
 
 
 
 

KEGIATAN  SEMINAR SEHARI   KERJASAMA  DINAS  SOSIAL  DENGAN 
MGMP SEJARAH DKI JAKARTA 

 
JUMAT 30 SEPTEMBER  2011  DI SMA NEGERI  1 JAKARTA, JL BUDI UTOMO 
JAKARTA. 
 
Seminar sehari  bertema “ Perempuan dalam arus sejarah  “ terlaksana  berkat adanya 
kerjasama antara  Dinas Sosial  Propinsi DKI Jakarta dengan MGMP Sejarah DKI  
diadakan  sesuai dengan jadwam MGMP Sejarah yaitu Jumat, 30 September 2011. 
Walaupun dilaksanakan bertepatan dengan  tanggal terjadinya Peristiwa G.30 S / PKI, 
tetapi tema seminar tidak berhubungan  sama sekali.  
Kegiatan diikuti oleh  guru-guru Sejarah  dari  lima wilayah DKI serta beberapa orang 
dari wilayah Jawabarat ( Bekasi ). Dari  60 undanga yang diedarkan, peserta yang hadir  
sekitar  49 orang. 
Acara  dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan sosial Prop DKI Jakarta : Susi Dwi Hartini M,  
kasi Ketahanan Sosial Dinas Sosial Prop DKI Jakarta, selaku ketua panitia,  Dra. Ratna 
Hapsari, M.Si, Presiden AGSI sebagai nara sumber , Didi Kwartanada dari yayasan Nabil  
sebagai nara sumber, Sumiah S.Sos dari kementian Sosial  juga sebagai nara sumber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam sambutannya, Kabid pemberdayaan sosial Dinas Sosial prop DKI Jakarta 
mengaharapkan bahwa nilai-nilai sejarah dapat di semai dan dikembangkan kepada 
generasi muda melalui pembelajaran sejarah di sekolah masing-masing. Dinas Sosial 
dalam hal ini Bidang pemberdayaan social di beberapa bagian mempunyai beberapa 
kegiatan untuk dapat memfasilitasi hak tersebut, Mungkin antara MGMP baik  tingkat 
propinsi maupun kota admnistrasi  dapat bekerjasama dengan dinas sosial.  
 
Sementara itu, Ketua MGMP Sejarah DKI   Drs. Warsono  menyambut baik ajakan 
tersebut  guna mengembangkan  komtenesi guru Sejarah  di DKI Jakarta dan sekitarnya, 
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disamping juga untuk lebih menggiatkan  aktivitas  guru Sejarah. Lebih lanjut  Warsono 
memaparkan beberapa kegiatan MGMP Sejarah DKI Jakarta yang bekerjasama dengan 
beberapa lembaga terkait termasuk dengan dinas sosial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada sesi  paparan,  sebagai narasumber pertama , Ratna Hapsari memaparkan tentang 
posisi Perempuan dalam arus sejarah Indonesia  terlebih dahulu  menampilkan  seorang 
tokoh dewi dalam agama Hindu yaitu Dewi Saraswati yang dalam Hindu dipuja sebagai 
Dewi Ilmu Pengetahuan. Seperti yang diuangkapkan bagaimana  ratna hapsari 
sedemikian  terpesona  dan mengidolakan  tokoh  dewi tersebut, walaupun bukan sebagai 
penganut Hindu. Dewi Saraswati  yang ditampilkan sedemikian cantik dengan multi 
intlegensi, bertangan empat,  masing-masing memegang berbagai simbul ilmu 
pengetahuan dan seni. Dalam kaitan dengan  peristiwa sejarah, ratna Hapsari lebih lanjut 
memaparkan bahwa perempuan pun memiliki posisi yang tidak kalah dengan pria.  
Dalam beberapa episode sejarah, perempuan selalu tambil  cukup dominan. Sebagai 
contoh :  adat tokoh Ratu Simo dari kerajaan Holing, Raja Patni dan Tribhuana 
Tunggadewi , Suhita di Majapahit,  Di Aceh,  sekitar th. 1641 ada empat putri raja yang 
naik tahta, Tokoh ratu Kalinyamat  di Mataram , Nyai Gede Waonogiri  di Banten, 
sampai dengan Cut Nyai Dhien, Maria Christina Tiahahu, Bahkan RA Kartini.  
Bagian akhir paparan disinggung tetantang Undang-undang Perkawinan tahu 1974 yang 
pada dasarnya memberi peranan pada pria lebih diminan dari perempuan. Walapun 
demikian tidak menutup kemungkian  perempuan untuk berprestasi. Walaupun demikian 
ratna hapsari menyadari  masih terasa adanya ketimpangan pencitraan perempuan  baik 
secara individual  maupuin kolektif. Bukan hal yang muda untuk bisa tampil kedepan  
bersaing dengan  para pria, perlu perjuangan dan waktu. 
 
