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ALUR PEMBACAAN  



Pengantar: Musik Biola (1 Lagu) 

Selesai lagu, 

Pembuka:  

Sebuah Puisi: “JIWA” ditulis oleh Kartini tahun 1904 

Dibacakan oleh Jajang C Noor 

JIWA 

Kepada Kawan-kawan Kami  

Apakah gerangan yang menyebabkan manusia-manusia, 

Sebelumnya tak saling mengenal, sejenak 

Saling memandang, lalu berkehendak, 

Tak akan berpisah selama-lamanya? 

Apakah gerangan yang mengharukan hati, 

Waktu mendengar bunyi suara, 

Tak pernah di dengar sebelumnya, 

Lama bak rekuiem berdesing di telinga kami? 

  

Apakah gerangan yang membuat jiwa, 

Dalam gembira ria melambung tinggi, 

Membuat hati hebat berdetak? 

Bila sepasang mata, 

Manis memandang mata kami, 



Dan kami teringat jabat tangan hangat? 

Tahukah kau, samudera biru, 

Yang mengombak dari pantai ke pantai? 

Tahukah kau berkata kepadaku, 

Ada dasar keajaiban itu, wahai! 

  

Katakan padaku, angin bersayap cepat, 

Dari tempat-tempat jauh kau datang, 

Apakah gerangan yang tak dipanggil datang, 

Selamanya mengikat hati kuat-kuat? 

  

Wahai! Katakan, surya emas bercahaya-cahaya, 

Sumber cahaya dan panas alam semesta nan kuasa, 

Apa gerangan keajaiban besar itu namanya, 

Yang membuat hati kita dengan nikmatnya, 

Melembutkan, melupakan duka, 

Yang menghampiri kita di dunia? 

Sinar matahari menembus dedaunan, 

Jatuh pada pasang naik bergelombang; 

Menjadi serba berkilauan di sekitar, serba terang, 

Di bawah sinar cahaya matahari keemasan! 

  



Permainan permai dari cahaya dan warna, 

Disaksikan mata nan gembira ria, 

Dan dari dada yang terharu dalam, 

Membubungkan puji syukur yang dalam! 

  

Bukan satu keajaiban, melainkan tiga! 

Berkilauan di atas indung mutiara yang cair, 

Dengan huruf berlian tertulis oleh cahaya: 

“Cinta, Persahabatan, Simpati!” 

  

Cinta, Persahabatan, Simpati, 

Riak ombak menggumam menirukan, 

Bayu di pepohonan menyanyikan 

Kepada anak manusia yang bertanya. 

  

Manis terbelai telinga yang mendengarkan 

Oleh nyanyian gelombang dan angin nan ajaib, 

“Di seluruh, seluruh dunia 

Jiwa yang sama akan berjumpa!” 

  

Jiwa yang sama tak memandang warna, 

Tak memandang pangkat dan tingkat, 



Tetapi tangan berjabat 

Dalam hal apa pun jua! 

  

Dan bila jiwa telah berjumpa, 

Tak terlepaskan lagi ikatan, 

Yang mengikatnya. Dan dalam hal apa jua 

Meski waktu dan jarak, tetap setia. 

  

Suka duka ditanggung bersama, 

Demikian sepanjang hidup! 

Duhai! Bahagia nian bertemu dengan jiwa nan sama 

Telah tersua harta terkudus. 

 (Kartini, Rembang, September 1904) 

 

SURAT  1  

Dibacakan oleh: Winner Fransisca 

Jepara, 25 Mei 1899 

(Kepada Estella H. Zeehandelaar) 

Saya ingin sekali berkenalan dengan "gadis modern", yang berani, yang dapat 
berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan 
hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang dan gembira, penuh semangat dan 
keasyikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan 
kebahagiaan dirinya sendiri saja, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas, 



bekerja demi kebahagiaan sesama manusia.  

Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, 
bolehlah saya katakan bahwa dalam pikiran dan perasaan, saya tidak turut 
menghayati zaman Hindia ini. Tapi, saya merasa hidup sezaman dengan 
saudara-saudara saya perempuan berkulit putih di Barat yang jauh. 

Tetapi adat kebiasaan yang sudah beradab-abad, yang tidak dapat begitu saja 
dirombak, telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Suatu ketika 
tentulah tangan itu akan melepaskan kami. Tapi, saat-saat seperti itu masih jauh 
--tak terhingga jauhnya! Masa itu pasti datang, saya tahu. Tapi, mungkin baru 
tiga-empat keturunan sesudah kami. Aduh! 

Bukan hanya suara dari luar saja, dari Eropa yang beradab yang datang masuk ke 
hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan. Sudah sejak saya masih 
kanak-kanak, ketika kata 'emansipasi' belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi 
telinga saya, dan tulisan serta karangan mengenai hal itu jauh dari jangkauan 
saya, sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat. Yaitu, 
keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan yang 
berlangsung di sekeliling saya, yang mematahkan hati saya dan membuat saya 
menangis karena sedih yang tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. 

Tapi, tentang hal itu untuk sementara sampai di sini saja dulu...pada kesempatan 
lain akan saya sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya, 
sebagai perkenalan. Saya anak perempuan sulung Bupati Jepara. Tepatnya anak 
perempuan yang ke-2. Saya punya 5 orang saudara laki-laki dan perempuan. 
Almarhum kakek saya, Pangeran Ario Tjondornegoro dari Demak, yang sangat 
menyukai kemajuan, adalah bupati di Jawa Tengah yang pertama membuka 
pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan, yaitu peradaban Barat. 

Semua puteranya, yang hanya megenyam pendidikan Eropa, mewarisi cintanya 
akan kemajuan dari ayah mereka. Dan, mereka pada gilirannya memberikan 
kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama dengan yang dulu mereka 
nikmati. Kebanyakan saudara sepupu saya dan semua kakak laki-laki saya tamat 
HBS --lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Hindia sini. Dan yang paling muda 



dari tiga kakak laki-laki saya, sejak 3 tahun lebih berada di Belanda untuk 
menyelesaikan pelajarannya, yang 2 orang lainnya bekerja pada pemerintah. 

Kami, anak-anak perempuan yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya 
boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. 
Ketahuilah, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Dan, 
satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanyalah sekolah 
rendah umum biasa untuk orang-orang Eropa. Pada umur 12 tahun saya harus 
tinggal di rumah. Saya harus masuk "kotak', saya dikurung di dalam rumah, sama 
sekali terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar lagi selama belum berada di 
sisi seorang suami, seorang laki-laki asing sama sekali, yang dipilih orangtua tanpa 
setahu kami. 

Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku 
Belanda dan berkirim-kiriman surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu 
merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih dan suram itu. Dua 
hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa dua hal itu barangkali saya 
akan binasa atau bahkan lebih dari itu jiwa saya akan mati. Tetapi semangat 
zaman...di mana-mana memperdengarkan langkahnya. Gedung-gedung tua yang 
kokoh megah, pilarnya menjadi goyah ketika zaman itu mendekat. Pintunya yang 
dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seakan terbuka sendiri, sedang 
lainnya dengan susah payah. Tapi pintu-pintu itu akhirnya akan terbuka juga, 
membiarkan masuk tamu yang tak disukainya. 

Akhirnya, pada umur 16 tahun untuk pertama kalinya saya melihat lagi dunia luar. 
Alhamdulillah! Alhamdulillah! Saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai 
orang bebas dan tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya.  

Tapi saya tidak puas, sama sekali masih belum puas. Lebih jauh, masih lebih jauh 
dari itu yang saya kehendaki. Bukan, bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan yang 
saya inginkan, yang menjadi tujuan keinginan saya akan kebebasan. Saya ingin 
bebas agar saya boleh dan dapat berdiri sendiri, tidak perlu tergantung pada 
orang lain, agar....agar tidak harus kawin! 

Tetapi kami harus kawin, harus, harus! Tidak kawin adalah dosa, cela paling besar 



yang ditanggung seorang gadis Bumiputra dan keluarganya. Dan, mengenai 
perkawinan di sini, aduh, azab sengasara masih merupakan ungkapan yang terlalu 
halus untuk menggambarkannya. Bagaimana tidak, kalau hukumnya dibuat untuk 
orang laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk perempuan, kalau hukum dan 
pendidikan keduanya untuk laki-laki belaka? 

Cinta? Apa yang kami tahu tentang cinta? Saya belum mengatakan umur saya 
kepada Saudara. Bulan yang lalu saya baru saja 20 tahun. Aneh, bahwa ketika saya 
berumur 16 saya memandang diri tua sekali dan kerap berhati murung. Dan 
sekarang setelah saya melampuai umur 20 tahun, saya merasa muda sekali dan 
penuh gairah hidup. 

Panggil saya Kartini saja --itulah nama saya. Kami orang Jawa tidak mempunya 
nama keluarga. Kartini adalah nama keluarga dan sekaligus nama kecil saya. Dan 
mengenai Raden Ajeng, dua kata itu menyatakan gelar. Dan menulis 'nona' atau 
sejenis itu di depan nama, saya tidak berhak --saya hanya orang Jawa. 

 

SURAT  2. 

Dibacakan oleh Winner Fransisca 

18 Agustus 1899 

Kepada Nona Estella H Zeehandelaar 

Apakah saya seorang anak raja? Bukan. Raja terakhir dalam keluarga kami, yang 
langsung menurunkan kami menurut garis keturunan laki-laki, saya kira sudah 
berlalu 25 keturunan jauhnya. Ibu masih bersaudara dekat dengan keluarga raja 
Madura. Moyangnya raja yang bertahta dan neneknya ratu mahkota. 

Tapi itu semua tidak kami pedulikan. Bagi saya hanya ada dua macam 
kebangsawanan: bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Pada pikiran saya tak ada 
yang lebih gila, lebih bodoh daripada melihat orang-orang yang membanggakan 
apa yang disebut "keturunan bangsawan" itu.  

Saya masih ingat bagaimana kami marah, ketika tahun lalu wanita-wanita di Den 



Haag pada Pameran Karya Wanita memanggil kami "puteri-puteri Jawa". 

