi 
sebagai perempuan sejati sebagaimana mestinya membutuhkan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan, maka dari itu diperlukan pendidikan untuk perempuan. 

Selain Rohana Kudus, di Sumatra Barat dikenal juga Rahmah el-Yunusiah yang 
lebih mementingkan pendidikan agama di atas segala-galanya. Ia mendirikan Diniyah 
School Putri pada 1923. Meskipun demikian Rahmah mengadaptasi sistem pendidikan 
modern Barat untuk mengajarkan pengetahuan keislaman. Pendidikan kaum perempuan 
menjadi orientasi utama bagi perjuangnnya. Rahmah bercita-cita memperbaiki 
kedudukan kaum perempuan melalui pendidikan modern berdasarkan prinsip agama. 
Sekolah yang didirikan oleh Rahmah sampai saat ini masih menjalankan aktivitasnya. 

Rahmah berpandangan bahwa suatu masyarakat bisa dicapai  melalui rumah 
tangga, rumah tangga adalah tiang masyarakat dan masyarakat adalah tiang Negara. 
Rahmah menginginkan setiap perempuan menjadi ibu yang baik dalam masyarakat dan 
menjadi ibu guru yang baik dalam sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 
suatu pendidikan khusus untuk wanita, karena tidak mungkin membicarakan masalah 
khusus wanita secara terbuka di sekolah-sekolah umum. Untuk memperbaiki kedudukan 
perempuan tidak dapat diserahkan kepada pihak laki-laki, melainkan harus dilakukan 
oleh kaum perempuan itu sendiri.  

Pandangan-pandangan Rahmah el Yunusiah kemudian menjadi tujuan dari 
Diniyah School Putri, yaitu: 

“Membentuk putri yang berjiwa Islam dan Ibu pendidik yang cakap dan aktif serta 
bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air atas dasar 
pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala” 

Dalam perjalanan selama tiga tahun pertama ,Diniyah School Putri, Rahmah 
menitikberatkan pendidikannya kepada pemberantasan buta huruf di kalangan kaum ibu 
yang sudah berumah tangga. Kemudian baru menerima murid yang belum menikah. 
Tempat pendidikannya pun sangat sederhana yaitu di teras Masjid Pasar using yang 
terletak persis di depan rumahnya. Jumlah murid sekolah tersebut kemudian ber-
embang, sehingga ketika muridnya telah berjumlah 71 orang, Rahmah memindahkan 
ruang belajar ke rumahnya sendiri. Di dalam rumahnya Rahmah membuat ruangan-
ruangan kelas. Semua murid yang belum menikah tinggal dalam asrama yang diurus 
sendiri oleh Rahmah. Rahmah sendiri yang membiayai operasional sekolahnya, karena 
iuran dari murid-muridnya tidak mencukupi untuk pembiayaan sekolah. 

Rahma sering mengadakan perjalanan ke seluruh bagian pulau Sumatra untuk 
memperluas wawasaanya mengenai pendidikan. Dari berbagai perjalanannya tersebut 
Rahmah kemudian menerapkan hal-hal yang positif dan dianggap berguna untuk 
dipelajari murid-muridnya. Sehingga murid-murid Diniyah School Putri mempelajari 
banyak hal di sekolahnya. Beberapa pelajaran yang diajarkan di Diniyah School Putri 
antara lain adalah bahasa Inggris, bahasa Belanda, keterampilan, bertenun, industri 
rumah tangga, olah raga, musik, P3K, dan memasak. Semua itu diajarkan tanpa 
mengesampingkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang utama.  
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Suatu hal yang menarik adalah bahwa Diniyah Scool Putri tidak mau bergantung 
kepada pihak-pihak tertentu dalam dana dan aliran politik. Seperti tidak bersedia 
menerima subsidi dana dari pemerintah Hindia Belanda. Karena hal tersebut akan 
membuatnya terikat kepada pemerintah Hindia Belanda. Mengenai hal aliran politik 
tertentu, Rahmah berpendirian tidak mau berada di bawah naungan sebuah organisasi 
politik atau berafiliasi dengannya. Demikian pula halnya dengan organisasi keagamaan, 
Rahmah tidak mau berafiliasi dengan salah satu organisasi keagamaan yang berada di 
Indonesia saat itu seperti Muhammadiyah. Rahmah berpendirian bahwa lembaga 
pendidikan adalah milik rakyat Indonesia dan paham politik tidak boleh dibawa ke 
dalam lembaga pendidikan. 

Mengenai politik untuk diajarkan kepada murid-muridnya, Rahmah berpendirian 
bahwa: 

“Politik untuk murid-murid adalah kecintaan seseorang kepada tanah air, harus 
didasarkan kepada iman yang ketat dalam dada setiap orang. Kalau iman tidak ada, 
maka politik dapat menjadi boomerang, yaitu akan menentang dan menghancurkan 
agama. 

