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Sekapur Sirih 
 

 
lhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah  

Swt, yang berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku ini dapat diselesaikan. Seperti 

pada buku pertama,Sejarah Pendidikan Perempuan Riau Sebelum Kemerdekaan,  

buku kedua ini ditulis ulang dari disertasi yang saya susun sebagai salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang Ilmu Sejarah pada Program 

Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Disertasi tersebut berjudul: Pendidikan 

Perempuan di Riau, Women’s Education in Riau (1915-2005) yang telah dipertahankan 

pada 4 Mei 2012 di Universitas Padjadjaran Bandung. 

Karena tema kajiannya yang lebih spesifik – yaitu mengenai kiprah pendidikan 

perempuan di Riau setelah kemerdekaan Indonesia --, kehadiran buku kedua ini, 

diharapkan bisamelengkapi gambaran pendidikan perempuan di Riau setelah era Kerajaan 

Siak. Harapan saya, meskipun buku kedua ini nampak seperti berdiri sendiri – karena 

diterbitkan secara terpisah – mudah-mudahan bisa mengantarkan pembaca untuk sampai 

pada kesimpulan yang utuh tentang bagaimana potret perempuan Riau dalam 

memperjuangkan hak-haknya untuk dapat mengenyam pendidikan. Sebuah perjuangan 

panjang yang memang tidak mudah untuk bisa diwujudkan tentunya. Apresiasi yang 

tinggi perlu diberikan kepada para tokoh pendidikan perempuan di negeri ini. Termasuk 

tokoh-tokoh pendidikan perempuan Riau yang terbukti sangat gigih dalam 

memperjuangkan nasib kaum mereka agar dapat memperoleh kesempatan mengenyam 

pendidikan. 

Keputusan untuk mengambil topik sejarah pendidikan perempuan di Riau ini, tidak 

akan bisa terwujud, tanpa adanya kesadaran, bahwa topik tersebut akan sulit dilanjutkan 

ke tahap penelitian disertasi. Kenyataan  bahwa topik sejarah perempuan di Riau belum 

benar-benar mendapat perhatian di dalam berbagai kajian Sejarah Riau, tampak jelas 

padaketerbatasan sumber dan informasi, telah cukup mengecilkan semangat. Namun, 

daya tarik topik tersebut, saya rasakan begitu kuat. Sejak awal, di dalam proses 

bimbingan, perubahan setting temporal, spasial dan permasalahan telah dilakukan agar 

topik tersebut dapat diteruskan ke tahap penelitian. Daya tarik lainnya yang membuat 

saya memilih topik ini, karena sebagai pengajar, bidang pendidikan telah menjadi dunia 

saya.Sebagai bagian dari masyarakat Riau, saya berminat menggali masa lalu kami. Ada 

bagian dari Sejarah Riau yang tanpa sengaja telah ditinggalkan atau ditimbun saja dalam 

memori kolektif masyarakat.Menyusun sejarah yang diingat dan membentuknya sebagai 

sejarah yang ditemukan, menjadi sebuah tantangan yang penuh emosi dan menguras 

energi. 

 

 

 

 

A 
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Selama studi dalam Program Doktor Sejarah, baik pada masa kuliah aktif, masa 

penelitian pendahuluan, proses penelitian yang cukup panjang -- termasuk masa 

penyusunan -- maupun pada tahap akhir penyelesaian, saya telah menerima bantuan dari 

banyak pihak dalam berbagai bentuk.Seperti, transformasi ilmu, bimbingan, saran, kritik, 

dan dukungan.  

Sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah 

bermurah hati membantu saya dalam proses penelitian hingga penulisan disertasi. Kepada 

Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., selaku Ketua Tim Pembimbing atau Promotor, 

dengan dedikasi yang tinggi, perhatian yang besar dan intens, dukungan tiada henti, 

ketelitian dan kesediaan setiap waktu untuk membimbing dan membantu saya melewati 

tahapan demi tahapan penyelesaian disertasi ini;  Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., yang 

berkenan membimbing saya dan merupakan kehormatan bagi saya dibimbing beliau 

sekali lagi setelah penyusunan tesis S2 saya pada tahun 1997; dan Prof. Dr. A. Sobana 

Hardjasaputra, M.A., atas bimbingan yang penuh kesabaran dan ketelitian. Penyelesaian 

disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan aktif dan bimbingan dari mereka. 

 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Dadang Suganda, 

M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I. 

Syarief Hidayat, M.S., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya. 

Kepada  para dosen yang telah memberikan banyak ilmu selama studi saya di program 

doktor, antara lain Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., Prof. Dr. H. Taufik Abdullah, 

M.A., Prof. Dr. A. Sobana Hardjasaputra, M.A., Dr. Sugeng Riyanto, M.A., Prof. Dr. 

Haryo S. Martodirdjo, Prof. Drs. Jakob Sumardjo, Prof. Dr. Dadan Wildan, M.A., Prof. 

Dr. Susanto Zuhdi, M.S., dan Dr. Mumuh Muhsin, M.Hum.  

 

Terima kasih sekaligus penghargaan yang tinggi, juga saya sampaikan kepada 

Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional atas bantuan 

yang diberikan dalam bentuk BPPS on going dan kesempatan mengumpulkan sumber 

melalui Sandwich Like Program  di Universiteit Leiden selama bulan September hingga 

Desember pada tahun 2010. Program tersebut telah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 

kegiatan heuristik, konsultasi, seminar, diskusi rutin dan terjadwal dengan advisor dan 

ahli terkait.Mereka adalah Prof. Dr. Marijke J. Klokke, selaku advisor saya dalam 

pengumpulan sumber dan Dr. Thomas J. Lindblad dalam bimbingan arsip Pemerintah 

Hindia Belanda. Keduanya dariUniversiteit Leiden, Dr. Jan van der Putten dari University 

of Singapore yang kebetulan sedang melakukan penelitian tentang sumber-sumber 

Melayu di Leiden, dan Dr. Tinneke Hellwig dari University of British Columbia, via 

email. Masukan mereka memberikan keragaman sumber yang dikumpulkan dan 

kedalaman permasalahan yang perlu diteliti. Dalam tataran ini, terima kasih juga saya 

sampaikan kepada staf perpustakaan di KITLV Leiden: Rini, Chaterine, Josephine; dan 

James dari Universiteit Bibliotheek Universiteit Leiden, atas bantuan mereka dalam akses 

sumber dengan keramahan dan kesabaran. 

 

Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Nazir, selaku 

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kepada Prof. Dr. Munzir Hitami, MA dan Prof. Dr. 

Ilyas, M.A, selaku PR I dan PR II. Merekalah yang setiap kali bertemu menanyakan 

perkembangan studi saya, memberikan saran, motivasi dan bantuan yang saya perlukan 

untuk percepatan penyelesaian studi saya.Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. 

Salmaini Yeli, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin di mana saya bertugas, atas pengertian 

dan dukungan morilnya. 
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Terima kasih juga saya tujukan kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistyono 

(Universitas Diponegoro) dan Dr. Sri Margana, M.Hum (Universitas Gajah Mada),  atas 

saran-saran mereka untuk kegiatan heuristik di Nationaal Archieft di Den Haag;  Prof.  

Dr. Tengku Silvana Sinar, M.A. (Universitas Sumatera Utara), yang memberikan 

sejumlah saran tentang perempuan Melayu dan buku kenang-kenangan dari ayahnya. Dr. 

Harto Yuwono, M.A. (Universitas Indonesia), yang telah membantu alih bahasasumber-

sumber kolonial, berikut diskusi untuk bentuk penulisan; dan terima kasih kepada semua 

pihak, yang karena keterbatasan tempat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi 

bantuan mereka sangat berarti dalam proses penulisan disertasi saya.  

 

Semua bimbingan dan bantuan tersebut semakin bermakna berkat pengertian, 

dorongan dan doa kedua orangtua saya: kerelaan mereka atas kesempatan bertemu yang 

terhalang dan intensitas komunikasi yang berkurang, karena kesibukan perkuliahan, 

kesadaran ayah saya tentang pentingnya studi saya dan keihlasannya atas ketidakhadiran 

saya tatkala beliausakit hingga meninggal. Perhatian dan doa dari bapak dan ibu mertua, 

dorongan dari adik-adik saya, pengertian dan dukungan yang tak kenal lelah dan 

menyerah dari suami, Drs. Widiarto, MA, dan suasana nyaman dan keriangan yang 

diciptakan oleh anak-anak kami, Nadia Ayu Amalina  dan Navira Alya Astadini, menjadi 

penawar untuk beban berat penyelesaian studi dan disertasi ini.       

 

 

Banyak orang telah memberikan informasi lisan yang berharga, terutama untuk bab 

ketiga, keempat dan kelima dari disertasi saya. Abdul Manan Harahap dan Rugayyah 

binti Abdul Muthalib di Siak Sri Indrapura; O.K. Nizami Jamil, H. Suhaili, dan Encik 

Hasnah di Pekanbaru, alm.Sariban Mesir, alm. Amir Muchlis, dan alm. Hasminar Saibun 

(ketiganya telah meninggal sebelum naskah disertasi ini diajukan), Rusjdi Muin, Eniwati 

Chaidir, dan Asmah Malin serta mereka yang tidak dapat disebutkan namanya satu per 

satu, namun bantuan mereka sangat berarti bagi penyusunan disertasi saya.Dalam 

menyusun ulang disertasi menjadi dua buku, saya mendapat bantuan tak ternilai dari adik 

saya Firman Rudiansyah, S.Ag dan Dewi Farema, S.Ag serta suami saya, Drs. Widiarto, 

MA. 

Kepada semua pihak yang membantu penyelesaian  studi dan disertasi hingga 

akhirnya bisa menjadi buku ini, tiada imbalan yang pantas dan setimpal untuk segala 

bantuan tersebut, kecuali dari Allah Swt. Semoga Allah Swt memberi pahala yang besar 

dan berlipat kepada mereka. Segala kebaikan yang berasal dari karya ini, semoga sampai 

kepada mereka, dan tentu saja tak seorang pun dari mereka memikul tanggung jawab atas 

keterbatasan karya ini.Semoga karya ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

yang positif bagi sejarah lokal di Indonesia. 

 

 

 

 

Pekanbaru, 2014 

 

Wilaela 

 

 

  



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | ix 

 

DAFTAR ISI 

 

Kata Sambutan Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau………………………………………………………  i 

Sekapur Sirih Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau…………………………...  iii 

Sekapur Sirih Penulis………………………………………………………….. v 

Daftar Isi……………………………………………………………………….  ix 

 

 

BAGIAN SATU 

Pendahuluan …………………………………………………………………... 1 

 

BAGIAN DUA 

Riau Era Kemerdekaan………………………………………………………. 7 

1. Sekilas TentangRiau………………………………………………………  7 

2. Masa Perang Kemerdekaan dan Pengakuan Kedaulan…………………… 9  

3. Pembentukan Provinisi Riau……………………………………………... 17 

4. Kondisi Riau di Awal Abad ke-21...................................................... 26 

5. Potret Pendidikan di Riau………………………………………………… 27 

6. Kondisi Sosial Budaya……………………………………………………. 32 

7. Situasi Ekonomi di Riau………………………………………………….. 39 

8. Keadaan Politik…………………………………………………………… 46 

9. Rangkuman……………………………………………………………….. 47 

 

BAGIAN TIGA 

Pendidikan Perempuan Riau: Masa Kemerdekaan………………………….. 49 

1. YKWI……………………………………………………………………. 51 

2. Syamsidar Yahya (1914 – 1975) : Pendiri……………………………… 53 

3. Pendidikan Kaum Ibu…………………………………………………… 62 

4. Madrasah Awaliyah……………………………………………………… 63 

5. Majlis Guru……………………………………………………………… 64 

6. Murid – Murid………………………………………………………… . 65 

7. Yayasan dan Kepengurusan……………………………………………… 66 

8. Bangunan Gedung dan Pendanaan……………………………………... .. 72 

9. SKPI (1953 – 1981)…………………………………………………… .. 74 

10. Perkembangan YKWI………………………………………………… . 85 

11. Diniyah Putri Pekanbaru (1965 – 2005)……………………………… .. 90 

12. Chadijah Ali (1925 – 1986) : Pendiri…………………………………. .. 90 

13. Latar Belakang………………………………………………………… .. 96 

14. Diniyah Putri : Masa Awal……………………………………………… 100 

15. Majlis Guru……………………………………………………………... 106 

16. Murid – Murid………………………………………………………….. 109 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | x 

 

17. Yayasan dan Kepengurusan……………………………………….. 119 

18. Pendanaan………………………………………………………….. 120 

19. Perkembangan Diniyah Putri……………………………………… 122 

20. Fasilitas…………………………………………………………….. 137 

21. Kategori Madrah…………………………………………………… 139 

22. Peran Diniyah Putri Padang Panjang……………………………… 145 

23. Rangkuman………………………………………………………… 148 

 

BAGIAN EMPAT 

Simpulan………………………………………………………………. 157 

 

DAFTAR SUMBER…………………………………………………… 165 

 

TENTANG PENULIS………………………………………………… 190 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN SATU 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan |    1 

 

1 

PENDAHULUAN 
 
 

ada zaman kemerdekaan, tepatnya setelah pengakuan 

kedaulatan, lembaga pendidikan perempuan di Riau dimulai 

di Pekanbaru. Pada tahun 1952, sejumlah ibu yang tergabung 

dalam Yayasan Kesatuan Wanita Islam (YKWI) di bawah pimpinan 

Syamsidar Yahya (1914-1975), menyelenggarakan kegiatan pengajian 

agama Islam setiap Jum’at. Selain itu, mereka juga membuka Madrasah 

Awaliyah untuk anak-anak. Dalam perkembangannya, YKWI kemudian 

membuka Sekolah Kepandaian Putri Islam (SKPI) (1953-1981), yaitu 

sekolah khusus untuk anak-anak perempuan.  

Lembaga pendidikan perempuan lainnya yang turut mewarnai sejarah 

pendidikan setelah Provinsi Riau dibentuk adalah,Diniyah Putri Pekanbaru 

(1965).Sejak awal berdiri hingga sekarang, lembaga yang didirikan oleh 

Chadijah Ali (1925-1986) ini, bertahan sebagai lembaga pendidikan agama 

dengan sejumlah perubahan mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah 

dan tuntutan zaman.Terkait dengan situasi pendidikan perempuan di Riau 

pasca kemerdekaan, dalam tulisan berikut ini dipaparkanlembaga pendidikan 

perempuan di Riau pada masa kemerdekaan. Untuk kontinuitas dengan buku  

saya sebelumnya, Potret Pendidikan Perempuan di Riau Sebelum 

Kemerdekaan,  dalam kajian ini juga dipaparkan persamaan danperbedaan 

lembaga pendidikan perempuan di Riau selama kurun waktu sembilan puluh 

tahun (1915-2005). 

Hal ini penting, mengingat salah satu tujuan dari kajian ini iniadalah untuk 

menyusun sejarah pendidikan perempuan di Riau. Topik sejarah pendidikan 

perempuan di Riau ini perlu diungkap karena, berbagai karya dan kajian 

terdahulu tentang pendidikan di Riau, belum menjadikan pendidikan  

 

 

 

 

 

 

 

P 
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perempuan sebagai sebuah tema kajian tersendiri. Selain itu, ditemukan 

pula sejumlah sumber atau evidensi yang dapat diandalkan untuk melengkapi 

fakta sebelumnya tentang pendidikan perempuan di Riau. Misalnya tentang 

kapan tepatnya Sultanah Latifah School didirikan dan kepastian nama sekolah 

tersebut. Termasuk gambaran mengenai mata pelajaran dan perkembangan 

murid-muridnya, keadaan lembaga kuttab yang cukup marak tumbuh di 

Sumatera Timur, perdebatan tentang perlu-tidaknya anak gadis mengenyam 

pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah rendah, hingga berbagai pembatasan 

sosial atas kebebasan perempuan di ranah publik. 

Selain adanya sumber baru dalam bentuk tulisan, dengan memberi 

perhatian kepada sejarah yang diingat (remembered history) melalui saksi 

sejarah dan saksi sezaman, telah menjadikan karya ini berbeda dengan karya 

sebelumnya tentang pendidikan di Riau. Dengan menggunakan konsep-konsep 

ilmu sosial, interpretasi baru juga berhasil dilakukan terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan perempuan di Riau selama kurun waktu mendekati 1 abad, dari awal 

abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Selama ini, eksistensi lembaga-lembaga 

pendidikan tersebut hanya dilihat sebagai sesuatu yang mandiri, khas, dan tidak 

terhubung antara satu dengan yang lainnya. Padahal melalui kajian lebih 

mendalam, ditemukan bahwa di samping adanya kekhasan yang menjadikan 

setiap lembaga tersebut berbeda dan unik, juga terdapat keumuman atau 

persamaan antar lembaga, yang selama ini luput dari kajian. Oleh karena itu, 

penulisan dan publikasi sejarah pendidikan perempuan di Riauini menjadi 

niscaya dan mutlak perlu untuk dilakukan.  

Terkait dengan persoalan penulisan sejarahsembilan puluh tahun 

pendidikan perempuan di Riau, peristiwa dalam kurun  waktu tersebut dibagi 

menjadi dua babak: masa sebelum kemerdekaan -- yakni masa kolonial Belanda 

hinggamasa pendudukan Jepang
1
 --, dan masa setelah proklamasi kemerdekaan. 

Pembahasan telah dimulai -- dari awal abad ke-20 dan tahun 1915 sebagai 

tonggak awal -- tatkala pendidikan modern yang diperkenalkan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda mulai didirikan di Riau, seperti Hollandsch Inlandsch School 

(HIS) di Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 September 1915.  

 

 

 

 

                                                
1Untuk gambaran tentang kondisi pendidikan perempuan di Riau pada era 
kolonial, lihat buku  Potret Pendidikan Perempuan di Riau Sebelum Kemerdekaan 

(Wilaela, Pekanbaru, LPPM UIN Suska Press : 2013). 
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Sekalipun sekolah ini bersifat sekolah koedukasi (mencampur murid laki-

laki dan perempuan) dan diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan 

terkemuka saja, tetapi keberadaannya secara tidak langsung telah mengawali 

tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan modern di Kerajaan Siak, termasuk 

pendidikan perempuan. Pada tahun 1915 itu juga, mulai dibuka sekolah-sekolah 

Kelas Dua (Inlandsch School) di Riau (AVIO, 1916: 120, 136; Plas, 1917: 122) 

yang menyelenggarakan pendidikan koedukasi.  

Keberadaan sekolah-sekolah gubernemen dan koedukasi sedikit-

banyak telah mempengaruhi pandangan sebagian penduduk tentang perlunya 

pendidikan modern khusus untuk perempuan saja dan tidak dicampuri oleh 

pemerintah. Penentuan tonggak akhir tahun 2005 sebagai akhir kajian karena 

satu-satunya lembaga pendidikan khusus perempuan yang masih berdiri 

hingga tahun tersebut (bahkan beberapa tahun setelahnya) adalah M.Ts. dan 

M.A. Diniyah Putri Pekanbaru di bawah Yayasan Diniyah Pekanbaru.  

Ada dua alasan mengapa tahun 2005 dijadikan tonggak akhir. 

Pertama, karena pada tahun tersebut ditandai dengan upaya Diniyah Putri 

Pekanbaru menerapkan program plus pondok pesantren agar tetap bertahan 

dalam dinamika pendidikan di Riau.
2
Kedua, pada tahun 2005, Diniyah Putri 

Pekanbaru genap mencapai usia 40 tahun, usia dewasa dalam perjalanan 

sejarah seseorang atau institusi. Dalam usia tersebut, Diniyah Putri 

Pekanbaru telah melalui dua era, Orde Baru dan Reformasi, yang diharapkan 

dapat memperkaya gambaran sejarahnya. 

Memang, penetapan tonggak tentang awal dan akhir dari sejarah 

pendidikan perempuan di Riau ini, tidak sesuai atau tidak sama dengan 

periode dalam sejarah nasional. Hal ini dimungkinkan karena terkait dengan 

ketersediaan sumber yang dapat digunakan. Menurut Taufik Abdullah (2005: 

12, 332-333), ini dapat dibenarkan, karena kajian sejarah lokal  

 

 

                                                
2Kesulitan dalam menentukan tonggak awal dan akhir kajian ini karena kajian ini 
merupakan kajian sejarah sosial-budaya. Jika tonggak awal dimulai dari tahun 
berdirinya lembaga pendidikan perempuan pertama di Riau, Sultanah Latifah 
School (1927), maka tonggak akhirnya, sebaiknya tahun penutupannya. Untuk 
YKWI, sekalipun masih berlangsung hingga sekarang, tetapi pendidikan khusus 
perempuan yang dikelolanya (SKPI), telah ditutup pada tahun 1981, dan saat ini 
hanya menyelenggarakan pendidikankoedukasi. Diniyah Putri Pekanbaru menjadi 

satu-satunya dari 5 lembaga pendidikan khusus perempuan di Riau yang masih 
bertahan menyelenggarakan pendidikan khusus perempuan hingga saat ini.  
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biasanya terbentur oleh kelangkaan catatan atau sumber. Akan tetapi, 

untuk menghindari keterasingan sejarah lokal dan mengangkatnya dari 

sejarah yang bersifat mikro ke dalam konteks makro (Kartodirdjo, 1992: 73-

74), penggalan waktu hampir satu abad tersebutdiupayakan untuk mengikuti 

pembabakan Sejarah Nasional Indonesia. Dengan begitu, pembabakan kajian 

ini dibagi dalam periode: Masa Penjajahan (Kolonial Belanda dan 

Pendudukan Jepang) dan Masa Kemerdekaan (Pengakuan Kedaulatan dan 

menjelang hingga setelah Provinsi Riau didirikan). Dengan menelusuri 

perjalanan pendidikan perempuan di Riau selama sembilan puluh tahun 

(1915-2005), yaitu dari masa Pergerakan Nasional Indonesia hingga era 

Orde Baru dan selama satu dasa warsa Reformasi berlangsung, diharapkan 

dapat disusun gambaran utuh tentang dinamika pendidikan perempuan di 

Riau sebagai bagian dari Sejarah Nasional Indonesia.  
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2 

SEKILAS TENTANG RIAU 

 

 

 

 

ada awal kemerdekaan, Riau merupakan sebuah Keresidenan 

dengan residen yang berkedudukan di Pekanbaru. Pulau 

Sumatera merupakan provinsi tersendiri dengan gubernur 

Sumatera  berkedudukan di Medan. Pada tahun 1948, Keresidenan Riau 

menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang beribukota di 

Bukittinggi. Kemudian, Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Pada 

Januari 1959, Pekanbaru ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Riau 

(Mardjani, 1959; Idris, 1984:  86-88; Lutfi et al, 1999:  635-684).
3
 

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan dengan luas lebih 

kurang  8.915.016 hektar atau 89.150 km². Wilayahnya membentang dari 

lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka. Lokasinya terletak antara 

1 ͦ 05΄00" Lintang Selatan dan 02 ͦ 25΄00" Lintang Utara atau antara 100 ͦ00΄00" 

- 105 ͦ 05΄00" Bujur Timur.
1
 Berdasarkan data BPS Riau 2004 dan sesuai 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, wilayah lautan Riau sejauh 12  

 

 

 

 

 

 

                                                

 
3Sampai saat ini, Provinsi Riau telah dipimpin oleh gubernur sebagai berikut:(1) 
Mr. S.M Amin (1958-1960), (2) H. Kaharuddin Nasution (1960-1966), (3) H. Arifin 
Ahmad (1966-1978), (4) H. R. Subrantas (1978-1980), (5)  H. Prapto Prayitno. Plt 
(1980), (6) H. Imam Munandar (1980-1988), (7)  H. Baharuddin Yusuf Plh. (1988); 
(8) Atar Sibero, Plt. (1988), (9) H. Soeripto (1988-1998), (10) H. Saleh Djasit (1998-
2003), (11) H.M. Rusli Zainal (2003- 2008), (12) Wan Abu Bakar, Plt. (13) H.M. 
Rusli Zainal (2008-2013). Pada 4 September 2013 dilangsungkan pemilu kada tuk 
memilih gubernur ke-13 Provinsi Riau, hasilnya pemilukada dua putaran (30 
Oktober 2013) dengan pasangan bakal calon Herman Abdullah-Agus Widayat 
dan Anas Makmun-Andi Rahman.   
4 Data terakhir berdasarkan data BPS Riau 2010. 
 

P 
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mil dari garis pantai. Adapun batas-batas Provinsi Riau adalah: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Sumatera Utara; 

 Sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; 

 Sebelah timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; 

 Sebelah barat berbatasan dengan  Provinsi Sumatera Barat dan 

bagian barat daya Sumatera Utara. 

 

Peta Riau setelah Pemekaran Tahun 2004. 