Di negeri Belanda rupanya orang mengira bahwa semua yang datang dari Hindia, 
kalau bukan "babu" atau "penjaga pintu", pastilah seorang puteri atau putera 
bangsawan. Kerap saya menjadi putus asa karenanya. Saya tidak tahu berapa kali 
saya mengatakan kepada mereka bahwa kami bukan puteri-puteri raja. 

Baru-baru ini datang seorang Belanda, tampaknya mendengar sesuatu tentang 
kami, lalu setidak-tidaknya ia minta kepada orangtua kami agar boleh 
diperkenalkan kepada "puteri-puteri".  

"Bupati," ujarnya berbisik kepada ayah, tetapi cukup jelas untuk kami dengar. Dari 
suaranya terdengar kekecewaan besar. Katanya, "Saya membayangkan pakaian 
puteri-puteri begitu gemerlap, keindiah Timur yang luar biasa...tapi anak-anak 
Tuan sederhana sekali." 

Dengan susah payah kami menahan senyum ketika mendengar itu. 

Stella yang manis, saya sungguh senang telah kamu anggap dan kamu perlakukan 
seperti teman-teman Belanda-mu dan kamu anggap kawan sepaham. Harapan 
saya selalu, agar kamu senantiasa memanggil nama saya dan tetap 
ber-"engkau-kamu" kepada saya. Lihat, betapa baiknya saya mengikuti contohmu. 

Kalau dalam surat saya sebelumnya kamu menjumpai kata 'saudara' atau 'nona', 
maka jangan anggap itu sebagai formalitas, tapi semata kekeliruan. 

Saya juga membenci formalitas. Untuk apa saya mematuhi peraturan-peraturan 
adat itu? Saya gembira bahwa pada suatu ketika dapat melepaskan adat 
sopan-santun Jawa yang rumit itu --setelah saya berbicara dengan kamu di atas 
kertas.  

Untuk sekedar memberi gambaran kepada kamu betapa rumitnya etiket kami, 
saya akan ceritakan sedikit...kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus 
melakukannya dengan pelan-pelan, dengan langkah pendek-pendek, sopan, 
aduh...seperti siput. Kalau berjalan agak cepat, maka akan dikatai seperti kuda 
berlari. Saya sendiri disebut "kuda kore", kuda liar, karena saya jarang berjalan 
pelan melainkan selalu pecicilan. Dan, karena suatu dan lain hal lagi saya dikatai 



juga, sebab saya sering sekali tertawa terbahak-bahak dan memperlihatkan 
banyak gigi; itu dianggap perbuatan tidak sopan.  

Terimakasih, Stella atas pikiranmu yang baik sekali mengenai kami orang-orang 
Jawa. Memang dari kamu saya tidak mengharap apa-apa kecuali pendapat bahwa 
semua manusia, baik berkulit putih maupun coklat adalah sama. Meskipun orang 
Jawa bodoh, tidak berpengetahuan, tidak beradab, orang-orang seangkatanmu 
akan tetap memandang mereka sebagai sesama manusia juga. Mereka juga 
memiliki kalbu dalam tubuhnya dan peka untuk rasa haru.  

 

Surat 3. 

Dibacakan oleh Firliana Purwanti 

6 November 1899 

(Kepada Nona Estella H. Zeehandelaar) 

Saya tidak akan, sekali-kali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai 
seseorang menurut pendapat saya harus ada rasa hormat dulu. Dan saya tidak 
dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati 
seseorang yang sudah kawin dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan 
kepada ibu anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke dalam rumahnya 
dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam.  

Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan 4 orang wanita, tapi 
selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang 
menyebabkan  manusia menderita saya anggap sebagai dosa. Dan dapatkah 
kamu membayangkan  siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika 
suaminya pulang dengan wanita lain sebagai saingannya yang harus diakuinya 
sebagai istrinya yang sah? Semua untuk kaum laki-lakin dan tak ada sesuatu pun 
untuk kaum perempuan. 

Betapa pahit kekecewaan saya dalam hal ini. Mengertikah kamu sekarang apa 
sebab saya begitu benci perkawinan? Pekerjaan yang serendah-rendahnya akan 



saya kerjakan dengan rasa syukur dan rasa cinta, asal saya bebas dari keharusan 
kawin. Tapi saya tidak boleh mengerjakan sesuatu, sama sekali tidak boleh, 
mengingat kedudukan ayah dalam masyarakat. 

Aduh, Stella, tentu kamu dapat merasakan betapa sedihnya menginginkan 
sesuatu dengan sungguh-sungguh tapi kamu merasa tak berdaya untuk 
mencapainya? 

Apakah sekarang kamu mengerti mengapa saya ingin sekali menguasai bahasamu 
yang bagus itu? Saya mengirimkan kepadamu karangan dari Sumbangan Lembaga 
Kerajaan untuk Ilmu Bumi, Bahasa dan Bangsa-bangsa di Hindia. Karangan itu aku 
tulis kira-kira 4 tahun yang lalu dan saya tidak pernah membacanya lagi. Hingga 
baru-baru ini saya temukan kembali ketika saya merapi-rapikan kertas-kerta lama.  
Ayah kebetulan diminta bantuan oleh pengurus lembaga tersebut. Ayah 
mengirimkan tulisan itu, dan setelah beberapa lama saya menerima banyak sekali 
kiriman cetakan ulang. Saya kira, barangkali kamu ada minat untuk membacanya, 
karena itu saya kirimi satu eksemplar. 

Karangan mengenai batik-membatik, yang saya tulis tahun lalu untuk pameran 
Karya Wanita, dimuat dalam karya standar mengenai batik-membatik yang akan 
segera terbit. Senang juga ketika hari-hari itu saya mendengar kabar yang tak 
terduga mengenai hal itu. Saya sama sekali sudah lupa.  

Lalu kamu bertanya, bagaimana mulanya saya terkurung dalam tembok itu.  

Kamu pasti membayangkan bilik penjara atau semacam itu. Tidak, Stella, penjara 
saya adalah rumah besar dengan halaman luas di sekelilingnya. Tapi dilingkari 
dinding tinggi yang mengurung saya. Walaupun luas rumah dan halaman kami, 
namun bila kami harus selalu tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat 
oleh saya karena putus asa yang tidak terkira, berulang kali saya mengempaskan 
badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke 
arah mana pun saya pergi, akhirnya saya sampai pada dinding batu dan pintu 
terkunci! 

Untunglah bahwa saya selalu berpengharapan baik dan tidak lekas putus asa. 
Perubahan dalam seluruh dunia Bumiputra kami akan terjadi; titik baliknya sudah 



ditakdirkan. Tapi kapan? Itulah masalahnya. Kita tidak dapat mempercepat jam 
revolusi. Mengapa kami di dalam rimba ini, di daerah pedalaman jauh, di ujung 
negeri, mempunyai pikiran memberontak begitu? Teman-teman saya di sini 
berkata, bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun, dan 
begitu bangun, Jawa sudah sampai sejauh yang kami inginkan.  

 

Surat 4: 

Dibacakan oleh Okky Madasari 

Kepada STELLA: 

Akan agama Islam, Stella, tiada boleh kuceritakan. Agama Islam melarang 

umatnya mempercakapkannya dengan umat agama lain. Lagipula, sebenarnya 

agamaku agama Islam, hanya karena nenek moyangku beragama Islam. Manakah 

boleh aku cinta akan agamaku, kalau aku tiada kenal, tiada boleh aku 

mengenalnya? Quran terlalu suci, tiada boleh diterjemahkan ke dalam bahasa 

manapun jua. Di sini tiada orang yang tahu bahasa Arab. Orang diajar di sini 

membaca Quran, tetapi yang dibacanya tiada ia mengerti. Pikiranku, pekerjaan 

gilakah semacam itu. Orang diajar diajar di sini membaca, tetapi tidak diajarkan 

makna yang dibacanya itu. Sama saja engkau mengajar aku membaca kitab 

bahasa inggris, aku harus hafal semuanya, sedangkan tiada sepatah kata juapun 

yang kau terangkan artinya kepadaku. Sekalipun tiada jadi orang saleh, kan boleh 

juga orang jadi orang baik hati, bukan Stella? 

Dan “hati baik”  itulah yang terutama. 

Agama itu maksudnya akan menurunkan rahmat kepada manusia, supaya ada 

penghubung silaturrahim segala makhluk Allah. Sekaliannya kita ini bersaudara, 



bukan karena kita seibu-sebapak, ialah ibu bapak kelahiran manusia, melainkan 

oleh karena kita semuanya makhluk kepada seorang Bapak, kepada-Nya, yang 

bertakhta di atas langit. Ya Tuhanku,  ada kalanya aku berharap, alangkah 

baiknya jika tidak ada agama itu, karena agama itu, yang sebenarnya harus 

mempersatukan semua hamba Allah, sejak dari dahulu-dahulu menjadi pangkal 

perselisihan dan perpecahan, jadi sebab perkelahian berbunuh-bunuhan yang 

sangat ngeri dan bengisnya. Orang yang seibu-sebapak berlawanan, karena 

berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang esa itu. Orang  yang 

berkasih-kasiihan dengan amat sangatnya, dengan amat sedihnya bercerai-cerai. 

Karena bberlainan tempat menyeru Tuhan, Tuhan yang itu  juga, terdirilah 

tembok membatas hati yang berkasih-kasihan. 

Benarkah agama itu restu bagi manusia?tanyaku kerapkali kepada diriku sendiri 

dengan bimbang hati. Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi 

berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu! 

Surat 5. 

Dibacakan oleh Tiga Setia Gara 

12 Januari 1900 

(Kepada Nona Estela H. Zeehandelaar) 

Pergi ke Eropa! Samapi napas yang penghabisan hal itu akan tetap menjadi 
cita-cita saya. Seandainya saya dapat mengecil sehingga saya bisa masuk ke 
sampul surat, saya akan turut serta mengunjungi kamu, Stella.... 

Ah, jangan salahkan saya, Stella kalau menulis yang bukan-bukan. Tapi sekarang 
cukuplah, saya akan mencoba berbicara arif seperti orang waras. Negeri matahari 
saya, yang sangat kamu rindukan, akhir-akhir ini sama sekali tidak panas. Tiap hari 
hujan lebat bukan main, dan hari Minggu yang lalu kali Jepara meluap membanjiri 



banyak desa dan kotanya sendiri dengan airnya yang coklat kemerah-merahan. 

