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Abstrak 
 Tulisan ini membahas peran novel Indonesia sebagai arena perjuangan 
pendidikan feminis di Indonesia. Dengan mengangkat cerita tentang pentingnya 
pendidikan untuk kaum perempuan, yang dikenal dengan sebutan  pendidikan 
feminis tidak tampak mengemuka dalam karya sastra (novel-novel) Indonesia 
telah menjadi sarana perjuangan pendidikan feminis yang menjadi perhatian 
sejumlah sastrawan Indonesia. Hal ini  menunjukkan bahwa sebuah novel, 
bukanlah semata-mata karya fiktif yang lahir dari hasil imajinasi sastrawan, tetapi 
juga sebuah karya budaya yang ditulis untuk ikut serta memperjuangkan 
ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam hal 
pendidikan dan peran perempuan di arena publik. Melalui novel yang ditulisnya, 
para sastrawan mencoba mengritisi persoalan ketidakadilan gender di bidang 
pendidikan dan peran perempuan di arena publik dan memberikan model 
bagaimana pendidikan feminis harus dicapai, sehingga tercipta masyarakat yang 
menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. 
 
Kata kunci: pendidikan feminis, novel Indonesia, arena 
 

 Pendahuluan  

 Sebagai salah satu wujud karya budaya, novel ditulis oleh sastrawan tidak 

terlepas dari konteks sosial historis yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu 

konteks sosial historis tersebut adalah persoalan pendidikan, termasuk pendidikan 

untuk kaum perempuan. Pendidikan untuk kaum perempuan telah mendapat 

perhatian tersendiri dari para sastrawan daripada pendidikan untuk kaum laki-laki. 

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari sistem sosial budaya Indonesia yang 

cenderung patriarkat. 

Isu tentang pentingnya pendidikan untuk kaum perempuan, yang dikenal 

dengan sebutan  pendidikan feminis tidak tampak mengemuka dalam karya sastra 

(novel-novel) Indonesia, bahkan sejak perkembangan awalnya pada tahun 1920-
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an, pada novel  Azab dan Sengsara (1920) dan Sitti Nurbaya (1922). Hal ini 

karena pada dasarnya keberadaan  karya sastra tidak terlepas dari dunia nyata. 

Karya sastra merupakan sebuah fenomena sosial budaya. Dalam sebuah karya 

sastra dunia nyata dan dunia rekaan saling berjalinan, yang satu tidak bermakna 

tanpa yang lain. Keberadaan karya sastra berdampingan dengan dunia realita 

(Chamamah-Soeratno, 1994a:189—190). Apa yang terjadi dalam kenyataan 

sering kali memberi inspirasi pada pengarang untuk menggambarkannya kembali 

dalam karya sastra yang diciptakannya. Dalam hal ini, sastra selalu berurusan 

dengan diri pribadi manusia, diri manusia dalam masyarakat, dan dengan masya-

rakat yang menjadi lembaga tempat manusia berkiprah (Chamamah-Soeratno, 

1994:10). 

Pada beberapa novel Indonesia awal seperti Azab dan Sengasara (Merari 

Siregar, 1920), Sitti Nurbaya (Marah Rusli, 1922), Kehilangan Mestika (Hamidah, 

1935), Layar Terkembang (Sutan Takdir Alisyahbana, 1936),  Manusia Bebas 

(Soewarsih Djojopuspito, 1944), Widyawati (Arti Purbani, 1948), isu tersebut 

bahkan menjadi fokus masalah yang diangkat dalam cerita. Pada beberapa novel 

tersebut bahkan tampak adanya tujuan pragmatik untuk  menyadarkan pembaca 

akan pentingnya pendidikan feminis. Hal ini karena pada saat itu, seperti 

digambarkan dalam novel-novel tersebut, kaum perempuan pada umumnya masih 

berada dalam masyarakat yang memberlakukan tradisi pingitan sehingga banyak 

yang tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di sekolah atau hanya 

diberi kesempatan menempuh pendidikan dasar dan harus kembali tinggal di 

rumah setelah lulus atau menginjak usia remaja (Sitisoemandari, 2001:4). 