Sumber: http://www.google.co.ide/denaputra.blogspot.com/riau-

province.Download Kamis, 9 Pebruari 2012. Pukul. 06.58 AM. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau yang menerbitkan 

Riau dalam Angka Tahun 2004, daerah Riau sebelum ada pemekaran 

wilayah, terdiri dari lima kabupaten (Kampar, Inderagiri Hulu, Inderagiri 

Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Riau) dan dua kotamadya (Pekanbaru dan 

Batam). Jumlah tersebut, bertambah menjadi enam belas kabupaten/kota, 

setelah pemekaran wilayah sejak tahun 2001. Kemudian mulai 1 Juli 2004, 

Kepulauan Riau menjadi satu provinsi tersendiri dan wilayah Provinsi Riau 

pada tahun 2005 menjadi sebelas kabupaten/kota.
5
 

                                                
5Kesebelas kabupaten/kota tersebut yaitu: Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota 
Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Inderagiri Hulu, 
Kabupaten Inderagiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. 

http://www.google.co.ide/denaputra.blogspot.com/riau-province
http://www.google.co.ide/denaputra.blogspot.com/riau-province
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Wilayah Riau terdiri dari kepulauan dan daratan. Sebagian besar 

wilayah kepulauan di Riau, pada tahun 2004, merupakan provinsi tersendiri, 

yaitu Kepulauan Riau. Di wilayah daratan, Riau terdiri atas tanah dataran 

rendah, dengan hutan-hutan primer dan sekunder. Di sana-sini terdapat 

aliran-aliran sungai besar dan kecil, genangan rawa-rawa, danau-danau kecil 

dan tanah-tanah yang terendam air. Selain itu, juga terdapat bukit-bukit. 

Sebagian gundul ditumbuhi alang-alang, yang terletak di dekat perbatasan 

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara sebagai bagian dari 

Bukit Barisan (Parsudi, 1995: 35).  

Sejak zaman lampau hingga kini, sungai masih merupakan sarana 

transportasi dan sarana perekonomian yang vital bagi warga Riau. Sungai-

sungai tersebut menjadi faktor penunjang utama sektor transportasi 

perhubungan dan pertanian. Paling tidak, terdapat 15 sungai. 4 di antaranya 

merupakan sungai yang memiliki arti penting sebagai sarana transportasi 

perhubungan. Keempat sungai itu, yakni: Sungai Siak, panjang 300 km 

dengan kedalaman 8-12 meter; Sungai Rokan, panjang 400 km dengan 

kedalaman 6-8 meter; Sungai Kampar, panjang 400 km dengan kedalaman 

lebih kurang 6 meter; dan Sungai Inderagiri, panjang 500 km dengan 

kedalaman 6-8 meter. Keempat sungai ini, berawal dari dataran tinggi Bukit 

Barisan, bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, serta dipengaruhi 

oleh pasang surut laut (Siahaan et al., 2002: 6; BPS Riau, 2004). 

 

Masa Perang Kemerdekaan dan Pengakuan Kedaulatan 

Riau pada masa revolusi fisik, berada dalam keadaan perang. Akan 

tetapi, usaha-usaha untuk pemulihan ekonomi di Riau mulai tampak, 

terutama dilakukan oleh para pedagang. Mereka mengadakan ekspor hasil 

usaha rakyat, terutama karet ke Singapura, dan sebaliknya, mengimpor 

barang-barang konsumsi keperluan rakyat. Kapal-kapal kepunyaan 

pedagang-pedagang Indonesia mulai beroperasi. Antara lain Sikat Mas dan 

Sempurna milik Saleh Abbas Concern;Benang Mas dan  Jarum Mas milik 

A. Rahman. Dengan lancarnya hubungan perdagangan ke Singapura 

tersebut, penghidupan rakyat mulai meningkat.  

Rakyat sudah berpakaian agak lebih layak, sekalipun masih banyak 

rakyat yang memakai baju dari kulit kayu. Lasykar-lasykar juga dapat 

melengkapi diri   
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mereka dengan pakaian seragam yang dibeli sendiri. Rakyat dengan 

sadar sudah giat kembali bertani. Para mubaligh dan guru agama pun terus 

membangkitkan semangat rakyat. Kekurangan beras diatasi dengan 

mendatangkan beras dari luar. Kekurangan beras itu terjadi, selain karena 

diambil Jepang pada masa pendudukan, juga karena para petani banyak 

beralih profesi dari bertanam padi ke penyadapan karet, karena harga karet 

kian naik (Lutfi et al., 1999:  520-521, 590;  Idris, 2000:  111-115; Saleh, 71 

tahun). 

Setelah proklamasi, berbagai perubahan di bidang ekonomi tidak hanya 

terjadi di Riau. Wilayah Sumatera secara keseluruhan, juga mengalami 

perbaikan. Menurut laporan Mr. Hermani (Raliby, 1953: 316), pemimpin 

utusan Pemerintah Pusat yang pertama sekali mengunjungi Sumatera pada 

tanggal 6 Juni 1946, berbagaiusaha bidang perindustrian di Sumatera telah 

diperbaharui kembali. Keadaan yang mulai membaik itu lalu terkendala 

dengan mulai gentingnya situasi hubungan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Belanda. Tatkala Agresi Pertama (1947), perairan Riau 

diblokade oleh kapal-kapal perang Belanda sehingga perdagangan ke 

Singapura menjadi terhambat.  

Lalulintas barang pun akhirnya menjadi macet. Keadaan kian susah, 

akibat adanya peristiwa gagal panen padi rakyat yang menyebabkan timbul 

kelaparan di beberapa tempat, seperti di Taluk Kuantan dan Inderagiri Hulu. 

Penerobosan terhadap blokade Belanda terpaksa dilakukan. Barang-barang 

yang akan dibawa ke Singapura dipusatkan di Bagansiapi-api, Batam Tua, 

Sungai Apit, Selatpanjang, Penyalai dan Tembilahan. Kekurangan bahan 

makanan tersebut diatasi dengan cara mendatangkan sagu, jagung dan lain 

lain dari luar. Situasi seperti ini berlangsung sampai Agresi Kedua pada 

Desember 1948 (Raliby, 1953: 316, 317; Maarif, 1987: 94; Lutfi et al., 1999:  

591). 

Tidak berapa lama setelah Proklamasi Kemerdekaan, terjadi berbagai 

pembenahan pemerintahan. Komite Nasional Indonesia (KNI) resmi 

dibentuk di Pekanbaru. KNI bertugas mendampingi residen. KNI, 

sebagaimana dinyatakan di dalam pidato Wakil Presiden Mohmmad Hatta  

pada tanggal 29 Agustus 1945, memiliki sifat representatif atau perwakilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1948, keluarlah Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1948, tentang pemerintahan daerah yang membagi Sumatera 

menjadi tiga provinsi: Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan Sumatera 

Utara.  
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Keresidenan Riau bersama dengan Keresidenan Jambi dan Sumatera 

Barat, merupakan Provinsi Sumatera Tengah. Karena Agresi Kedua pada 

Desember 1948, realisasi Undang-Undang tersebut belum dapat diterapkan 

hingga awal tahun 1950.  Di Tanjungpinang didirikan Dewan Riau (Riouw 

Raad)dan Advies Raad di tiap tiap kota afdeling (kewedanaan), dengan tugas 

utama menyusun undang-undang dan peraturan-peraturan. Di bidang politik, 

dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta  No. X 

tanggal 1 November 1945 tentang pembentukan partai politik, maka 

berdirilah di Riau berbagai partai politik, sebagai cabang dari partai yang 

telah dibentuk di ibukota Republik Indonesia (Riouw Raad, 1948; Raliby, 

1953:  22, 27; Lutfi et al., 1999: 460, 490). 

Kaum perempuan tidak ketinggalan turut memasuki organisasi dan 

gerakan. Mereka membentuk organisasi massa perempuan yang tidak 

berafiliasi dengan partai-partai politik. Organisasi itu diberi nama Persatuan 

Wanita Republik Indonesia (Perwari). Sub organisasi Muhammadiyah juga 

menyemarakkan kehidupan sosial dan politik di Riau. Pada awal tahun 1947, 

Hamka (1975: 47, 54) menyaksikan, barisan yang paling besar di Sumatera 

adalah Hizbullah Muhammadiyah. Ada juga kepanduan Hisbul Wathan 

untuk pemuda Muhammadiyah dan Sabil Muslimat untuk kaum perempuan 

dan Aisyiah. Sementara itu, organisasi politik seperti Masyumi, membentuk 

gerakan pemuda Islam bernama Lasykar Sabilillah dan gerakan wanita Islam 

yang diberi nama Muslimat Masyumi. Dalam gerakan tersebut, kaum 

perempuan tampil secara aktif. Diantaranya adalah Chadijah Ali dan 

Syamsidar Yahya, yang kemudian berperan dalam pendidikan perempuan di 

Riau.  

Revolusi kemerdekaan Indonesia, telah menyebabkan pendidikan 

berada dalam keadaan yang cukup parah dan  masih memprihatinkan. 

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan -- antara lain gedung-gedung 

sekolah, alat pelajaran, dan guru-guru -- sangat menyedihkan. Sebagian dari 

gedung-gedung sekolah dimusnahkan oleh badan-badan perjuangan. Ada 

juga yang digunakan sebagi kantor umum atau diduduki tentara. Alat 

pelajaran pun banyak yang hilang atau rusak. Para gurunya, banyak yang 

meninggalkan lapangan pendidikan untuk memasuki dinas ketentaraan. 

Bahkan, di daerah Siak, ada juga warga yang menyelamatkan hidupnya di 

negeri tetangga,  
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Malaysia. Sebagaimana dikisahkan oleh Misbah Thaib (Puanri, 2010: 

33), setelah pemulihan kedaulatan, ia diminta pergi ke Bengkalis untuk 

mengajar di Sekolah Rakyat. Alasannya karena, guru sebelumnya yang ada 

di  di sana, telah pergi ke Malaysia.  

Sampai tahun 1950, pemerintah masih belum juga dapat menentukan 

 dan merumuskan dasar pendidikan nasional. Berkat semangat dan kemauan 

pemerintah dan masyarakat, bidang pendidikan lambat-laun akhirnya  

mengalami berbagai perbaikan. Secara nasional, bangunan-bangunan sekolah didirikan 

menurut kemampuan negara sehabis perang (Mestoko, 1986: 144-147; Sjamsuddin et al., 

1993: 1). Pasca pengakuan kedaulatan, sekitar tahun 1953-1954, di Indonesia telah 

terdapat pendidikan dasar seperti Sekolah Rakyat yang dapat ditempuh oleh murid dari 

usia 7 tahun hingga 12 tahun. Ada juga Sekolah Menengah Pertama, seperti Sekolah 

Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Guru-B (4 tahun), Sekolah Tehnik (ST) 

Pertama (2 tahun). Pemerintah  juga membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) (tiga 

tahun), yang hanya menerima murid-murid perempuan (Palmer, 1957: 320- 322).  

 

Sketsa Jenjang dan Lembaga Sistem Pendidikan Nasional Indonesia 

Tahun 1951 (Sumber: Palmer, 1957) 
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Realisasinya di Riau adalah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

dibuka tahun 1946, sebagai sekolah menengah pertama yang didirikan di 

Riau. Gedung sekolahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan pemuda-

pemuda pejuang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, juga dibuka Sekolah 

Kepandaian Putri oleh masyarakat yang tergabung dalam organisasi 

Perwari,
6
 antara tahun 1946-1947. Kemudian disusul oleh YKWI dengan 

mendirikan Sekolah Kepandaian Putri Islam (SKPI) -- sebagaimana akan 

dipaparkan nanti. Di beberapa tempat yang agak besar di Riau, seperti 

Pekanbaru, Tanjungpinang, Rengat, Taluk Kuantan, Tembilahan, Karimun, 

Siak Sri Inderapura, Bangkinang dan lain-lain,  dalam kurun waktu yang 

berdekatan, juga didirikan Sekolah Rakyat, ST, SKP, SMEP, SMEA, SGB 

dan SGA  (Sjamsuddin et al., 1993: 18; Suwardi et al.,  2004: 43-44; Yusuf 

et al., 2004: 382). 

Adapun SMA pertama di Pekanbaru adalah SMA Setia Dharma, yang 

didirikan pada tahun 1956 dengan Abdul Muin Rangkayo Dt. Maharajo 

sebagai salah seorang pendirinya. Guru-guru yang diminta untuk mengajar, 

terdiri dari kepala jawatan lulusan pendidikan Barat. Abdul Muin  menjadi 

salah seorang guru yang turut mengajar di SMA Setia Dharma. Untuk 

sekolah lanjutan ST di Pekanbaru, sempat dibuka STM Karya Bhakti yang 

dipelopori oleh Dt. Wan Abdurrachman dan Tengku Kamaruzzaman. ST 

Pekanbaru ini kemudian sejak Juli 1967 berubah menjadi STM Negeri.  

Selain itu, Muhammadiyah membuka pula ST dan STM di Pekanbaru, 

STM Perkapalan di Tanjungpinang, dan STM Swasta di Taluk Kuantan. 

Sekolah pertanian yang berupa kursus, dibuka di Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru. Kursus pertanian itu, kemudian dijadikan sebagai Sekolah 

Pertanian Menengah Atas (SPMA). SMA Negeri di Pekanbaru, untuk 

pertama kali didirikan oleh pemerintah pada tahun 1956. Bagian pertama 

dari bangunan gedung SMA Negeri tersebut, yang kemudian menjadi SMA 

Negeri I Pekanbaru, dibangun oleh Caltex Pacific Oil Company tahun 1957.  

 

                                                
6Berdasarkan catatan tangan Chadijah Ali tentang riwayat hidup singkatnya, 
diketahui, di Pekanbaru, sebelum tahun 1952, yaitu sekitar tahun 1945-1948, 
terdapat SKP yang didirikan oleh organisasi Perwari (Persatuan Wanita 
Indonesia). Akan tetapi, dalam perkembangannya, informasi tentang keberadaan 
SKP Perwari ini, tidak diketahui lagi, kecuali sebatas dari catatan Chadijah Ali 
yang pernah menjadi guru di sana. 
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Kisah SMA Negeri pertama ini pada awal mula didirikan pernah 

dituturkan oleh Soeman Hasibuan (Dok. YKWI; Hamidi, 1989: 34; Kasiri, 

1993: 102-103; Lutfi et al., 1999:  630).   

Pada permulaan pengakuan kedaulatan (1950), di Riau masih 

dibenarkan adanya sekolah bangsa asing. Di beberapa kota di Riau, seperti 

Pekanbaru, Tanjungpinang, Rengat, Bangkinang, Bengkalis, Dumai dan lain 

lain, sempat dibuka sekolah-sekolah bangsa asing, yang semuanya bersifat 

swasta. Sebagian gurunya adalah guru negeri. Akan tetapi, setelah 

pembenahan pendidikan berlangsung, sekolah Cina RRT, sekolah Cina 

Taiwan, Sekolah Amerika, sekolah Belanda, dan sekolah-sekolah bangsa 

asing lainnya, tidak dibenarkan lagi (Lutfi et al., 1999: 631; Jamaluddin, 

2009).  

Di samping pembukaan sekolah negeri yang bersifat umum, pemerintah 

juga memperhatikan pendidikan agama. Pada awal kemerdekaan, madrasah 

tidak dengan sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. 

Madrasah memang terus hidup, namun tidak memperoleh bantuan 

sepenuhnya dari pemerintah. Lambat laun ada perhatian dari pemerintah, 

sebagaimana disampaikan di dalam pidato Sekjen Kementerian Agama, R. 

Mohammad Kafrawi, pada upacara peresmian gedung baru PGAI di Padang 

tanggal 2 Juni 1957. Politik pengajaran negara yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Agama, antara lain memberikan perhatian sebanyak-banyaknya 

kepada sekolah-sekolah agama yang tengah mempersiapkan diri untuk ikut 

melaksanakan program wajib belajar (Ali, 1971: 29; Shaleh, 2004: 22, 26).  

Tidak hanya pemerintah yang berusaha membenahi pendidikan. 

Masyarakat juga turut serta memberi perhatian kepada pendidikan. Di bidang 

pendidikan agama, sekalipun sekolah-sekolah agama modern telah didirikan, 

tetapi pendidikan agama Islam, seperti belajar mengaji al-Qur‟an secara 

tradisional di rumah guru setelah shalat Maghrib hingga menjelang shalat 

Isya,  masih tetap berjalan (Boland, 1985: 118). Para guru biasanya adalah 

orang-orang yang dituakan di dalam lingkungan masyarakat. Seperti: tuan 

guru, tuan syekh, alim ulama, dan pendatang-pendatang yang memiliki 

wawasan pemikiran yang dipandang lebih baik oleh penduduk setempat.  

Ada juga madrasah yang mengajarkan pengajian al-Qur‟an dan agama 

Islam. Selain dua bentuk pengajaran agama tersebut, anak-anak belajar 

mengaji dan pengetahuan agama Islam pada sore hari, setelah paginya 

mereka 
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 belajar di sekolah rakyat (Hasnah, 71). Bahkan, di beberapa buah 

mesjid, telah diadakan pula kuliah subuh oleh mubaligh (Lutfi et al., 1999: 

631; Yusuf et al., 2004: 382).  

Kementerian Agama juga berhasil membenahi kelembagaan pendidikan 

agama dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, meliputi pendidikan yang 

dikelola oleh pemerintah maupun swasta (Boland, 1985: 117-118). Lembaga  

pendidikan agama yang dikelola dengan sistem sekolah Barat atau disebut 

dengan madrasah, kian tumbuh subur di Riau. Sekolah  agama pemerintah 

yang mula-mula dibuka berada di Tanjungpinang bernama Pesantren 

Modern, lengkap dengan asramanya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, 

pesantren tersebut tidak berjalan mulus. Sebagai gantinya, dibuka 

Pendidikan Guru Agama (PGA) di Tanjungpinang.  

Menurut Mahmud Yunus (1960: 312, 337), PGA Negeri di 

Tanjungpinang ini, dibuka pada tanggal 31 Mei 1951 bersamaan dengan 

PGA di Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjungkarang, Bandung 

dan Pamekasan. Pada waktu itu, Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri 

Agama, dan Mahmud Yunus sebagai penghubung Pendidikan Agama. PGA 

yang semula 7 tahun (5 tahun dan 2 tahun) itu, pada tahun 1953, diubah 

menjadi enam tahun (PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun). PGA 

Pertama 4 tahun di Tanjungpinang pada tahun 1954 memiliki siswa 

berjumlah 189 orang. Menurut Lutfi et al. (1999: 630), lanjutan PGA 

Pertama 4 tahun, yaitu PGA Atas (PGAA) 2 tahun, dibuka di Pekanbaru dan 

Tanjungpinang. 

Perkembangan madrasah yang menggembirakan ini, direkam dalam 

statistik madrasah tahun 1954 yang dikeluarkan oleh Djawatan Pendidikan 

Agama, Kementerian Agama RI (Yunus, 1960: 339). Jumlah madrasah 

lanjutan, baik tingkat pertama maupun tingkat atas, paling banyak terdapat di 

Sumatera Tengah, dibandingkan dengan daerah-daerah atau provinsi lain di 

Indonesia. Madrasah lanjutan pertama di Sumatera Tengah sebanyak 235 

buah dengan jumlah murid 25.131 orang, dan madrasah lanjutan atas 9 buah 

dengan murid 1.243 orang. Adapun madrasah rendah di Sumatera Tengah, 

berjumlah 1.001 dengan murid 116.492 orang. Jadi, total jumlah madrasah di 

Sumatera Tengah, ada 1.245 buah dan 142.866 murid. 

Timbul minat yang mendalam terhadap pendidikan ditandai dengan 

dibukanya sekolah-sekolah dalam berbagai jenjang dan jenis. Keseriusan  
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pemerintah dan masyarakat dalam program wajib belajar, tampak pada 

jumlah sekolah negeri dan swasta antara tahun 1956-1957. Semakin banyak 

sekolah didirikan, semakin banyak pula tenaga guru yang dibutuhkan. 

Seiring dengan pembukaan sekolah umum dan kejuruan, pendidikan 

keguruan juga dibuka untuk mendapatkan ketersediaan guru. Pada tahun 

1956-1957 tersebut, jumlah tenaga pengajar meningkat, laki-laki 122.613 

dan perempuan 37.586 (Yunus, 1960: 339).  

Jumlah perempuan yang bekerja sebagai tenaga pendidik, baik sebagai 

guru maupun kepala sekolah, jauh meningkat dibandingkan dengan masa-

masa sebelum perang. Hal itu terjadi karena, di satu sisi, profesi guru 

memang telah menarik perhatian banyak perempuan, baik dari kelas atas 

maupun menengah. Vreede-de Stuers (2008: 226) menduga bahwa, profesi 

pendidik telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian di tengah 

persaingan yang sengit di zaman modern. Namun, masihmenurutnya, gaji 

seorang guru di Indonesia relatif kecil, sehingga banyak perempuan yang 

berpaling dari profesi itu dan mencoba mencari pekerjaan lain yang 

sebelumnya tidak dapat diakses.  

Meskipun ada pandangan bahwa seorang guru tidak seharusnya menilai 

pekerjaannya dari gaji yang diperolehnya, tetapi saat itu mulai tumbuh sikap 

profesionalisme.Gaji yang layak, harus diterima seorang guru, jika dia 

menunjukkan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai 

pendidik. Di sisi lain, menjadi guru, bagi seorang perempuan, merupakan 

peran yang telah ditanamkan sejak lama dalam budaya Melayu. Pendidikan 

khusus perempuan pada masa kolonial, antara lain bertujuan untuk 

menyiapkan kaum perempuan dalam peran sebagai pendidik di dalam rumah 

bagi anak-anak mereka. Dalam pendidikan tradisional, perempuan juga 

menjadi guru agama bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih 

kecil. 

Dapat dikatakan bahwa, sepanjang masa pemulihan kedaulatan dan 

menjelang Provinsi Riau berdiri, ada upaya serius dari pemerintah dan 

masyarakat untuk membangun bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang 

dibuka, tidak hanya meliputi pendidikan umum, keguruan dan kejuruan saja. 

Tetapi juga mencakup pendidikan agama, lengkap dengan pendidikan 

keguruannya. Jenjang pendidikannya meliputi tingkat dasar dan menengah. 

Sementara, untuk jenjang pendidikan tinggi belum dibuka.  Sekalipun 

demikian, sampai menjelang terbentuknya Provinsi Riau hingga tahun 1958, 
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sekolah-sekolah yang ada di Riau, masih terbilang sangat memprihatinkan, 

jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.    

 

Pembentukan Provinsi Riau 

Dengan mulai pulihnya kembali keadaan daerah-daerah dalam berbagai 

bidang, setiap partai politik dan organisasi-organisasi massa, mengadakan 

konsolidasi organisasi masing-masing. Kegiatan partai-partai pun diarahkan 

dalam rangka untuk merebut kursi-kursi di DPRD kabupaten. Suasana 

politik di Riau menjelang Pemilu Pertama tahun 1955 setelah Republik 

Indonesia berdiri dan menjelang pembentukan Provinsi Riau, sempat 

diwarnai dengan banyak partai. Sebagai hasil Pemilu 1955 ini, Riau diwakili 

oleh satu orang dari Perti,  Ma‟rifat Mardjani, untuk perlemen, setelah 

mendapat tambahan suara dari kelebihan suara dari daerah lain. Untuk 

Konstituante, Perti diwakili oleh  T. Bay, NU oleh Tengku Achmad Atan, 

Masyumi oleh Muchtar Husin, dan Parindra oleh M. Nuh (Mardjani, 1959; 

Lutfi et al., 1999: 628; Yusuf et al., 2004: 381). 

Sejak tahun 1956, politik kerakyatan di Indonesia lebih banyak 

didasarkan atas garis etnis dan garis geografis. Ketidakpuasan daerah-daerah 

terhadap pusat, tumbuh di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi. 

Daerah-daerah ini merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan 

yang diterima dari pusat. Lain dari itu, mereka juga tidak percaya lagi 

terhadap pemerintahan Ali Sostroamijoyo. Karena mengubah pemerintah 

dengan jalan parlementer tidak dapat dilakukan, maka  mereka menempuh 

jalan ekstra parlementer. Ini bisa dilihat dari kemunculan berbagai dewan di 

luar Jawa, yang kemudian disebut “perjuangan daerah”. Mereka mendirikan 

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), seperti Dewan 

Banteng di Sumatera Tengah dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956 di 

bawah pimpinan Komandan Resimen Infanteri 4, Letnan Kolonel Achmad 

Husein (Poesponegoro et al., VI, 1999: 272).  

Di Sumatera Tengah, Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai 

Perdana Menteri; Mohammad Natsir sebagai juru bicara; Boerhanoeddin 

Harahap sebagai menteri pertahanan dan kehakiman; dan Soemitro 

Joyohadikusumo sebagai menteri perhubungan. Tampak bahwa PRRI 

bukanlah pemerintahan satu etnis atau satu kelompok tertentu saja. 

Semuanya merupakan refleksi hubungan daerah dan pusat, sebagai 

kekecewaan daerah terhadap pemerintahan  
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pusat. Memang, sebagian pimpinan Masyumi terang-terangan 

mendukung PRRI. Dua hari berikutnya setelah pembentukan Dewan 

Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah dibentuk oleh Kolonel Maludin 

Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I di Medan, pada tanggal 22 

Desember 1956. Ada juga Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan 

Manguni yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual di Manado, 

pada tanggal 18 Februari 1957 (Radi, 1984: 45; Noer, 1987:  376-377; 

Poesponegoro et al., VI, 1999: 272; Rab, 2004: 62). 

Hasrat rakyat Sumatera Tengah yang disalurkan lewat Dewan Banteng 

mengenai masalah otonomi daerah, dapat dipahami oleh Pemerintah Pusat. 