Stella, tahukah kamu apa semboyan saya? Saya mau. Dua patah kata pendek itu 
sudah beberapa kali melampaui  bergunung-gunung rintangan. Tidak bisa adalah 
kata-kata yang mematahkan semangat. "Saya mau" akan mendorong kita ke 
puncak gunung. Saya penuh semangat. Semangat saya menyala-nyala, Stella. 
Peliharalah api itu, jangan biarkan padam. Besarkan hati saya, kobarkan semangat 
saya, Stella. Saya minta dengan sangat, jangan biarkan saya sendiri. 

Kamu bertanya, apakah keadaan rakyat sekarang masih sangat menyedihkan 
seperti dilukiskan Multatuli dalam Max Havelaar, dan saya bersyukur kepada 
Tuhan bahwa saya bisa menjawab "tidak" untuk pertanyaan itu. Sepanjang 
pengetahuan saya, Saijah dan Adinda sudah menjadi cerita lampau. Betul, 
kadang-kadang rakyat kelaparan tapi itu bukan salah kepala-kepala daerahnya. 
Mereka kan tidak mungkin diminta bertanggung jawab atas tidak turunnya hujan? 
Dan, jika panen tidak berhasil entah karena serangan hama atau kekurangan air,  
maka penduduk yang ditimpa bencana oleh pemerintah dibebaskan pajak. 

Jangan menilai terlalu keras, Stella. Saya tahu kesukaran kepala-kepala 
Bumiputra, saya tahu suka-duka rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah untuk 
kemajuan rakyat? Untuk anak-anak bangsawan Bumiputra ada yang disebut 
sekolah kepala-kepala, sekolah guru dan sekolah dokter Jawa. Dan, untuk umum 
ada berbagai sekolah Bumiputra, satu dalam tiap distrik.  

Berkaitan dengan soal pendidikan, ayah mengirim nota kepada pemerintah. Saya 
ingin kamu dapat membacanya. Kata ayah dalam notanya: pemerintah tidak 
mungkin bisa menyediakan nasi di piring bagi setiap orang Jawa untuk 
dimakannya, tapi apa yang bisa dilakukan pemerintah ialah memberikan daya 
upaya agar mereka mencapai tempat makanan itu terdapat. Daya upaya itu tak 
lain pendidikan. Pemberian pendidikan yang baik kepada anak negeri sama halnya 
seolah-olah pemerintah memberi lentera di tangannya, agar selanjutnya ia 
menemukan sendiri jalan yang benar yang menuju ke tempat nasi itu terdapat. 

Ayah akan berusaha sekuat tenaganya untuk memajukan anak negeri dan saya 
memihak kepadanya.  



Dengan sedih banyak orang Eropa di sini melihat orang-orang Jawa, bawahan 
mereka, perlahan-lahan maju. Ketahuilah, akhir-akhir ini di surat kabar 
"Locomotief" dimuat karangan-karangan yang ditulis oleh orang-orang 
Bumiputra. Dalam tulisan-tulisan itu mereka membentangkan pendapat tentang 
banyak hal, yang telah bertahun-tahun dengan diam-diam merisaukan. Tidak 
hanya golongan rakyat yang terkemuka, tapi juga golongan rendah 
memperdengarkan suaranya. Surat-surat kabar menyebut ini sebagai tanda 
zaman yang menggembirakan dan menyambutnya dengan suka-cita.  

Aduhai, kami berbahagia hidup pada masa ini. Masa peralihan dari zaman lama ke 
zaman baru! 

 

Surat 6. 

Dibacakan oleh Tiga Setia Gara 

Awal tahun 1900 

Kepada Nyonya Ovink-Soer 

Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan 
pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan.  

Dan, siapa yang bisa paling banyak berbuat untuk yang terakhir itu, yang paling 
banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Perempuan. Karena, di 
pangkuan perempuan lah pertama-tama manusia menerima pendidikannya. Di 
sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara.  

Bangsa kami tidak terlalu cepat bergerak untuk cita-cita tinggi. Kami harus 
membuat mereka tercengang melalui contoh, yang berbicara dan membuat 
mereka terpaksa menerimanya, jika kami mau mencapai cita-cita untuk 
mempelopori dan memberi penerangan. Dan, karenanya, pergi ke Belanda 
dengan tujuan utama untuk belajar, bagi kami baik, kalau kami pergi. Ibu tercinta, 
tolong mengusahakan kami pergi! 

Kalau kami tamat belajar dan kembali ke Jawa, kami akan membuka asrama untuk 



putera-puteri bangsawan; kalau mungkin atas biaya pemerintah. Kalau tidak, kami 
akan mendirikannya dengan bantuan swasta, dengan cara lotere uang atau yang 
semacamnya. 

Akan ada jalan juga kalau sudah tiba waktunya. Untuk sementara, halangan yang 
terutama yang ada di rumah kami sendirilah yang harus kami hilangkan. Kami 
akan merasa girang segirang-girangnya jika mendapat izin dari ayah. Aduh, 
alangkah pedihnya, sedihnya rasa hati. Sengsara betul menjadi gadis Jawa dan 
berperasaan halus. Kasihan ayah dan ibu kami, nasib celaka manakah yang 
memberi mereka anak-anak perempuan serupa kami? 

Bantulah mengusahakan kami pergi dari sini untuk bekerja mewujudkan cita-cita 
kami. Akan tiba saat permulaan untuk mengakhiri ketidakadilan yang besar, yang 
menyebabkan ribuan hati perempuan dan anak hancur luluh.  

"Kasihan anak-anak sinting," demikian mungkin Ibu bergumam. "Kamu berdua 
hendak menggoncangkan gedung raksasa itu, hendak menghancurkannya?" saya 
bisa mendengar Ibu bertanya seperti itu. 

Kami akan menggoncangkannya, Ibu sayang, dengan segala kekuatan walaupun 
yang akan runtuh hanya satu butir batu saja, maka kami akan merasa bahwa 
hidup kami tidak sia-sia. Senang sekali mempunyai cita-cita dan tujuan hidup. 
Sebut kami orang gila, sinting, semua saja yang Ibu kehendaki; kami tak akan 
berbuat lain, itu sudah tabiat kami. Kakek merintis jalan, ketika beliau setengah 
abad yang lalu memberi putera-puterinya pendidikan Eropa. Kami tidak berhak 
bodoh, tidak berhak tak berarti. Kebangsawanan menanggung kewajiban! 
Terus-menerus makin tinggi.  

 

 

 

Surat 7. 

Dibacakan oleh Faiza Mardzoeki 



7 Oktober 1900 

Kepada Nyonya RM Abendanon-Mandri 

Saya menunggu waktu saya dengan tenang. Kalau waktu itu tiba, maka orang 
akan melihat bahwa saya bukan benda mati, tetapi manusia. Dengan kepala dan 
hati yang dapat berpikir dan merasa. 

Saya terlalu memikirkan diri sendiri sehingga melibatkan Nyonya dalam segala 
sesuatu yang saya pikirkan dan rasakan. Hal itu meringankan hati saya, tapi bagi 
nyonya...menyusahkan! Lihatlah, apa yang saya berikan kepada nyonya yang 
mengasihi saya. Aduh, saya ingin berseru kepada nyonya...lepaskan saya, jauhilah 
saya! Lenyapkan saya dari pikiran dan hati nyonya. Lupakan saya! Biarkan saya 
bergulat seorang diri.  

Biarkan saya seorang diri saja. Biarkan saja saya bersyukur bahwa saya telah 
mendapat simpati nyonya yang begitu besar. Nyonya telah menyilang jalan hidup 
saya dan di situ menjatuhkan cahaya dan bunga. Biarkan perjumpaan kita seperti 
perjumpaan kapal di samudera luas yang silang-menyilang dalam malam gelap. 
Berjumpa, memberi salam gembira, sebentar membekas pada permukaan air dan 
sesudah itu habis. Tapi saya khawatir. Saya tahu bahwa nyonya tidak dapat 
berbuat demikian, walaupun nyonya barangkali mau. Baiklah saya tidak 
membicarakannya lagi. 

Belum lama ini saya bercakap-cakap dengan ibu tentang hal ikhwal perempuan. 
Ketika itu untuk kesekian kalinya saya menyatakan, bahwa tidak ada suatu 
apapun lagi bagi saya yang menimbulkan rasa indah dan menarik hati saya. Tak 
ada suatu apapun yang lebih sungguh-sungguh saya dambakan dan inginkan 
kecuali diperbolehkan berdiri sendiri. Kata ibu, "Tapi, masih belum ada seorang 
pun di antara kita yang berbuat demikian.' 

"Maka tibalah waktunya bahwa seseorang suatu ketika akan berbuat begitu," kata 
saya. 

"Tapi tahukah kamu bahwa segala permulaan itu sukar, bahwa setiap orang yang 
merintis jalan selalu bernasib susah? Bahwa ketiadaan pengakuan, rasa kecewa 



yang bertubi-tubi, cemooh yang menantimu; apakah kamu tahu semua hal itu?" 
tanya ibu. 

"Saya tahu! Bukan hari ini atau kemarin saja buah pikiran itu timbul pada saya, 
telah bertahun-tahun hal itu terkandung dalam hati saya," kata saya. 

"Dan, apakah kebaikannya bagi dirimu sendiri? Akan puaskah hatimu, akan 
berbahagiakah kamu?" tanya ibu. 

"Saya tahu, jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak dan 
lubang; jalan itu berbatu-batu, terjal, licin....belum dirintis! Dan walaupun saya 
tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya sudah akan patah di 
tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Sebab jalan tersebut sudah terbuka 
dan saya turun membantu menerabas jalan yang menuju kebebasan dan 
kemerdekaan perempuan Bumiputera. Saya sudah akan sangat puas apabila 
orangtua anak-anak perempuan lain yang juga hendak berdiri sendiri, tidak akan 
lagi bisa mengatakan: masih belum ada seorang pun di antara kita yang berbuat 
demikian." 

Aneh. Tetapi saya sekali-kali tidak merasa ngeri, takut ataupun gentar. Saya 
tenang dan benar-benar berani. Hanya hati yang bodoh dan gila ini yang teramat 
pedih. 