Selain tokoh-tokoh pionir yang mengembangkan pendidikan secara perorangan, 
pada awal abad ke-20 berdiri pula organisasi muslim wanita yang bertujuan mem-
erdayakan perempuan-perempuan di Hindia Belanda. Organisasi tersebut adalah 
Aisyiah, berawal dari organisasi yang didirikan pada 1918 oleh perempuan-perempuan 
di daerah Kauman Yogyakarta yaitu Sopotresno. Suatu organisasi yang bergerak dalam 
bidang sosial, terutama mengasuh anak-anak yatim-piatu. Kedekatan pribadi antara 
anggota Sopotresno dengan organisasi Islam Muhammadiyah, menjadikan organisasi ini 
berganti nama menjadi Aisyiah. Suatu nama yang beridentitaskan keislaman. Organisasi 
ini sejak kehadirannya merupakan bagian horizontal dari Muhammadiyah yang 
membidangi kegiatan untuk kalangan perempuan. Aisyiah kemudian menjadi bagian 
dari Muhammadiyah sejak 1922. Pada tahun 1922 dalam rapat tahunan Muhammadiyah 
yang diselenggarakan di Yogyakarta dilancarkan seruan agar semua cabang 
Muhammadiyah mengadakan bagian Aisyiyah. Ternyata dengan adanya Aisyiyah itu 
Muhammadiyah bertambah pesat dan subur termasuk bantuan keuangan yang terbanyak 
adalah ibu-ibu. (Pimpinan Pusat Aisyiyah:25).  

Tokoh sentral Aisyiah adalah Nyai Ahmad Dahlan, istri pendiri Muhammadiyah 
yaitu Ahmad Dahlan, berpandangan bahwa  pendidikan merupakan prasyarat utama 
bagi peningkatan derajat perempuan. Menurut Nyai Ahmad dahlan, ajaran Islam yang 
begitu memuliakan kaum perempuan telah mengalami distorsi, sehingga kerap berada di 
luar inti ajaran Islam3. Gerakan ini berusaha untuk memodernisasikan cara hidup dan 
cara berpikir tanpa meninggalkan dasar ajaran Islam. (Suminto, 1986:45).  

KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai perhatian yang besar pada kaum 
perempuan, beliau berpandangan bahwa gerakan Muhammadiyah itu nantinya sangat 
membutuhkan bantuan dari para wanita. Pertama-tama yang dikerjakan oleh beliau 
dalam membimbing dan menggerakkan kaum perempuan adalah dengan mem-
bangkitkan kesadaran bahwa dalam ajaran agama Islam kaum perempuan juga 

                                                 
3 Lihat Jajat dan Oman, hlm.21; Nyai Ahmad Dahlan berpendapat “ pandangan Islam yang menjamin 

kedudukan sama antara perempuan dan laki-laki diabaikan. Ajaran al-Quran yang memberi bimbingan 
tentang bagaimana sebenarnya perempuan harus bertingkah laku di rumah dan dalam masyarakat, 
disingkirkan dan telah menjadi kata-kata mati belaka”. 
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mempunyai kewajiban dan tanggung jawab seperti yang dibebankan kepada kaum laki-
laki. Hanya saja yang membedakan keduanya yaitu peran dan tugasnya saja.  

Upaya KH Ahmad Dahlan dan istrinya untuk meningkatkan derajat kaum 
perempuan mendapat banyak tantangan dan halangan dari masyarakat di lingkungan-
nya. Pada waktu itu masyarakat masih kuat berpendirian bahwa perempuan itu hanyalah 
“ suargo nunut neroko katut” dan tugasnya hanya “dapur, kasur, dan sumur”. Pada saat 
itu banyak suami atau orang tua yang melarang istri atau anak gadisnya mengikuti 
kegiatan yang diselenggarakan oleh KH. Ahmad Dahlan. Tetapi karena kerja keras yang 
dilandasi oleh keihklasan dan kesabaran yang luar biasa. Sedikit demi sedikit terbukalah 
pikiran masyarakat akan kebenaran pendirian KH. Ahmad Dahlan dan mulailah mereka 
mendorong istri dan anak-anak gadisnya mengikuti kursus dan pengajian yang diadakan 
oleh KH. Ahmad Dahlan.  