Akan tetapi, pengambilalihan kekuasaan pemerintah di Sumatera Tengah itu, 

justru dipandang telah menyalahi dan mengkhianati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sejak itu, mulai timbul ketegangan antara Pimpinan 

Dewan Banteng dengan Pemerintah Pusat. Dalam perkembangan berikutnya, 

atas prakarsa Pimpinan Dewan Banteng dan Dewan Gajah, 

diselenggarakanlah Kongres Rakyat Jambi. Dari pertemuan tersebut, diambil 

keputusan bahwa daerah Jambi dinyatakan sebagai daerah otonom setingkat 

provinsi, meskipun administrasinya masih berada di bawah kekuasaan 

Provinsi Sumatera Tengah (Poesponegoro et al., IV, 1993: 273, 276). 

Pada tahun 1957-1958 ini, tampak bahwa aspirasi politik rakyat yang 

tak dapat dikekang itu, telah membawa Indonesia ke dalam suatu kondisi 

yang serius. Hal ini terlihat dari, pertama, kabinet-kabinet koalisi  partai 

begitu sering jatuh. Kedua, politisasi atau repolitisasi penduduk, sebagai 

akibat persaingan partai-partai sebelum Pemilihan Umum 1955. Ketiga, 

menyebarnya kekuatan kerakyatan itu ke dalam politik etnisitas. Keadaan 

seperti inilah yang kemudian mendorong pemimpin untuk melakukan 

restrukturisasi politik, yang kemudian berakhir menjadi Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965) (Karim, 1983: 138).   

Suhu politik yang panas dan semangat untuk mandiri serta dorongan 

rasa kekecewaan akibat kesejahteraan yang masih jauh dari harapan setelah 

kemerdekaan, pada akhirnya membuat masyarakat Riau berusaha untuk 

memperjuangkan provinsi tersendiri yang terlepas dari Provinsi Sumatera 

Tengah. Ma‟rifat Mardjani (1959) menyatakan dalam pidatonya di sidang 

parlemen, bahwa sarana perhubungan yang jelek, telah membuat daerah 

Riau,  
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baik di Riau Daratan maupun Riau Kepulauan, terhalang dari kemajuan. 

Begitupun sungai-sungai yang banjir setiap tahun karena tidak pernah 

mendapat perhatian. Sebagian sungai dangkal, akibat pasir yang tidak pernah 

dikeruk. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah pembukaan lahan kosong 

yang ditanami dengan bantuan modal dari pemerintah. Selain itu, pemerintah 

harus mendirikan bank-bank tani di desa, membuat alat pertanian seperti 

cangkul dan traktor ringan, bajak, dan lain-lain.  

Mardjani menambahkan tuntutan Riau untuk berdiri sendiri sebagai 

sebuah provinsi sudah sewajarnya terjadi, mengingat faktor kekayaan alam 

Riau yang berlimpah, tetapi tidak benar-benar dapat dinikmati oleh 

masyarakat Riau. Hampir semua kantor camat, poliklinik, instansi pajak, bea 

cukai, rumah-rumah dan sekolah desa tidak terurus. Jalan dan jembatan yang 

ada pun, sudah buruk kondisinya. Proses pembangunan terasa seret, karena, 

selain harus menunggu dari pusat, juga karena harus menunggu rahmat dari 

Bukititinggi terlebih dahulu. Kondisi tersebut, makin diperparah dengan soal 

keterlambatan dalam menerima gaji bagi para pegawai negeri di Riau. 

Saking terlambatnya, sampai terkadang mereka harus menunggu selama 40 

hari dalam sebulan. Peningkatan karir pegawai juga menjadi lebih lambat, 

karena biasanya pegawai didatangkan dari Bukittinggi. 

Sebelum menjadi provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi 

Sumatera Tengah, sejak tahun 1954 telah ada upaya nyata  masyarakat untuk 

membentuk Provinsi Riau. Usaha-usaha itu tidak hanya dicetuskan melalui 

kongres, tetapi juga melalui parlemen. Kongres Pemuda Riau diadakan pada 

tanggal 17 Oktober 1954 di Pekanbaru berdasarkan rencana satu tahun 

sebelumnya. Kemudian, Kongres Rakyat Riau berlangsung pada tanggal 31 

Januari 1956 sampai dengan 2 Februari 1956 di gedung sekolah YKWI 

Pekanbaru.  

Ditingkat parlemen, Ma‟rifat Mardjani, wakil Perti dari Sumatera 

Tengah, juga mengajukan tuntutan antara lain dalam sidang parlemen (April 

1956-April 1957) sebagaimana disebutkan di atas. Akhirnya, pada tanggal 9 

Agustus 1957, keluarlah Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Riau, 

dan Jambi dalam Berita Negara No. 75 Tahun 1957 dengan UU No. 19 tahun 

1957 yang menandai berdirinya Provinsi Riau. Pada tanggal 5 Maret 1958, 

diangkatlah Mr. S.M. Amin sebagai gubernur Provinsi Riau pertama di 

Tanjungpinang. Pelantikan tersebut terjadi di tengah upaya penumpasan 

pergolakan PRRI yang telah diproklamirkan pada 15 Februari 1958 di 

Bukittinggi. Kasus PRRI yang pecah di wilayah Sumatera Tengah tersebut, 
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melibatkan daerah Riau secara langsung (Mardjani, 1959; Poesponegoro et 

al., IV. 1993: 280; Lutfi et al., 1999: 635-684; Repol, 2006: 11, 23-27).
7
 

Daerah Swatantra Tingkat Satu Riau meliputi daerah Kotapraja 

Pekanbaru dan swatantra tingkat dua Bengkalis, Kampar, Inderagiri dan 

Kepulauan Riau. Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Januari 1959 No. 

Des. 52.52/1/44-25. Sejak saat itu, Pekanbaru mulai giat dibangun. Untuk 

tahap pertama, pembangunan diutamakan untuk mempersiapkan dalam 

waktu sesingkat mungkin bangunan-bangunan yang dapat menampung 

pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjungpinang. 

Sebagai langkah pertama, dibangunlah gedung-gedung sementara untuk 

kantor-kantor.  

Untuk menampung pegawai beserta keluarga, semua hotel dan 

penginapan, bahkan rumah penduduk pun, dipesan. Gedung yang 

representatif untuk kegiatan pertemuan hampir tidak ada. Bahkan, 

sebagaimana diungkapkan oleh istrinya, kegiatan pelantikan Letkol 

Kaharuddin Nasution sebagai gubernur pertama Riau, terpaksa harus digelar 

di gedung sekolah Pei Ing Pekanbaru (Puanri, 2009: 35). Dengan dilantiknya 

Kaharuddin Nasution sebagai gubernur, maka struktur pemerintah daerah 

tingkat satu Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan, terutama 

pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Rombongan 

pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru, dimulai pada awal 

Januari 1960. Sejak saat  

 

                                                
7Setelah Achmad Husein memproklamirkan PRRI dengan Syafruddin 
Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, dan setelah usaha diplomasi tidak 
berhasil, pemerintah RI kemudian memutuskan untuk melancarkan operasi 
militer. Operasi gabungan AD- AL-AU terhadap PRRI di Sumatera Tengah itu, 
diberi nama Operasi 17 Agustus. Selain untuk menghancurkan rakyat 
pemberontak, operasi ini juga bermaksud untuk mencegah makin meluasnya 
PRRI ke tempat-tempat lain dan mencegah turut campurnya kekuatan asing. 
Kekuatan asing dikhawatirkan akan mengadakan intervensi dengan dalih untuk 
melindungi  modal dan warganegaranya yang ada di wilayah tersebut. Sebab, 
pada waktu itu, di Sumatera Timur dan di Riau, banyak terdapat kepentingan 
modal asing. Oleh sebab itu, gerakan Angkatan Perang RI (APRI) pertama kali 
ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pasukan 
APRI dapat menguasai Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 1958. Dari Pekanbaru, 
operasi dikembangkan ke pusat pertahanan pemberontak. Dan akhirnya, pada 
tanggal 4 Mei 1958, Bukittinggi dapat direbut kembali. Banyak anggota 
pemberontak melarikan diri ke hutan-hutan (Poesponegoro, et al., IV, 1993: 280). 
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itu, Pekanbaru benar-benar menjadi ibukota Provinsi Riau.  

Keadaan pendidikan di Riau dalamtahun-tahun menjelang terbentuknya 

Provinsi Riau masih sangat memprihatinkan. Sekalipun memprihatinkan, 

namun mulai ada geliat dalam bidang pendidikan agama.Anak-anak di Riau 

banyak yang belajar mengaji di rumah seorang guru atau di madrasah sore 

hari (Boland (1985: 118). Pada saat ini, YKWI telah mendirikan Madrasah 

Awaliyah, yaitu sekolah agama yang dilangsungkan pada sore hari untuk 

anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1952, kaum ibu di 

Pekanbaru juga sudah mulai mengadakan kegiatan pengajian, antara lain 

dipelopori oleh ibu-ibu yang kemudian tergabung di dalam YKWI.  

Sebagai provinsi baru, Riau masih tertinggal jauh dengan provinsi-

provinsi lain di Indonesia. Dalam akhir tahun 1950-an dan sesudahnya, 

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi, mulai mengalami banyak pembenahan. 

Pembangunan tidak hanya untuk sarana dan prasarana, tetapi juga berbagai 

bidang untuk memenuhi hajat hidup masyakarat. Kemudian setelah 

Pemerintahan Orde Lama tumbang (1965), peningkatan kondisi 

kesejahteraan masyarakat mulai digiatkan oleh Pemerintah Orde Baru 

melalui Repelita dan Pelita demi Pelita.   

Keadaan pendidikan di Provinsi Riau pada awal berdiri dan tahun-tahun 

menjelang Pelita Pertama (1969-1973), sebagaimana dilaporkan oleh 

Gubernur Arifin Achmad (1978: 241-242), dihadapkan pada berbagai 

masalah yang kompleks. Keadaan ini juga hampir meliputi seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Sekolah dasar (SD) yang ada, masih jauh dari 

persyaratan pendididikan yang diharapkan. Di sana-sini banyak dijumpai 

gedung SD yang tidak terurus, karena biaya perawatannya sangat kurang. 

Kendati dalam APBD selalu disediakan anggaran perbaikan berat dan 

ringan, namun jumlah dana yang tersedia, lebih kecil jika dibandingkan 

dengan keperluan biaya rehabilitasi gedung-gedung dalam setiap tahunnya. 

Keadaan gedung-gedung sekolah, pada umumnya telah menjadi bangunan 

tua dengan konstruksi darurat. Tadinya, gedung-gedung tersebut dibangun 

dengan swadaya masyarakat setempat untuk memenuhi keperluan mereka 

dalam masalah kurangnya sarana pendidikan. Pada tahun 1967, jumlah anak 

usia belajar yang mendapat tempat di SD, tercatat 136.885 murid, 

merupakan 58% dari jumlah seluruh anak usia sekolah. 
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Sistem Pendidikan Nasional pada masa itu, banyak mengakibatkan anak 

jadi putus sekolah, karena hasil yang dicapai, baik dalam sikap maupun 

keterampilan, tidak relevan dengan keperluan nyata masyarakat Indonesia. 

Akibatnya, banyak angkatan kerja yang justru tidak mendapat tempat 

selayaknya di dalam pasar kerja.Terutama dalam menjawab tantangan-

tantangan dari kemajuan ilmu dan teknologi modern. Kurikulum tahun 1968, 

ternyata masih mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, kurikulum tersebut 

kemudian diganti lagi dengan Kurikulum  tahun 1975, yang merupakan 

pembaharuan dari sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. 

Pembaharuan mana akhirnya turut berperan menutup SKPI YKWI sebagai 

pendidikan kejuruan kewanitaan. 

Provinsi Riau, pada tahun 1971, beberapa tahun setelah Pemerintahan 

Orde Baru berjalan, sempat terjadi peningkatan secara kuantitatif dalam 

berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang pendidikan, misalnya, sejak tahun 

1967-1971, dapat dilihat dalam angka pertumbuhan sekolah di Riau, 

sebagaimana terdapat di dalam tabel 1 berikut ini: 

 

TABEL 1: 

Jumlah Sekolah di Riau Tahun 1967-1971 

 

Jumlah 

Sekolah 

1967 1971 

Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah 

SD 585 154 739 742 311 1.050 

SMP 40 32 72 47 29 76 

SMEP 9 2 11 9 5 14 

SKKP 5 4 9 5 6 11 

ST 4 1 5 4 3 7 

SMA 6 12 18 12 5 17 

SMEA 2 5 7 3 7 10 

SKKA 1 1 2 1 1 2 

STM 1 - 1 1 3 4 

SPG 3 1 4 4 2 6 

KPG - - - 6 4 10 

PGSLP 2 - 2 2 4 6 

KPAA 1 - 1 1 - 1 

(Sumber:Sejarah Riau, 1999: 737) 
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Dalam rentang tahun 1967-1971 tersebut, di Riau juga telah berdiri 

Universitas Riau yang terdiri dari enam fakultas, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru terdiri dari tiga fakultas, dan 

Universitas Islam Riau dengan tiga fakultas.
8
 Dengan dibukanya sejumlah 

perguruan tinggi tersebut, anak-anak Riau dapat melanjutkan pendidikan di 

daerah, khususnya di Pekanbaru. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi itu, 

juga mempengaruhi keberadaan sekolah-sekolah menengah.  

Dibukanya IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, secara langsung 

maupun tidak langsung, telah membangkitkan gairah pendidikan di M.A, 

juga M.Ts yang ada (Lutfi et al., 1999: 737). Alumni Diniyah Putri juga 

memilih meneruskan ke IAIN Susqa Pekanbaru, sebaliknya sejumlah 

mahasiswa IAIN juga memberikan bantuan mengajar kepada murid-murid 

Diniyah Putri. Begitupun dengan YKWI, sejumlah guru dan pengurusnya 

merupakan orang IAIN Susqa, antara lain Moerat Usman dan  Rusmoyo. 

Gubernur Arifin Achmad, dalam sebuah kesempatan menganjurkan 

agar semua guru SD yang belum berijazah SGA/SPG/KPG atau sederajat, 

agar mengikuti pendidikan KPG yang dibuka pada beberapa daerah tingkat 

II. Selain itu, juga diberikan kesempatan tugas belajar kepada guru-guru 

untuk mengikuti kuliah pada FKIP Universitas Riau untuk memperoleh 

tenaga terdidik (Achmad, 1978: 241). 

Setiap tahun, selama periode 1967 sampai dengan 1977, program kerja 

pemerintah daerah lebih banyak dipusatkan kepada penyelenggaraan dan 

pembinaan pendidikan dasar. Keadaan kritis yang dialami sebelum Pelita I, 

mengakibatkan banyak Sekolah Dasar hanya berjalan menurut apa adanya 

saja, dan banyak tergantung dari kesadaran masyarakat setempat. Di sini, 

Persatuan Orangtua Murid (POM) Sekolah Dasar, sangat berperan untuk 

membantu kelangsungan penyelenggaraan sekolah. Namun, pembentukan 

POM SD ini, justru sering disalahgunakan dan ada yang memanfaatkannya 

semata-mata untuk mencari dana bagi kesejahteraan personil sekolah tanpa 

ada pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pengunaannya (Achmad, 

1978: 242).  

 

 

                                                
8 Lihat Hamidi (1989) yang membahas tentang Yayasan Lembaga Pendidikan 
Islam (YLPI), menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar, menengah, 
hingga perguruan tinggi (diberi nama Universitas Islam Riau) dengan alamat di 

Jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai, Pekanbaru.  
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Langkah penertiban terhadap organisasi sekolah ini dilakukan sesuai 

dengan surat keputusan/instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri P dan K, tanggal 20 November  1974 no. 17/0/1974 dan No. 20 

tahun 1974, tentang pembentukan Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan 

(BP3) di sekolah-sekolah negeri. Badan ini diawasi dan dibina seperlunya 

oleh Koordinator BP3 di tingkat kecamatan, daerah tingkat II dan tingkat I. 

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tergambar dalam swadaya 

masyarakat, terutama dalam mengadakan ruang-ruang belajar yang mereka 

perlukan. Namun, hasil usaha ini pun, ternyata masih sangat jauh dari jumlah 

maupun persyaratan teknis pendidikan yang diharapkan.  

Untuk membina dan memberikan pengarahan kepada swadaya 

masyarakat dalam partisipasi mereka terhadap pendidikan, maka pemerintah 

Riau kemudian membangun SD Teladan, sekurang-kurangnya 1 unit untuk 

tiap ibu kota kabupaten/kotamadya, seperti di Pekanbaru, Kabupaten 

Kampar, Kabupaten Inderagiri Hulu dan Kabupaten Kepulauan Riau. 

Masing-masing sekolah tersebut, memiliki satu gedung dengan ukuran 6 

lokal, terkecuali di Inderagiri Hulu dan Kepulauan Riau, baru 3 lokal. 

Pemerintah pusat juga mengadakan program bantuan pembangunan SD 

Inpres untuk menanggulangi kekurangan gedung dan ruang belajar, 

sekaligus dalam usaha untuk pemerataan dan perluasan kesempatan belajar 

di SD (Achmad, 1978: 242-243). 

Pada tahun 1977, jumlah gedung dan ruang belajar SD Negeri di 

Pekanbaru adalah 46 gedung dan 285 ruang belajar.  Jumlah ini, jauh lebih 

kecil dibanding daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Riau. Untuk 

membantu menanggulangi kekurangan biaya dalam pembinaan dan 

penyelengaraan SD, telah diatur dan ditetapkan pungutan SPP yang berlaku 

bagi sekolah-sekolah negeri sejak tahun 1972. Mulai tahun ajaran 1977, 

diadakan penghapusan pungutan SPP bagi murid SD kelas 1-3 dan diberikan 

dana pengganti berupa subsidi pembiayaan penyelengaraan SD Negeri. 

Adapun perbandingan antara SD Negeri (lama dan inpres) dan swasta adalah 

79:21, yang berarti masyarakat telah menunjukkan partisipasinya lebih 

kurang seperempat dari porsi pendidikan SD yang ada. Jumlah keseluruhan  

murid SLTP Provinsi Riau pada tahun 1977 adalah 35.905 orang (Achmad, 

1978: 245-248).  
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 Dalam bidang pendidikan agama, terutama agama Islam, terdapat 29 

buah PGA, baik negeri maupun swasta, yaitu: PGA Negeri 4 tahun, 4 buah; 

PGA Negeri 6 tahun, 2 buah; PGA Swasta 4 tahun, 19 buah; dan PGA 

Swasta 6 tahun, 4 buah. Selain itu, terdapat 640 buah madrasah dengan 

jumlah murid 61.176 orang (Lutfi et al., 1999: 738). Dengan demikian, 

dalam masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan, pada lima tahun pertama 

Orde Baru (1967-1971) menunjukkan grafik yang menaik. Sekalipun 

demikian, masih terdapat persoalan pendidikan yang memerlukan 

penyelesaian dan perbaikan. Antara lain masalah tenaga pendidik yang 

masih minim, dan perlu adanya penekanan pada relevansi pendidikan 

(Achmad, 1978: 248).  

Minimnya tenaga pendidik ini diakui oleh Gubernur Arifin Achmad 

(1978: 254-256). Peningkatan di bidang pendidikan pada tahun 1978 

tersebut, tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga terdidik di Riau. 

Kurikulum 1975 dan kurikulum 1976 yang berlaku, membuat jumlah jam 

pelajaran di sekolah setiap minggunya lebih sedikit dari jumlah jam 

pelajaran pada kurikulum 1968. Tidak terdapat lagi pelajaran yang diberikan 

1 jam pelajaran per minggu dalam kurikulum 1975.  

Kecerdasan dan keterampilan pengolahan serta sikap, telah dirumuskan 

dalam bentuk-bentuk tujuan pendidikan. Sebagai konsekuensi kurikulum 

yang berorientasi tujuan tersebut, pendidikan keterampilan merupakan 

bagian integral dalam pendidikan SD,  SLP dan SLA (RI, 1968; RI, 

1975).Berdasarkan kurikulum tersebut, diintegrasikanlah sejumlah SLTP 

kejuruan ke dalam SMP yang disempurnakan. Salah satu SLTP kejuruan, 

yaitu SKPI dan SMKI, akhirnya ditutup dan murid angkatan pertama tahun 

1980/1981 diintegrasikan menjadi murid tahun pertama MTs YKWI dan 

murid tahun pertama MA YKWI yang baru dibuka.  

Peran keluarga, menjadi penting dalam program Pemerintah Orde Baru. 

Tugas bimbingan dan penyuluhan keluarga, termasuk memberikan 

pendidikan keterampilan, menjadi tanggung jawab keluarga, terutama ibu. 

Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita dan 

Dharma Pertiwi, ibu-ibu diberikan pendidikan untuk dapat memaksimalkan 

perannya di dalam keluarga. Ibu berperan penting di dalam pembinaan dan 

pendidikan anak di dalam keluarga, seperti pengetahuan populer, 

pengetahuan agama dan melaksanakan ibadah di dalam rumah tangga, 

pendidikan  
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kesejahteraan keluarga, cara-cara mendidik yang baik, dan pengetahuan 

serta keterampilan khusus  kerumahtanggaan. Ibu-ibu rumah tangga mulai 

akrab dengan kegiatan pertemuan dan perkumpulan yang diselenggarakan 

oleh PKK, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi (Achmad,  1978: 258-60).  

 

Kondisi Riau di Awal Abad ke-21   

Pada saat terjadi puncak krisis ekonomi tahun 1997, penduduk miskin 

di wilayah Riau mencapai sekitar 40% dari jumlah penduduk ± 4 juta jiwa. 

Keadaan itu, sampai tahun 2002, masih terasa. Selain persoalan 40% 

penduduk Riau masih tergolong miskin, Provinsi Riau juga masih harus 

menanggung sejumlah persoalan serius, seperti masalah tingginya angka 

pengangguran. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 1997 

menunjukkan bahwa sekitar 6,5% angkatan kerja di Riau 

menganggur.Dalam kurun waktu  2001 hingga 2005, tercatat persentase usia 

produktif penduduk di Riau cukup tinggi. Hal  ini menunjukkan betapa 

besarnya potensi sumber daya manusia di Riau. Namun sayang, ternyata, 

dalam kategori usia produktif tersebut, masih cukup banyak di antara mereka 

yang berstatus menganggur.  

 

TABEL 2: 

Persentase Usia Produktif  dan 

Usia Tidak Produktif Penduduk Riau Tahun 2001-2005 

 

Tahun 
Persentase Usia 

Produktif 

Persentase Usia Tidak 

Produktif 

2001 64,48 35,52 

2002 65,55 34,45 

2003 65,19 34,81 

2004 63, 95 36,05 

2005 63, 95 36,05 

Sumber: Susenas BPS Riau (2006). 

 

Oleh karena itu, pada tahun 2003/2004, Pemerintah Riau mulai 

mencanangkan program yang dikenal dengan istilah K2I. Program K2I ini 

adalah program pemberantasan kemiskinan dan kebodohan serta 

peningkatan infrastruktur. Program ini, sekalipun ada yang menganggapnya  
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sebagai bermuatan politis saja, tetapi di balik itu, program K2I 

menyiratkan pengakuan dari pemerintah tentang betapa masih sangat 

rendahnya pendidikan dan masih tingginya angka kemiskinan penduduk di 

Riau. Bahkan, setelah reformasi bergulir lebih dari sepuluh tahun, jumlah 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Riau, pada bulan Maret 

2009, ada sebesar  527,49 ribu (9,48%).  

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2008 yang 

berjumlah 566,57 ribu (10,63%), berarti jumlah penduduk miskin di Riau 

pada tahun 2009, menurun sebanyak 39,08 ribu. Sekalipun ada penurunan 

persentase jumlah penduduk miskin, namun Provinsi Riau masih menyimpan 

berbagai persoalan,antara lain, masalah tatakelola pemerintahan yang baik 

dan bersih (Good and Clean Governance), lingkungan alam yang rusak dan 

jauh dari go green, perdagangan manusia dan penyelundupan (trafficking 

and smugling). Di samping tentu saja, masalah kemiskinan penduduk yang 

masih tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah (Ikhwan, 2002:  41-42; 

Riau, 2010) 

 

Potret Kependudukan di Riau 

Daerah Riau dalam perjalanan sejarah, merupakan tempat tujuan 

pergerakan penduduk. Dengan berlokasi di pusat Sumatera, di sekitar Selat 

Malaka, tak heran jika wilayah Riau kemudian menjadi tempat pertemuan 

berbagai budaya.  Sekalipun di Riau disebutkan tempat bermukimnya 

mayoritas penduduk Melayu dan tempat kemungkinan berkembangannya 

budaya Melayu,tetapi di daerah ini, pada tahun 1980-an, tidak dijumpai 

identifikasi kultural tunggal yang mungkin, kecuali penggunaan yang 

longgar dari istilah Melayu tersebut.
9
Belakangan, untuk tidak menimbulkan 

                                                
9Menurut Hamka (1982, II: 169), Melayu Riau yang sejati, atau asli Melayu itu, 
payah dicari. Menurutnya, yang dimaksud dengan Melayu Riau itu berada 
dalam kebesaran imperium Melayu, yaitu sejak zaman Pasai, sampai zaman 
Malaka dan zaman Riau-Johor. DikatakanMelayu bukanlah karena keaslian 
daerah, melainkan karena telah lama tinggal di bawah naungan payung panji 
raja-raja Melayu. Bahkan, raja-raja Melayu, banyak pula yang bukan asli Melayu, 
melainkan  mereka dirajakan oleh orang Melayu. Untuk konsep Melayu ini lihat 
juga Kato (1984: 3-17). Tennas Effendi, salah seorang pemuka masyarakat Melayu 
dan budayawan Riau, sering menyebutkan Melayu Riau, baik menyangkut 
orang atau budaya, dalam pengertian luas. Pengertian luas Melayu ini juga 
disampaikan dalam presentasinya pada “Seminar Visi Riau 2020”  yang ditaja 
[dipelopori] oleh LPP UIN Suska Riau pada 3 November 2011.  
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 pertentangan karena faktor etnosentris, terjadi penyesuaian defenisi 

orang Melayu dalam pengertian budaya. Orang Melayu adalah mereka yang 

kesehariannya berbahasa Melayu, beradat Melayu dan beragama Islam. 

