
1 

 

Prosiding Seminar Nasional Kepemimpinan yang Berperspektif  Gender, PSW UGM. 

 

PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR  PUBLIK PADA MASA   

PRAKEMERDEKAAN DALAM NOVEL  INDONESIA: 

STUDI KASUS NOVEL  MANUSIA BEBAS DAN BURUNG-BURUNG MANYAR: 

ANALISIS KRITIK SASTRA FEMINIS 

 

Wiyatmi, M.Hum. 

Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Pendahuluan 

 Sejarah telah mencatat  bahwa sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia, 

perempuan telah  memiliki peran yang cukup besar dalam  gerakan sosial, budaya, dan 

politik untuk mencapai  kemerdekaan Indonesia dan  kemerdekaan dalam relasinya dengan 

kaum laki-laki. Bukti dari  kenyataan tersebut tampak ketika kongres perempuan pertama 

diselenggarakan 22 Desember 1928 di Yogyakarta, mampu mempertemukan  sejumlah 

organisasi  perempuan yang telah ada di berbagai wilayah  Indonesia (Susan Blackburn, 

2007). Dalam Kongres Perempuann yang dihadiri sekitar 1000 orang tersebut paling tidak 

telah berkumpul 22 organisasi perempuan yang mengirimkan  perwakilannya ((Susan 

Blackburn, 2007). Apa yang terjadi dalam realita tersebut tidak hanya dapat disimak dalam 

buku-buku sejarah, baik yang ditulis  oleh sejarawan pribumi maupun asing, tetapi juga  

dapat dibaca dalam sejumlah karya sastra yang mencatat dan menceritakannya.  

 Menarik untuk memahami bagaimana novel Indonesia yang ditulis oleh para 

sastrawan  mencoba menggambarkan kembali bagaimana para perempuan Indonesia pada 

masa prakemerdekaan telah berperan  aktif sebagai pejuang di sektor publik. Hal ini 

karena, sebagai  karya kesusastraan yang diciptakan berdasarkan  realitas, sebuah novel  

sangat mungkin mencoba menggambarkan apa yang  telah terjadi dalam masyarakat, tetapi 
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juga mencoba manawarkan bagaimana  idealnya  seorang perempuan  memiliki peran 

dalam perjuangan bangsa dan kaumnya.  

 Berangkat dari latar belakang tersebut, berikut ini dibahas dua buah novel 

Indonesia, sebagai sampel, yang menggambarkan tokoh-tokoh perempuan yang berperan 

aktif di sektor publik pada masa prakemerdekaan, yaitu novel Manusia Bebas (terbit 

pertama kali dalam bahasa Belanda 1940, dalam bahasa Indonesia 1975) karya Soewarsih 

Djojopuspito dan Burung-burung Manyar  (1981) karya Y.B. Mangunwijaya.  Dengan 

menggunakan perspektif kritik sastra feminis melalui pembahasan ini diharapkan dapat 

diperoleh gambaran bagaimana novel sebagai salah satu jenis karya sastra  telah mencoba 

menyuarakan apa yang telah dan diharapkan terjadi dalam realitas dalam hubungannya 

dengan peran sosial perempuan dalam kultur masyarakat patriarki dan kolonial.  

 

Peran Perempuan di Sektor Publik dalam Perspektif  Feminis 

Peran perempuan di sektor publik, baik yang secara empiris terjadi dalam 

masyarakat, maupun yang secara simbolis terefleksikan dalam karya seni dan sastra, 

termasuk novel  akan tebih jelas terlihat dengan menggunakan perspektif  feminis. Hal ini 

karena melalui kajian yang berperspektif  feminis gambaran dan suara perempuan yang 

terefleksi  dalam  karya  sastra diharapkan  lebih dapat dipahami. Seperti dikemukakan 

oleh Reinhartz (2005:221) bahwa penelitian feminis memiliki tujuan untuk 

mengindentifikasi penghilangan, penghapusan,  dan informasi yang hilang tentang 

perempuan secara umum.  Reinhartz (2005:67) juga menegaskan bahwa memahami 

perempuan dari perspektif feminis adalah memahami pengalaman dari sudut pandang 

perempuan sendiri, yang akan memperbaiki ketimpangan utama cara pandang nonfeminis 

yang meremehkan aktivitas dan pemikiran perempuan, atau menafsirkannya dari sudut 

pandang laki-laki di masyarakat atau peneliti laki-laki. Melalui kajian feminis diharapkan 

juga dapat terungkap kemungkinan adanya kekuatan budaya patriarki yang membentuk 

citra mengenai perempuan maupun laki-laki, relasi antarkeduanya, ataupun adanya 
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perlawanan terhadap dominasi patriarki yang terefleksi dalam karya-karya sastra tersebut. 