Pada sesi kedua tampil  Didi Kwartanada dari yayasan Nabil.   
Didi  menyampaikan tema Belajar pluralisme dar Kartini. Dalam paparannya memang 
beliau lebih banyak menyampaikan  gagasan  Kartini sebagai salah seorang  yang p[unya 
peranan cukup menonjol dalam Sejarah Indonesia. Sumber yang digunakan  Didi adalah 
surat-surat Kartini kepada rekan-rekan Belanda nya, seperti  Ny Abendanon – Mandri,  
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Sikap pluralisme Kartini dapat diambil dari  Surat Kartini kepada  Ny Abendanon – 
Mandri 14 Des 1902 “ Kami ingin  benar berhubungan dengan orang-orang 
dari berbagai bangsa, kepercayaan dan aliran “  Didi menuliskan, bahwa suratnya 9 
Kartini ) tertanggal 27 Okt 1902  Kartini mengaku “ bahwa saya anak Buddha “ hal 
tersebut diungkapkan setela dia sembuh dari penyakitnya dengan minum abu lidi sesaji 
dari Klenteng di Welahan  atas saran seorang  Cina. 
Membaca cuplikan pemikiran Kartini diatas  hal utama yang menonjol adalah ketulusan 
hatinya dalam berinteraksi dengan berbagai golongan. Bagi dirinya kemajemukan adalah 
satu keniscayaan . banyak hal positif bisa diambil dari golongan yang berbeda sebagai 
pelajaran untuk mencapai kemajuan. Hal lain yang tak kalah pentingnya menurut Didi 
adalah  dari tulisan Kartini adalah sikapnya yang menekankan pada kesetaraan antar 
berbagai golongan. Satu golongan tidak boleh mendiskriminasikan lainnya.   
 
Sebagai pembicara terakhir......  
Sumiah S.Sos dari Kemesos lebih banya mengungkapkan tentang nilai-nilai 
kepahlawanan, termasuk pengertian, nilai kepahlawanan , strategi pewarisannya. 
Sepertinya  para peserta kurang antusias, sehingga lebih banya berbicara sendiri dari pada 
memperhatikan  sajian materi. 
 
Pada saat sesi tanyatawab, peserta lebih banyak tertarik pada posisi perempuan dalam 
masyarakat yang tidak perlu banyka meninggalkan kodratnya, walapun berhubungan 
kengan karir banyak wanita yang punya posisi diatas pria.  

Disamping itu juga muncul berbagai 
usulan dan ajakan  kerjasama untuk 
berbagai kegiatan yang saling 
memberikan manfaat pada lembaga 
masing-masing. 
 
Kemudian acara ditutup dengan doa dan 
menyanyikan lagu nasional : Bagimu 
Negeri “ yang dinyanyikan dengak 
hidmat oleh seluruh yang hadir. 
 
 
 

Sumber   : I Wayan Sumendra 
      Sekretaris  MGMP Sejarah DKI Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto-foto lain yang bisa ditampilkan  ! 
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