Dalam novel-novel yang terbit kemudian, isu pendidikan feminis dapat 

ditemukan dalam novel Burung-burung Manyar dan Burung-burung Rantau karya 

Y.B. Mangunwijaya (1980; 1992),  Jalan Bandungan karya Nh. Dini (1989), 

Canting karya Arswendo Atmowiloto (1986), Saman (Ayu Utami, 1999), Namaku 

Teweraut (Ani Sekarningsih, 2000), Putri (Putu Wijaya, 2000), Perempuan 

Berkalung Sorban (Abidah El-Khalieqy, 2001), dan Geni Jora (Abidah El-

Khalieqy, 2003). Dalam beberapa novel ini pendidikan feminis telah 
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menimbulkan munculnya sejumlah tokoh perempuan yang memiliki peran yang 

cukup penting dalam membangun identitasnya sebagai seorang perempuan 

sehingga dapat berjuang dalam mengatasi baik masalah-masalah pribadinya 

maupun masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berkaitan 

dengan isu kesetaraan gender.  

Dengan mengangkat isu pendidikan feminis sejumlah novel tersebut 

dapat dianggap telah  mencoba melawan atau mengritisi kultur patriarkat yang 

memarginalisasikan perempuan dalam tradisi pingitan dan domestikasi. Sejumlah 

novel tersebut telah digunakan oleh para sastrawan penulisnya sebagai arena 

perjuangan pendidikan feminis, sesuai dengan konteks sosial historisnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini mencoba menguraikan 

bagaimana novel-novel Indonesia mempersoalkan perjuangan pendidikan feminis 

dalam konteks Indonesia dengan menggunakan perspektif kritik sastra feminis. 

 Isu pendidikan feminis yang digambarkan dalam novel-novel Indonesia 

tersebut dikaji dengan kritik sastra feminis. Melalui kajian yang berperspektif  

feminis gambaran dan eksistensi perempuan dalam karya sastra diharapkan  lebih 

dapat dipahami. Hal ini  karena seperti dikemukakan oleh Reinharz (2005:221), 

penelitian feminis memiliki tujuan untuk mengindentifikasi penghilangan dan 

penghapusan informasi tentang perempuan secara umum. Reinharz (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 

dapat terungkap kemungkinan adanya kekuatan budaya patriarkat yang mem-

bentuk citra mengenai perempuan atau laki-laki, relasi antarkeduanya, ataupun 

adanya perlawanan terhadap dominasi patriarkat yang terefleksi dalam karya-

karya sastra tersebut. Seperti dikemukakan oleh  Reinharz (2005:202), ciri khas 

kajian feminis adalah menguak budaya patriarkat yang kuat dan bahkan 

membenci perempuan (misoginis).  
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Pendidikan Feminis 

Pendidikan feminis adalah salah satu aliran pendidikan yang bertujuan 

membangun kedasaran kritis dan analisis kritis terhadap realita sekaligus 

mendorong aksi-aksi transformatif  untuk keadilan dan kesetaraan (Muchtar, 

2010:61). Pendidikan feminis sebenarnya merupakan bagian dari pedagogis 

kritis. Hal ini karena kedua aliran pemikiran pendidikan tersebut memahami 

persoalan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari realitas, konteks sosio-kultural 

yang terjadi dalam masyarakat yang mengandung diskriminasi, ketidakadilan, 

dan bahkan penindasan. Keduanya memandang pendidikan memiliki peran untuk 

melakukan pembebasan untuk menuju keadilan dan kesetaraan.  

Pedagogik kritis adalah aliran pemikiran dalam pendidikan yang lahir dan 

dikembangkan oleh pikiran kritis (Buchori, dalam Tilaar dkk., 2011:vii). Yang 

dimaksud berpikir kritis adalah suatu proses berpikir yang reflektif yang berfokus 

untuk memutuskan apa yang diyakini untuk diperbuat (Tilaar, 2011:15). 

Sementara itu, pendidikan feminis adalah aliran pemikiran dalam pendidikan yang 

memandang bahwa selama ini kaum perempuan mengalami diskriminasi, 

ketidakadilan, dan bahkan penindasan dalam masyarakat patriarkat (Muchtar 

(2010:62). Pedagogik kritis sering disebut juga dengan pendidikan kritis, 

pendidikan pembebasan (oleh Freire, 1970), pedagogik radikal (oleh Giroux,1997; 

McLaren,1995), pedagogik transformatif (oleh Tilaar, 2002), dan pendidikan 

popular (oleh Fakih, 2002 ) (Subkhan, dalam Tilaar dkk., 2011:137). Pedagogik 

kritis melihat bahwa praktik pendidikan tidak  dapat dilepaskan dari konteks 

sosio-kultural yang melingkupinya, dan kemudian bersikap kritis terhadap 

fenomena sosio-kultural tersebut (Subkhan, dalam Tilaar dkk., 2011:137). 