Orang Minang, Jawa, Sunda, Banjar, Bugis dan lainnya, masuk dalam 

kategori orang Melayu, asalkan mereka beragama Islam, beradat Melayu, 

dan berbahasa Melayu. Jadi, orang Melayu mengakui identitas utamanya 

adalah adat-istiadat Melayu, bahasa Melayu, dan agama Islam 

(Tirtosudarmo, 1990: 18; Hamidi, 1999: 5; Hamidi, 2003: 9;  Thamrin, 2009: 

170). 

Komposisi penduduk Riau, merupakan mozaik dari kelompok-

kelompok etnis. Kelompok etnis penting yang ada di Riau, selain Melayu 

adalah Minangkabau. Mereka berimigrasi dari Sumatera Barat ke Riau sudah 

lebih dari beberapa abad. Sebagai contoh, Kerajaan Gasib, sebelum muncul 

Kerajaan Siak, dibangun oleh orang-orang dari Minangkabau. Migrasi orang 

Minangkabau di Riau, kebanyakan berdiam di wilayah perkotaan. Migrasi 

yang lebih belakangan berasal dari Sumatera Utara, meliputi Batak Kristen 

dan juga Tapanuli Mandailing Islam. Mereka juga umumnya bermukim di 

wilayah perkotaan. Etnis Banjar dari Kalimantan Selatan, banyak bermukim 

di Kabupaten Inderagiri Hilir. Etnis Bugis dari Sulawesi Selatan, telah 

mempunyai hubungan dengan Kerajaan Riau-Lingga selama berabad abad. 

Tetapi, baru pada akhir abad  ke-19, mereka mulai mendirikan komunitas 

sendiri dan mencatatkan keberadaan mereka di Riau daratan (Schadee, I, 

1918: 3; Hamidi, 1988: 24-27). 

Selain itu, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di 

Sumatera, Riau juga memiliki sejumlah besar suku terasing (isolated tribes) 

atau suku asli. Istilah masyarakat suku terasing di Riau ini digunakan untuk 

menunjuk masyarakat yang berlokasi di tempat terpencil dan terisolasi 

sehingga sukar untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain dan sulit 

dijangkau oleh pelayanan pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat 

suku terasing menjadi tertinggal dalam proses perkembangan kehidupan, 

baik di bidang agama, ideologi politik, ekonomi, maupun dalam bidang 

sosial-budaya. Sekalipun sejak tahun 1970, Menteri Sosial menyatakan 

mereka sebagai setaraf dengan suku-suku lainnya di Indonesia, tetapi nasib 

mereka tetap saja tertinggal dalam pembangunan (Achmad, 1978: 282). 

Adapun masyarakat suku terasing  (sekarang sebutannya dipeyorasi dengan 

suku asli) yang ada  
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di Riau adalah suku Sakai,
10

 Talang Mamak, Bonai, Akit, Suku Utan, 

Suku Laut, Suku Kuala, dan Suku Hostan (Alkemade, 1887: 116; Pewarta 

Deli, 27 Oktober 1924; Barnard, 2006: 44; Disbudnipar, 2005: 59). 

Pembinaan terhadap suku asli di Riau ini, telah dilakukan sejak awal 

Pemerintah Orde Baru, seperti memberikan pengetahuan tentang kebersihan 

dan kesehatan (Puanri, 2009: 53). Pada masa Gubernur Soeripto, pada tahun 

1993-1995, ibu-ibu Dharma Wanita di bawah komando istri gubernur 

memberikan pemberdayaan tentang keterampilan teknis kepada remaja-

remaja suku asli. 

Kelompok etnis lainnya adalah Tionghoa.
11

Mereka terkonsentrasi di 

kota-kota besar dan kecil, baik di daratan maupun kepulauan di Riau. Pulau 

Bengkalis, misalnya, sebagian besar penduduknya, pada abad ke-19, 

merupakan etnis Tionghoa. Karena itu, bukanlah hal yang aneh jika di 

kepulauan, orang Tionghoa bermukim tidak hanya di kota, tetapi juga di 

desa-desa.Bahkan, kadangkala, mereka di sana berstatus sebagai penduduk 

mayoritas (Alkemade, 1887: 116; Pewarta Deli, 17 November 1924). 

Dengan kata lain, penduduk Bengkalis, terdiri dari banyak orang Melayu dan 

Tionghoa. Orang Tionghoa juga banyak terdapat di Bagansiapi-Api, yang 

dijuluki sebagai Hongkong Indonesia (Kasiri, 1993: 92). Selain itu, orang 

Tionghoa juga terdapat di Rantau Kuantan. Mereka kebanyakan adalah 

orang Hokkian. Mata pencarian mereka adalah pedagang pemborong, 

terutama dalam perdagangan karet  (Jamaluddin, 2009).  

Etnis Jawa yang sekarang tinggal di Riau, datang dalam beberapa 

gelombang. Banyak yang datang untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan 

Eropa selama periode Nederlandsch Indië. Terutama di daerah Sumatera 

Timur. Pada masa kolonial, di Bengkalis dan daerah Kepulauan Riau, juga 

telah banyak orang Jawa. Termasuk orang Bawean yang dikenal dengan 

nama suku Boyan. Dari Bengkalis, mereka menyeberang ke Singapura dan 

bekerja di sana. Pada masa kolonial tersebut, banyak di antara mereka itu 

yang bekerja sebagai sopir motor (Leyds, 1929: 41-42; Pelzer, 1978; Kasiri, 

1993:  92). Kemudian,  

                                                

 
10 Lihat juga Parsudi (1995); Majalah Pedalaman Kesumbo, I/XI/1998. 
11Istilah Tionghoa di dalam tulisan ini, sengaja dipakai untuk menggantikan 
istilah etnis Cina yang banyak digunakan pada masa Orde Baru. Istilah ini 
merujuk kepada orang Tionghoa yang tinggal di perantauan atau orang 
Tionghoa yang tinggal di luar daratan Cina. Adapun istilah Cina, digunakan 
untuk menunjukkan negara Cina, sebagai tanah leluhur mereka.   
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selama pendudukan Jepang, banyak pula romusha yang didatangkan 

dari Pulau Jawa untuk membangun rel kereta api. Penduduk Riau asal Jawa 

yang datang belakangan di Riau adalah transmigran yang dibiayai oleh 

pemerintah. Pada era Orde Baru, Riau menjadi salah satu daerah tujuan 

transmigrasi (Tirtosudarmo, 1990: 15; Hamidi & Ahmad, 1984; Hamidi, 

1988: 25-26). 

Di satu sisi, keragaman kelompok etnis di Riau ini, telah memberikan 

pahatan budaya tersendiri. Budaya Melayu dianggap mampu menjadi 

fundamen dan pengendali dinamika di Riau ke depan dalam berbagai bidang, 

tidak hanya budaya (Halim, 2003: 267). Di sisi lain, keberanekaan etnis yang 

melekat pada penduduk Riau dan jatuh bersamaan dengan fragmentasi 

ekonomi, telah mengakibatkan rapuhnya kesatuan sosial dan politik. Etnis 

Melayu yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli dan juga “pemilik” 

wilayah, acapkali merasa telah dirugikan dengan adanya migrasi dan ulah 

sosial para migran (Tirtosudarno, 1990:18-19).   

Elemen budaya Melayu yang memberikan koherensi terhadap 

keragaman masyarakat di Riau adalah agama dan bahasa. Yang terakhir ini, 

memiliki tingkat pengaruh yang kurang luas, jika dibandingkan dengan 

pengaruh agama (Kato, 1984: 3-17). Bahasa Melayu Riau yang merupakan 

asal Bahasa Nasional Indonesia, adalah lingua franca di Provinsi Riau. 

Tetapi, penggunaan bahasa asal penduduk juga berkembang. Sebaliknya, 

pengaruh agama cukup kuat. Kecuali kebanyakan etnis Tionghoa, Batak 

Kristen, dan suku terasing, hampir seluruh penduduk Riau beragama Islam.  

Penduduk Riau pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, dari struktur 

umur, hanya sedikit yang mengalami perubahan. Kelompok umur 

intermediate atau umur muda, atau anak-anak, lebih besar (20-40 persen). 

Pertumbuhan bayi perempuan, lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Dengan 

jumlah penduduk  5.543.031 orang (termasuk penduduk Kepulauan Riau), 

rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Riau adalah sebanyak 62 

orang per km². Selain dari masalah tingginya angka laju pertumbuhan 

penduduk yang disebabkan oleh migrasi, Provinsi Riau juga menghadapi 

berbagai masalah kependudukan lainnya. Seperti, soal tidak meratanya 

penyebaran penduduk, masih tingginya angka kemiskinan dan soal kualitas 

sumber daya manusia yang relatif rendah (Siahaan et al., 2002: 17).  
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Tentang perbandingan peningkatan jumlah penduduk Riau dari tahun 

ke tahun, setelah memasuki abad ke-21, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

TABEL 3: 

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Riau Tahun 2003-2006 

No Kab/Kota 2003 2004 2005 2006 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kuansing 

Inhu 

Inhil 

Pelalawan 

Siak 

Kampar 

Rohul 

Bengkalis 

Rohil 

Pekanbaru 

Dumai 

240.582 

282.569 

626.229 

208.013 

273.278 

527.736 

327.917 

632.637 

421.281 

666.902 

206.288 

241.766 

284.302 

628.500 

215.281 

279.457 

530.931 

328.306 

649.805 

425.204 

693.912 

213.929 

245.245 

290.643 

639.330 

238.650 

288.750 

534.050 

331.881 

686.972 

429.215 

707.120 

223.074 

263066 

369627 

642474 

240035 

310373 

590838 

265.686 

658897 

493901 

722.293 

205.763 

 Jumah 4.413.432 4.491.393 4.614.930 4.762.953 

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau (2006) 

 

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Riau 

menempati urutan keempat dari delapan provinsi lain yang ada di Sumatera. 

Pada tahun 2000 tersebut, jumlah penduduk Riau tercatat 3.755 juta jiwa, 

dengan laju pertumbuhan pertahun 1990 sampai tahun 2000 relatif tinggi, 

yaitu 3,8 persen. Jumlah ini, selalu menunjukkan angka peningkatan dari 

tahun ke tahun, sebagaimana tertera di dalam tabel di atas. Tahun 2001, 

berjumlah 3.840.980 jiwa, 2002, berjumlah 4.125.295 jiwa dan tahun 2003, 

berjumlah 4.413.432 jiwa. Tahun 2004, berjumlah 4.491.393 dan tahun 

2005, berjumlah 4.614.930 jiwa. Peningkatan berlangsung, sehingga pada 

tahun 2006, jumlah penduduk Provinsi Riau mencapai 4.762.953 jiwa, yang 

terdiri dari 2..437.496 (51.00 %) laki-laki dan 2.325.457 (49.00 %) 

perempuan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut: 
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TABEL 4: 

Jumlah Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tahun 2006 

No Kab/Kota Laki-Laki Perempua

n 

Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Kuansing 

Inhu 

Inhil 

Pelalawan 

Siak 

Kampar 

Rohul 

Bengkalis 

Rohil 

Pekanbaru 

Dumai 

134112 

191801 

327516 

120590 

160391 

295527 

138.082 

337733 

259030 

365.903 

106.811 

128954 

177826 

314958 

119445 

149982 

295311 

127.604 

321164 

234871 

356.390 

98.952 

263066 

369627 

642474 

240035 

310373 

590838 

265.686 

658897 

493901 

722.293 

205.763 

 Jumah 2.437.496 2.325.457 4.762.953 

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 

 Provinsi Riau (2006) 

 

Kondisi Sosial-Budaya 

Riau dalam pengertian sosial-budaya, terkait dengan Melayu. 

Kehidupan sosial-budaya masyarakat Riau, sangat dipengaruhi oleh adat 

Melayu
12

 dan agama Islam. Penyatuan antara agama Islam dalam budaya 

Melayu, cukup jelas dan ditemui dalam ungkapan seperti: “adat bersendi 

syara’, syara’ bersendi kitabullah.” Pengertian budaya Melayu, berkembang 

mengikuti perkembangan sejarah, sosial, budaya dan politik yang ada. 

Karena itu, budaya Melayu merupakan konsep historis. Isitilah „melayu‟ 

Menurut  Hamidi (1996: 11), ada yang menyatakan berasal dari kata “mala”, 

yang berarti mula, dan “yu” yang berarti negeri -- seperti dicontohkan pada 

kata ganggayu, yang berarti negeri gangga.   
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Kata Melayu, pertama kali diketahui dari berita Cina, pada tahun 644 

M, yang menunjukkan adanya Kerajaan Melayu Nusantara. Disebutkan di 

dalam berita Cina itu, bahwa Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke Cina 

membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. 

Jadi, kata melayu, menjadi nama kerajaan yang disebut dengan Mo lo yeu 

atau Kerajaan Melayu. Nama tersebut dapat dihubungkan dengan negeri 

Melayu yang terletak di pantai timur Sumatera, yang berpusat di sekitar 

Jambi sekarang. Kemudian, pada abad ketujuh, I Tsing menyebutkan, 

Melayu atau Jambi tersebut menjadi bagian dari Sriwijaya (Maulana, 2006: 

60-61). 

Saat kini, istilah orang Melayu dapat dibagi dua yaitu, Melayu dalam 

pengertian luas dan Melayu dalam pengertian sempit. Istilah orang Melayu 

dalam pengertian luas, adalah mereka yang berkembang dari nenek moyang 

Bangsa Melayu, yang datang pada gelombang kedua ke Indonesia, sekitar 

300-250 SM. Mereka disebut dengan Deutro Melayu atau Melayu Muda, 

yang menjadi dominan dalam masyarakat Melayu. Adapun Proto Melayu, 

yaitu nenek moyang orang Melayu yang datang pada gelombang pertama, 

sekitar 3000-2500 SM, disebut juga Melayu Tua, adalah nenek moyang dari 

masyarakat suku terasing, seperti Talang Mamak, Sakai dan lain-lain 

(Hamidi, 1996: 13).  

Melayu dalam pengertian sempit, merujuk kepada penduduk yang 

pernah menjadi anak negeri Kerajaan Melayu di Jambi, pada sekitar abad ke-

4 sampai ke-7 Masehi (Maulana, 2006: 60-61), diikuti oleh Kerajaan Melayu 

Sriwijaya pada abad ke-7- sampai ke-11 Masehi, sebagai kerajaan yang jaya 

pada zaman Hindu-Budha. Kemudian Sriwijaya digantikan oleh Kerajaan 

Melayu Malaka (abad ke14-16) pada zaman pengaruh Islam, diikuti oleh 

seluruh Kerajaan Melayu seperti Deli, Serdang, Langkat, Riau-Lingga, 

Johor-Pahang, Siak, Inderagiri, Brunai Darussalam dan lain-lain. 

Kawasannya meliputi Pulau Sumatera sebagian besar belahan timur, 

Semenanjung Malaya, Kalimantan sebagian besar belahan utara dan barat, 

serta daerah kepulauan Selat Malaka dan Kepulauan Riau. Anak negeri di 

rantau ini menurut Hamidi (1996: 13-14), di samping mempunyai persamaan 

bentuk fisik, juga disatukan oleh persamaan bahasa, adat resam Melayu, 

serta agama Islam.  Pengertian Melayu yang terakhir inilah yang digunakan 

dalam tulisan ini.   

Terdapat perbedaan pengertian antara orang Melayu dengan orang Riau 

atau putra daerah Riau. Menurut defenisi yang dituangkan dalam Kongres 
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Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Riau pada tanggal 17-19 Oktober 1954, putra 

daerah Riau, yaitu putera Riau warga negara RI yang sah dan berasal dari daerah Riau, 

yang tinggal menetap dan bermukim di daerah Riau (Yusuf et al.,  2004: 

410). Dalam alam Melayu di Riau, seseorang dianggap sebagai Melayu, 

apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbicara bahasa 

Melayu, mempergunakan adat Melayu, dan memenuhi syarat menetap di 

tempat tertentu di negeri Melayu (Nagata, 130: 91).Dengan demikian, yang 

dinamakan orang Riau adalah, mereka yang tinggal dan menetap di Riau, 

sekalipun suku dan kelahirannya tidak dari daerah Riau. Akan tetapi, tidak 

setiap penduduk atau orang Riau, dipandang sebagai orang Melayu.    

Istilah Melayu, menurut Tengku Luckman Sinar (2007: 56-57) adalah 

berdasarkan alasan kultural. Salah satu ciri orang Melayu adalah, memegang 

konsepsi “kerajaan”. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi raja 

bagi orang Melayu dalam policy negara dan pemusatan (Hamidi, 1996: 

11)sesuatu pada raja dalam identitas kultural orang Melayu. Sebab, raja 

adalah simbol personifikasi nilai-nilai masyarakat dan tradisi sejarah. Orang 

Melayu sangat menghormati raja dari keturunan dinasti yang tersohor secara 

terus-menerus. Selama dinasti itu masih utuh, maka tidak ada alasan untuk 

membubarkan kerajaan.
2
Orang Melayu juga dikenal bersifat royal, patuh, 

serta hormat kepada ketertiban. “Kelemahan” orang Melayu tersebut, 

dimanfaatkan oleh Belanda untuk menindas raja-raja Melayu. Oleh karena 

itu, menurut Sinar (2007: 56, 59), pada zaman kolonial Belanda, jarang ada 

orang Melayu yang ikut dalam aktivitas pergerakan radikal. Kecuali pada 

masa menjelang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, terjadi 

pemberontakan yang berhaluan komunis, yang kemudian dikenal dengan 

nama Revolusi Sosial di Sumatera Timur.
14

 

Orang Melayu memandang bahwa adat pusaka mereka berasal dari 

Minangkabau. Adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu Riau, pada 

umumnya terkait dengan adat yang terdapat di daerah Minangkabau.
15

 Hal 

ini disebabkan karena, ada hubungan historis antara orang-orang 

Minangkabau  

                                                
13Lihat juga Graafland (1890:  41-46). 
 
14Tentang revolusi ini, lihat Said (1973) dan Reid (1987).  
15Menurut Amir Luthfi (1991:105-107, 129-130, 178-9), adat Minangkabau 
dipandang sebagai adat Melayu asli. Lihat juga Hamka (1984: 95), Ricklefs (2008: 
302-303), dan Thamrin (2009: 123). 
 



 Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 35 

 

dengan Kerajaan Siak dan daerah-daerah seperti Kampar Kiri, Kampir 

Kanan, Rokan, Kuantan dan lainnya (Wilken, 1888: 163-199; Graafland, 

1890: 41-46; Grondgebeid, 1910: 9; Leyds, 1929: 33; Hamka, 1982: 169-7). 

Masuk dan berkembangnya agama Islam ke dalam kehidupan 

masyarakat Melayu di kawasan Selat Malaka -- yang meliputi antara lain 

Semenanjung Malaya, Deli, Langkat, Riau-Lingga, Siak, Inderagiri dan 

Kampar -- telah mendorong perkembangan kehidupan sosial dan budaya 

Melayu. Di Kerajaan Siak, perkembangan Islam telah terjadi jauh sebelum 

abad kedua puluh, yaitu sejak kedatangan orang Arab bernama Sayed Syarif 

Osman Ibn Sayed Syarif Abdurrahman Syahabuddin pada masa Sultan 

Keempat, Alamuddin Syah (1766-1780). Masuknya Sayed Osman ke dalam 

keluarga kerajaan, membawa perubahan terhadap stratifikasi sosial. 

Keturunannya kemudian membentuk golongan sosial baru, bahkan menjadi 

tata aturan kemasyarakatan dalam Kerajaan Siak. Stratifikasi tersebut 

meliputi golongan: tengku, sayed, wan, datuk, encik, dan golongan orang 

kebanyakan. Selain itu, tata kehidupan sosial masyarakat Siak pada masa 

kolonial tercermin dari Bab al-Qawaid.
16 

Adat istiadat yang berkembang di 

Riau yang dipengaruhi oleh agama Islam, nampak sangat jelas, misalnya dari 

cara berpakaian, nikah kawin, sunat rasul, khatam al-Qur‟an, upacara 

kelahiran dan kematian.  
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Begitu pula dengan perayaan hari-hari besar Islam, seperti 1 Muharam, 

Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzul al-Qur’an dan lain-lain, tetap dilaksanakan 

secara turun-temurun. Dapat dikatakan, bahwa adat sejak seseorang 

dilahirkan hingga meninggal dunia, banyak dipengaruhi oleh Islam. 

Sebagaimana dengan upacara tradisional dan kebiasaan hidup masyarakat 

yang bernafaskan Islam, hampir  semua ekspresi budaya Melayu, memiliki 

nuansa Islam. Contoh: permainan rakyat, kesenian rakyat, baik musik, gerak 

tari, maupun nyanyian. Tari Zapin, misalnya, berkembang di Riau, terutama 

di Kerajaan Siak. Ada juga suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Sultan 

Syarif Kasim II, yaitu pada setiap hari Jumat, Sultan selalu mengundang 

pemain musik bernuansa Islami, seperti, rebana dengan irama kasidah yang 

berasal dari Sumatera Barat (Yusuf et al., 1992; Berrein, 2003; Rohana, 

2008: 16-21). 
 

Selain seni musik dan pantun, syair dan hikayat -- antara lain tentang 

kepahlawanan -- juga berkembang dan digemari rakyat. Pantun, bagi orang 

Melayu, adalah sarana berkomunikasi, tunjuk ajar dan penyampaian pesan 

moral serta nilai-nilai agama ke tengah masyarakat.
3
 Contoh hikayat adalah 

Hikayat Siak, yang bercerita tentang pembuktian legitimasi Raja Kecil, 

pendiri Kerajaan Siak.Selain itu, ada juga hikayat Syair Perang Siak, yang 

menceritakan tentang sebuah masyarakat yang luluh-lantak sebagai akibat 

berbagai konflik sesama anak raja bersama pendukungnya masing-masing 

yang berebut tahta.
18

 Lepas dari kisahnya yang diragukan antara fakta atau 

fiksi-mitos, syair atau hikayat memuat pengetahuan tentang alam Melayu. 

Latar belakang  

                                                
17Misalnya tersirat dalam ungkapan Tunjuk Ajar Melayu (Effendi, 2008), “apa 
guna daun kayu, untuk tempat orang berteduh, apa guna pantun Melayu, untuk tempat 
mencari suluh,” dan “wahai ananda dengarlah pesan, pantun Melayu jangan 
tinggalkan, pakai olehmu untuk pedoman, di dalamnya banyak tunjuk ajaran.” 

 
18Hikayat Siak mengisahkan tentang legitimasi penobatan Raja Kecil sebagai 
pewaris sah dari Sultan Johor Mahmud Syah yang terbunuh. Sebaliknya, dalam 
Hikayat Peringatan Sejarah Negeri Johor, Raja Ali Haji selaku penulisnya, memiliki 
pandangan lain tentang pembunuhan tersebut. Dia menolak mengakui 
hubungan keluarga Raja Kecil dengan Sultan Mahmud Syah. Untuk Sejarah 
Negeri Johor pada tahun 1714 dapat dilihat dalam Universitiet Bibliotheek 
Universiteit Leiden di bagian Bijzonder Collectie. AdapunSyair Perang Siak, berisi 
tentang pertentangan dan peperangan antara anak-anak raja dan komunitas 
masing-masing. Lihat Braginsky (1998:272-273). 
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kehidupan masyarakat, dapat diketahui melalui gambaran berbagai 

upacara yang menduduki tempat penting dalam hikayat. Beberapa di 

antaranya adalah deskripsi tentang pinangan, tentang arak-arakan pesta 

perkawinan, upacara kelahiran putra mahkota, perarakannya keliling 

tembok-tembok kota, tandu upacara penobatan dan banyak lagi lainnya 

(Hasyim, 1992; Braginsky, 1998: 270-271, 297-298; Barnard, 2003: 126, 

142-143). 

Gambaran tentang kehidupan dunia Melayu, juga dapat ditemui dalam 

Hikayat Hang Tuah (Ahmad, 1994). Di sini, dunia Melayu dipandang 

sebagai tanah Melayu yang tunggal, di samping terdapat gambaran tentang 

“negeri-negeri asing” seperti Majapahit, Cina, Turki dan Siam. Hikayat ini, 

sarat dengan butir-butir yang dengan tepat melukiskan tentang bagaimana 

kehidupan sehari-hari yang khas di kota dan di istana. Termasuk soal 

upacara perkawinan, penobatan raja, perjamuan kerajaan, penyambutan duta 

negeri asing, aneka macam hiburan seperti sepak raga, sabung ayam, main 

catur, kepercayaan dan takhayul di kalangan rakyat jelata, dan lain-lain. 