Ciri khas kajian feminis adalah menguak budaya patriarki yang kuat dan bahkan membenci 

perempuan (misoginis) (Reinhartz, 2005:202). 

Dalam konteks kajian sastra yang berperspektif feminis, terdapat kritik sastra 

feminis, yaitu salah satu ragam kritik sastra (kajian sastra) yang mendasarkan pada 

pemikiran feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi 

perempuan, baik sebagai penulis maupun dalam karya sastra-karya sastranya. Lahirnya 

kritik sastra feminis tidak dapat dipisahkan dari gerakan feminisme yang pada awalnya 

muncul di Amerika Serikat pada tahun 1700-an (Madsen, 2000:1).  Dalam paradigma 

perkembangan kritik sastra, kritik sastra feminis dianggap sebagai kritik yang bersifat 

revolusioner yang ingin menumbangkan wacana yang dominan yang dibentuk oleh suara 

tradisional yang bersifat patriarki (Ruthven, 1985:6).  

Tujuan utama kritik sastra feminis adalah menganalisis relasi gender, situasi ketika 

perempuan berada dalam dominasi laki-laki (Flax, dalam Nicholson, 1990: 40). Melalui 

kritik sastra feminis akan dideskripsikan opresi perempuan yang terdapat dalam karya 

sastra (Humm, 1986:22). Dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis, berikut ini  

dipahami  novel Manusia Bebas dan Burung-burung Manyar  yang menggambarkan  

eksistensi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki, dalam lingkup domestik 

maupun publik. 

 

Profil Guru, Ketua Organisasi Perempuan, dan Penulis Novel dalam Novel Manusia 

Bebas 

Novel  Manusia Bebas menempatkan  perempuan sebagai tokoh utama yang 

dicitrakan sebagai kaum intelektual dan aktif  berjuang untuk melawan kolonialisme 

Belanda.  Dalam novel tersebut digambarkan bagaimana perempuan pada masa 

prakemerdekaan yang hidup dalam kultur patriarki dan penjajahan  Belanda telah  
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mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan  memiliki peran yang  penting 

dalam sektor publik.  

Tokoh Sulastri  dan sejumlah teman-teman dan saudara perempuannya  (Marti, 

Lurni, dan Juwariyah) berjuang sebagai guru di sekolah swasta pribumi dan menjadi 

penggurus dan anggota organisasi perempuan untuk menegakkan keadilan gender dan 

melawan penjajahan. Dengan mengambil latar waktu sekitar tahun  1930-an dan latar 

tempat sebagian besar  di Bandung dan Yogyakarta novel Manusia Bebas  bercerita 

tentang  perjuangan yang dilakukan oleh  sejumlah kaum intelektual pribumi  di lapangan 

pendidikan swasta dan organisasi perempuan. 

Bersama suaminya, Sudarmo, Sulastri dan kawan-kawannya adalah sosok kaum 

muda yang mendirikan sekolah-sekolah swasta (Perguruan Kebangsaan) untuk  

memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak menyekolahkan anak-anaknya di 

sekolah pemerintah.  Karena berseberangan dengan pemerintah kolonial, keberadaan 

sekolah-sekolah swasta tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah. 

Beberapa guru dilarang mengajar, sampai akhirnya sekolah terpaksa harus ditutup.  

Novel tersebut  cukup jelas menggambarkan bagaimana perempuan telah ikut 

berjuang bersama laki-laki, baik suami, saudara,  maupun sahabatnya untuk melawan 

kolonialisme Belanda. Dengan penuh kesadaran Sulastri mengemukakan cita-cita 

perjuangannya tersebut dalam surat yang dikirimkan kepada kakak perempuannya, Marti 

“Marti,Doakanlah aku dapat bekerja dengan penuh cita-cita. Kau masih ingat, bahwa 

persaudaraan antara kau dan aku harus mengekalkan kesetiaan kita akan sumpah kita 

berdua: bekerja bagi mereka yang tertindas dan untuk Indonesia, tanah air kita bersama. 