Pedagogik kritis memahami praksis pendidikan dan kondisi sosio-kultural 

masyarakat selalu menyimpan bentuk-bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan 

bahkan penindasan (Subkhan, dalam Tilaar dkk., 2011:137).  

Berdasarkan definisi kedua jenis aliran pemikiran pendidikan tersebut 

tampak ada kemiripan antara pedagogik kritis dan pendidikan feminis dalam 

memahami persoalan pendidikan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa 

pendidikan feminis memfokuskan perhatian dan aksinya pada pendidikan 
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perempuan, yang dipandang sebagai kaum yang selama ini mengalami 

diskriminasi, ketidakadilan, dan bahkan penindasan dalam masyarakat patriarkat. 

Pedagogik kritis tidak memfokuskan pendidikan kepada kaum perempuan saja, 

tetapi kepada kelompok sosial yang selama ini mengalami diskriminasi, 

ketidakadilan, dan bahkan penindasan, yang menurut Mangunwijaya adalah kaum 

kecil, lemah, miskin, dan terpingirkan (Tilaar dkk., 2011:54). 

Pendidikan feminis, seperti diuraikan oleh Yanti Muchtar (2010:62)  

bertujuan untuk meredifinisikan dan merekonstruksi pola hubungan kekuasaan 

laki-laki dan perempuan yang selama ini timpang agar menjadi lebih adil. Hal ini 

akan menjadi fondasi utama perempuan untuk mewujudkan hak-hak asasinya. 

Selain itu, pendidikan feminis mengemban fungsi untuk (1) membangun 

kesadaran kriris perempuan, (2) mendorong aksi-aksi transformatif perempuan, 

(3) memperluas dialog-dialog konstruktif untuk perdamaian.  

Proyek pendidikan feminis dalam konteks Indonesia semakin mendapat 

dukungan secara formal dari pemerintah sejak terbitnya Instruksi Presiden nomor 

9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 

(Gender Mainstreaming), Indonesia menjadi salah satu negara yang secara yuridis 

formal menjadikan pengarusutamaan gender sebagai landasan kebijakan dalam 

melaksanakan pembangunan nasional. Secara historis terbitnya Instruksi Presiden 

tersebut, merupakan tindak lanjut dari  hasil Konferensi Internasional Perempuan 

III yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1985 di Nairobi, yang melahirkan 

konsep gender mainstreaming. Konsep ini dibuat untuk keperluan mendukung 

perempuan dalam pembangunan dan bagaimana memasukkan nilai-nilai keperem-

puanan ke dalam pembangunan itu sendiri (Hidajati, 2001:14). Konsep tersebut 

selanjutnya dipertegas pada Konferensi Perempuan IV, pada tahun 1995 dengan 

menyatakan  bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih 

dahulu secara aktif memromosikan rencana kebijakan dan program yang 

berperspektif gender (Hidajati, 2001:14). Walaupun isu gender telah menjadi 

perhatian beberapa pihak, termasuk pemerintah yang telah menjadikan peng-

arusutamaan gender sebagai landasan untuk menjalankan kebijakan dan program-
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program pembangunan di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan masih 

adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.  

 

Novel Indonesia sebagai Sarana Perjuangan Pendidikan Feminis  

Berdasarkan hasil kajian terhadap sejumlah novel Indonesia tampak bahwa 

pada beberapa novel Indonesia awal dan yang mengambil latar cerita sebelum 

kemerdekaan tampak bahwa pendidikan perempuan masih bertujuan untuk mem-

persiapkan tugas-tugas domestiknya, sebagai ibu rumah tangga, istri, dan ibu. 

Pada tahap ini perempuan perlu diberi pendidikan karena dia memiliki tanggung 

jawab untuk mendidik anak-anaknya sebagai generasi muda bangsa dan 

membahagiakan suami dan mendukung aktivitas suami di sektor publik. 

Gambaran tersebut tampak pada novel Azab dan Sengsara, Sitti Nurbaya, dan 

Para Priyayi. Hal ini menunjukkan masih kuatnya ideologi patriarkat yang 

mengakar pada masyarakat saat itu, termasuk dalam kesadaran para penulisnya 

yang juga kaum laki-laki (Merari Siregar, Marah Rusli, dan Umar Kayam). Pada 

novel-novel tersebut pembagian kerja secara seksual tampak jelas. Perempuan 

ditempatkan di peran domestik, sementara laki-laki di peran publik.  