Pendeknya, seluruh gambaran hidup yang khas Melayu dalam abad 

pertengahan, beraneka warna dan berkembang berubah-ubah.   

Selain melalui pantun, syair dan hikayat, sisi adat kehidupan orang 

Melayu, juga dapat dilihat antara lain dalam aspek permainan rakyat yang 

dipertunjukkan, baik untuk menyambut tamu maupun untuk perayaan. 

Tatkala Sultan Syarif Kasim II dan Tengku Agung berkunjung ke 

Selatpanjang pada tahun 1924, anak-anak sekolah dan masyarakat, 

menyambutnya dengan menyelenggarakan permainan rakyat seperti, 

permainan goebang yang mirip dengan permainan olang-alang di Mandau 

yang dilakukan dengan menari. Bunyi-bunyian atau alat musik yang 

digunakan adalah gendang, rebana dan morsal. Rombongan Sultan juga 

disambut dengan menggelar aksi pencak, joget anak negeri, dan joget orang 

Hostan (Pewarta Deli, 27 Oktober 1924).  

Adapun keberadaan seorang sultan -- seperti Sultan Siak dalam wilayah 

kekuasaannya -- dianggap menyatukan kedudukan duniawi dan akherat. 

Sultan menjadi wali di kerajaannya. Di mana pun ia menjadi wali, di sana 

dia menjadi raja. Sultan tidak memegang perwalian itu 

sendiri.Wewenangnya diserahkan kepada para imam dan khatib dari 

berbagai mesjid (wilayat). Sebagai akibatnya, Kerajaan Siak dibagi ke dalam 

daerah keagamaan. Setiap mesjid memiliki penghasilannya sendiri. Pada 

masa Sultan Syarif Kasim  



 Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 38 

 

II, kedudukan Sultan sebagai pemimpin umat telah dilaporkan oleh 

Leyds (1929: 43). Sultan sangat taat terhadap agamanya dan ikut mengatur 

semua urusan yang berkaitan dengan agama.  

Seperti yang telah saya paparkan di dalam buku bagian pertama, yaitu 

Potret Pendidikan Perempuan di Riau Sebelum Kemerdekaan, pada sekitar 

tahun 1920-an, tatkala organisasi Islam pembaharu Muhammadiyah dengan 

sekolah-sekolah yang didirikan dan bagian organisasinya -- seperti Aisyiah, 

kepanduan Hizbul Wathan dan Pemuda Muhammadiyah -- masuk ke daerah 

Sumatera Timur, ketidaksukaan sultan-sultan Melayu terhadap gerakan 

Muhammadiyah, tidak pernah padam. Dalam persoalan agama, sultan-sultan 

Melayu ini mempunyai kekuasaan tertinggi atas nama saja. Mereka dengan 

kukuh berdiri secara “tanpa syarat dan tanpa kecuali di pihak kaum tua”, 

yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam tradisional yang sejak dahulu 

kala sudah dipraktekkan di dunia Islam Melayu.  

Sebagian dari apa yang ditolak oleh kaum tua ini, terletak pada 

penerimaan Muhammadiyah pada gagasan-gagasan dari pembaharu Islam di 

Mesir, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, khususnya menyangkut soal 

tuduhan tentang pengutamaan ajaran-ajaran keempat mazhab besar Islam 

daripada hanya memakai dan menjalankan mazhab Syafi‟i, yang sejak dulu 

memang telah menjadi pegangan umat Islam di Asia Tenggara. Sebagian 

lagi disebabkan tantangan Muhammadiyah sebagai gerakan nasional yang 

kuat terhadap kekuasaan istimewa Sultan-Sultan dan kadhi-kadhinya dalam 

urusan-urusan agama. Dalam sebagian kerajaan yang terikat dalam 

perjanjian jangka panjang (Politik Kontrak) dengan Belanda, tidak 

memungkinkan bagi Muhammadiyah untuk bisa membuka sekolah-sekolah 

dan mengadakan tabligh untuk umum (Hamka, 1974: 150-161; Reid, 1998: 

116-117).
19

 

 

                                                
19Dalam Sejarah Medan Tempo Doeloe (Sinar, 1991: 71) disebutkan, bahwa 
organisasi Muhammadiyah pada tahun 1932, telah ada di wilayah kerajaan-
kerajaan di Sumatera Timur dan bertentangan dengan pendirian kerajaan, yang 
umumnya bermazhab Syafi’i. Dalam rapatnya pada tanggal 10 Oktober 1932 di 
Medan, Pimpinan Muhammadiyah menyatakan ketidaksenangan mereka atas 
hambatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Muhammadiyah terus 
mengalami konflik dengan golongan tua dan pihak kerajaan di Sumatera Timur. 
Bentuk konflik tersebut antara lain perselisihan antara Sultan Deli dan 
Muhammadiyah. Sultan Deli melarang Muhammadiyah menggunakan mesjid 
lama di jalan Mesjid Medan untuk shalat Jumat. 
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Muhammadiyah masuk ke Riau, diperkirakan terjadi antara tahun 1932 

hingga 1936, sebagai organisasi dengan amal usaha dalam bidang sosial-

keagamaan. Kemudian, Muhammadiyah bersama dengan Nahdlatul Ulama, 

Perti dan PSII, masuk ke dalam partai Masyumi tanggal 7 November 1945 

dan beralih dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Oleh karena 

adanya pertikaian  mengenai pembagian kursi dalam partai, Perti dalam 

kongresnya 22-24 Desember 1945, menyatakan berdiri sendiri disusul oleh 

organisasi lainnya yang juga keluar dari Masyumi, kecuali Muhammadiyah. 

Mereka memakai tanda gambar sendiri dalam pemilihan umum 1955, yang 

mempergunakan 100 tanda gambar (Hamka, 1974: 150-161).  

Di Riau, Muhammadiyah dibawa oleh beberapa orang ulama yang 

pernah berguru di Minangkabau. Mereka antara lain Ibad Amin, Hasan 

Arifin dan Hasan Basri. Muhammadiyah berpusat di tiga tempat: Lubuk 

Jambi di Rantau Kuantan, Bagansiapi-api di Bengkalis dan Penyasawan, Air 

Tiris, di Kampar. Adapun Perti, mulai muncul pada tahun 1937 di Tanjung 

Berulak Air Tiris Kampar, yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hamid Harun. 

Baik Muhammadiyah maupun Perti, sama-sama menanam jerih payah dalam 

bidang pendidikan di Riau, dengan mendirikan madrasah untuk mendidik 

calon ulama dan meningkatkan kualitas umat terhadap ajaran Islam di Riau 

(Hamidi, 1988:  30-31). 

 

Situasi Ekonomi di Riau 

Sejak masa kolonial Belanda, wilayah Riau telah dikenal memiliki 

kekayaan alam yang melimpah.  Akan tetapi, status sebagian besar kerajaan 

di Riau yang  terikat Perjanjian Singkat (Korte Verklaring), telah membuat 

kekayaan alam tersebut dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Daerah 

Riau memiliki berbagai hasil bumi, baik di darat maupun lautannya. Pulau 

Bintan pada masa lalu, sebagaimana pernah disinggung Residen Riau, 

Netscher,  pernah di juluki sebagai “pulau segantang lada” karena banyak 

menghasilkan lada. Daerah Pulau Tujuh, terutama Pulau Midai, pernah 

menjadi penghasil kopra terbesar di kawasan Asia Tenggara antara tahun 

1906 sampai tahun 1950-an. Bagan Siapi-Api, sampai tahun 1950-an, adalah 

penghasil ikan terbesar di Indonesia. Dalam bidang penghasil karet alam, 

dengan sistem kupon tahun 1930-an, bagian daratan seperti Kuantan, 

Inderagiri dan Kampar, merupakan  

daerah yang amat potensial. Sejak tahun 1970-an ke atas, Riau 

merupakan penghasil kelapa sawit dan hasil perkebunan lainnya.  
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Jauh sebelumnya, pada masa Kolonial Belanda, terutama sejak 

pertengahan abad ke-19, Kerajaan Siak yang berada di wilayah Provinsi 

Riau sekarang, terikat Politik Kontrak dan mengalami kemunduran ekonomi 

dibandingkan dengan kerajaan lain yang ada di Sumatera Timur. Sultan al-

Sayid Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (1864-1889), Sultan Kesepuluh, 

menyadari  betul hal tersebut. Ia sendiri berusaha untuk bangkit, 

menggalakkan berbagai usaha guna memakmurkan rakyat Kerajaan Siak. Di 

antaranya dengan memajukan perdagangan dengan membuka kebun lada dan 

merica serta pembukaan hutan-hutan kamper. Pada masa Sultan Kesebelas, 

Sultan Syarif Hasyim (1889-1908), kondisi perekonomian Kerajaan Siak 

mulai membaik. Akan tetapi, Kerajaan Siak tidak mampu lagi meraih 

kejayaan seperti sebelum adanya Traktat Siak 1858. Kerajaan Siak, menurut 

Reid (1985) dan Reid (2000), dijuluki het donkere zuiden. Sementara, 

kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Sumatra Timur, seperti Deli dan 

Langkat, mendapat predikathet dolarlanddansemakin kaya berkat 

perkebunan tembakau (Schadee, II, 1918:   73,74,77; Suwardi et al., 1994: 

85-6).
20

 

Wilayah daratan dan hutan di Riau, pada masa kolonial, mengandung 

potensi ekonomi yang besar. Pada waktu itu, sudah ditemukan barang 

tambang berupa emas dan timah di daerah Petapahan. Hutannya yang luas 

dan lebat, menghasilkan kayu untuk keperluan perumahan, jembatan, kapal 

dan bangunan lainnya. Juga tersedia tanah pertanian dan perkebunan yang  

                                                
20Sejak kedatangan J. Nieuwenhuyze dari Burma dan van Leeuwen dari Surabaya 
ke Deli tahun 1863, serta atas bujukan Said Abdullah Bilsagih, di Deli 
berkembang penanaman tembakau. Dengan suksesnya ekspor ke  Eropa dan 
Amerika, tembakau Deli menjadi termasyhur sebagai dekblad (lapis) cerutu yang 

tidak ada bandingannya di dunia. Di perkebunan, orang-orang Melayu dan 
Karo, tidak cocok menjadi kuli Belanda. Akhirnya, Belanda mendatangkan orang 
Cina dan India dari Malaya. Kemajuan Deli sebagai het dollarland, menyebabkan 

masuknya kapital asing ke Sumatera Timur. Sultan Deli memberikan tanah yang 
subur untuk konsesi perkebunan dengan bebas.Termasuk tanah dalam wilayah 
Datuk Sunggal tanpa izinnya. Datuk Kecil sebagai pemangku Datuk Sunggal 
Badiuzzaman yang masih kecil, memimpin pemberontakan dengan mengajak 
rakyat Melayu dan Karo membangun benteng-benteng dan bergerak ke Deli 
untuk mengusir Belanda. Belanda kemudian mengirim pasukan dari Riau di 
bawah pimpinan Kapten Kops.Tetapi, ekspedisi pertama ini, mengalami 
kerugian besar. Perkebunan tembakau Deli diserang gerilyawan, sehingga 
perempuan dan anak-anak Eropa diungsikan ke Belawan untuk segera naik 
kapal bila situasinya makin memburuk. 
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luas. Hasil hutan yang lain yaitu: rotan, madu, pohon lilin atau sialang, 

gaharu merupa, cula badak, cula tupai, gading gajah, guliga atau batu 

permata dalam tubuh hewan hutan, taring napoh, musang cabu atau musang 

putih, kemper dan sebagainya. Operasi-operasi keamanan di Selat Malaka, 

juga dilakukan untuk menjaga lalulintas perdagangan hasil hutan tersebut. 

Hal ini, tentu saja, memerlukan biaya yang besar. Apalagi operasi tersebut 

dilakukan selama bertahun-tahun. Sementara itu, terjadi pula perang-perang 

suksesi yang jelas mempengaruhi ekonomi kerajaan dan sedikit banyak 

mempengaruhi pula kegiatan perdagangan di wilayah Siak (Schadee, 1, 

1918: 38, 99;Anrooij, 1885:  276-280 ; Gramberg, 1864:  498-527).  

Sumber daya alam Riau tidak hanya terdiri dari hasil tambang saja. 

Tetapi juga keragaman kekayaan hasil hutan. Riau juga menghasilkan rotan 

dan jenis-jenis kayu dengan kualitas yang baik (Alkemade, 1887: 116). 

Perekonomian yang baik, telah membuat daerah-daerah di Riau menjadi 

berkembang. Daerah seperti Tembilahan yang merupakan bagian dari 

Residentie Riouw en Onderhoorigheden, kira-kira sepuluh tahun pertama 

abad ke-20, boleh dikata menjadi hutan besar. Akan tetapi, pada tahun 1919, 

negeri tersebut telah berubah menjadi negeri yang indah dan ramai dengan 

penduduk, perumahan, dan perniagaan. Sebagaimana dilukiskan oleh 

seorang penulis dari Tembilahan, selain indah dan ramai, kota tersebut juga 

dinamis. Diperkirakan, beberapa waktu ke depan dapat menyamai Singapura 

berkat usaha gezaghebber (penguasa/pejabat pemerintah) Fderiddel dan para 

engku cerdik pandai dari daerah tersebut. Sayangnya, pengganti Fderiddel, 

gezaghebber yang baru, justru bersikap curang dengan mengistimewakan 

orang Cina daripada penduduk lainnya (Tjaja Sumatra, Senin 21 Juli 1919). 

Perekonomian di Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh keadaan alam 

dan kontur  tanah yang dimilikinya. Saat ini, wilayah perekonomian Riau 

dibagi tiga. Pertama, wilayah daratan, yaitu, wilayah yang dipenuhi dengan 

hutan dan lahan gambut yang dialiri sungai besar dan kecil. Kedua, wilayah 

pesisir, terdiri dari pantai sepanjang pesisir Sumatera yang penuh dengan 

hutan  bakau dan banyak  muara sungai. Ketiga, wilayah kepulauan Riau, 

yang merupakan gugusan atau kumpulan ribuan pulau (Siahaan et al., 2002: 

11).  

Awalnya, wilayah daratan di Riau terkonsetrasi dengan hasil hutan, 

terutama kayu dan getah karet. Sarana transportasi utama di kawasan ini  
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adalah angkutan sungai. Kemudian, dengan berbagai kemajuan, 

wilayah ini pun akhirnya berkembang. Bersamaan dengan itu, peranan hutan 

pun mulai berkurang dan diganti oleh perkebunan. Sementara, wilayah 

pesisir dan kepulauan, pada awalnya hanya mengandalkan potensi perairan 

sebagai usaha perikanan, pelayaran dan pertanian kelapa. Dalam 

perkembangannya kemudian, di samping potensi perikanan di wilayah 

pesisir ditingkatkan, juga berkembang pemanfaatan bakau sebagai komoditi 

ekspor, di samping pengembangan pertanian kelapa secara intensif yang 

didukung oleh pertanian lain.  

Wilayah kepulauan pun akhirnya berkembang menjadi daerah industri 

wisata, industri pengolahan dan industri jasa. Apalagi setelah pengembangan 

wilayah Batam sebagai kota industri pelabuhan bebas khusus dan daerah 

Bintan sebagai kawasan khusus industri. Wilayah Kepulauan Riau ini pun 

kemudian,  pada 1 Juli 2004, berubah menjadi bagian dari Provinsi 

Kepulauan Riau sebagai provinsi ke-32 di Indonesia.  

Sejak masa kolonial Belanda hingga revolusi kemerdekaan berakhir – 

yang ditandai dengan adanya pengakuan kedaulatan RI (1950) -- kondisi 

perempuan Riau, pada umumnya, lebih banyak berperan sebagai ibu rumah 

tangga. Adat Melayu masih mengutamakan peran kaum laki-laki dalam 

banyak kegiatan di luar rumah. Di dalam rumah, kaum laki-laki menjadi 

dominan karena berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam 

keluarga. Itu tidak masalah selama pembagian peran disepakati oleh 

keluarga. Namun, masalah muncul karena laki-laki pengambil keputusan-

kebijakan serta pencari nafkah tersebut harus meninggalkan rumah.  

Letak Riau yang strategis di antara jalur perdagangan Selat Malaka dan 

dekat dengan negara tetangga -- Malaysia dan Singapura -- membuat 

penduduk Riau, terutama laki-laki di daratan dan pesisir, gemar mengembara 

berbulan-bulan meninggalkan istri dan anak-anak mereka untuk mencari 

nafkah. Apabila biaya hidup yang ditinggalkan suami tidak cukup, maka 

istrilah yang kemudian harus bertanggung jawab untuk mencukupi 

kekurangannya. Biasanya, mereka melakukannyadengan cara menanami 

lahan-lahan kosong di sekitar rumah dan kampung dengan padi, sayur-

sayuran, atau tanaman lain yang dapat dikonsumsi. Pada akhirnya, pekerjaan 

perempuan inilah yang lebih banyak menjadi penopang utama perekonomian 

keluarga (Siahaan et  
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al., 2002: 6-11). Keadaan ini berlangsung sampai pasca krisis di tahun-

tahun terakhir abad ke-20. Persentase penduduk perempuan di Riau yang 

bekerja dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, cukup 

besar (BPS, 1999).  

Sekitar tahun 1950 hingga akhir abad ke-20, setelah banyak perempuan 

Riau yang mengenyam pendidikan, di samping berperan sebagai istri atau 

ibu rumah tangga, banyak pula di antara mereka itu yang berkiprah di tengah 

publik. Misalnya: sebagai pemuka masyarakat, pengusaha, pegawai negeri, 

dan menduduki jabatan penting di politik dan pemerintahan. Kaum 

perempuan juga turut serta dalam mengisi pembangunan di bidang 

pendidikan, organisasi sosial, ekonomi dan politik. Sekalipun terdapat 

peningkatan peran perempuan Riau di ranah publik, namun sayangnya tidak 

diiringi dengan adanya peningkatan kesejahteraan mereka. Salah satu 

penyebabnya karena imbalan atau upah yang diterima kaum perempuan, 

masih sangat rendah daripada kaum laki-laki (Siahaan et al., 2002: 8-10-14). 

Pada tahun-tahun setelah kudeta G30S/PKI, pembangunan di bidang 

sosial-ekonomi di Riau, mulai digalakkan yang meliputi berbagai bidang, 

antara lain: perdagangan, perikanan, pertanian-perkebunan, perindustrian, 

peternakan, kesehatan, pengairan dan perbaikan jalan, jembatan dan lain-

lain. Di sektor pertambangan, secara alamiah, Provinsi Riau kaya akan 

sumber alam berupa minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. 

Pengeksploitasian minyak bumi ini, telah dilakukan sejak masa kolonial  dan 

sampai sekarang masih menjadi salah satu sumber utama minyak bumi di 

Indonesia, serta sekaligus menjadi salah satu sumber utama pendapatan 

negara. Minyak bumi tersebut dieksploitasi dan diolah oleh PT. Caltex 

Pasific Indonesia dan kemudian menjadi PT. Cevron Pasific Indonesia 

(Lutfi et al., 1999: 730). 

Tanaman keras diupayakan untuk meningkatkan produksi pertanian, 

seperti kelapa, karet, dan intensifikasi padi ladang serta padi sawah, 

ditempuh untuk mengatasi kekurangan beras di Riau (Lutfi et al., 1999: 730-

734). Sejak saat  itu, eksploitasi hutan telah memberikan sumbangan devisa 

negara terbesar dan menunjang perkembangan perekonomian daerah. Hutan 

juga acapkali menjadi sumber penyelewengan untuk kepentingan segelintir 

orang. Pembukaan daerah-daerah baru yang jarang penduduknya, dilakukan 

untuk membangkitkan potensi ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja 

yang  
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lebih luas melalui program transmigrasi. Daerah Riau, pada masa Orde 

Baru, telah ditetapkan menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi. 

Perjalanan ekonomi Riau selama periode 1995-1999, tidak terlepas dari 

pengaruh krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997. Sektor 

konstruksi, industri dan perdagangan, merupakan sektor-sektor yang paling 

merasakan dampak krisis tersebut. Pada akhir tahun 1990-an, struktur 

perekonomian Provinsi Riau, masih tetap berada di sektor sekunder dan 

tersier. Sektor primer, pada tahun 1999, menyumbang PDRB hanya sebesar 

19.00 persen. Sedangkan sektor sekunder dan tersier, masing-masing 

menyumbang sebesar 40,6 dan 40,4 persen. Sumbangan sektor sekunder 

(pertambangan dan penggalian, industri, pengolahan, listrik, gas, air dan 

bangunan) dalam PDRB, secara umum menurun. Sumbangan sektor tersier 

(perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan komunikasi, keuangan, 

persewaan dan jasa) dalam PDRB, naik sejak tahun 1996 sampai dengan 

tahun 1998. Kemudian, pada tahun 1999, sedikit menurun (Siahaan et al., 

2002: 12-13).  

Sekalipun demikian, berdasarkan hitungan angka Biro Pusat Statistik 

tahun 1997, PDRB per kapita Riau, sempat mencapai Rp. 6,6 juta. Angka 

tersebut, terhitung sangat besar, berada pada urutan ketiga setelah wilayah 

Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Pada tahun 1997, hasil minyak dan gas 

Riau yang diolah mencapai Rp. 14,1 triliun. Kekayaan alam Riau dalam 

bentuk potensi minyak bumi, gas alam dan timah, kegiatan industri dan 

perdagangan, perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, dan hasil hutan 

lainnya.  Pada tahun 1997, wilayah Riau menghasilkan nilai ekspor sebesar 

17% dari total keseluruhan nilai ekspor Indonesia yang mencapai US$ 53,3 

miliar (Ikhwan, 2002: 41; Thamrin, 2009: 126).   

Sekalipun Provinsi Riau memiliki kekayaan alam yang melimpah, 

namun sebagian besar rakyatnya tergolong masih miskin. Situasi terbaik 

terjadi antara tahun 1987-1996, ketika angka rata-rata kemiskinan berada di 

bawah 20%. Kondisi paling baik adalah pada tahun 1996, ketika angka rata-

rata kemiskinan hanya mencapai 11,3%. Pada puncak krisis ekonomi, 

penduduk miskin di Riau mencapai sekitar 40% dari jumlah penduduk ± 4 

juta jiwa. Sumber daya alam yang berlimpah, ternyata belum mampu 

mengangkat kesejahteraan penduduk di desa-desa di Riau. 
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Keadaan itu, menurut  Ikhwan (2002:41-42), sampai tahun 2002, masih 

terasa. Selain persoalan tingginya angka kemiskinan, Provinsi ini juga masih 

harus menanggung sejumlah persoalan serius lainnya.Seperti soal tingginya 

angka pengangguran. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 1997 

menunjukkan, ada sekitar 6,5% angkatan kerja menganggur. Demikian pula 

kemiskinan, sekitar 40% penduduk Riau di 443 desa, masih tergolong 

miskin. Angka ini, tentu saja, masih lebih besar jika dibandingkan dengan 

wilayah penghasil minyak lainnya, seperti Kalimantan Timur atau bahkan 

DKI Jakarta. Dengan kekayaan sebesar itu, pada awal 1990-an, penduduk 

Riau pernah tercatat sebagai penduduk miskin nomor dua di Sumatera di atas 

Bengkulu.Atau berada di urutan ke-19 provinsi termiskin di Indonesia. 

Kekayaan itu, ternyata, hanya ada dalam hitungan angka dan tidak terwujud 

dalam kehidupan nyata sebagian besar rakyat Riau. 

Banyak persoalan yang muncul di daerah Riau, merupakan warisan 

masa lalu. Di darat, persoalan terutama terkait dengan inprastruktur jalan dan 

jembatan penyeberangan yang buruk dan masih seringnya terjadi kasus 

banjir bandang. Dalam Tjaja Sumatra (11 Desember 1920), kasus banjir 

bandang ini telah diceritakan. Celakanya, sampai zaman kemerdekaan, 

persoalan tersebut tidak pernah tuntas penanganannya. Persoalan 

infrastruktur ini, menjadi salah satu tuntutan masyarakat Riau pasca 

kemerdekaan untuk membentuk provinsi otonom sendiri (Mardjani, 1959).  