Lastri (Manusia Bebas, h. 18). 

Dari kutipan tersebut tampak bahwa Sulastri digambarkan sebagai seorang guru 

perempuan yang bekerja, bukan hanya karena harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri 

dan keluarganya,  karena  motivasi melawan penjajahan kolonial Belanda dan mewujudkan 

cita-cita Indonesia merdeka. Sebelum menikah dengan Sudarmo, seorang direktur Sekolah 
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Kebangsaan di Bandung dan anggota partai Marhaen, Sulastri telah bekerja sebagai guru di 

Purwakarta. Karena harus ikut berjuang bersama suaminya, maka dia melepaskan 

pekerjaannya di Purwakarta dan pindah ke Bandung. “Bukankah Sudarmo bekerja bagi 

kepentingan nasional? Aku akan merasa malu; jika aku tak mendampinginya dalam 

pekerjaannya.” (Manusia Bebas, h. 16). 

Pada suatu hari sekolah mereka diperiksa, puncaknya Sudarmo dan Sulastri 

dilarang mengajar. Apa yang mereka alami merupakan dampak dari didirikannya 

Ordonansi Guru oleh pemerintah kolonial pada tahun 1932.  Ordonansi Guru didirikan 

untuk mengatur dan mengawasi  keberadaan sekolah-sekolah swasta. Aturan tersebut 

antara lain adalah bahwa sebelum sekolah swasta dibuka harus mendapatkan izin dari 

pemerintah, termasuk siapa saja guru-guru yang boleh mengajar. Kurikulum pun harus 

sesuai dengan kurikulum pemerintah. Proses belajar mengajar diawasi oleh inspektorat 

sekolah yang berwenang memeriksa kelas setiap waktu (de Stuers, 2008:128). Akibatnya, 

banyak guru-guru yang karena memiliki semangat nasionalisme tinggi, nonkooperatif 

dengan pemerintah kolonial  dilarang mengajar, seperti dialami oleh  tokoh Sulastri dan 

suaminya Sudarmo.  

Setelah dilarang mengajar Sulastri mencoba menjadi seorang penulis novel. Novel 

pertamanya yang ditulis dalam bahasa Sunda dan dikirimkan ke sebuah penerbit (pada 

tahun 1930-an, Balai Pustaka adalah penerbit yang paling berkuasa) dikembalikan, ditolak 

penerbit. Setelah mengatasi kekecewaannya,  dia mulai lagi menulis sebuah novel yang 

bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang guru sekolah swasta pada masa 

pemerintah kolonial  yang harus berjuang dengan idealisme.  

Dalam novel tersebut juga diceritakan kakak perempuan Sulastri,  yang bernama 

Marti, tinggal di Jakarta menjadi ketua organisasi perempuan yang bernama Perempuan 

Insaf (Manusia Bebas, h. 16, 185, 191, 192). Digambarkan bagaimana tokoh Marti sebagai 

ketua organisasi tengah mempersiapkan Kongres Perempuan Indonesia (Manusia Bebas, h. 

191).  
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Manusia Bebas ditulis oleh Suwarsih Djojopuspito. Dari catatan biografi 

pengarang, ditemukan informasi bahwa pengarang lahir pada tanggal 21 April 1912 di 

Bogor dengan nama kecil Tjitjih. Dia mendapatkan pendidikan HIS (Sekolah Dasar 7 

tahun) di Cicurug tahun 1919-1926, kemudian meneruskan ke MULO (SMP jaman 

Belanda) tahun 1927-1929 di Bogor, dan terakhir pada Europeesche Kweekschool 

(Sekolah Guru Atas Belanda, hanya 2 orang pribumi dari 28 murid) di Surabaya pada 

tahun 1930-1932. Setelah lulus tahun 1933 pindah ke Bandung menjadi guru di SR 

Pasundan, padahal memiliki ijazah sebagai guru sekolah Belanda yang seharusnya 

mengajar di sekolah Belanda namun lebih memilih perguruan pribumi dan aktif dalam 