 

Surat 8.  

Dibacakan oleh Yuniyanti Chuzaefah 

1 November 1900 

Kepada Nyonya Abendanon-Mandri 

Kabar baik! 

Saya boleh! Saya boleh! Saya boleh! Ucapkan selamat kepada saya! Berilah saya 
tempat dalam angan-angan kalbu nyonya dan bacalah kebahagiaan saya dalam 
mata yang berbinar-binar! Nyonya tercinta, saya boleh belajar menjadi guru! Saya 



telah berbicara dengan ayah! Apa yang nyonya tanyakan kepada saya ketika 
nyonya di sini sudah saya ceritakan! Dan, pendapat ayah benar-benar baik. Bagus 
sekali! Saya boleh lagi duduk di dalam kelas agar kelak dapat berdiri di depannya, 
kalau saya telah memperoleh hak mengajar.  

Boleh dan hendak! Boleh dan hendak! Gabungan yang lebih indah tidak dapat 
terjadi! Dan 'sanggup' haruslah melengkapi menjadi tiga serangkai! 

Hendak berarti sanggup, bukan?  

Oh! Saya bahagia sekali! Dan saya tahu bahwa nyonya dan suami bersama saya 
sangat bergirang hati atas kebahagiaan saya.  

Sekarang saya belum apa-apa, itu betul. Tetapi dengan dibolehkan menjadi 
apa-apa, saya senang sekali! 

"Berdoalah, percayalah dan bulatkan tekad!" kata-kata nyonya itu selalu teringat 
oleh saya. Dan telah menyertai saya ketika tadi saya menemui ayah untuk 
berbicara. Saya senang sekali dan bahkan riang gembira, seolah-olah secara 
samar-samar saya telah sebelumnya bahwa pembicaraan akan berakhir dengan 
bahagia bagi saya. 

Menurut anggapan ayah pikiran menjadi guru pada sekolah gadis Bumiputera itu 
bukan main bagusnya! Betapa ramah dan lemah lembut beliau menyambut saya! 
Oh, pandangan saya terhadap beliau betul-betul tidak keliru. Beliau kasih 
terhadap anaknya dan mengerti pikiran dan perasaan anaknya sepenuhnya! 

Sebelumnya saya berdiri di tepi jurang, merenung ke dalamnya yang gelap tak 
terduga! Kini semuanya telah lalu, telah lalu! Kasih sayang telah membawa saya 
ke seberang. Seluruh dunia seakan ada dalam hati saya, karena kegembiraan yang 
sungguh-sungguh. Saya telah mendapat izin dan doa restu ayah. Dan dengan 
demikian batu perintang yang pertama dan terbesar pada jalan hidup yang 
hendak saya tempuh telah terguling, tersisihkan! 

 

 



Break: Musik 1 lagu (Biola dan Gitar) 

Surat 9. 

Dibacakan oleh Ratna Riantiarno 

21 Januari 1901 

Kepada Nyonya Abendanon Mandri 

Tadi sore kami pergi ke pantai dan kami mandi di laut. Lautnya tenang 
menyenangkan dan sama warnanya. Saya duduk di atas batu karang dengan kaki 
terjuntai ke dalam air dan mata memandang jauh ke kaki langit. Aduhai! Alangkah 
indah jelitanya bumi ini. Kedamaian, rasa bahagia, rasa terima kasih meresap ke 
dalam hati saya. Alam tidak pernah membiarkan kami pergi sebelum dihiburnya, 
apabila kami datang kepadanya untuk minta dihibur. 

Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan, terutama 
akhir-akhir ini. Saya pandang pendidikan itu sebagai kewajiban yang demikian 
mulia dan suci, sehingga saya anggap suatu kejahatan apabila tanpa kecakapan 
yang sempurna saya berani menyerahkan tenaga untuk perkara itu. Sebelumnya 
harus dibuktikan apakah saya mampu menjadi pendidik. Bagi saya pendidikan itu 
merupakan pembentukan budi dan jiwa. Aduh, saya sama sekali tidak akan dapat 
berpuas diri apabila sebagai guru saya merasa tidak dapat menjalankan tugas 
seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik. Dengan 
mengembangkan pikiran saja tugas pendidikan belum selesai, belum boleh 
selesai. Seorang pendidik harus juga memelihara pembentukan budi pekerti, 
walaupun tidak ada hukum yang secara pasti mewajibkannya melakukan tugas 
itu. Namun, secara moril ia wajib berbuat demikian. 

Dan saya bertanya pada diri saya sendiri: dapatkah kiranya saya menjalankan 
tugas itu? Saya, yang masih perlu juga dididik ini? Sering saya mendengar orang 
mengatakan bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh 
perkembangan akal dengan sendirinya budi itu menjadi halus, luhur. Tapi, dari 
pengamatan saya, saya berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak selamanya 
demikian. Peradaban, kecerdasan pikiran, belumlah merupakan jaminan bagi 



kesusilaan. Dan orang tidak boleh terlalu menyalahkan mereka yang budi 
pekertinya tetap jelek meskipun pikirannya cerdas benar. Sebab dalam 
kebanyakan hal, kesalahannya tidak terletak pada mereka sendiri melainkan pada 
pendidikan mereka. Aduh, telah sangat banyaknya mereka yang mengusahakan 
kecerdasan pikiran. Tapi, apa yang telah diperbuatnya untuk pembentukan budi 
pekerti mereka? 

Aduhai, dengan gembira saya benarkan pikiran suami nyonya yang demikian jelas 
terbaca dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan 
Bumiputera: perempuan sebagai pendukung peradaban! Bukan, bukan karena 
perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri juga 
yakin sungguh-sungguh bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh 
yang besar, yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan: bahwa 
dialah yang paling banyak dapat membantu meninggikan kadar kesusilaan 
manusia. 

Dan, bagaimanakah ibu-ibu Bumiputera dapat mendidik anak-anaknya, kalau 
mereka sendiri tidak berpendidikan? 

Karena itulah maka saya amat sangat gembira atas maksud yang mulia hendak 
memberikan pendidikan dan pengajaran kepada gadis-gadis Bumiputera itu. 
Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itulah yang dapat membawa perubahan 
dalam kehidupan perempuan Bumiputera yang menyedihkan ini. Pengajaran 
kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat, bukan hanya untuk 
perempuan saja melainkan untuk seluruh masyarakat. 

Di mana-mana kami mendengar orang membicarakan sekolah-sekolah yang akan 
didirikan untuk anak perempuan Bumiputera. Betapa bersinar-sinar mata kami. 
Dan hati kami menjadi gembira kalau kami mendengar rancana itu dibicarakan 
dengan penghargaan dan persetujuan yang begitu banyak. Kerap kali kami harus 
menggigit bibir untuk tidak bersorak-sorak kegirangan; menggenggam tangan 
kami erat-erat untuk tidak menyatakan kegembiraan kami dengan keras. 

 

Di kalangan perempuan Bumiputera sendiri, sepanjang pengetahuan kami, sangat 



gembira akan hal ini. Semua yang kami ajak bicara tentang perkara itu ingin 
menjadi anak lagi untuk dapat turun mengenyam pengajaran itu. Alangkah 
bagusnya! Sekolah-sekolah Bumiputera di Pati, Kudus, Jepara dan di distrik-distrik 
dapat menunjukkan bukti-bukti nyata kepada nyonya mengenai keberhasilan 
pekerjaan yang mulia itu; anak-anak perempuan dari kalangan rakyat yang 
bersekolah di situ jumlahnya semakin bertambah. 

 

Surat 10. 

Dibacakan oleh Juanita Wiratmaja 

20 Mei 1910 

Kepada Nona Estella Zeehandelaar 

Sudah amat banyak yang saya tanggung dalam masa muda saya, tetapi itu 
semuanya bukan apa-apa dibandingkan dengan penanggungan saya pada 
hari-hari yang mengkhawatirkan selama ayah sakit. Ada jam-jam dimana saya 
tidak berkemauan. Saya meringkuk dengan gemetar karena sakit batiniah. Bibir 
yang dengan sombong menyatakan, "apa yang terjadi, terjadilah!" kini bergetar 
dan gagap: Ya Tuhan, kasihanilah! 

Hari ulangtahun saya merupakan perayaan meriah yang berlipat, sambil 
mensyukuri kesehatan ayah yang telah pulih kembali. Saya memperlihatkan 
hadiahmu kepada ayah dan mengatakan betapa gembira kamu dengan potretnya. 
Ayah berbaring di kursi panjang, saya duduk di dekatnya di lantai, tangannya 
terletak di atas kepala saya, demikianlah ketika saya berbincang dengan beliau 
tentang kamu. 

Ayah tersenyum ketika saya bercerita tentang pernyataan isi hatimu yang penuh 
semangat dan simpatik terhadap ayah. Dengan senyum seperti itu di bibirnya, dan 
pasti dengan kenangan atas sanjungan dari teman anaknya tercinta yang jauh itu, 
ayah saya yangs edang sakit tertidur. Demikian dekat kamu pada saya, pada kami, 
Stella. Biarlah saya memelukmu dalam angan-angan. 



Stella, Stella-ku...ingin sekali saya membuat kamu bahagia dengan surat yang 
gembira ini. Membuatmu bahagia dengan berita bahwa kami bahagia, bahwa 
kami telah mencapai tujuan kami! Sayang, yang seharusnya kabar gembira itu 
akan menjadi satu nyanyian ratapan belaka. Saya tidak suka mengeluh, namun 
kenyataannya toh harus mengatakannya juga. Secara tiba-tiba terjadi perubahan 
dalam persoalan kami.  

Sekarang persoalannya lebih muskil dari yang pernah terjadi. Bertindak secara 
cepat sangat perlu sekali, ini soal berdiri atau jatuh, soal kemenangan atau 
kebinasaan total dan...tangan kami terbelenggu. Ada kewajiban yang suci mulia, 
yang bernama cinta anak, dan ada pula kejahatan yang hina, menjijikkan, yang 
disebut egoisme. Aduh, kadang-kadang sulit menentukan di mana yang baik 
berakhir dan di mana yang jahat dimulai. Garis batas antara dua hal yang 
sebenarnya sangat berjauhan itu hampir tidak tampak. Kesehatan ayah adalah 
segalanya, sehingga segala yang bisa melemahkan hatinya secara hebat, harus 
disingkirkan. Tahukah kamu, apa itu artinya? Kami tiada berdaya, terserah kepada 
pengampunan nasib yang buta! 