Akan tetapi, setelah 50 tahun lebih Provinsi Riau berdiri, persoalan 

banjir tetap saja masih merupakan persoalan khas, setelah kasus kebakaran 

hutan dan lahan di Riau. Persoalan minimnya infrastruktur, mengiringi 

persoalan ketimpangan dalam pendidikan dan masih tingginya angka 

kemiskinan di salah satu provinsi terkaya di Indonesia ini. Keadaan mana 

menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau, akhirnya harus mencanangkan 

program K2I, yaitu pemberantasan kemiskinan dan kebodohan, serta 

peningkatan infrastruktur sejak tahun 2003/2004. Program K2I ini berangkat 

dari asumsi bahwa rendahnya sumber daya manusia dan tingginya 

kemiskinan yang berjalin berkelindan dengan kebodohan,  perlu diatasi 

melalui pendidikan.
21

 

                                                
21Pandangan Gubernur Riau Rusli Zainal tentang K2I, lihat Adrinal Tanjung 
(2009). Ada yang pesimis dengan program tersebut, yang dipandang hanya 
sebagai jargon politik pemerintah. Pendidikan sebagai jalan keluar dari persoalan 
kemiskinan, acapkali dipandang oleh sebagian orang kurang tepat (Ahmad, 
2004: 60-62). Bagaimanapun, persoalan kemiskinan terkait dengan kebodohan.Di 
mana, kemiskinan adalah salah satu penyebab utama rendahnya kualitas sumber 
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Keadaan Politik 

Sejak era kerajaan, para penguasa Muslim Melayu, mengadopsi idiom 

dan terma politik Islam. Motivasi kesalehan, boleh jadi terdapat dalam 

pengambilalihan terma gelar “Sultan” (sulthan), atau gelar bayangan Allah 

di muka bumi (zill Allah fi al-Ard). Raja sebagaimana mestinya, adalah 

wakil Tuhan. Tetapi, motivasi politik sering kali lebih menonjol lagi (Azra, 

1996: 232; Milner, 1989: 56-57). Seorang  sultan dalam tradisi Melayu, 

bukan saja menjadi seorang pemimpin pemerintahan, tetapi sekaligus juga 

sebagai pemimpin agama. Seorang sultan yang adil, bersama-sama dengan 

Nabi Tuhan, adalah bagaikan dua permata pada satu cincin.Kerajaan-

kerajaan Melayu di Riau menggunakan terma Islam ini dalam perpolitikan 

mereka. Bahkan, di Kerajaan Siak, penggunaan terma Islam diperkuat secara 

historis dengan latar belakang separuh kedua dari 12 orang Sultan Siak 

adalah berasal dari keturunan Arab-Melayu. Sementara, enam Sultan Siak 

yang pertama, adalah keturunan Melayu-Johor.
4
 Sultan Syarif Kasim II, 

dalam laporan Leyds (1929), tidak hanya menjadi pemimpin kerajaan, ia 

juga menjadi wali atau pemimpin agama. Kisah-kisah keramat (karomah) 

Sultan terakhir Siak, dalam perspektif wali agama yang sering disebut 

sebagai kharisma itu, dituturkan secara lisan dan dikutip oleh Ahmad Yusuf  

et al. (1992: 158-159).  

Pada pasca kemerdekaan, pergantian penguasa di Indonesia, sedikit-

banyak, telah turut mempengaruhi  kondisi masyarakat, budaya, ekonomi 

dan politik di Riau. Orang-orang tua di Riau masih mengingat keadaan 

mencekam pada masa penumpasan sisa-sisa G30S/PKI. Masa itu merupakan 

awal peralihan kekuasaan antara Soekarno kepada Soeharto, peralihan Orde 

Lama kepada  Orde Baru masih sangat kuat dalam ingatan masyarakat Riau 

(Moertopo, 1974: 15; Hassan, 1987: 7; Karim, 1992:3).  

                                                                                                                                            

daya manusia.Dan sebaliknya, persoalan rendahnya kualitas sumber daya 
manusia, bisa menjadi penyebab rendahnya segi materi. Istilah Azyumardi Azra 
(1999: 54) bahwa, antara rendahnyakualitas sumber daya manusia dengan 
kemiskinan, terdapat semacam lingkaran setan (vicious circle). 
22Orang Melayu  menganggap bahwa, raja merupakan pusat kesetiaan, pusat 
bagi setiap aspek kehidupan orang Melayu. Hal ini bukan karena raja 
memonopoli kekuasaan militer atau ekonomi.Melainkan karena, mereka 
mengejar tujuan militer dan ekonomi, melalui ungkapan “rajaship” (martabat 
raja). Umpamanya tentang para kepala daerah Siak yang kaya dan nampak kuat 
itu bahwa “di luar kerajaan mereka tak berarti apa-apa” (Milner, 1989: 48-9; van-
Anrooij, 1885: 312).  
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Setelah Reformasi bergulir, dalam iklim demokratisasi dan Otonomi 

Daerah, suara-suara ketidakpuasan terhadap realitas daerah Riau yang 

memiliki kekayaan yang berlimpah, namun dengan tingkat kemiskinan 

rakyat yang masih tinggi, memunculkan keinginan dan gerakan Riau 

Merdeka dan otonomi khusus. Romantisisme terhadap sejarah kejayaan 

masa kerajaan-kerajaan Melayu di Riau, memunculkan visi Pemerintah Riau 

sejak era Gubernur Saleh Djasid (1998-2003), untuk menjadikan Riau 

sebagai pusat perekenomian dan kebudayaan Melayu di  kawasan Asia 

Tenggara pada tahun 2020. 

 

Rangkuman  

Istilah Riau sebagai suatu wilayah geografis dan administrasi 

pemerintahan, berubah-ubah mengikuti perkembangan kekuasaan politik. 

Untuk era kolonial Belanda, ada wilayah Riau yang menjadi bagian dari 

wilayah Keresidenan Sumatera Barat, Sumatera Timur dan Keresidenan 

Riau. Pada masa pendudukan Jepang, daerah Riau daratan dijadikan satu 

dengan Bangkinang dan seluruh wilayah Residentie Riouw, kecuali 

Kepulauan Riau. Pada awal kemerdekaan, Riau merupakan Keresidenan 

dengan residen yang berkedudukan di Pekanbaru dan menjadi bagian dari 

Provinsi Sumatera Tengah yang beribukota di Bukittinggi (1948).  

Kemudian, Provinsi Riau dibentuk (1957) denganPekanbaru ditetapkan 

menjadi ibukota provinsi (1959). Terakhir, pada tahun 2004 terjadi 

pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Provinsi Kepulauan 

Riau. Pengertian Riau juga merupakan pengertian budaya yang terkait erat 

dengan Melayu. Riau merupakan mozaik dari berbagai etnis. Mereka dapat 

dianggap sebagai orang Melayu, jikalau beragama Islam, beradat Melayu 

dan berbahasa Melayu. Pengertian budaya Melayu ini, berkembang 

mengikuti perkembangan sejarah, sosial, budaya dan politik yang ada. 

Walhasil, budaya Melayu merupakan konsep historis.  

 Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Riau, laki-laki dan perempuan, 

selalu meningkat dan hampir seimbang. Akan tetapi, penduduk miskin atau 

tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah di Riau masih banyak  

dan mereka sebagian besar kaum perempuan. Sebelum tahun 1950, 

kaum perempuan Riau merupakan ibu rumah tangga. Mereka lebih banyak 

bekerja di ranah domestik. Akan tetapi, setelah tahun 1950, kaum perempuan 

Riau telah banyak yang bekerja di ranah publik, sekalipun tingkat 
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kesejahteraan mereka masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-

laki.   

Hingga akhir abad ke-20 dan memasuki awal abad ke-21, Riau masih 

menyimpan sejumlah persoalan sosial-budaya.  Yang terpenting adalah 

masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk dan masih rendahnya 

pendidikan, terutama pendidikan kaum perempuan. Oleh karena itu, 

Pemerintah Provinsi Riau kemudian mencanangkan program pengentasan 

kemiskinan dan kebodohan serta perbaikan inprastruktur (K2I) sejak tahun 

2003/2004.  
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YKWI DAN DINIYAH PUTRI 
 

 

 
 

aling tidak, terdapat dua lembaga pendidikan khusus 

perempuan yang berdiri di Riau pada masa awal 

kemerdekaan hingga satu dekade Era Reformasi.Salah 

satunya, masih berlangsung hingga sekarang. Kedua 

lembaga pendidikan itu, dikelola oleh masyarakat.Masing-masing di bawah 

naungan yayasan. Ibu-ibu pengurus Yayasan Kesatuan Wanita Islam 

(selanjutnya ditulis YKWI), telah mulai menyelenggarakan pendidikan untuk 

perempuan pada tahun 1952.Bentuknya berupa aktivitas wirid pengajian 

untuk kaum ibu. Sementara, lembaga pendidikan formal khusus untuk anak 

perempuan, baru didirikan oleh YKWI pada tahun 1953, yang kemudian 

dikenal dengan nama Sekolah Kepandaian Putri Islam (SKPI).  

Setelah melalui berbagai penyesuaian –salah satunya karena harus 

mengikuti kebijakan pemerintah -- SKPI akhirnya ditutup pada tahun 1981. 

Namun, YKWI masih tetap berdiri hingga sekarang dan menyelenggarakan 

pendidikan koedukasi. Adapun Diniyah Putri Pekanbaru, merupakan 

lembaga pendidikan khusus perempuan yang berbentuk pondok pesantren. 

Berdiri pada tahun 1965, beberapa tahun setelah Provinsi Riau dibentuk. 

Hingga sekarang masihmenyelenggarakan pendidikan khusus perempuan 

tingkat MTs dan MA.  

 

YKWI 

Yayasan Kesatuan Wanita Islam, disingkat YKWI dan kadang-kadang 

disingkat menjadi Yayasan KWI, semula merupakan perkumpulan kaum ibu 

di Pekanbaru.Yayasan tersebut mengadakan kegiatan sosial keagamaan, 

terutama pendidikan bagi kaum perempuan dan anak, di bawah pimpinan  

Syamsidar Yahya. Untuk pertama kali, pada tahun 1952, kegiatan 

pendidikan diselenggarakan dalam bentuk informal, yaitu pengajian 

keagamaan yang rutin berlangsung setiap hari Jum‟at. Kegiatan ini diikuti 

oleh kaum perempuan yang berdatangan dari segala penjuru Kota 

Pekanbaru.Mereka berkumpul di Jalan Cengkeh dalam bangunan sekolah 

Perwari yang dipinjam untuk kegiatan wirid tersebut.  

Dengan banyaknya kaum ibu yang berkumpul hingga mencapai lebih 

kurang 300 pada masa itu, maka dapat diperkirakan bagaimana besarnya 

P 
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kegiatan tersebut. Sekalipun informal, kegiatan pengajian kaum ibu ini, turut 

menandai kebangkitan pendidikan kaum perempuan Riau dalam alam 

kemerdekaan pasca penyerahan kedaulatan. Kemudian, untuk memudahkan 

sekaligus memperluas aktivitas, perkumpulan tersebut lalu diaktenotariskan 

sebagai yayasan di Pekanbaru pada tahun 1954.   

YKWI berdiri di Pekanbaru
123

 tatkala Pekanbaru tengah berbenah pasca 

perang kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan kota, masyarakat di 

Pekanbaru pun kian bertambah dan persoalan kehidupan pun kian 

berkembang. Salah satu persoalan setelah kemerdekaan, selain masalah 

penataan kembali  

                                                
23

 Sebagai ibukota, Pekanbaru pada awalnya merupakan sebuah dusun yang 
bernama Payung Sekali. Letak dusun ini di tepi Sungai Siak, yaitu di seberang 
pelabuhan sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Keempat Kerajaan Siak, 
Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766-1780), dusun tersebut berkembang dan 
pusatnya pindah ke seberang selatan, sekitar Pasar Bawah, yang kemudian 
dikenal dengan nama Senapelan. Pada mulanya, Senapelan hanyalah sebuah 
pemukiman awal dengan penduduk dalam kepemimpinan seorang batin atau 

kepala suku, disebut dengan masyarakat suku Senapelan yang hidup dengan 
melakukan peladangan. Sultan Alamuddin Syah memindahkan ibukota kerajaan 
dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1767. Setelah menjadi ibukota kerajaan, 
Senapelan menjadi semakin ramai dengan aktivitas perdagangan, sehingga perlu 
dibangun sebuah pekan (pasar) yang baru. Pada masa pemerintahan Sultan 
Muhammad Ali Muazzam Syah (1780-1782) kian berkembang. Jalan-jalan 
dibangun dan perdagangan ditingkatkan. Sultan Kelima ini, setelah mangkat 
diberi gelar Marhum Pekan. Berdasarkan musyawarah datuk empat suku 
(Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar, dan Kampar) pada tahun 1784, negeri 
Senapelan diganti namanya menjadi Bandar Pekan, yang kemudian lebih dikenal 
dengan sebutan Pekanbaru. Pekanbaru (Yusuf, et al, 1992: 52-56). Tahun tersebut 
kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.  

Pada zaman Belanda, berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van 
Siak No. 1 Tahun 1919, Pekanbaru menjadi tempat kedudukan kontroleur. Pada 
masa Jepang, Pekanbaru menjadi gun yang dikepalai oleh seorang guncho dan 
tempat kedudukan Riau Syu. Pada masa kemerdekaan, Pekanbaru mengalami 
beberapa perubahan status: Haminte (gemeente) Pekanbaru dan merupakan 
ibukota Keresidenan Riau, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan 
Nomor 103, tanggal 17 Mei 1946. Pekanbaru menjadi kota kecil berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, menjadi kotapraja berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1957, kemudian menjadi ibukota dari Provinsi Riau 
hingga sekarang. Statusnya sebagai kotamadya berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1974, dan sebagai kotabesar berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 (Pemprop, 2003: vi-viii; Suwardi MS, 2005: 17-19). 
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daerah, adalah masalah yang berkaitan dengan pendidikan.Saksi 

sejarah, Suhaili (89 tahun) menyatakan bahwa, ketika disebutkan tentang 

pendidikan di Pekanbaru setelah perang kemerdekaan, maka kiprah 

Syamsidar Yahya tidak bisa diabaikan. Dengan kata lain, tatkala orang 

berbicara tentang kapan kemajuan kaum perempuan di Pekanbaru mulai 

diupayakan, maka kisahnya bisa dimulai dari Syamsidar Yahya.  

 Salah satu bentuk usaha YKWI yang didirikan sebelum yayasan 

tersebut disahkan adalah, Sekolah Kepandaian Putri Islam (SKPI). Sekolah 

ini setingkat Sekolah Menengah Pertama dan diperuntukkan khusus untuk 

perempuan. Oleh karena itu, SKPI dalam kajian ini akan dibahas khusus 

dalam sub tersendiri. Pembukaan dan penutupan SKPI, menandai awal dan 

akhir pembahasan tentang YKWI dalam kajian ini. 

 

Syamsidar Yahya (1914-1975): Pendiri 

Berdasarkan biodata hidupnya yang disusun oleh suami dan salah 

seorang anaknya, Syamsidar Yahya lahir di Batagak Bukittinggi, 11 

November 1914. Ayahnya bernama Haji Yahya dan ibunya, Siti Rafiah. 

Syamsidar Yahya dibesarkan dalam lingkungan keluarga pedagang. 

Orangtuanya termasuk kelompok Kaum Muda, seorang saudagar muda dari 

negeri Sarik, anak Angku Palo dari Nagari Batu Palano. Ibunya, Siti Rafiah, 

berasal dari keluarga ulama di Nagari Batagak. Syamsidar Yahya adalah 

anak kedua dari delapan bersaudara.
24

 

                                                
24 Disimpan sebagai arsip pribadi Rusjdi Muin (lahir 1944), anak dari Syamsidar 
Yahya. Saya mendapatkan copy-nya atas seizinnya dan Ketua YKWI, Hasminar 
Saibun. Riwayat hidup Syamsidar Yahya ini juga didukung hasil wawancara 
Syamsidar Yahya dengan majalah Harmonis(20 Oktober 1972). Selain riwayat 
hidup tersebut, sejumlah teks atau naskah pidato milad, profil YWKI dan tulisan 
dalam Panji Masyarakat(1 Mei 1975) menjadi sumber penulisan ini. Ada sebuah 
naskah tentang biografi Syamsidar Yahya dalam persiapan terbit (menurut anak 
Syamsidar Yahya, Rusjdi Muin), disusun oleh Fatimah Enar dengan editor 
Mestika Zed yang tersimpan dalam arsip keluarga. Draf tersebut di sana-sini 
telah diberi catatan koreksi oleh Rusjdi Muin. Beberapa bagian dari draf tersebut 
juga diambil untuk melengkapi riwayat hidup Syamsidar Yahya dalam tulisan 
ini. Sampai draf disertasi ini diajukan ke promotor dan penelaah, ujian hingga 
perbaikannya, drat biografi Syamsidar Yahya dimaksud, belum diterbitkan.  

Namun, pada akhir tahun 2012 yang lalu, delapan bulan setelah  saya 
menyelesaikan penelitian ini, terbit buku biografi Syamsidar Yahya Pejuang 

Perempuan Sumatera dengan penulis Prof. Dr.  Mestika Zed, MA dan Armaidi 
Tanjung. Buku ini diperkenalkan ke masyarakat Riau melalui kegiatan bedah 
buku yang diselenggarakan oleh Perempuan Riau Bangkit Foundation (PRBF) 
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  Batagak, negeri tempat Syamsidar Yahya dilahirkan dan tempat ia 

menikmati masa kecilnya, terletak antara Padang Panjang dan Bukittinggi. 

Kedua kotaini terkenal dengan hawanya yang sejukberada pada ketinggian 

1000-1500 meter di atas permukaan laut.Letaknya di antara dua kaki 

Gunung Merapi dan Singgalang. Lahannya subur, cocok untuk pertanian 

sawah, sayuran dan tanaman dataran tinggi. Pada masa lalu, kawasan ini 

merupakan daerah penghasil utama beras di Luhak Agam Tua. Namun, 

nagari-nagari di kawasan ini, rentan terhadap bencana alam.Terutama gempa 

tektonis dan longsor. Gempa pada tahun 1926, telah memporakporandakan 

Kota Padang Panjang.Termasuk Diniyah Putri, tempat Syamsidar bersekolah 

(DP, 1978).     

Syamsidar Yahya sendiri, mengenyam pendidikan di Meisjesschool, 

dari tahun 1923 dan tamat tahun 1926, pada usia 12 tahun. Kemudian, pada 

tahun tersebut, ia melanjutkan pendidikan ke Diniyah Putri Padang Panjang 

sebagai siswa angkatan keempat. Sekolah khusus perempuan terkenal dan 

favorit ini, dibuka pada 1 November 1923. Pendidikan di Diniyah Putri ini 

juga sejalan dengan meisjesschool atau sekolah keterampilan yang telah 

ditempuhnya sebelum di Sarik.Setamat dari Diniyah Putri, Syamsidar Yahya 

kemudian masuk Normal Cursus Puteri Islam di Bukittinggi dan Madrasah 

Mu’allimat
25

 (Harmonis, 20 Oktober 1972: 12).  

 

 

 

                                                                                                                                            

akhir tahun 2012 dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun PRBF. Acara 
tersebut dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat Riau, guru, perguruan 
tinggi, instansi pemerintah, tokoh masyarakat dan budaya. Hadir kedua penulis 
buku dan saya sebagai pembedah mewakili Pusat Data dan Informasi 
Perempuan Riau (Pusdatin Puanri). Dengan demikian, karya saya, Potret 

Pendidikan Perempuan Riau Masa Kemerdekaan (yang berasal dari disertasi saya 
yang dipertahankan pada Mei 2012) ini tidak sempat mengutip buku biografi 
karya Prof Dr. Mestika Zed, MA dan Armaidi Tanjung tersebut.  
25 Belum ditemukan sumber tertulis yang menjelaskan soal Madrasah Mu’allimat 
tersebut. Rusjdi Muin (66 tahun) yang menyimpan arsip Syamsidar Yahya, juga 
tidak mengetahui secara pasti madrasah dimaksud.  Diduga kuat, jika Syamsidar 
Yahya melanjutkan sekolah setelah tamat dari Diniyah Putri Padang Panjang 
(1930), maka lembaga tersebut juga berada di lingkungan Diniyah Putri, setingkat 
Aliyah, yang disebut dengan Kuliyat al-Mu’allimat el- Islamiyah (KMI) yang telah 

berdiri pada tahun 1930-an (DP,  1939;  DP,  1978).  
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Tatkala Syamsidar Yahya bersekolah di Diniyah Putri Padang Panjang 

(1926-1930), ia termasuk salah seorang di antara enampuluh orang murid 

yang turut tinggal di asrama. Ketika terjadi gempa bumi dahsyat di Padang 

Panjang tahun 1926, Syamsidar baru duduk di kelas satu. Seluruh kegiatan 

sekolah terpaksa dihentikan. Bangunan sekolah yang baru dibangun luluh-

lantak.Aktivitas sekolah pun terhenti. Bencana alam tersebut mendorong 

pihak sekolah untuk menggiatkan pengumpulan dana. Syamsidar Yahya 

sendiri turut serta membantu sehingga ia bisa belajar mengalami dan 

merasakan dukungan masyarakat Muslim dalam mendirikan sekolah. 

Belakangan, di Pekanbaru, untuk menggalang dana, Syamsidar Yahya 

memulainya dengan cara yang sangat sederhana, namun dengan penuh tekad 

dan semangat yang tinggi. 

 Sebagaimana disaksikan oleh Suhaili (89 tahun), Syamsidar dan 

kawan-kawan, melakukan pengumpulan beras genggam yang dibawa oleh 

ibu-ibu setiap menghadiri kegiatan wirid. Beras genggam ini, sedikit demi 

sedikit, dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk membayar gaji guru 

dan biaya operasional pendidikan di Madrasah Awaliyah yang didirikan 

pada tahun 1952. Syamsidar Yahya juga rajin mendatangi Mesjid atau 

mushalla untuk berdakwah, seraya menggalang dana untuk pendidikan kaum 

perempuan dan anak-anak. Tidak kurang dari sembilan belas mushalla atau 

tempat-tempat pengajian yang ada di Pekanbaru pada waktu itu, rutin ia 

kunjungi. Syamsidar menjadi guru tetap pengajian di mushalla-mushalla 

tersebut. Melalui upaya itulah, ia memperoleh dana untuk menyelenggarakan 

lembaga pendidikannya. Pengumpulan dana dari kaum ibu melalui kegiatan 

wirid ini, juga disampaikan oleh Usman Murad dalam pidato 25 tahun 

YKWI pada tahun 1977. 
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Syamsidar Yahya (1914-1975): Pendiri YKWI Pekanbaru 

(Sumber: Foto dokumen YKWI). 

 

Kemahiran Syamsidar Yahya menggalang massa dan dana, telah dilatih 

sejak ia masih di Diniyah Putri Padang Panjang. Di sekolah ini, ia mendapat 

bimbingan langsung dari para guru dan tidak jarang pula didampingi oleh 

Rahmah el-Yunusiyah sendiri. Syamsidar Yahya dan kawan-kawan masuk 

ke kampung-kampung di sekitar Padang Panjang. Sesekali waktu mereka 

pernah dibawa ke Maninjau untuk berceramah, dan pulangnya singgah ke 

rumah Syamsidar Yahya di Batagak. Di keramaian, seusai acara, banyak 

perempuan dewasa dan remaja yang menyalami Encik Rahmah.  

Menurut penuturan Rusjdi Muin (66 tahun) yang mengutip kesaksian 

pamannya (adik Syamsidar Yahya) yang bernama Darlis Yahya, Encik 

Rahmah tercengang ketika mendengar langsung bagaimana orang-orang 

menyebut-nyebut nama Syamsidar Yahya. Rupanya, muridnya tersebut telah 

menjadi buah bibir orang ramai. Encik Rahmah berkata seraya bergurau 

kepada ibu Syamsidar Yahya,  Siti Rafiah, “Si Ida, telah dilangkahinya 

kepala Amah.” Maksudnya, kurang-lebih, bahwa kepandaian Syamsidar 

Yahya dalam berpidato saat itu, telah menyamai atau mengungguli gurunya, 

Rahmah  
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el-Yunusiyah. Bakat kemahiran berbicara di depan khalayak ini, 

kemudian menjadi bekal Syamsidar Yahya untuk terjun ke dalam dunia 

dakwah, pendidikan dan politik dengan bergabung di Permi dan Muslimat 

Masyumi.  

Setelah tamat dari Diniyah Putri tahun 1930, Syamsidar Yahya tumbuh 

sebagai gadis remaja yang menikmati pendidikan tinggi untuk ukuran 

zamannya. Usianya baru 16 tahun. Sambil melihat-lihat suasana dan 

mempertimbangkan langkah selanjutnya, ia mulai semakin dekat dengan 

Rasuna Said, yang saat itu sedang intens di dunia politik. Mula-mula 

Syamsidar Yahya ikut aktif dalam Persatuan Muslim Indonesia (PMI), yang 

didirikan oleh Djalaluddin Thaib
26

pada tahun 1929. Djalaludin Thaib adalah 

salah seorang murid tokoh terkenal Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib. 

Pada tahun 1931, organisasi PMI segera diubah menjadi partai politik 

dengan nama Partai Persatuan Muslim Indonesia atau disingkat Permi. 

Organisasi ini memiliki visi dan ideologi kebangsaan dan keagamaan 

berdasarkan Islam. Karena visinya tersebut, Permi banyak menarik perhatian 

orang muda.Salah seorang diantaranya adalah Syamsidar Yahya. Selain 

karena visi Permi, ia juga terpikat oleh kepiawaian Rasuna Said dalam 

berorganisasi dan berpidato di dalam organisasi ini.  

Permi, pada awalnya cepat berkembang. Cabang-cabang baru segera 

berdiri pada hampir semua kota dan pedesaan di Sumatera Barat. 

Pengaruhnya juga sampai ke Riau, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur, 

dan Aceh atau di mana saja alumni Thawalib bermukim. Permi  kemudian 

dibubarkan pada tahun 1936 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang 

Permi kembali ke dalam lingkungan umat, bergabung dengan Persatuan 

Islam dan Muhammadiyah. Banyak anggota Permi yang bergabung ke Partai 

Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukiman, pada tahun 1938 (Noer, 1987: 

18-19; Abdullah, 1996:  63).  Syamsidar Yahya juga menjadikan sekolah 

sebagai wadah utama bagi kegiatan perjuangannya.  