Perkoempoelan Perempoean Soenda  sebagai anggota. Tahun 1934 menikah dengan 

Sugondo Djojopuspito. (wikipedia.org/wiki/Suwarsih_Djojopuspito; Rimbun Natamarga, 

Komunitas Ruang Baca Tempo). Dalam artikelnya yang berjudul “Wanita Novelis 

Indonesia” Rampan (1996) menyebut Suwarsih sebagai salah seorang pengarang  

perempuan yang memiliki posisi cukup penting karena karyanya mempersoalkan 

kemerdekaan bagi tanah airnya, sementara pengarang sebelumnya masih mengangkat 

persoalkan lokal.   

Tampaknya ada kemiripan antara biografi Suwarsih dengan cerita yang 

dikemukakan dalam novelnya, sehingga novel Manusia Bebas, dapat dikatakan sebagai  

sebuah novel biografi yang menggambarkan perjuangan seorang guru dan penulis 

perempuan  dalam meraih eksistensinya yang sejajar dengan kaum pria di sektor publik. 

Pilihan tokoh Sulastri untuk menjadi guru di Bandung dan mendukung perjuangan 

suaminya, yang berjuang melalui Perguruan Kebangsaan mirip dengan pilihan Suwarsih 

untuk  menjadi guru  SR Pasundan, Bandung, meskipun memiliki ijazah sebagai guru 

sekolah Belanda yang seharusnya mengajar di sekolah Belanda. Tokoh Sudarmo, 

tampaknya merupakan  metaforis dari Sugondo Djojopuspito, yang merupakan tokoh 

pergerakan nasional yang menjadi ketua Kongres Pemuda Indonesia 2008 (Blackburn, 

2007:xxvii).  
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Sebagai aktivis organisasi Perempoean Soenda, tentu Suwarsih sangat paham 

bagaimana perjuangan para perempuan pada masa prakemerdekaan, termasuk  informasi 

seputar Kongres Perempuan. Organisasi Perempuan Insaf  yang dalam  novel dipimpin 

oleh kakak  Sulastri, tampaknya metaforis dari organisasi perempuan Putri Merdeka yang 

berdiri di Jakarta 1912 (Blackburn, 2007:xxvi). 

 

Profil Sekretaris Perdana Menteri, Penerjemah Kementerian Luar Negeri, dan 

Kepala Pusat Pelestarian Alam dalam Novel Burung-burung Manyar 

Novel Burung-burung Manyar ditulis oleh Y.B. Mangunwijaya. Mangunwijaya 

dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah. Dia mengawali 

pendidikannya di HIS Fransiscus Xaverius, Muntilan, Magelang (1936 -- 1943), 

dilanjutkan di STM Jetis, Yogyakarta (1943 -- 1947), SMU-B Santo Albertus, Malang 

(1948 -- 1951), pendidikan seminari pada Seminari Menengah Kotabaru, Yogyakarta dan 

Seminari Menengah Santo Petrus Kanisius di Mertoyudan, Magelang. Sebelum akhirnya 

menjadi pastor, arsitek, dan sastrawan terkenal, pada masa revolusi Mangunwijaya 

bergabung dalam Batalyon X Divisi III sebagai prajurit TKR. Dia juga turut dalam 

pertempuran di Ambarawa, Magelang, dan Mranggen. Selain menjadi prajurit Tentara 

Pelajar, ia pernah pula bertugas sebagai sopir pendamping Panglima Perang Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX memeriksa pasukan. Pernah pula ia menjabat sebagai komandan 

Tentara Pelajar saat Agresi Militer Belanda I pada Kompi Kedu. Pengalamannya tersebut  

kemudian memberikan inspirasi padanya untuk menulis novel Burung-burung Manyar.  

Novel Burung-burung Manyar bercerita mengenai jati diri dan hubungan 

antarmanusia, termasuk yang berasal dari bangsa dan etnik yang berbeda dalam konteks 

perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Dari  kajian 

terhadap Burung-burung Manyar (Y.B. Mangunwijaya)  terungkap bahwa perempuan 

yang hidup dalam kultur patriarki pada era  prakemerdekaan dan revolusi, telah 

mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan  memiliki peran yang  penting 
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dalam sektor publik. Novel ini menggambarkan tokoh Larasati yang pada masa revolusi 

berjuang menjadi sekretaris Perdana Mentri  Syahrir.   