Pada novel-novel berikutnya, pendidikan bagi perempuan telah bertujuan 

untuk mempersiapkan dirinya ke dalam pekerjaan di sektor publik. Pada sejumlah 

novel  awal sektor publik yang ditekuni para perempuan adalah bidang 

pendidikan, yaitu sebagai guru di sekolah pribumi dan sekolah milik pemerintah 

kolonial Belanda. Profesi sebagai guru merupakan profesi perempuan di sektor 

publik yang paling awal seperti tampak pada novel Layar Terkembang, Kehi-

langan Mestika, Widyawati, Manusia Bebas, dan Jalan Bandungan. Di samping 

profesi sebagai guru dalam lembaga pendidikan formal, di sekolah, yang tampak 

pada sejumlah novel di atas, juga terdapat  tokoh perempuan yang mengabdikan 

dirinya untuk memberikan pendidikan nonformal kepada kaum perempuan di 

daerah terpencil, di Asmat, Papua (dalam novel Namaku Teweraut) dan 

masyarakat miskin kota (gelandangan) di tepi Sungai Ciliwung, Jakarta (dalam 

novel Burung-burung Rantau).  
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Masuknya kaum perempuan pada sektor publik sebagai guru sebenarnya 

masih mengikuti dengan pembagian kerja secara seksual di sektor publik. 

Karakter perempuan yang lemah lembut, sabar, dan penyayang dianggap sesuai 

dengan pekerjaan di bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar, seperti 

tampak pada sejumlah novel tersebut. Perkembangan peran perempuan di dunia 

pendidikan selanjutnya adalah menjadi seorang ilmuwan, yang hal itu tampak da-

lam novel Burung-burung Manyar. Dengan menghadirkan sosok ilmuwan, doktor 

biologi yang lulus ujian dengan predikat maximacumlaude, novel Burung-burung 

Manyar menegaskan gagasan feminisme liberal yang mengemukakan tidak ada 

perbedaan kualitas intelektual antara perempuan dan laki-laki. Peran tokoh perem-

puan (Larasati) yang mejabat sebagai Kepala Direktorat Pelestarian Alam Bogor 

juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan 

ketrampilan yang tidak berbeda dengan laki-laki sehingga mampu memasuki 

wilayah kerja yang sebelumnya dipegang oleh kaum laki-laki.  

Selanjutnya, organisasi sosial, khususnya organisasi perempuan 

merupakan wilayah yang dimasuki oleh sejumlah perempuan. Melalui organisasi 

sosial perempuan dan organisasi sosial tokoh-tokoh perempuan yang terdapat 

dalam Layar Terkembang, Belenggu, Manusia Bebas, Atheis, dan Senja di Jakarta 

menunjukkan perannya sebagai para emansipatoris perempuan. Mereka mengritisi 

ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan pada zamannya, khususnya 

sebelum kemerdekaan. Kedua novel tersebut ditulis dan terbit tahun 1930-an 

ketika Kongres Perempuan Indonesia menjadi peristiwa yang mengemuka pada 

zamannya. Perjuangan emansipasi perempuan melalui organisasi perempuan 

menunjukkan bahwa perbaikan nasib kaum perempuan yang berada dalam posisi 

yang tidak menguntungkan dalam masyarakat patriarkat harus dimulai dari kaum 

perempuan itu sendiri dan bekerja sama dengan kaum perempuan lainnya dalam 

sebuah organisasi. Berbagai lapangan pekerjaan yang dimasuki kaum perempuan 

selanjutnya adalah di bidang ekonomi, hukum, media komunikasi, kesenian, dan 

kesehatan. Beberapa tokoh perempuan bahkan berhasil menjalankan peran ganda 

di sektor domestik dan sektor publik. Dalam bidang ekonomi perempuan menun-

jukkan kemampuan menajerial yang sejajar dengan kaum pria dalam mengelola 
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perusahaan, bahkan juga memberikan perhatian yang besar dalam mengatasi 

masalah pengangguran (novel Burung-burung Rantau, Bumi Manusia, Canting, 

dan Putri). Selanjutnya, dengan menggambarkan masuknya kaum perempuan di 

berbagai lapangan kerja di bidang hukum, media komunikasi, kesenian, dan 

kesehatan sejumlah novel yang dikaji telah melakukan dekonstruksi terhadap 

pembagian kerja secara seksual. Hal ini karena kaum perempuan telah memasuki 

sektor kerja yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, seperti pengacara, 

fotografer dan jurnalistik, koreografer dan peneliti seni, dokter dan perawat di 

daerah terpencil.  