Kami sudah sedemikian dekat pada perwujudan cita-cita kami, dan sekarang kami 
terpisah lagi teramat jauh, dan ditambah lagi ada sesuatu yang mengerikan yang 
mengancam kami. Setelah bermimpi yang yang demikian indah tentang 
keberhasilan menyingkirkan segala rintangan, rasanya terlalu pahit untuk terjaga. 
Aduhai, dan tentu untuk menghibur dan menggembirakan hati kami, kami harus 
mendengar bahwa maksud mulia pemerintah akan mendidik anak perempuan 
bupati-bupati menjadi guru sama sekali tidak akan terjadi. 

Kebanyakan bupati yang dimintai pertimbangan mengenai hal itu menyatakan 
tidak setuju karena berlawanan dengan adat apabila anak-anak perempuan 
dididik di luar rumah. Hal itu merupakan pukulan keras bagi kami. Semua harapan 
kami, kami taruhkan pada cita-cita itu. Selamat jalan sekarang angan-angan 
hampa! Selamat jalan impian hari depan yang keemasan! Sungguh, itu terlalu 
indah untuk menjadi kenyataan! Aduh, seadainya mereka tahu apa yang mereka 
tolak! Tapi sudahlah, tak perlu menyalahkan mereka, yang sama sekali tidak bisa 
menghargai maksud pemerintah yang bertujuan memajukan anak perempuan 



mereka sendiri. 

Untuk dapat menghargai, orang harus mengerti dulu. Tapi, bagaimana mereka 
bisa mengerti keinginan dan hasrat hati angkatan muda kami yang modern, jika 
mereka tidak pernah mengetahui sesuatu yang lain? 

Sedangkan di Eropa saja yang sudah maju, pusat peradaban, sumber cahaya, 
perjuangan merebut hak perempuan masih sehebat dan sesengit itu! 

Sekarang saya harus menutup mulut, atau  tidak mengangkat pena. Saya tidak 
boleh mengatakan pendapat saya mengenai perkara-perkara yang penting itu, 
minimal tidak boleh melalui surat kabar.  

Apa yang selama ini saya tulis untuk umum hanyalah sekedar yang bukan-bukan, 
kesan-kesan tentang kejadian yang satu atau yang lain. Persoalan-persoalan yang 
penting tidak boleh saya singgung! Nanti, di kemudian hari bila kami telah 
memperjuangkan diri lepas sama sekali dari cengkeraman besi adat kebiasaan 
yang berabad-abad lamanya, (adat ini kami patuhi hanya karena cinta kami 
kepada orangtua kami), keadaannya akan menjadi lain. Ayah tidak suka anak-anak 
perempuannya menjadi buah bibir orang. apabila saya sudah merdeka sama 
sekali, boleh saya menyatakan pendapat saya.  

 

Surat 11. 

Dibacakan oleh Juanita Wiratmaja 

10 Juli 1901 

Kepada Tuan Prof. Dr. GK Anton dan Nyonya di Jena 

Seharusnya saya lahir sebagai anak laki-laki.  

Bila itu yang terjadi mungkin akan ada dari rencana-rencana saya yang 
melambung tinggi itu  yang dapat terwujud. Kini, sebagai anak perempuan 
dalam masyarakat Bumiputera, hal itu hampir tidak mungkin. Dapatkah  kita 
mengharapkan dengan sungguh-sungguh, bahwa di Hindia --Hindia yang biadab, 



terbelakang, terkantuk-kantuk-- dengan murah hati akan mengizinkan anak 
gadisnya memandang dirinya manusia? Makhluk yang berhak atas kesadaran 
batin yang merdeka, berhak berpikir bebas, merasa dan berbuat. 

Timbul perasaan pada saya, seolah-olah pintu surga terbuka secara tiba-tiba. Hal 
itu terjadi ketika beberapa waktu lalu saya membaca berita di koran bahwa 
pemerintah akan membuka kesempatan bagi anak perempuan bupati untuk 
belajar menjadi guru. Usaha siapa itu, tentu tidak perlu saya terangkan kepada 
tuan. 

Kami hampir seperti gila karena gembira. Hal itu sudah merupakan kemajuan 
besar. Peribahasa menyatakan dengan nyata sekali, "Soalnya hanyalah 
mengayunkan langkah yang pertama." Kami mengharapkan sangat banyak dari 
rencana pemerintah yang bagus itu. Tapi itu akan sia-sia saja, karena kebanyakan 
kepala Bumiputera yang dimintai pendapat mengenai hal itu tidak setuju.  

Telah berulang saya katakan kepada diri sendiri, saya berseru keras, bahwa 
impian dan cita-cita itu beban tak berguna dalam masyarakat Bumiputera kita, 
kemewahan yang berlebihan dan berbahaya. Tapi yang mengatakan demikian itu 
hanya mulut, yang dikarenakan bisikan otak yang dingin dan tak acuh. Hati, benda 
yang bodoh-tolol itu, tidak dapat memisahkan diri dari mimpi dan cita-cita. 
Sedemikian dalamnya mimpi tentang kebebasan dan cita-cita lain yang berakar di 
hati kami, sehingga kedua hal itu tidak dapat dimusnahkan tanpa sama sekali 
merusak dasarnya tempat mimpi itu. Dan cita-cita itu tumbuh dengan suburnya. 

Tuan baik sekali telah mengkhawatirkan masa depan saya. Saya sungguh-sungguh 
berterima kasi. Tapi, ah, jangan lagi bersedih memikirkan saya, atau lebih baik 
kami tahu apa yang menunggu kami. Kami bertiga bergandengan tangan 
menempuh hidup yang bagi kami akan penuh dengan perjuangan, kekecewaan, 
dan duka. Yang disebarkan di atas jalan yang kami pilih tentunya bukan bunga 
mawar. Benar jalan itu penuh duri, tapi kami sendirilah yang memilihnya karena 
cinta. Dan dengan cinta dan gembira pulalah kami akan menempuh jalan itu. 
Untuk turut merintis jalan yang mengantarkan beribu-ribu jiwa saudara-saudara 
perempuan kami yang papa, tertindas dan terinjak-injak ke arah kebebasan dan 
kebahagiaan. 



Itulah mimpi "Tiga Saudara", tiga gadis kakak-beradik di tanah Matahari yang 
jauh! 

 

Surat 12. 

Dibacakan oleh Tommy F Awuy 

11 Oktober 1901 

Kepada Nona Estella Zeehandelaar 

Adapun sekarang, wahai teman setia, saya akan bercerita kepadamu. Tentu saja 
benar-benar dari hati ke hati tentang berbagai hal mengenai rencana kami. Jalan 
bagi kami untuk berdiri sendiri akan terbuka. Dengan demikian kami dapat 
mengabdikan diri kepada sesama manusia seperti dokter, bidan, guru, pengarang, 
ahli dalam berbagai seni rupa.  

Kamu tahu, bahwa pemerintah --dalam hal ini diusahakan oleh Direktur 
Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan-- sedang membuat rencana untuk mendirikan 
sekolah bagi anak-anak perempuan Bumiputera. Sebagai percobaan akan 
didirikan sekolah lengkap dengana asrama bagi anak-anak perempuan 
pembesar-pembesar Bumiputera. Istri direkturnya bertanya apakah saya mau 
menjadi guru pada sekolah-sekolah itu? Saya suka, suka sekali, tapi saya tidak 
dapat menjalankan tugas itu karena saya tidak dididik dan tidak cakap untuk tugas 
itu. Kata nyonya itu, saya harus masuk salah satu sekolah di Betawi menjadi guru. 
Bahwa ayah saya menyetujui usul itu, kamu sudah tahu. Maka saya akan pergi ke 
Betawi.  

Kamu tahu kegemaran saya terhadap kesusastraan, dan tentu tahu juga bahwa 
saya bercita-cita menjadi pengarang yang berarti. Akan tetapi orang tidak dapat 
mewujudkan dua cita-cita sekaligus. Setidak-tidaknya saya tidak melihat 
kemungkinan menjadi guru. Tapi, menurut pendapat saya pengajaran, pendidikan 
anak-anak yang dipercayakan kepada kami itu suatu perkara yang 
sungguh-sungguh. Bahkan teramat suci sehingga saya tidak akan puas bila merasa 
tidak mampu mengerjakannya dengan baik. Sebagai guru pada sekolah berasrama 



sepanjang hari saya harus mengasuh anak-anak. 

Ada lagi jalan lain yang terbuka bagi kami. Seorang dokter paderi yang secara 
pribadi belum kami kenal, seorang yang ternama dan disegani, yang banyak 
mendengar tentang kami, dengan kehendaknya sendiri menawarkan kepada kami 
apabila mau, untuk mendidik kami menjadi bidang dengan cuma-cuma. Dari pihak 
lain ada juga yang menawarkan kesempatan semacam itu. Kami sangatlah 
berterima kasih atas tawaran-tawaran itu.  

Bidan di Hindia sini sangat dibutuhkan. Tiap tahun di Jawa atau seluruh Hindia 
Belanda ini, rata-rata 20 ribu orang perempuan mati beranak, dan 30 ribu anak 
lahir meninggal karena pertolongan bagi perempuan bersalin yang kurang 
memadai.  

Kembali ke soal rencana kami, untuk melaksanakan rencana kami itu kami hanya 
menunggu izin ayah saja. Stella, maafkanlah seorang ayah yang bimbang 
melepaskan anak-anaknya kepada nasib yang tidak tentu. Sebagai perintis jalan 
yang pertama, kami harus memberantas perlawanan dan prasangka semua orang. 
Orangtua manakah yang tidak begitu mengharap untuk melindungi anak-anaknya 
dari dukacita? 

Saya tidak tahu apakah saya akan pergi juga untuk belajar ke negeri Belanda bila 
kesempatan itu saya dapatkan. Sekarang ayah sangat lemah, harus sering dijaga 
dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Katakan hal itu sebagai suatu perkara 
kecil. Tapi Stella, saya tidak akan dapat tenang sekejap pun apabila saya tahu ayah 
menderita dan memerlukan pertolongan, sedangkan saya jauh darinya memenuhi 
panggilan saya! 