 “… Larasati adalah salah seorang anggota sekretariat  itu si perdana 
menteri amatiran Sutan Syahrir. Dan rumahnya di Kramat VI, persis di dalam 
rumah yang sering kau kunjungi…” (Burung-burung Manyar, h. 68).  

 Ketika terjadi serangan udara oleh sekutu di Yogyakarta, Larasati dan ayahnya 

sedang menjalankan tugas untuk mengantarkan surat-surat rahasia dari Departemen Dalam 

Negeri ke Gubernur Jawa Tengah, yang saat itu berada di Magelang. Di tengah perjalanan 

mobil mendapatkan  tembakan dari udara, yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia.  

Tiba-tiba Atik teringat pada tas yang berisi beberapa lembar surat penting 
dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di 
Magelang. Dengan sedih ia melihat pada kendaraan yang sudah hitam berbau 
sengak cat dan karet terbakar…. (Burung-burung Manyar, h. 93). 

 

Setelah ayahnya meninggal dunia, Larasati dan ibunya untuk semantara tinggal di 

desa tempat ayahnya dimakamkan. Mereka berdua membantu dapur umum di pedalaman 

Magelang. 

Menjelang senja Larasati dan ibunya minta diri dari Pak Lurah untuk 
berjalan-jalan sedikit… Sejak  ayah tersayang gugur, Atik dan Bu Antana 
bersepakat untuk berbakti di desa, di antara para geliryawan… Larasati dan ibunya 
tahu, bahwa sebentar lagi mereka harus meninggalkan desa Grojogan. Atik pastilah 
akan sibuk lagi sebagai seorang sekretaris di Kementerian Luar Negeri… (Burung-
burung Manyar, h. 135). 

 

Dari kutipan tersebut tampak  bagaimana perempuan telah menjadi bagian penting 

dalam perjuangan  menegakkan kemerdekaan Indonesia. Setelah revolusi usai, Larasati 

memilih profesi sebagai ilmuwan biologi dengan puncak karier sebagai Kepala Direktorat 

Pelestarian Alam di Bogor. Dalam novel tersebut juga digambarkan bagaimana Larasati 

memperahankan disertasi yang ditulisnya di depan tim penguji disertasi dan anggota senat 

Universitas Gadjah Mada, dengan predikat maxima cumlaude. Dengan menghadirkan 
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tokoh Larasati, Mangunwijaya ingin menggambarkan sosok perempuan Indonesia yang 

cerdas, mandiri, dan selalu berperan di masyarakat sesuai dengan konteks zamannya. Ini 

menunjukkan bahwa sejak zaman dulu perempuan juga telah masuk dalam gelanggang 

sosial dan politik.   

 

 

Penutup 

 Dari pembahasan terhadap novel Manusia Bebas dan Burung-burung Manyar, 

tampak bahwa kedua novel tersebut telah menggambarkan sejumlah tokoh perempuan 

yang telah ikut aktif  di sektor publik. Melalui kedua novel tersebut, ditunjukkan 

bagaimana perempuan Indonesia sejak zaman prakemerdekaan telah ke luar dari ranah 

domestik ke ranah publik, walaupun dalam wilayah profesi yang terbatas: guru sekolah, 

organisasi perempuan, dan sekretaris. Jabatan Larasati sebagai Kepala Direktorat 

Pelestarian Alam di Bogor dan gelar doktor biologi yang diraihnya setelah kemerdekaan 

menunjukkan semakin terbukanya wilayah publik yang dapat dimasuki oleh perempuan. 

Apa yang digambarkan dalam kedua novel tersebut memiliki keterkaitan dengan realitas 

yang terjadi dalam masyarakat. Keduanya tergolong novel realis yang menggambarkan 

kembali kenyataan sosial historis. Oleh karena itu, bagi pembaca sekarang, peran 

perempuan dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang 

tergambar dalamkedua novel tersebut, semoga mampu memotivasi para pembaca, 

khususnya  pembaca perempuan untuk selalu peka terhadap kondisi lingkungan yang 

memerlukan perhatian dan uluran tangannya. 
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