Gerakan Aisyiyah awalnya diikuti oleh anak-anak gadis berusia 15 tahun-an, 
KH Ahmad Dahlan dan istrinya memberikan pengajian secara rutin kepada mereka. 
Selain itu, anak-anak tersebut juga diajak untuk memikirkan persoalan kemasyarakatan 
khususnya masalah peningkatan harkat dan derajat  kaum perempuan. Setelah anak-
anak gadis, kelompok kedua yang diajak pengajian adalah mereka yang telah berumah 
tangga, yang selanjutnya memperluas gerakan Aisyiyah. KH. Ahmad Dahlan ber-
pendapat bahwa kaum perempuan tidak boleh diabaikan tetapi harus mendapat 
perhatian khusus. Perempuan juga dapat berprestasi apabila pandai-pandai memanfaat-
kan potensi semaksimal mungkin yang ada pada dirinya. Sehingga perempuan dan laki-
laki dapat membangun dunia/umat secara bersama-sama.  

Aisyiah sangat menekankan pentingnya kedudukan perempuan sebagai ibu. Hal 
itu dikarenakan pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak adalah pendidikan 
di rumah, perempuan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk kemajuan 
masyarakat melalui asuhan dan didikan anak-anaknya sendiri. Anak yang pintar hanya 
terlahir dari ibu yang berpendidikan. 

C.  Munculnya Organisasi Persatuan Perempuan 

Dipelopori oleh tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, kesadaran kaum 
perempuan untuk memberdayakan dirinya semakin menguat. Sejak tahun 1920 jumlah 
organisasi perempuan semakin banyak. Tercatat sebanyak 30 organisasi berpartisipasi 
dalam kongres perempan yang pertama. Terjadi perluasan kesempatan pendidikan dan 
memasuki berbagai organisasi bagi kaum perempuan. Aisyiah saja pada 1932 telah 
mempunyai 5.000 murid dari 32 sekolah dengan 75 tenaga pengajar yang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan.  

Dari berbagai organisasi perempuan yang ada, muncul gagasan untuk mengada-
kan suatu kongres perempuan yang membahas masalah-masalah yang dihadapi 
perempuan di Hindia Belanda. Terutama masalah kondisi kehidupan perempuan di 
Indonesia yang masih dikungkung budaya patriarkis yang berdiri di atas nilai-nilai 
feodal. Beberapa organisasi perempuan yang terpenting ikut serta dalam kongres 
perempuan tersebut, antara lain Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita 
Katolik, Wanito Moeljo, dan bagian-bagian perempuan di dalam Sarekat Islam, Jong 
Islamieten Bond dan Wanita Taman Siswa. Tiga tokoh perempuan penggagas 
pertemuan itu adalah Nyi. Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, Ny. Soekonto 
dari Wanita Oetomo dan Sujatin Kartowijono dari Poetri Indonesia. 
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Pada akhirnya kongres perempuan yang pertama dapat dilaksanakan pada 22 
Desember 1928. Pada kongres perempuan yang pertama banyak masalah yang dibahas, 
mulai dari pendidikan kaum perempuan, nasib anak yatim piatu dan janda, perkawinan 
anak-anak, reformasi undang-undang perkawinan Islam, pentingnya meningkatkan 
harga diri kaum perempuan sampai dengan kejahatan kawin paksa yang masih marak 
terjadi saat itu. Beberapa tokoh perempuan menyampaikan pandangannya masing-
masing terhadap persoalan yang dihadapi kaum perempuan di Hindia Belanda 
, termasuk masalah poligami. Kongres Perempuan Indonesia pertama itu menghasilkan 
sejumlah resolusi dan membentuk Perikatan Perempoean Indonesia (PPI). 

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam 
rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan 
dalam perkawinan dan hidup keluarga. Diluar keberdayaan dan kemauannya seoarng 
perempuan dipilih, dikawin dan diceraikan. Dibahas juga mengenai masalah poligami. 
Dalam pembahasan mengenai poligami terjadi perdebatan antara organisasi pergerakan 
perempuan yang bercorak non-Islam dan organisasi pergerakan perempuan yang 
bercorak Islam. Organisasi perempuan bercorak non-Islam menyerang poligami, 
sementara organisasi perempuan bercorak Islam berpandangan bahwa poligami 
merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak 
kemudian menghambat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya 
perempuan lebih maju. 

Kongres juga mengambil suatu keputusan untuk membentuk suatu organisasi 
gabungan orgnasisasi-organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perempuan 
Indonesia (PPI). Tujuan pembentukan PPI adalah memberikan penerangan dan 
perantaraan kepada semua organisasi yang tergabung di dalamnya. PPI juga bertujuan 
mendirikan lembaga beasiswa untuk anak-anak perempuan yang pandai tetapi tidak 
mampu, berusaha mengadakan kursus-kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-
anak dan memajukan kepanduan bagi anak-anak perempuan. 