Salah satu cita-cita yang hendak saya sebarkan adalah: hormatilah segala yang 
hidup, hak-haknya, perasaannya. Masalahnya sekarang bagaimana sebisanya 
menyelaraskan dua kewajiban besar itu. Penyelesaian sementara: saya merawat 
ayah tapi tidak juga mengabaikan pelajaran. Di rumah saya mempelajari sendiri 
tentang ilmu keguruan, sejauh yang dapat dipelajari sendiri. 

 



Surat 13.  

Dibacakan oleh Tommy F Awuy 

18 Februari 1902 

Kepada Nyonya Abendanon-Mandri 

Datang sajalah nyonya dan tuan untuk melepas lelah di sini dari kesibukan kota 
Betawi yang ramai itu. Kami akan menggembirakan nyonya, mengajak nyonya 
menikmati kehidupan desa yang asli, sangat sejuk, sangat sunyi, tenang dan 
damai. 

Mengenai perkawinan adik, akan saya ceritakan saja. Sungguh, doa adalah 
mempelai yang manis.  

Ia kawin dalam pakaian wayang dan kelihatan cantik sekali. Malam hari pada 
waktu menerima tamu ia tampil seperti puteri dalam dongeng seribu satu malam. 
Ia mengenakan cadar dan mahkota emas. Seperti dongeng! Sesuatu yang baru 
pasti akan ditiru orang. Residen Sijthoff  menghadiri seluruh rangkaian upacara. 
Dia ingin sekali untuk terakhir kali melihat adik seperti masih sebagai gadis. Dia 
dan yang lain-lain ingin sekali untuk terakhir kali berjabatan tangan dengan adik 
seperti masih sebagai gadis, tapi hal itu tidak mungkin. Mereka hanya bisa 
memberi salam kepadanya dengan mata. Bagaikan patung yang terpahat dari 
batu duduklah adik di sana di muka pelaminan yang  bersinar-sinar keemasan. 
Lurus tegak kepalanya terangkat dengan tegap. Pandangan mata lurus ke depan, 
merenungkan hari depan yang akan segera tersingkap. Lazimnya airmata 
mengalir, bahkan orang-orang lain terharu. Tapi, baik dia maupun kami berdua 
tetap tenang, dingin dan tiada bergerak dan tetap demikianlah keadaan kami. 
Gamelan, musik, dupa dan bau bunga-bungaan tidak mampu menimbulkan rasa 
haru sedikitpun pada kami. Membayangkan perpisahan di antara kami, 
orang-orang menjadi ngeri dan tercengang-cengang. 

Mula-mula dan sekarang, perhatian orang masih selalu tertarik kepada kami. 
Orang ingin sekali tahu, bagaimana sikap kami menghadapi perpisahan itu. 

 



Kami masih berbicara dengan residen mengenai rencana kami, malam itu juga. 
Bayangkan, di tengah-tengah keramaian perayaan kami berbicara tentang perkara 
yang amat pelik dan amat lembut. Tapi, itu satu-satunya kesempatan untuk 
berbicara dengan dia seorang diri. Kami harus cepat-cepat melakukan hal itu. Dan 
di sekeliling kami banyak orang, sekali lagi banyak orang. Di tengah-tengah 
dedaunan dan bunga-bungaan, di tengah kilau-kemilau sutera, kecemerlangan 
emas dan permata, di tengah berdengungnya suara, dalam lautan cahaya, di sana 
kami duduk memegang gelas sampanye. Waktu itu tengah malam kami 
membicarakan soal-soal pelik. Sebelumnya kami tahu bahwa ia akan 
menertawakan kami dan paling sedikit menganggap kami gila. Kami tidak takut. 
Mula-mula ia berbicara dengan saya, kemudian dengan Roekmini. Barangkali 
untuk mengetahui apakah kami saling membeo atau tidak. Kerap kali ia 
meninggalkan kami dengan perasaan yang tidak terlalu senang. Tapi berkali-kali 
kembali juga untuk memulai pembicaraannya dari permulaan lagi. 

Ada pertanyaan yang hendak saya ajukan ke nyonya. Apabila nyonya bertemu 
dengan teman nyonya, Dr. Snouck Hurgronje, sudikah nyonya bertanya kepada 
beliau tentang hal berikut: apakah dalam agama Islam juga ada hukum akil-baliq 
seperti yang terdapat dalam undang-undang bangsa Barat?  

Ataukah sebaiknya saya memberanikan diri langsung bertanya kepada beliau? 
Saya ingin sekali mengetahui tentang hak dan kewajiban perempuan Islam serta 
anak perempuannya. 

Terakhir, sebagai penutup, saya sesalkan sedalam-dalamnya bahwa HBS Puteri 
ditutup. Hal itu sungguh keterlaluan. 

 

 

 

Surat 14. 

Dibacakan oleh Jumisih 



8 April 1902 

Kepada Nyonya Abendanon-Mandri 

Belajar pada usia yang sudah matang ada pulalah keuntungannya. Kami sekarang 
mengerti jauh lebih baik dan memahami segala sesuatu. Dan, banyak hal yang 
dulu bagi kami mati sekarang menjadi hidup. Kami tertarik terhadap sangat 
banyak hal yang dulu tidak kami pedulikan, semata-mata hanyalah karena: kami 
tidak mengerti.  

Alangkah bahagia kami apabila sekarang ada seseorang yang dapat menerangkan 
hal-hal yang sangat menarik itu kepada kami! Guru-guru yang diam itu sekarang 
harus menjawab semua pertanyaan kami. 

Saya telah banyak memikirkan hal yang dikatakan orang: "hidup senang". Pada 
banyak hal yang saya lihat hari-hari terakhir, dengan tidak sengaja terpikir oleh 
saya ungkapan itu. Dan saya tersenyum mengejek. Aduhai, nyonya sayang! Bukan 
sekali ini dan tidak akan sekali ini saja, bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi, 
dipungkiri! Dunia ini masih senantiasa teramat sopan. Tidak mau melihat 
kenyataan yang telanjang bulat. Memalingkan muka dengan penuh rasa jijik dari 
kenyataan.... 

Tadi siang kami demikian terharu oleh suatu contoh kesengsaraan hidup. Seorang 
anak berumur 6 tahun menjual rumput. Anak itu tidak lebih besar daripada 
kemenakan kami yang kecil.Bocah itu sama sekali tidak tampak, seolah-olah 
hanya ada dua gundukan rumput berjalan. Ayah menyuruhnya datang dan di situ 
kami mendengar cerita. 

Seperti ratusan, kalau tidak ribuan lainnya, anak itu tidak berayah. Ibunya pergi 
bekerja. Di rumah masih ada dua orang adik. Ia anak sulung. Kami bertanya 
apakah ia sudah makan. "Belum." Mereka hanya makan nasi sehari satu kali, yakni 
pada waktu malam ketika ibunya datang. Sore mereka makan kue tepung aren 
sehargas sepeser. Dari penjual kecil itu, saya melihat kepada kemenakan saya, 
sebesar dia. Saya ingat apa yang kami makan tiga kali sehari. Dan hal itu bagi saya 
sangat asing, sangat aneh rasanya! Kami memberinya makan, tapi tidak 
dimakannya; nasi itu dia bawa pulang. 



Pandangan saya membututi si buyung yang bersenjatakan pikulan dan pisau 
rumput, sampai akhirnya dia tidak tampak lagi. Sungguh suatu hal yang tidak 
terpikirkan dalam benak dan hati saya! 

Saya malu sekali memikirkan kepentingan pribadi. Saya berpikir-pikir dan 
melamun tentang keadaan saya sendiri dan di luar, di sekeliling saya demikian 
banyaknya orang yang hidup menderita dan sengsara. Seolah-olah udara tiba-tiba 
bergetar disebabkan oleh suara orang-orang menderita di sekeliling saya yang 
menjerit, mengerang dan mengeluh. Lebih keras dari suara mengerang dan 
mengeluh, terdengar bunyi mendesing dan menderau dalam telinga saya: 
Bekerja! Bekerja! Bekerja! 

Berjuanglah membebaskan diri! Baru setelah kamu bekerja membebaskan diri, 
akan dapatlah kamu menolong orang lain. Bekerja! Suara itu saya dengar nyaring 
sekali, tampak tersurat di hadapan saya sehingga harus saya tulis untuk nyonya, 
karena nyonya sungguh-sungguh turut merasakan dan turut menghayati 
suka-duka kami. 

 

BREAK MUSIK 1 lagu (Biola dan Gitar) 

 

Surat 15.  

Dibacakan oleh Ratna Riantiarno 

10 Juni 1902 

Kepada Nyonya Abendanon-Mandri 

Sesudah bahasa, ilmu bumi sangat menarik hati saya. Saya juga suka berhitung. 
Tapi, mengenai sejarah saya masih selalu tegang. Bukan karena saya tidak suka 
sejarah, justru sejarah paling menarik dan orang bisa banyak belajar darinya. Tapi,  
bentuk penyajiannya dalam buku-buku pelajaran itu kurang menarik bagi saya. 
Dalam mata pelajaran itu harus ada guru yang mampu membuat sesuatu yang 



paling kering  menjadi menarik. Yang sangat saya gemari dari sejarah adalah 
sejarah zaman kuno. Sayang hanya sedikit sekali terdapat dalam buku-buku itu. 
Itulah yang ingin benar saya ketahui; sejarah bangsa Mesir, Yunani dan Romawi 
Kuno. 

Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang-orang 
setengah Eropa atau orang-orang Jawa yang kebarat-baratan. Dengan pendidikan 
yang bebas kami bertujuan terutama sekali akan menjadikan orang Jawa sebagai 
orang Jawa sejati, orang Jawa yang dijiwai dengan cinta dan semangat untuk 
tanah air dan bangsanya. 

Dengan penyilangan tanaman atau binatang dari berbagai macam diperoleh jenis 
tanaman atau binatang yang unggul. Bukankah hal itu juga berlaku bagi adat 
istiadat bangsa-bangsa? Apabila sesuatu yang baik dari bangsa yang satu 
dicampur dengan sesuatu yang baik dari bangsa yang lain, tidakkah campuran itu 
akan tumbuh adat kebiasaan yang mulia?  