Di samping berperan di berbagai bidang dalam masyarakat, dengan meng-

gunakan kapasitas keterdidikannya kaum perempuan juga melakukan perlawanan 

terhadap kuasa patriarkat, baik di sektor domestik maupun publik, dalam upaya 

menuju kesetaraan gender dan kemandirian perempuan. Perlawanan terhadap 

kuasa patriarkat di sektor domestik terwujud dalam kritik dan perlawanan 

terhadap tradisi pingitan, kawin paksa, poligami, dan kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga, dan dominasi ekonomi. Perlawanan tersebut 

terdapat dalam novel Azab dan Sengsara, Sitti Nurbaya, Kehilangan Mestika, 

Widyawati, Atheis, Bumi Manusia, Para Priyayi, Perempuan Berkalung Sorban, 

Geni Jora, dan Namaku Teweraut. 

 Perlawanan terhadap kuasa patriarkat di sektor publik terwujud dalam 

perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan, diskriminasi sosial, dan 

diskriminasi ekonomi. Di samping itu, di sektor publik juga tampak adanya 

perjuangan para perempuan dalam perlindungan hukum terhadap korban 

kecelakaan kerja dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan 

masyarakat daerah terpencil. Hal tersebut tergambar dalam novel Kehilangan 

Mestika, Jalan Bandungan, Manusia Bebas, Saman, dan Larung.  

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa novel-novel Indonesia te-

lah dijadikan media oleh para sastrawan sebagai arena perjuangan pendidikan 

feminis. Dengan menggambarkan masuknya kaum perempuan ke  dalam 

pendidikan formal dan nonformal, yang sebagian disusul dengan masuknya kaum 

perempuan terdidik ke dalam berbagai peran di masyarakat, sejumlah novel 
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tersebut telah ikut berperan dalam membangun kesadaran kritis bagi masyarakat, 

khususnya para pembaca novel bahwa selama ini kaum perempuan telah berada 

dalam dominasi patriarkat yang cenderung dimarginalkan, dalam akses 

pendidikan dan pekerjaan.  

Pendidikan feminis yang menjadi tema sejumlah novel tersebut juga 

menunjukkan bahwa melalui novel-novel yang ditulisnya para sastrawan telah 

ikut berperan dalam melakukan kritik (perlawanan simbolis) terhadap hegemoni 

patriarkat yang berlaku dalam masyarakat, sejak masa kolonial sampai sekarang 

yang penuh dengan ketidakadilan gender. Perlawanan tersebut diwujudkan de-

ngan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk menempuh 

pendidikan di sekolah dan di luar sekolah, serta memberikan kesempatan kepada 

para perempuan untuk ikut berperan di sektor publik.  Hal tersebut juga 

menjelaskan bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara keberadaan novel 

Indonesia dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya 

yang timbul dalam konteks perjuangan kesetaraan gender di bidang pendidikan 

dan perannya di masyarakat, yang terefleksikan dalam novel-novel Indonesia. Hal 

tersebut diharapkan mampu memberi wawasan kepada pembaca bahwa 

keterdidikan perempuan dalam novel-novel Indonesia tersebut tidak terlepas 

keterdidikan masyarakat, termasuk keterdidikan perempuan tidak dapat 

dilepaskan dari aspek sosial, budaya, interpretasi terhadap ajaran agama, dan 

geografis. Oleh karena itu, untuk mencapai pendidikan dan keterdidikan perem-

puan agar setara dengan kaum laki-laki yang merupakan wujud dari keadilan 

gender di bidang pendidikan, perlu ada upaya dan kerja sama dari berbagai pihak 

yang ada di masyarakat dan negara. Pendidikan dan keterdidikan perempuan 

dalam hal ini bukanlah persoalan individual semata, tetapi juga merupakan 

persoalan masyarakat dan bangsa.  

 

Kesimpulan 

 Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan mengangkat 

persoalan pendidikan, pencapaian keterdidikan dan peran perempuan di 

masyarakat sejumlah novel Indonesia telah menjadi sarana perjuangan pendidikan 
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feminis yang menjadi perhatian sejumlah sastrawan Indonesia. Hal ini  

menunjukkan bahwa sebuah novel, bukanlah semata-mata karya fiktif yang lahir 

dari hasil imajinasi sastrawan, tetapi juga sebuah karya budaya yang ditulis untuk 

ikut serta memperjuangkan ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, 

khususnya dalam hal pendidikan dan peran perempuan di arena publik. Melalui 

novel yang ditulisnya, para sastrawan mencoba mengritisi persoalan ketidakadilan 

gender di bidang pendidikan dan peran perempuan di arena publik dan 

memberikan model bagaimana pendidikan feminis harus dicapai, sehingga 

tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender.  
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