Hasil dari kongres tersebut juga menghasilkan tiga mosi kepada pemerintah 
Hindia Belanda. Mosi tersebut adalah; 
1. Menambah sekolah bagi anak perempuan;  
2. Pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang 

perkawinan) 
3. Diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai 

negeri Indonesia;  

Masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam kongres pertamanya, masih 
nampak dalam PPI yang pertama pada 1929. Pembicaraan masih meliputi masalah hak 
dan kewajiban perempuan dalam kehidupan social dan ekonomi dalam keluarga dan 
masyarakat. Dalam kongres ini dibicarakan pula masalah untuk menentang poligami 
dan mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghapuskan 
prostitusi.  

Hasil lainnya dari kongres tersebut adalah mengubah nama organisasi menjadi 
Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Perubahan nama ini dimaksudkan agar 
lebih jelas bahwa organisasi ini merupakan suatu federasi atau gabungan dari 
organisasi-organisasi. PPII hampir mempunyai tujuan yang sama dengan PPI, hanya 
saja menekankan untuk tidak mencampuri masalah politik dan agama. 
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Upaya-upaya menghindar dari masalah politik nampaknya tidak dapat 
dihindarkan lagi oleh PPII. Munculnya organisasi perempuan kebangsan Istri Sedar 
yang dalam berbagai kesempatan menyerang PPII sebagai organisasi yang tidak berani 
mengambil resiko karena takut menyinggung salah satu anggota organisasinya. Hal itu 
disebabkan PPII terdiri dari beberapa organisasi perempuan dengan berbagai corak 
keanggotaan, seperti organisasi perempuan berdasarkan kedaerahan, organisasi 
pendidikan perempuan, organisasi perempuan rumah tangga biasa, dan organisasi 
perempuan keagamaan. Misalnya saja, Istri Sedar menuduh bahwa PPII tidak dapat 
menyelesaikan masalah yang bersinggungan dengan agama Islam seperti masalah 
perceraian dan poligami. Selain itu PPII sering “diremehkan” oleh Istri Sedar karena 
tidak mau ikut campur dalam masalah politik. 

Menghadapi tuduhan-tuduhan dari Istri Sedar PPII menyatakan bahwa memang 
organisasinya berdasarkan bermacam corak keanggotaan, untuk itu asas-asas pendirian 
PPII dibuat secara umum. Akan tetapi tuntutan akan peran politik dalam jiwa zaman 
pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dari pemerintah Kolonial Belanda 
menyebabkan PPII tidak dapat menghindarkan diri dari peran politik. Sehingga dalam 
Kongresnya yang ketiga pada tahun 1930 PPII menyatakan dalam salah satu asasnya 
bahwa pergerakan perempuan Indonesia adalah sebagian dari pergerakan bangsa 
Indonesia, kaum perempuan Indonesia turut serta dalam memperbaiki derajat rakyat 
Indonesia. Dengan demikian gerakan perempuan Indonesia dapat dikatakan memasuki 
babak baru dalam gerakannya, yaitu bidang politik. 

D. Kesimpulan 

Gerakan perempuan Indonesia pada awal abad ke-20 bertujuan memperbaiki 
kehidupan nasib perempuan. Tokoh-tokoh yang berupaya memperbaiki nasib perem-
puan yang berasal dari kalangan muslim, baik yang mendasarkan perjuangannya pada 
agama Islam ataupun tidak, berpendirian bahwa pendidikan adalah jalan yang utama 
untuk memperbaiki nasib perempuan. Hal itu tercermin dari apa yang dilakukan oleh 
tokoh-tokoh pioneer yang berupaya untuk memperbaiki nasib perempuan yaitu 
mendirikan sekolah, terutama yang dikhususkan untuk kaum perempuan. Melalui 
pendidikan yang mengajarkan membaca dan menulis kaum perempuan diharapkan 
terbuka wawasannya mengenai hak dan kewajibannya. Karena buta huruf adalah 
sumber dari kebodohan, dan kebodohan tersebut adalah sumber “teraniayanya” wanita 
dalam kehidupan rumah tangganya. 

Dalam hal materi pendidikan yang diajarkan pada umumnya adalah masalah 
tanggungjawab, hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga dan bagaimana cara 
mendidik anak-anak, sementara pelajaran keterampilan-keterampilan yang diajarkan 
adalah keterampilan-keterampilan yang disiapkan untuk berumah tangga maupun untuk 
mempersiapkan kemandirian perempuan secara ekonomi. Pendidikan yang berupa 
keterampilan dalam berumah tangga berupa keterampilan memasak dan menjahit 
pakaian. Sementara untuk kemandirian perempuan diajarkan keterampilan-keterampilan 
yang mempunyai potensi ekonomi seperti membordir dan berbagai jenis pelajaran 
kerajinan lainnya.  
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