Kecuali mata pelajaran pendidikan dasar yang umum dan pekerjaan tangan, saya 
ingin benar-benar agar sekolah-sekolah kami diajarkan satu mata pelajaran lagi 
yakni pengetahuan tentang tubuh kita. Bentuk dalam dan bentuk luarnya, serta 
tugas yang dilakukan tiap bagian jasad untuk mempertahankan hidup dan 
kesehatan. Tidak akan terjadi banyak kecelakaan, atau bisa diperkecil jumlahnya 
sampai batas terendah, jikalau pengetahuan yang berguna itu dimiliki banyak 
orang.  

Pengetahuan ilmu kesehatan, ilmu merawat dan ilmu balut-membalut itu harus 
merupakan bagian dari pendidikan kita, saya rasa. Suatu ketika akan terjadi dalam 
hidup manusia, lebih-lebih perempuan, harus berdiri di depan ranjang sakit 
orang-orang baik yang dicintai maupun yang belum dikenal. Celaka benar kalau 
kita tidak dapat berbuat sesuatu.  

 

Surat 16.  

Dibacakan oleh Ratna Riantiarno 



17 Juni 1902 

Kepada Nyonya Hilda G. de Booij  

Hilda yang manis dan budiman, bagaimana saya menyatakan terimakasih saya 
yang atas kegembiraan luar biasa yang tak terduga-duga, yang hari ini saya terima 
dari nyonya berupa potret buah hati nyonya yang teramat cantik. Terimalah jabat 
tangan saya. Tak puas-puasnya saya memandang potret yang manis itu. Kalau 
gambaran saja sudah membuat saya lupa daratan, bagaimana kalau saya bertemu 
aslinya! 

Tetapi apa kabar, Hilda? Apakah suami dan anak-anak semuanya sehat-sehat? 
Saya mendoakan sungguh-sungguh! 

Di surat kabar baru saja saya baca bahwa beberapa anak perempuan Cina 
mengajukan  permohonan agar mereka diperbolehkan ikut menempuh ujian 
guru! Horeee! Untuk kemajuan! Saya sungguh gembira tentang hal itu. 
Orang-orang Cina sangat keras dalam mempertahankan adat, dan sekarang kita 
lihat juga bahwa adat yang paling keras dan paling tua dapat dipatahkan juga!  

Saya mendapat semangat dan harapan! 

Ingin benar saya berkenalan dengan anak-anak Cina yang berani itu! Ingin sekali 
saya tahu pikiran, cita-cita dan perasaan mereka, jiwa mereka! 

Selamanya saya ingin mempunyai teman orang Cina! Pasti banyak keindahannya 
Sudah pernahkah nyonya menghadiri perkawinan Cina? Saya satu kali, dan saya 
tidak akan melupakannya!  

Seorang jutawan Cina di Semarang membuat kebun bagus sekali. Kebun itu 
terletak di atas bukit dan bukan main jelitanya. Bukit batu, gua, tebing-tebing, dan 
semuanya merupakan tiruan, ditumbuhi dengan tanaman paku, bunga-bungaan, 
dan pohon buah-buahan mini di sela pertamanan dan lorong yang 
melingkar-lingkar.  

Sebuah kubah bagus berdiri di tengah-tengah kolam bersudut banyak, tempat 
gurami dan ikan mas berenang-renang. Di sampingnya ada bukit. Di dalamnya ada 



gua dengan kamar mandi. Melalui tangga lingkar yang membelit gua itu, 
sampailah kita di atas bukit. Di situ berdiri dua buah kuil mini, pohon 
buah-buahan, dan segala macam bunga tumbuh dan bermekaran. Kebun itu 
merupakan dongeng yang menjadi kenyataan. Hanya polong-polong dan peri-peri 
yang berkilau-kilauan putih perak, masih harus tampil dari celah-celah bukti batu 
dan gua untuk melengkapi dongengnya. 

Gagasan yang mendasarinya itu adalah puisi, dan perwujudannya itu merupakan 
kesenian. Tetapi di mana ada kesenian tanpa puisi? Semua yang baik, yang luhur, 
yang suci, dalam satu kata segala yang indah dalam hidup ini dalah puisi! 

Dan, bagaimana pendapat nyonya sekarang mengenai bangsa kulit coklat, 
bagaimana ungkapan keseniannya? 

Aduhai, saya suka sekali membanggakan bangsa saya.  

 

Surat 17: 

Dibacakan oleh Laksmi Notokusumo 

20 Agustus 1902 

Kepada Nyonya van Kol 

Senang sekali! Berkat usaha dan kerja nyonya dan beberapa orang lainnya yang 
tak mengenal jerih payah, maka terbukalah mata negeri Belanda Raya untuk hal 
yang penting dalam pendidikan: yakni bacaan anak-anak.  

Dalam hal ini tentu lebih beruntunglah anak Belanda jika dibandingkan dengan 
anak Jawa yang tidak mempunyai buku satu pun kecuali buku pelajaran sekolah.  

Hari-hari ini kami berperang mulut dengan hangat mengenai pengaruh buku. 
Lawan kami menganggap semua buku tak berarti dan tak berguna; cita-cita, puisi 
adalah pekerjaan orang gila; buku itu nol, sama sekali tak berharga.  

Betapa terharunya kami, waktu pagi harinya membuka Majalah Amsderdammer, 



membaca karangan nyonya yang bagus tentang pengaruh buku.  

Kami orang awam, tak berharga, pendapat kami nol. Tapi sekarang seorang ahli 
bicara.  

Ingatkah nyonya nyonya akan malam tropik yang sejuk dan terang, ketika 
semuanya sedang istirahat, dan ketenangan tidak diganggu oleh apapun kecuali 
desir desau angin di puncak pohon nyiur, ektika angin malam dengan napasnya 
mengantarkan kepada nyonya bau kemuning, cempaka dan melati yang lembut 
dan harum?  

Semua buku kami ditulis dalam sanjak dan cara membacanya dengan 
dinyanyikan. 

Waktu yang paling nikmat ketika melepaskan lelah setelah seharian bekerja, 
orang Jawa mencari hiburan dalam nyanyian. Melupakan semua kesukaran 
hidupnya, meresapi sepenuhnya kehidupan masa silam yang indah yang 
dinyanyikannya. Nyanyian itulah yang mengantarkan jiwanya kepada masa 
lampau yang gemilang.  

"Bangsa Jawa merupakan bangsa yang suka mengenangkan masa silam," kata 
seorang sahabat kami tepat sekali. "Alangkah indahnya jiwa yang bermimpi di 
tengah tidur yang berabad abad lamanya itu." 

Bermimpi memang menyenangkan. Tapi, apa gunanya bila mimpi itu hanya 
tinggal mimpi? Mimpi haruslah dibuat lebih indah, lebih nikmat dengan 
mengusahakan mewujudkannya.  

Saya teringat pada kata-kata nyonya, 'untuk mencapai cita-cita, banyak 
angan-angan harus dilepaskan.' 

Dari kematian bunga musim semi yang baru, tumbuhlah banyak buah; demikian 
pula dalam hidup manusia, bukan? --karena ada angan-angan mati muda, 
akdang-kadang bisa timbul angan-angan lain, yang lebih baik, yang dapat 
menghasilkan buah.... 

Cita-cita besar telah kami lepaskan. Kami tahu dan kami sadari: demikian banyak, 



dan banyak lagi air mata serta darah luka hati yang harus dan akan tercurah 
mengairi buah muda itu supaya menjadi lebih besar.  

Terlintas dalam ingatan saya suatu malam yang belum lama berselang. Di 
Semarang kami berdua dibawa kenalan kami ke konser di gedung kumidi. Baru 
pertama kali itulah sepanjang hidup kami, bahwa kami berdua, tanpa adik tanpa 
ayah tanpa ibu berada di tengah-tengah lautan manusia yang luas. Kami hanya 
berdua, benar-benar menyendiri di tengah orang-orang yang sama sekali tidak 
kami kenal. Dan tiba-tiba kami berpikir, demikian pula hidup kami yang akan 
datang! Kami hanya berdua di lautan hidup yang luas. Tetapi kami tenang. Ada 
Tuhan yang mengawasi kami! 

 

Surat 18. 

Dibacakan oleh Laksmi Notokusumo 

12 Oktober 1902 

Kepada Nyonya Abendanon - Mandri 

Telah sejak setahun saya mendengar sesuatu tentang diri saya yang membuat 
saya sedih. Katanya saya genit. Jawab dengan jujur: banyak tingkahkah saya? 
Kalau ya, dalam hal apa? Saya sedih karenanya, sebab saya tidak mau ada sesuatu 
yang tidak patut pada diri saya atau di sekitar saya.  

Seseorang yang bukan orang yang suka mempercakapkan orang lain mengatakan, 
bahwa saya berbicara menggunakan mata saya. Betulkah itu? Saya telah minta 
pada adik-adik untuk memperhatikan tingkah laku saya. Lalu saya tanyakan, 
keistimewaan apa yang mereka lihat dan apa yang tampak dalam gerak mata 
saya? Dan adik-adik yang jujur dan selalu tahu mengatakan bahwa mata saya 
bersinar-sinar apabila saya banyak berbicara dengan siapapun. 

Percayalah, bahwa hal itu saya perbuat tidak dengan sengaja. Dan saya tidak 
pernah memikirkan dengan apapun untuk menarik perhatian. Dan kalau saya 
berbuat sesuatu seperti yang emreka tafsirkan, hal itu saya perbuat tanpa sadar. 



Rasanya aneh jika orang yang selama ini mengira sebagai gadis yang serius dan 
baik-baik, lalu sekonyong-konyong mendengar bahwa ia makluk yang banyak 
tingkah. Saya tercengang, lalu menjadi sedih seketika itu.  

Orang ingin agar saya menundukkan mata dengan susila, saya tidak mau! 

Saya ingin melihat orang-orang di dalam matanya. Tidak menundukkan mata 
untuk mereka, juga tidak menatap kepada matanya.  

Nyonya sudah tahu, betapa selama ini kami tak menghiraukan apa yang dikatakan 
orang. Tetapi dalam hal ini orang tidak boleh dan jangan sekali-sekali 
mengatakan, "Nah, itulah, begitulah jadinya kalau anak-anak perempuan itu 
mendapat didikan Eropa!"  

Pandangan seperti itu akan mengakibatkan kerugian yang tak terhingga. 
Faktanya, dalam suka dan duka kami selalu bersama bangsa Eropa. Apa yang saya 
perbuat sekarang? Tidakkah orang-orang Eropa turut menghayati perasaan 
kehidupan jiwa kami yang sedalam-dalamnya?  

Orang dapat merampas banyak dari kami, ya semuanya, tapi jangan pena saya. Ini 
tetap milik saya, dan saya akan berlatih dengan rajin menggunakan senjata itu. 
Janganlah kami terlalu banyak diusik sebab kesabaran yang sesabar-sabarnya 
akhirnya akan habis juga. Oleh karena itu kami akan menggunakan senjata itu, 
walaupun kami sendiri akan terluka karenanya.  

Surat 19. 

Dibacakan oleh Jajang C Noor 

25 April 1903 

Kepada Estella Zeehandelaar 

Pengecut, tidak dapat dimaafkan. Kami tidak segera berkirim surat kepadamu 
ketika ditetapkan putusan penting bahwa untuk sementara ini kami tidak akan 
mengecap buah semua usahamu yang luhur itu....Semuanya telah kami 
duga-duga akan terjadi. Tapi, sekali-kali tidak kami sangka-sangka bahwa dengan 
kemauan sendiri akan kami katakan, "Kami tidak akan pergi!" 



Jangan memikirkan kami. Pikirkan perkaranya, dan apa yang sebaik-baiknya bagi 
perkara itu. Sekarang kita lihat kenyataan lain: "Untuk perkaranya pada saat ini, 
tetap tinggal di Hindia lebih baik!" 

Kami sekarang bukan milik kami sendiri. Kami milik perkara. Pada waktu ini, cara 
mengabdi yang sebaik-baiknya kepada perkara itu ialah dengan tidak 
meninggalkan negeri. Orang banyak yang hendak kami tolong itu harus belajar 
mengenal kami dulu. Apabila kami sekarang pergi, maka kami akan menjadi asing 
bagi mereka. Dan kalau beberapa tahun lagi kami kembali, kami akan dipandang 
sebagai perempuan Eropa.  

Dan kalau orang tidak mau mempercayakan anak-anak perempuannya kepada 
orang-orang Eropa, akan lebih tidak mau lagi mereka berbuat demikian kepada 
seseorang, yang dipandangnya sebagai perempuan Jawa, tetapi bertabiat seperti 
perempuan Eropa.  

Yang menjadi sasarannya bangsa kami. Kalau bangsa ini menjadi benci kepada 
kami, apa faedahnya pertolongan pemerintah bagi kami? Soalnya sekarang, 
secepat-cepatnya mulai bekerja, menghadapkan umum kepada kenyataan, bahwa 
sekolah untuk anak-anak perempuan Bumiputera telah ada! Pada waktu ini kami 
diperhatikan orang, kami terkenal di seluruh wilayah pulau Jawa; kami harus 
mempertahankan semangatnya. 

Apabila kami pergi dan lama pula, perhatian itu makin lama akan makin berkurang 
dan akhirnya lenyap. Sekarang kami wajib memperkenalkan diri secara pribadi 
kepada bangsa kami, berusaha memperoleh simpatinya dan mengajar mereka 
menaruh kepercayaan kepada kami. Jika simpati dan kepercayaan itu sudah kami 
peroleh, maka kami bisa saja pergi. Soal ke Belanda itu tidak seluruhnya batal, 
Stella. kami masih selalu bisa pergi. Dan kalau kami pergi, berangkat dari Betawi 
akan lebih baik daripada dari sini. 

Sabar, seru orang budiman. Kami mendengar seruan itu, tetapi kami tidak 
mengerti. Baru sekarang kami mengerti, Stella. Sekarang tahulah kami akan 
makna semboyan semua orang pembaharu masyarakat, yaitu sabar. Perjalanan 
dunia tidak dapat dipercepat. Dengan bekerja terburu nafsu bahkan menjadi 



lambat.  

Kami harus mengendalikan hati kami. Tidak, Stella, usahamu tak sia-sia. Atas 
nama bangsa kami saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Bagi orang 
Jawalah segala jerih payahmu akan bermanfaat. 

Rencana kami, setelah ada balasan surat permohonan kami, kami akan segera 
pergi ke Betawi. Roekmini akan belajar menggambar, pekerjaan tangan, ilmu 
kesehatan, ilmu penyakit dan ilmu balut-membalut. Saya hendak belajar jadi guru; 
hanya satu ijazah saja yang hendak saya capai. Setelah mendapat ijazah itu, 
sekolah kami buka. Di Magelang atau Salatiga, dua-duanya berhawa sejuk dan 
banyak dokter militer. Rencana kami demikian besar; kalau sekolah itu sudah ada 
dan semuanya berjalan baik, di sekolah itu akan kami buka kursus untuk mendidik 
dokter-dokter perempuan, juru rawat dan bidan beranak. Yang akan mengajar 
dokter-dokter militer itu, dengan pimpinan kursus Roekmini. 

 

Surat 20.  

Dibacakan Oleh Jajang C Noor 

(Di antara surat pada bulan Juli, ada beberapa yang tidak boleh diterbitkan. 
Surat-surat itu di antaranya mengabarkan bahwa Kartini dan Roekmini tidak akan 
mempergunakan putusan Gubernemen, yang telah menyediakan uang sebesar 
4.800 gulden untuk keperluan belajar ke Betawi. Hal itu dikarenakan Kartini akan 
dinikahkah) 

1 Agustus 1903 

Kepada Nyonya van Kol 

Sepatah kata akan mengabarkan selekas-lekasnya kepada nyonya tentang 
perubahan baru dalam nasib hidup saya. Saya akan melakukan kewajiban kami 
yang mulia itu....seorang laki-laki yang cakap, mulia, akan mendampingi saya 
dalam usaha saya untuk bekerja bagi keperluan bangsa ini.  

Dalam hal ini dia sudah jauh lebih banyak usahanya daripada saya. Dia sudah 



berjasa, sedang saya sendiri masih harus mulai. Dia seorang penyayang dan baik 
hati.  Selain berbudi, otaknya tajam dan cair. Dia sudah pernah ke sana --ke 
tempat yang sangat didambakan oleh calon istrinya ini, tapi tidak dibolehkan oleh 
bangsanya, yaitu negeri Belanda. 

Ini perubahan yang sangat besar. Saling bantu dan bertukar pikiran di antara kami 
berdua akan merupakan jalan yang paling pendek menuju arah perwujudan 
cita-cita kami demi keselamatan bangsa kami. 

 

Nyonya belum tahu siapa tunangan saya itu. Dia adalah Raden Adipati Djojo 
Adiningrat, Bupati Rembang. Sekian saja dulu! Segera saya akan menulis lagi, dan 
mudah-mudahan dengan panjang lebar. 

 

Surat 21. 

Dibacakan oleh Ratna Riantiarno 

Rembang, 7 September 1904 

Kepada Nyonya Abendanon - Mandri 

Ibuku yang tercinta, 

Entah bagaimana harus saya ucapkan terimakasih atas baju bagus yang ibu 
hadiahkan kepada anak kami. Hadiah tersebut terlebih-lebih lagi saya hargai 
karena kami tahu, dalam keadaan yang bagaimana ibu mengerjakan hadiah itu 
kepada cucu ibu. 

Dari Roekmini kami tahu, bahwa sejak kembali dari Betawi keadaan kesehatan ibu 
tidak baik. Mengingat bahwa ibu sendiri kurang sehat, banyak sekali yang ibu 
pikirkan, dan seperti biasanya selalu sibuk sekali, masih ada waktu tersisa untuk 
memikirkan hadiah bagi anak kami. Dengan mata berkaca-kaca penuh rasa syukur 
dan bahagia baju itu kemarin saya amat-amati, dan berulang kali lagi saya 
melihatnya! 



Anak kami belum lahir, tetapi setiap saat bisa lahir. Saya merasa dia akan segera 
datang.  

Orang-orang yang melihat saya hari-hari terakhir ini mengatakan, saya luar biasa 
riang gembira. 

Saya sudah rindu benar menanti tangkai hati saya yang kecil itu. Sungguh senang 
mengetahui bahwa sekian banyak orang hari-hari terakhir ini turut merasai hidup 
saya. 

Sekian banyaknya hati memanjatkan doa yang sama, maka Tuhan tidak akan 
diam, Ibu...saya sungguh-sungguh yakin bahwa anak Ibu akan selamat. Tentu saja 
ibu akan mendapat kabar segera bila peristiwa besar itu telah tiba. 

Ibu saya sudah sejak dua minggu di sini. Dan seorang lagi nenek yang tua untuk 
mendampingi saya pada saat-saat sukar nanti. 

Di sini saya dirawat, dimanjakan dan dijaga seperti seorang puteri. 

Keranjang popok, tempat tidur, semuanya siap di kamar kami menunggu 
kedatangan buah hati kami. 

Dan Ibu sendiri, apa kabar, calon nenek? Bagaimana dengan tuan? 
Sungguh-sungguh saya berdoa, semoga ibu dengan tuan dalam keadaan sehat 
menerima surat ini. 

Apa kabar dengan Eddie? Apakah dia masih di negeri Cina? Dengan seksama daya 
baca karangannya di di majalah bulanan Elseviers. 

Alangkah pandainya anak itu menulis! Kak Eddie, masih ingatkan kiranya dia 
kepada saya? Kalau ibu menyuratinya sampaikan salam mesra Dik Kartini; 
ceritakan tentang kebahagiaan saya yang indah. 

Saya simpan baju hadiah dari ibu dalam peti bersama-sama baju-baju kecil 
lainnya, agar pakaian ini berbau harum. Alangkah harumnya bau jantung hati saya 
kelak! 

(Surat ini merupakan surat Kartini yang terakhir. Tak berapa lama, 13 September 



1904 anak laki-lakinya lahir. Dan 4 hari kemudian Kartini wafat.) 
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