                                                
26 Djalaluddin Thaib adalah ketua pengurus besar Permi dan Sumatera Thawalib 
serta orang kedua di lembaga tersebut, setelah Hasyim al-Husni (Hamka, 1984: 
185). Salah seorang pemimpin Sumatera Thawalib, Haji Ahmad Chatib gelar 
Datoek Batuah, ditangkap pada tahun 1923. Sejak itu, kecurigaan dan 
pengawasan Belanda terhadap setiap pergerakan di kota ini, semakin tinggi. 
Kelompok pergerakan Islam  juga ikut kena getahnya. Akibatnya, ruang gerak 
mereka semakin terbatas dan penuh resiko penangkapan. Sumatera Thawalib ini 
dikenal dekat dengan Diniyah School (Hamka, 1982¹:  144-146).  
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Dia menyadari bahwa ternyata ajang perjuangan untuk pendidikan 

bangsa itu banyak.Ada yang melalui organisasi politik, lembaga pendidikan 

formal, dan melalui penerbitan. Pendidikan dan pelatihan dengan cara turun 

langsung ke lapangan yang diikuti Syamsidar Yahya dalam masa 

pengkaderan bersama Rahmah el-Yunusiyah, telah menjadi ajang latihan 

bagi dirinya untuk lebih fokus pada persoalan tentang bagaimana pendidikan 

masyarakat harus dikelola kelak. Pendidikan masyarakat juga dapat 

dilakukan melalui penerbitan.  Gagasan ini merupakan pengaruh dari jurnalis 

Ratna Sari sehingga Syamsidar Yahya bersedia menjadi redaktur kepala 

(hoofdredactuur) Majalah Medan Puteri pada tahun 1932 di Bukittinggi. 

Perjuangan menghadapi kolonialisme, ternyata juga dapat dilakukan melalui 

organisasi. Karena itu, ia memilih untuk aktif di Permi. Semua ajang 

perjuangan itu dapat dimulai dari menjadi guru. Tak heran jika dalam 

wawancara Syamsidar Yahya dengan Harmonis (20 Oktober 1972), ia 

mengatakan, menjadi guru merupakan jalan hidup yang telah dipilihnya. 

Kegiatan Syamsidar Yahya di bidang pendidikan dan dakwah, termasuk 

bagaimana mengelola lembaga pendidikan, dan menyelenggarakan 

pendidikan untuk masyarakat, banyak dipengaruhi oleh Rahmah el-

Yunusiyah. Hal ini diakuinya sendiri dalam majalah Harmonis (20 Oktober 

1972): “Ketika itu saya bercita-cita jadi guru, saya merasa sangat 

berhutang budi kepada Ibu Rahmah El Yunusiyah yang membentuk pribadi 

saya.” Gurunya tersebut telah mengilhaminya untuk mendirikan lembaga 

pendidikan di manapun ia menetap. Rahmah el-Yunusiyah mengajarkannya 

cara mendapatkan dukungan masyarakat untuk pendidikan. Cita cita ini 

jugalah yang kemudian mendorong Syamsidar Yahya masuk ke Normal 

Cursus Putri di Bukittinggi. Cita-cita ini mendapat dukungan pula dari 

orangtuanya.  

Sebelum meneruskan aktivitasnya di daerah Riau, Syamsidar Yahya 

telah aktif dan dikenal luas sebagai mubalighat dalam masyarakat Sumatera 

Barat. Pada tahun 1933, Syamsidar mengajar pada Thawalib Putri di 

Maninjau, dan terus aktif berdakwah tentang keislaman dan nasionalisme di 

masyarakat. Ia adalah pejuang tiga zaman, sejak zaman kolonial Belanda dan 

Jepang di Sumatera Barat. Perjuangannya di Sumatera Barat, antara 

lain,pernah menjadi  
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anggota KNI atau KNID pada tahun 1945 (Enar, 1978: 30; Kahin, 

1989: 9)
27

. 

Setelah menamatkan pendidikannya di Diniyah Putri dan berkiprah di 

tengah masyarakat di Sumatera Barat. terutama dalam mendirikan sekolah, 

sejak tahun 1950, Syamsidar Yahya kemudian melanjutkan perjuangannya di 

bidang pendidikan di Riau, mengikuti perjalanan tugas suaminya. Mula-mula 

di Rengat. Bersama suaminya, dia sempat mendirikan sekolah menengah 

yang kemudian menjadi SMP Negeri I Rengat. Kemudian, pada tahun 1952, 

mereka pindah ke Pekanbaru.  

Syamsidar Yahya adalah tokoh perempuan yang bergerak di bidang 

pendidikan dan sosial-keagamaan. Organisasi YKWI yang didirikannya, 

memang bersifat lokal dan khusus bergerak di bidang pendidikan, terutama 

bagi kaum perempuan. Meski demikian, dampaknya dirasakan cukup besar 

dalam turut serta memberdayakan perempuan di Provinsi Riau yang baru 

terbentuk (Harmonis, 20 Oktober 1972; Panji Masyarakat, 1 Mei 1975). 

Setelah perjuangannya yang tak kenal lelah untuk pendidikan 

masyarakat, terutama untuk kaum perempuan di Pekanbaru, Syamsidar 

Yahya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 April 1975. Ia 

dikenal oleh masyarakat Pekanbaru pada waktu itu,sebagai pemimpin 

perempuan yang memiliki cita-cita tinggiuntuk memajukan kaumnya, baik 

untuk kehidupan di dunia maupun untuk bekal di akherat. Cita-cita itu, ia 

perjuangkan melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah dan melalui 

dakwah dengan aktif menjalankan wirid pengajian dan memberikan 

ceramah. Kecintaan umat kepadanya terlihat dengan jelas, saat jenazahnya 

diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak kurang sekitar 5.000 orang 

dari berbagai tempat di Pekanbaru dan daerah sekitarnya hadir pada acara 

pemakamannya (Panji Masyarakat, 1 Mei 1975).  

Suami Syamsidar Yahya, Abdul Muin Datuk Rangkayo Maharajo 

(1908-1983), lahir di Batu Palano, Bukittinggi. Ia mengenyam pendidikan 

gubernemen dan menamatkan pendidikannya di Mosvia. Pada masa kolonial, 

Abdul Muin pernah menjabat asisten wedana di Bonjol, daerah Pasaman. 

Pada masa Jepang, ia menjadi asisten wedana di Tanjung Pati, Payakumbuh. 

 

 

                                                
27 Lihat juga biografi Syamsidar Yahya yang disusun oleh Abdul Muin, suaminya 
pada tahun 1978. 
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Pada tahun 1946, menjadi wedana di Lubuk Sikaping Pasaman sampai 

tahun 1947 dipindahkan ke Bukittinggi sebagai pusat perjuangan di 

Sumatera. Pada masa Agresi Kedua tahun 1949, ia pindah ke front 

Kamang,sebagai patih militer daerah Kabupaten Agam Bukittinggi. 

Selanjutnya, ia pindah ke Pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 

(PDRI) di Suliki, untuk membantu pemerintahan pusat PDRI.  

Tatkala pengakuan kedaulatan (1949-1950), Abdul Muin ditugaskan di 

daerah Payakumbuh untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Pada 

tahun 1950, Abdul Muin dipindahkan ke Rengat (Inderagiri) Riauselaku 

akting bupati. Di Rengat, ia mengadakan cukai karet ekspor ke luar negeri 

sebagai pemasukan uang negara. Dananya digunakan untuk kepentingan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah Rengat, seperti mendirikan SMP 

Rengat, lengkap dengan perabotan jati dari Solo Jawa Tengah, dan 

pembangunan tugu-tugu pahlawan, pemindahan makam pahlawan ke taman 

pahlawan di tepi Sungai Inderagiri dan lain-lain. Abdul Muin aktif turun ke 

daerah-daerah kecamatan di Inderagiri,seperti Kuala Enok, Basrah, dan lain-

lain. Di Rengat, Syamsidar aktif mendampingi suaminyadi tengah 

masyarakat -- terutama di tengah kaum perempuan setempat -- dalam bidang 

pendidikan dan  dakwah, dengan membangun sekolah atau madrasah. 

Namun, selainSekolah Menengah Pertama di Rengat, yang kemudian 

menjadi SMPN I Rengat, tidak ada catatan peninggalan Syamsidar Yahya 

atau suaminya yang menyebutkan tentang nama atau petunjuk tentang 

sekolah atau madrasah lain yang mereka dirikan.  

Pada tahun 1952, Syamsidar Yahya pindah dari Rengat ke Pekanbaru 

mengikuti suaminya yang dipindahkan sebagai wakil bupati (patih) 

Kabupaten Kampar. Pada waktu itu, ibukota Kabupaten Kampar berada di 

Pekanbaru. Pada tahun 1956, sebenarnya ibukotanya dipindahkan ke 

Bangkinang.Akan tetapi, pemindahan ibukota Kabupaten Kampar itu tidak 

segera dapat terlaksana dan baru terealisasi pada tahun 1967 (KPS, 1993: 

19). Dapat dikatakan bahwa, karena kedudukan ibukota Kabupaten Kampar 

berada di Pekanbaru dan tidak segera beralih ke Bangkinang sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, telah 

membuat sejarah keberadaan YKWI pun, akhirnya tidak bisa terlepas dari 

sejarah Kota Pekanbaru.  
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Setelah pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955, atas 

permintaan pemuka masyarakat kabupaten Kampar, diantaranya bernama 

Arifin Ruslan, Abdul Muin kemudian diangkat menjadi Bupati Kampar 

(1956-1958) menggantikan Ali Luis. Sebagai bupati, ia suka membangun, 

antara lain gedung veteran, gedung SMEP di Jalan Sutomo, sekolah rakyat di 

Tapan, dan mendirikan SMA Setia Dharma sebagai SMA pertama di Riau. 

Tujuan pembukaan sekolah ini antara lain untuk menambah pengetahuan 

pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Kampar. Para kepala jawatan 

tamatan pendidikan Barat, diminta menjadi guru di sekolah tersebut, tidak 

terkecuali Abdul Muin. Ia juga menjadi Ketua Yayasan Setia Dharma. 

Melalui SMA Setia Dharma inilah, para pegawai dan pemuda-pemuda Riau 

menambah ilmu pengetahuannya.   

Syamsidar Yahya dan suaminya telah berjuang dan berbuat 

banyakuntuk pendidikan di Pekanbaru melalui pendirian sekolah, 

dakwahIslamiah dan sosok kepribadian mereka. Di samping sebagai 

pemimpin umat, Syamsidar Yahya juga seorang isteri. Pada saat suaminya 

mempunyai posisi penting sebagai pejabat bupati kepala daerah,Syamsidar 

mendorong suaminya untuk bekerja dengan baik dan tidak bertentangan 

dengan peraturan negara dan agama. Kemudian, pada saat suami telah 

kembali ke masyarakat karena pensiun, Syamsidar tampil kedepan lebih 

aktif. Dia memegang komando membangun YKWI, dan sang suami berdiri 

di belakang mengatur organisasi dan administrasi. Abdul Muin juga tetap 

mengabdi di YKWI hingga akhir hayatnya, pada 26 April 1983 di 

Pekanbaru.  

Sampai sekarang, sekolah-sekolah yang terkait dengan perjalanan hidup 

Syamsidar Yahya dan suaminya, yaitu SMPN I Rengat, sekolah Setia Darma 

(Sedar), dan sekolah-sekolah YKWI masih berdiri. Amal usaha YKWI turut 

serta dalam memberikan andil bagi proses pendidikan masyarakat Riau. 

Nama dan peran Syamsidar Yahya, cukup dikenal di tengah masyarakat 

Pekanbaru pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Wirid pengajian dan 

sekolah-sekolah YKWI, sangat diminati oleh masyarakat, sehingga YKWI 

berkembang dengan pesat.Sampai tahun 1990, amal usaha YKWI, terutama 

pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasarnya, masih diminati. Saat ini, 

sebaliknya, tidak banyak lagi masyarakat Riau atau bahkan di Pekanbaru 

yang mengetahuinya,  
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sekalipun berbagai lembaga pendidikan yang telah dirintis  Syamsidar 

Yahya itu masih berlangsung hingga sekarang. 

 

Pendidikan Kaum Ibu 

Bersama kawan-kawannya, Syamsidar Yahya memulai wirid pengajian 

bagi kaum ibu di Pekanbaru. Pendidikan agama Islam yang dirintisnya itu, 

tidak hanya dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga di Pekanbaru.Pengajian itu 

juga diramaikan oleh kaum perempuan muda. Mereka berdatangan dari 

penjuru Kota Pekanbaru. Tempat mereka berkumpul di Jalan Cengkeh.  Di 

sana, para ibu dan kaum perempuan mudaberkumpul untuk mendengarkan 

pengajian. Di antara jama‟ah itu ada yang mengembangkan wirid pengajian 

serupa di tempatnya masing-masing. Menurut Suhaili (89 tahun), “kalau ada 

sekarang mushalla, Mesjid, dan madrasah di kampung-kampung di 

Pekanbaru,paling kurang diantara pendirinya itu ada murid pengajian 

Syamsidar Yahya.” 

Syamsidar Yahya sendiri menjadi gurupengajian dibantu oleh bapak-

bapak dari Masyumi dan Muhammadiyah. Di antara mereka ada H. Abdullah 

Hasan dan H. Suhaili, keduanya merupakan pengurus Masyumi. Wirid 

pengajian bisa dihadiri lebih kurang 300 perempuan dari berbagai tempat di 

Pekanbaru. Kesuksesan Syamsidar Yahya dalam menggalang kaum ibu, 

menurut Suhaili (89 tahun),tidak terlepas dari faktor bahwamasyarakat 

mengenal dirinya sebagai murid dari Rahmah el-Yunusiyah dari Padang 

Panjang. Selain itu, yang tak kalah penting pengaruhnya adalah, karena 

Syamsidar Yahya merupakan istri dari seorang patih Kabupaten Kampar, 

Abdul Muin Dt Rangkayo (1952) dan kemudian menjadi bupati kepala 

daerah Kabupaten Kampar (1956-1958) yang berkedudukan di Pekanbaru. 

Bagaimanapun, kedudukan suaminya, turut memberikan pengaruh positif 

bagi perkembanganjumlah jamaah wirid pengajian yang diselenggarakannya.  

Dukungan kawan-kawan Syamsidar Yahya, baik dari Muslimat 

Masyumi, Muhammadiyah dan Aisyiah, seperti Chadijah Ali dan lain-lain, 

turut pula membantu perjuangannya di bidang pendidikan. Hal ini juga dapat 

dijelaskan sebagaimana dinyatakan Hamka (1975), di Sumatera Barat dan 

Riau, organisasi Muhammadiyah dan sub-subnya, didukung oleh Masyumi. 

Begitu juga sebaliknya, Masyumi juga mendapat dukungan massa 

Muhammadiyah. Selain itu, menurut rekan seperjuangannya di bidang 

pendidikan, Zaini  
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Kunin
28

, Syamsidar Yahya dipandang sebagai tokoh masyarakat 

Pekanbaru khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya. Ia dikenal oleh 

masyarakat luas di Pekanbaru pada zamannya, karena usaha dan aktivitasnya 

dalam mengasuh YKWI yang tiada pernah kendor, dan karenaketekunannya 

dalam bidang dakwah menyampaikan amar ma’ruf nahi mungkar. 

 

Para pengurus dan ibu-ibu  pengajian YKWI  pada tahun 1970  

(Sumber: Foto dokumen YKWI). 

 

 

Madrasah Awaliyah 

Selain mengadakan wirid pengajian untuk kaum perempuan, Syamsidar 

Yahya dibantu kawan-kawannya, juga mendirikan Madrasah Awaliyah pada 

tahun 1952. Madrasah Awaliyah adalah sekolah agama untuk anak-anak, 

baik laki-laki maupun perempuan (koedukasi). Apa yang dilakukan oleh 

Syamsidar Yahya dan kawan-kawan ini, kurang-lebih sama dengan apa yang 

diupayakan oleh kaum perempuan Muhammadiyah, yang kemudian menjadi 

organisasi Aisyiah pada mula keberadannya. 

Mereka turut serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat untuk 

kaum perempuan di tengah masyarakat perkotaan dengan cara memberikan  

                                                
28

 Dalam naskah pidato pelepasan jenazah Syamsidar Yahya pada 7 April 1975 
(dokumen YKWI). 
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pengajian dan memperhatikan anak-anak yatim dengan mendirikan 

panti asuhan sekaligus tempat pendidikan mereka. Perbedaannya adalah, ibu-

ibu yang kemudian tergabung dalam YKWI, pada masa tersebut hanya 

memberi pendidikan agama kepada anak-anak dan belum mendirikan panti 

asuhan. Menurut Suhaili, anak-anak yang masuk ke Madrasah Awaliyah ini 

cukup banyak, sehingga rumah sekolah Perwari tempat mereka menumpang 

belajar tidak mencukupi. 

 

 

Syamsidar Yahya di tengah para pengurus, guru dan murid  Madrasah 

Awaliyah atau Madrasah Diniyah Awaliyah yang didirikan pada tahun 1952 

(Sumber: Foto dokumen YKWI). 

 

Majelis Guru 

Guru-guru YKWI mengalami peningkatan, seiring dengan 

bertambahnya jumlah sekolah dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan 

oleh YKWI. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka 

itu merupakan penduduk Pekanbaru dengan asal Sumatera Barat. Di antara 

mereka ada yang merupakan pengurus yayasan, di samping turut serta 

mengajar di sekolah-sekolah YKWI, juga ada di antara mereka yang 

diangkat sebagai kepala sekolah.  

Tahun 1976, Taman Kanak-Kanak Islam yang telah berdiri sejak 1 Juni 

1953, memiliki 3 orang guru. Sebagai kepala Taman Kanak-Kanak Islam 
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 yang pertama ialah Tengku Rasyiah Saleh dan pada tahun 1976 

dipegang oleh Nursaini. Pendidikan pra sekolah ini diminati, sehingga 

cabangnya dibuka di beberapa tempat. Sekolah Dasar didirikan pada tanggal 

15 Januari 1953 dandipimpin oleh Bapak Makhudum Dt Basa.  

  Salah seorang guru SKPI adalah Hasminar Saibun (69 tahun). Ia juga 

pernah memimpin Panti Asuhan Amanah hingga wafatnya pada tahun 2011 

yang lalu. Panti ini pernah dipimpin oleh Syariban Mesir sejak didirikan 

pada 1 Juni 1992 hingga ia meninggal pada tahun 2007. Sekolah Peternakan 

Menengah Atas (Snakma) YKWI, juga dibuka dan dengan tim formatur 

kepengurusandi ketuai oleh Ir. Syarifuddin. 

Guru lainnya adalah Usman Murad yang merangkap menjadi Ketua 

Jurusan Bahasa Arab di Akabah. Rusmoyo menjadi ketua Jurusan Bahasa 

Inggris. Kedua mereka ini adalah tenaga pengajar pada IAIN Sulthan Syarif 

Qasim Pekanbaru. Kepala sekolah SKPI, pada awal berdirinya, adalah 

Syamsidar Jufri, yang kemudian digantikan oleh Sariban Mesir (wafat 2007) 

hingga sekolah ini ditutup pada tahun 1981. 

Guru-guru YKWI berasal dari latar belakang yang beragam. Umumnya 

mereka menjadi guru di yayasan ini sebagai bentuk pengabdian. Ada di 

antara mereka itu yang merupakan pengurus YKWI, guru sekolah negeri di 

Pekanbaru, dan ada juga yang berstatus sebagai tenaga pengajar di IAIN 

Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Jumlah guru meningkat seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah YKWI.  

 

 

Murid-Murid 

Murid-murid YKWI, terutama untuk pendidikan pra sekolah dan 

pendidikan dasar, terbilang banyak dan selalu meningkat dari tahun ke-

tahun. Pada tahun 1976, Taman Kanak-Kanak Islam memiliki 2 lokal belajar 

dengan murid berjumlah 48 orang. Jumlah murid Taman Kanak-Kanak ini, 

terus meningkat sehingga dibuka di tiga tempat di Kota Pekanbaru. Sekolah 

Dasar Islam yang semula bernama Sekolah Rakyat Islam, juga memiliki 

murid yang meningkat dari tahun ke tahun dan pernah mencapai 772 orang, 

sehingga dipecah menjadi SDI 1 dan SDI 2. Begitupun dengan murid 

SKKPI, terus meningkat  sejak didirikan.Dan pada tahun 1975 berjumlah 

150 murid. Setelah tahun tersebut, murid SKPI menurun. 
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 Karena jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh YKWI cukup 

beragam, dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan menengah, 

maka tak heran jika usia murid-murid YKWI pun beragam. Umumnya, 

murid-murid tersebut datang dari latar belakang ekonomi keluarga yang 

sama, yaitu menengah ke bawah. Orangtua mereka, ada yang memiliki 

pekerjaan sebagai pedagang, pegawai negeri dan swasta, sopir, buruh, dan 

lain-lain. Murid-murid tersebut umumnya berasal dari Pekanbaru.  

Ada di antara mereka itu merupakan anak-anak yang tadinya putus 

sekolah.Kemudian YKWI memberikan kesempatan untuk mereka 

mengenyam pendidikan, agar mereka dapat segera mandiri. Anak-anak 

yatim piatu dan miskin, juga menjadi bagian dari murid-murid YKWI. Pada 

mulanya, anak-anak yatim piatu dan miskin itu, diasuh oleh para pengurus di 

rumah mereka masing-masing. Sejak tahun 1992, YKWI kemudian 

mendirikan Panti Asuhan Amanah untuk menampung mereka. Panti Asuhan 

ini, sejak berdirinya dipimpin oleh Sariban Mesir (wafat 2007) dan 

digantikan oleh Hasminar Saibun (1941-2011).  

 

Yayasan dan Kepengurusan  

Yayasan Kesatuan Wanita Islam (YKWI) didirikan pada tanggal 6 Juli 

1952  oleh Hj. Syamsidar Yahya dan kawan-kawan, antara lain Chadijah 

Ali.Usaha pendidikan yang dikelola ibu-ibu di bawah pimpinan Syamsidar 

Yahya ini kian berkembang dan ada niat untuk meluaskannya sesuai 

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 1954, perkumpulan ibu-

ibu yang mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam 

bentuk wirid, Madrasah Awaliyah, Taman Kanak-Kanak Islam dan Sekolah 

Kepandaian Putri Islamini, ditingkatkan menjadi yayasan. 

Perkembangan YKWI yang demikian pesat,pada tahun-tahun awal 

pendiriannya, hanya dapat diketahui melalui kesaksian lisan dari para pelaku 

atau saksi sejarah. Banyak dokumen dan evidensi lainnya, antara tahun 1952 

hingga 1965, musnah dalam insiden kebakaran yang melanda seluruh 

kompleks gedung YKWI pada tanggal 3 Juli 1965. Beruntung ada di antara 

para pendiri yang menyimpan dokumen YKWI di rumah mereka, sehingga 

dari sumber-sumber tersebutlah, sejarah YKWI kemudian dapat disusun. 

Catatan dalam rangka 25 tahun YKWI pada tahun 1977, merupakan salah  
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satu sumber yang disusun berdasarkan catatan dan arsip pribadi 

dimaksud. Catatan tersebut dimanfaatkan dalam penulisan ini, di samping 

wawancara dan studi dokumen lain, terutama setelah tahun 1976. 

Sebagaimana tercantum dalam akte pendirian Nomor. 6/1954 pasal 3, 

YKWI didirikan untuk memajukan pendidikan di kalangan masyarakat Islam 

dengan menjalankan usaha-usaha untuk mendirikan dan menyelenggarakan 

sekolah-sekolah yang berdasarkan Islam. Tidak berselang lama setelah 

membuka Madrasah Awaliyah tahun 1952, kegiatan YKWI segera 

meningkat dengan cepat dengan menyelenggarakan pendikan formal dari 

tingkat sekolah rakyat hingga sekolah keterampilan tingkat menengah dan 

sekolah guru. Sekolah-sekolah tersebut, yaitu Taman Kanak-Kanak 

(Busthanus Athfal), Sekolah Rakyat Islam, dan SKPI. Sekolah-sekolah 

tersebut tercantum di dalam bagian tujuan dari akte tahun 1954 dan telah 

berdiri sebelum akte diterbitkan.  

Dalam pasal 4 disebutkan, bahwa tujuan dan usaha-usaha tersebut 

diselenggarakan dengan sedapat mungkin mengadakan kerjasama antara 

yayasan dengan jawatan-jawatan dan instansi pemerintah dan organisasi-

organisasi sosial. Untuk  membelanjai usaha-usahanya, YKWI 

mengumpulkan modal kekayaan dengan jalan, melakukan dan memusatkan 

pemungutan bakti atau derma, terutama dari masyarakat Kota Pekanbaru dan 

sekitarnya, meminta sokongan dari pemerintah dan badan partikelir, 

mengumpulkan zakat, wakaf, sedekah, dan lain-lain pendapatan yang halal 

dan sah (pasal 5). Akte No 6 tahun 1954 tersebut ditandatangani oleh Datuk 

Wan Abdurrahman, selaku pemangku jabatan notaris di Pekanbaru. 

  Sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, YKWI memiliki 

visi sebagai organisasi muslimah yang independen, bergerak di bidang 

pendidikan dan sosial dalam mewujudkan masyarakat Islam sejati, cerdas, 

berakhlak mulia dan sejahtera. Misinya adalah: 

 

1) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan bagi anak didik sejak usia 

dini; 

2) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi ibu-ibu 

muslimah; 

3) Membantu anak-anak usia sekolah yang berstatus yatim, piatu, dhuafa, 

dalam mendapatkan ilmu, keterampilan, dan kesejahteraan.  

Adapun tujuan YKWI untuk memajukan pendidikan di kalangan 

masyarakat Islam dengan menjalankan usaha-usaha untuk mendirikan dan  



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 68 

 

menyelenggarakan sekolah-sekolah yang berdasarkan Islam. 

Nama dan keberadaan YKWI, tidak dapat dilepaskan dari riwayat 

pengabdian Syamsidar Yahya. Dialah untuk pertama kali yang 

mengkoordinir kaum perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk 

mendapatkan pendidikan agama nonformal di Pekanbaru. Keberhasilan 

Syamsidar Yahya menggalang kaum ibu untuk mengikuti pengajian dan 

kesuksesannya dalam pengumpulan dana, tidaklah semata-mata atas 

usahanya sendiri.Beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut. 

1) Kawan-kawan Syamsidar Yahya aktif membantu, baik mereka 

yang tergabung di dalam organisasi Muhammadiyah maupun 

Masyumi dan Muslimat;  

2) Suami Syamsidar Yahya yang menjabat patih, kemudian bupati 

Kabupaten Kampar, turut serta memberikannya kemudahan 

dalam pengumpulan massa;  

3) Setiap tokoh nasional dari Masyumi atau Muhammadiyah yang 

datang ke Pekanbaru selalu didaulat untuk memberikan tausiyah 

kepada masyarakat sekaligus untuk menggalang dana. YKWI 

menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan ceramah tersebut 

sehingga orang-orang berdatangan ke gedung YKWI. Tidak 

heran jika organisasi ini pun akhirnya menjadi lebih dikenal di 

tengah masyarakat; dan  

4) Latar belakang Syamsidar Yahya sebagai alumni Diniyah Putri 

Padang Panjang, murid dari Rahmah el-Yunusiyah yang 

namanya sangat familier di telinga masyarakat Pekanbaru. 

Keahliannya berpidato menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum 

ibu untuk mendatangi pengajian Syamsidar Yahya.  

Usahanya menyelenggarakan pendidikan untuk kaum perempuan 

tersebut, mendapat respon positif dari masyarakat dan segera dirasakan tidak 

cukup jika tidak di bawah naungan organisasi yang jelas. Oleh karena itu, 

Syamsidar dan kawan-kawan segera membentuk organisasi sosial-

keagamaan dan pendidikan YKWI pada 6 Juli 1952 dan diaktenotariskan 

pada 5 Juli 1954 dengan Akte Nomor:6/1954. Yayasan ini telah 

mendapatkan izin dari kejaksaan pada pengadilan negeri di Pekanbaru pada 

tanggal 28 Juni 1954. 

Dalam arsip YKWIdisebutkan, pembangun pertama gedung Awaliyah 

tersebut: Syamsidar Yahya, Chadijah Ali,  Ibu Asmah Rifai, Rosna 

Jamaluddin,  
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Nurani Yasin, Adamiar Bakar, Ramlah Hamim, Saoran, Jalina Intan 

Sati, Asma T. Ilyas, Wan Sribanun, Norma Wahab, Tengku Kamar. Para 

pendiri ini langsung menjadi pengurus periode pertama. Penasehat dan 

pembantu utama  kepengurusan ini adalah Abdul Muin Datuk Rangkayo 

Maharajo, mantan patih Kabupaten Kampar.  

Menurut pasal 6 Akte YKWI, bahwa yayasan ini diurus oleh satu 

dewan pengurus yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 13 anggota pengurus. 

Semua pengurus diangkat dan disusun pertama kali oleh pendiri untuk waktu 

yang tidak ditentukan lamanya. Sejak berdiri, yayasan ini telah 5 kali 

menjalani pertukaran pengurus. Biasanya, pergantian pengurus, terjadi 

karena pengurus yang lama sudah meninggal. 

Pada periode 1985/1990, kepengurusan untuk kedua kalinya diketuai 

oleh Ramlah Hamim dan sekretaris Syamsidar Jufri. Sebagai organisasi 

sosial atau yayasan sosial, YKWI yang diketuai oleh Ramlah 

Hamim,bertujuan memajukan pendidikan di kalangan masyarakat Islam 

dengan menjalankan usaha-usaha untuk mendirikan dan menyelengarakan 

sekolah-sekolah yang berdasarkan Islam seperti Madrasah Awaliyah, Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Rakyat Islam, Sekolah KepandaianPuteri Islam dan 

sekolah lain yang dibutuhkan masyarakat. Disebutkan juga di dalam akte 

pendirian, bahwa YKWI diurus oleh suatu dewan pengurus. Dewan 

pengurus selalu diperbaharui, sekalipun pergantian ketua biasanya tidak 

dilakukan hingga ketua yang menjabat meninggal.  

TABEL 5 

 Nama Pengurus dan Pendiri YKWI 

No Nama Periode  

1 Hj. Syamsidar Yahya (1914-1976) 1954-1976 

2 Hj. Chadijah Ali (1925-1986) 1954-1965 

3 Hj. Ramlah Hamin (w. 2000) 1976-2000 

Ketua (1985-1990) 

4 Hj. Syamsidar Jufri (w.2004) 1954-2004 

Ketua (1982-1988) 

5 Hj. Nurani Yasin (w. 2009) 1954-2009 

6 Hj. Normal Yahya (w. 2009) 1967-2004 

7 Hj. Sariban Mesir, BA (w. 2007) 1988-2007 

8 Dra. Hj. Hasminar Saibun (1941-2011)  2007-2011 

Sumber: Diolah dari dokumen YKWI 
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Menjelang akhir abad ke-20, sekolah-sekolah YKWI yang tidak 

mengalami peningkatan dalam jumlah maupun kualitas.Menjelang dan 

memasuki abad ke-21, kegiatan wirid pengajian kaum ibu YKWI yang dulu 

pernah sangat terkenal itukondisinya pun telah sangat menurun. Padahal, 

selama ini, proses pengkaderan pengurus YKWI berhasil dilakukan melalui 

kegiatan wirid. Sekalipun demikian, wirid pengajian YKWI masih tetap 

dijalankan oleh para pengurus, sebagai tekat untuk tetap mempertahankan 

tradisi dan tujuan keberadaan dan perjuangan YKWI.  

Wirid hanya diikuti oleh para pengurus dan guru-guru. Anak-anak 

perempuan yang berada di dalam Panti Asuhan Amanah, dikerahkan untuk 

turut meramaikan kegiatan tersebut. Selain itu, kurangnya kader penggerak 

yang tekun penuh dedikasi dan loyal terhadap YKWI, seperti pada masa-

masa Syamsidar Yahya masih hidup, juga menjadi kekhawatiran ketua 

YKWI, Hasminar Saibun. Ini juga yang menyebabkan perkembangan YKWI 

seperti berjalan di tempat. Sekalipun demikian, pendidikan dasar seperti 

Sekolah Dasar Islam yang dikelola YKWI, tetap memiliki pendaftar yang 

cukup banyak setiap tahun ajaran baru. 

Kondisi eksternal turut serta berpengaruh terhadap berbagai aktivitas 

YKWI. Pada masa lalu, kegiatan wirid pengajian kaum ibu yang 

diselenggarakan oleh Syamsidar Yahya dan kawan-kawan merupakan 

kegiatan wirid pertama dan paling utama di Pekanbaru. Setelah usaha wirid 

YKWI ini, berangsur-angsur tumbuh kegiatan wirid pengajian di berbagai 

Mesjid di Pekanbaru. Sampai akhirnya, wirid pengajian YKWI hanyalah 

satu di antara sekian banyak wirid kaum ibu tersebut. Faktor lainnya adalah, 

beragamnya pekerjaan yang digeluti oleh kaum perempuan di ranah publik 

telah membatasi waktu mereka untuk mengikuti kegiatan wirid pengajian 

YKWI. Keterlibatan kaum ibu untuk mendukung kesuksesan karir suami 

melalui organisasi Dharma Wanita, Dharma Pertiwi atau kegiatan PKK, 

telah menyebabkan bertambahnya kesibukan kaum ibu di luar rumah. 

Karena kesibukan bertambah, kegiatan pengajian menjadi bukan satu-

satunya lagi kegiatan yang perlu diikuti.  

YKWI juga memberikan perhatian kepada anak yatim piatu  dan anak-

anak yang berasal dari keluarga miskin. Sejak sebelum didirikan Panti 

Asuhan Amanah, ibu-ibu pengurus YKWI biasa memelihara anak-anak 

tersebut untuk menyelamatkan pendidikan mereka. Anak-anak tersebut 

diasuh di rumah  
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masing-masing pengurus. Lambat laun, dirasa perlu didirikan sebuah 

panti asuhan, agar pengasuhan anak-anak tersebut lebih terorganisir dan 

mereka dapat mengenyam pendidikan formal di sekolah-sekolah YKWI. 

Maka, pada 1 Juni 1992, didirikanlah Panti Asuhan Amanah bertempat di 

Tangkerang Kecamatan Bukitraya Kodya Pekanbaru.  

Ketua panti asuhan ini adalah Syariban Mesir dan baru digantikan 

hingga ia wafat (1992-2007) oleh Hasminar Saibun (2007-2011) yang 

memimpin hingga wafatnya. Pendidikan informal untuk anak-anak panti 

asuhan, diberikan sepanjang hari dalam kehidupan di panti tersebut. Dalam 

tataran ini, apa yang dilakukan oleh YKWI dengan usaha memberikan 

pendidikan bagi kaum ibu, anak-anak gadis dan pemeliharaan anak-anak 

yatim, mirip dengan amal usaha Aisyiah-Muhammadiyah. Hal ini tidak 

terlepas dari latar belakang para pengurus periode awal YKWI, yang juga 

merupakan pengurus atau simpatisan Muhammadiyah atau partai Masyumi, 

yang dikenal juga dekat dengan Muhammadiyah. 

Baik kepengurusan maupun pegawai dan guru YKWI, sebagian besar 

berasal dari Sumatera Barat. Pada tahun 1976, tenaga-tenaga guru untuk SD 

YKWI, ada yang berasal dari Pasir Pangaraian bernama Mohammad Yasin, 

Mohammad BS dari Kuok dan Rosmiah dari Cerenti. Beragamnya asal guru, 

mencerminkan keinginan yayasan untuk menerima tenaga pendidik sesuai 

dengan keahlian yang dibutuhkan yayasan, juga dalam rangka membantu 

mereka yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Tenaga guru lainnya yang 

cukup penting adalah Hasminar Saibun (1941-2011). Ia masuk dalam 

kepengurusan YKWI sebagai guru atau pegawai pada 1 September 1968. 

Berdasarkan dokumen surat keputusan YKWI, ia ditempatkan sebagai guru 

pada SKKPI dan SMKKI YKWI Pekanbaru. Untuk setiap pengangkatan dan 

pemberhentian guru atau pegawai serta pengurus YKWI, yayasan 

mengeluarkan surat penetapan.  

Usman Murad, salah seorang saksi sejarah YKWI yang menulis sejarah 

ringkas yayasan ini pada ulang tahun ke 25 YKWI dan dies natalis pertama 

Akademi Bahasa Asing (Akabah)Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 

menyatakan, bahwa perkembangan yang menggembirakan yang telah 

dicapai oleh YKWI itu, berkat ketabahan dan pengorbanan yang telah 

diberikan oleh pelopor pendirinya yang umumnya telah meninggal. 

Sepeninggal  
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Syamsidar Yahya, YKWI mendirikan Taman Pendidikan Widyagraha 

YKWI 20 September 1982. Saat itu ketua YKWI adalah Syamsidar Jufri.  

 

Bangunan Gedung dan Pendanaan 

Pada tahun 1952, kegiatan wirid pengajian dan pendidikan agama bagi 

anak-anak, telah dimulai sebelum bangunan atau tempat kegiatan didirikan. 

Sama halnya sekelompok ibu di bawah pimpinan Syamsidar Yahya, telah 

memulai menyelenggarakan pendidikan agama melalui kegiatan wirid dan 

sekolah, sebelum mereka bergabung dalam sebuah yayasan yang kemudian 

diberi nama Yayasan Kesatuan Wanita Islam. Untuk tempat wirid, mereka 

meminjam gedung Sekolah Rakyat Perwari di Jalan Cengkeh. Mereka juga 

pernah meminjam Mushalla Al-Taqwa untuk tempat wirid dan Madrasah 

Awaliyah.   

Mereka memerlukan gedung sendiri untuk tempat kegiatan pendidikan. 

Syamsidar Yahya kemudian melakukan penggalangan dana. Pada awal 

mulanya, ibu-ibu yang mengkoordinir kegiatan wirid pengajian kaum ibu 

dan kemudian menjadi YKWI itu, memulai upaya pengumpulan dana untuk 

biaya operasional kegiatan pendidikan masyarakat dengan cara yang sangat 

sederhana. Setiap wirid hari Jum‟at, setiap peserta jamaah wirid membawa 

beras segenggam untuk dikumpulkan. Penggalangan dana dan partisipasi 

masyarakat untuk amal usaha YKWI di bidang pendidikan ini, tidak hanya 

dengan cara mengumpulkan beras segenggam. Syamsidar Yahya juga rajin 

mengisi pengajian ke berbagai tempat sambil menggalang dana dari 

sumbangan jamaah. Dana tersebut kemudian dikumpulkan untuk dana 

pembangunan gedung.  

Tidak hanya itu.Kawan-kawan Syamsidar Yahya, baik mereka yang 

tergabung di dalam organisasi Muhammadiyah maupun Masyumi dan 

Muslimat, juga tekun membantu menggalang dana. Mereka juga aktif 

berceramah dan menjadi ustadz tetap dari wirid pengajian kaum ibu tersebut. 

Sebagai tokoh yang dikenal luas di tengah masyarakat, keberadaan mereka 

di tengah wirid pengajian kaum ibu, turut mendukung kesuksesan kegiatan 

tersebut. Selain itu, setiap tokoh nasional dari Masyumi atau 

Muhammadiyah yang datang ke Pekanbaru, maka Syamsidar Yahya selalu 

meminta mereka untuk memberikan tausiyah kepada masyarakat seraya 

menggalang dana.  
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YKWI menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan ceramah tersebut, 

sehingga YKWI pun akhirnya menjadi lebih dikenal di tengah masyarakat.   

Gedung YKWI baru berdiri pada tahun 1953. Tanah tempat 

pembangunan gedung Madrasah Awaliyah tersebut, diminta oleh Syamsidar 

Yahya kepada Bupati Datuk Wan Abdurrahman pada bulan Juli 

1952.
29

Datuk Wan Abdurrahman, tatkala menjadi Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kampar yang berkedudukan di Pekanbaru, memberikan sebidang 

tanah negara bebas, seluas ± 5143 M² kepada Syamsidar Yahya, sebagai 

ketua YKWI, guna dipakai untuk mendirikan sekolah. Lokasi sekolah, 

berdasarkan surat pengukuran oleh Achmad Syahri, tanggal 24 Oktober 

1965, terletak di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota, atau Jalan 

Hasyim Asy‟ari sekarang. Selain tanah pemberian pemerintah tersebut, 

YKWI juga mendapat tambahan tanah wakaf dari Tengku Da. 

Setelah memiliki gedung sendiri yang representatif -- yang kemudian 

dikenal dengan nama Gedung Awaliyah -- pada tahun 1953, wirid pengajian 

ibu-ibu dilaksanakan di gedung tersebut. Sejak itu pulalah didirikan Sekolah 

Rakyat Islam (SRI) dan Taman Kanak-Kanak Islam (TKI). Selain menjadi 

gedung sekolah, gedung tersebut juga dimanfaatkan untuk ruang pertemuan 

dan merupakan satu dari sedikit gedung  dengan ruang pertemuan yang 

cukup besar di Pekanbaru. Selain gedung sekolah Pei Ing, gedung YKWI 

biasanya dimanfaatkan juga untuk kegiatan besar. Salah satunya adalah 

tempat pertemuan Kongres Rakyat Riau pada tahun 1956.  

Bantuan pemerintah pada masa belakangan, dilakukan melalui Dinas 

Sosial, di mana YKWI sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial 

keagamaan dan pendidikan, terdaftar di institusi tersebut. Selain dari pihak 

masyarakat dan pemerintah, dukungan juga diperoleh dari pihak swasta yang 

bersifat insidentil. Saat ini, pendanaan YKWI juga bertumpuh pada  

                                                
29 Dalam  buku Pekanbaru Dalam Angka 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik 
Kotamadya Pekanbaru (1993), terdapat nama pejabat Walikotamadya KDH 
Tingkat II Pekanbaru. Dari tahun 1945 hingga 1992, terdapat 10 orang pejabat 
walikota, dua diantaranya memiliki masa jabatan 2 kali. Jadi, seluruhnya dalam 
12 masa tugas. Pada tahun 1945-1950, yang menjabat sebagai bupati adalah 
Datuk Wan Abdurrahman. Setelah itu, Datuk Wan Abddurrahman menjabat 
sebagai pejabat bupati Kampar, sebagaimana tertera di dalam akte surat tanah 
YKWI Nomor 6 yang terbit tahun 1954. Akte tersebut ditandatangani oleh Datuk 
Wan Abdurrahman selaku pemangku jabatan notaris di Pekanbaru. 
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aset pertokoannya yang berada di Jalan Hasyim Asy‟ari, berhadapan 

dengan kompleks YKWI. Pendanaan juga berasal dari Sumbangan 

Pembangunan Pendidikan dari orangtua murid.  

Pada tahun 1965, bangunan kompleks YKWI terbakar dan 

menyebabkan semua arsip penting tentang YKWI sampai tahun 1965, turut 

habis terbakar. Musibah itu tidak melunturkan semangat pengurus dan 

anggota. Berkat usaha keras semua pihak dan didukung oleh walikota 

Pekanbaru cq. Kepala Dinas Kotapraja Pekanbaru, secara berangsur-angsur 

komplek YKWI pun dapat dibangun kembali. Bangunan di dalam komplek 

itu terdiri dari:1 gedung TK dengan 3 lokal belajar berikut kantor; 1 

mushalla kecil dan tempat kediaman ketua yayasan; 1 gedung SD dengan 4 

lokal belajar; 1 gedung SKPI/SPKPI dengan 9 lokal belajar; aula pertemuan; 

1 buah gedung bertingkat dengan8 ruang belajar; I gedung mushalla, tempat 

murid-murid melaksanakan shalat berjamaah dan ibu-ibu wirid. 

 

SKPI (1953-1981) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, membuka kesempatan seluas-

luasnya bagi kaum perempuan untuk mengikuti semua jenis dan jenjang 

pendidikan.Pendidikan perempuan diharapkan dapat menjamin kehidupan 

mereka dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sama 

derajatnya dengan kaum laki-laki. Persamaan ini, tentu saja tanpa melupakan 

perbedaan kodrati kaum perempuan, sehingga jenis-jenis pendidikan pun 

perlu disesuaikan dengan kodrat kaum perempuan (Sjamsuddin, et al., 1993: 

64). Jadi, setelah merdeka, pendidikan perempuan mulai ditingkatkan, tetapi 

dengan memperhatikan peran jender kaum perempuan. Pendidikan seperti 

itu adalah pendidikan kejuruan dan keterampilan, sesuai dengan rencana 

pengajaran yang telah disusun oleh panitia penyelidik pendidikan dan 

pengajaran, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara pada awal kemerdekaan.  

Setelah kemerdekaan, pendidikan perempuan di Pekanbaru masih 

memberi perhatian kepada keterampilan teknis yang terkait dengan peran 

jender kaum perempuan. Hal ini tidak terlepas dari rencana pengajaran yang 

disusun oleh panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran yang diketuai 

oleh Ki Hajar Dewantara. Rencana pendidikan pada masa persiapan 

kemerdekaan itu, berkenaan dengan undang-undang wajib belajar, 

pendidikan dan  
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pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, 

pendirian sekolah-sekolah swasta yang disubsidi oleh pemerintah, susunan 

pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum sesuai dengan rencana 

pelajaran, susunan persekolahan, ketentuan pelajaran bahasa dan 

kebudayaan, ketentuan tentang pendidikan rakyat, pendirian Balai Bahasa 

Indonesia dan pengiriman pelajar-pelajar ke negara lain. Ada juga rencana 

pendidikan masyarakat dalam bentuk pendidikan kejuruan, terdiri dari 

pertanian, kelautan, kerajinan dan kewanitaan (Sjamsuddin, et al., 1993: 10).  

Dalam rangka merespon kebijakan pemerintah tentang pendidikan 

kejuruan tersebut, maka YKWI kemudian mendirikan SKPI. Pada mulanya, 

SKPI berbentuk Kursus Keterampilan Kepandaian Putri satu tahun. Murid-

murid SKPI adalah anak-anak gadis, terutama mereka yang putus sekolah. 

Syamsidar Yahya dan kawan-kawan berharap, bahwa anak perempuan yang 

umumnya berasal dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah 

tersebut, dapat melanjutkan pendidikannya, sekalipun hanya merupakan 

pendidikan masyarakat. Dalam kursus ini, diajarkan berbagai keterampilan 

keputrian, seperti memasak dan menjahit. Selain itu, diajarkan pula 

pengetahuan agama. Tujuannya, agar gadis-gadis tersebut dapat mandiri 

dengan memiliki keterampilan dan kepandaian putri yang produktif  atau 

memiliki nilai ekonomi. Walaupun, sebenarnya, sejak awal kemerdekaan, 

pemerintah telah mendirikan SKP dan di Pekanbaru SKP telah didirikan oleh 

Perwari, sekitar tahun 1946-1947, namun sekolah kepandaian putri yang 

berbasis agama Islam, untuk pertama kali dibuka oleh YKWI pada tahun 

1953. 

Menilik dari pelajarannya, maka kursus KPI ini kurang lebih sama 

seperti apa yang pernah dipelajari Syamsidar Yahya di Meisjesschool di 

Sarik dan di Diniyah Putri Padang Panjang saat ia masih bersekolah dulu. 

Keterampilan dalam kursus KPI ini, juga kurang-lebih sama dengan 

keterampilan yang diajarkan di Latifah School pada masa Kerajaan Siak 

dahulu. Semua keterampilan, diorientasikan untuk menyiapkan anak 

perempuan menjadi istri atau ibu sejati.Selain, tentu saja, agar anak 

perempuan dapat mengurus rumah tangga, mengasuh, mendidik anak dan 

merawat orangtua atau anggota keluarga, serta dapat mencukupi kebutuhan 

hidup sendiri. Yang terakhir ini, misalnya, dengan menjahit pakaian atau 

membuat kain sendiri, membuat  
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masakan dan makanan sendiri, dan pengetahuan kebersihan. Dengan 

demikian, seorang istri atau ibu, dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidup 

keluarganya dengan tindakan ekonomis seperti di atas. 

 

 

Praktek menjahit yang diselenggarakan oleh YKWI  

untuk  murid-murid SKPI(Sumber : Foto dokumen YKWI). 

 

 

 

 

Selain kursus untuk menyiapkan anak-anak gadis agar dapat memenuhi 

sendiri kebutuhan hidup rumah tangganya, jika kelak memasuki kehidupan 

berkeluarga, kursus juga ditujukan untuk menyiapkan anak-anak perempuan 

agar dapat bekerja produktif. Mereka dapat menghasilkan uang dengan 

keterampilan putri yang dimilikinya. Pada tahun-tahun awal pasca 

pengakuan kedaulatan itu, anak-anak diberikan hak mereka untuk bersekolah 

pada usia 6 tahun hingga 14 tahun. Jadi, anak-anak berhak mendapat 

pendidikan 8 tahun. Pada usia 15 tahun, barulah anak diizinkan undang-

undang untuk mencari nafkah. Kementerian agama pada saat itu juga 

mendirikan Madrasah Wajib Belajar. Oleh karena madrasah wajib belajar 

masih bersifat sekolah keagamaan, maka ilmu agama masih tetap mendapat 

perhatian.Hanya tiga perempat dari jumlah jam pelajarannya yang digunakan 

untuk ilmu umum dan kerajinan (Ali, 1971: 29). Kursus kepandaian putri 

YKWI tersebut di  
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atas, hampir sama dengan madrasah wajib belajar dalam hal penekanan 

YKWI terhadap pelajaran agama, di samping kursus keterampilan.  

 Setelah membuka kursus tersebut, ternyata minat masyarakat cukup 

tinggi untuk mengikuti kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh 

YKWI, sebagai satu-satunya tempat kursus keterampilan di Pekanbaru.Tak 

lama kemudian, YKWI didesak oleh masyarakat yang menghendaki kursus 

tersebut segera dijadikan sekolah. Hal ini bukan halangan, karena gedung 

sekolah dan tenaga guru juga sudah tersedia. Lalu, pihak yayasan kemudian 

meningkatkan status kursus menjadi lembaga pendidikan formal.  

 

Murid-murid SKPPI YKWI  pada tahun 1969 (Sumber: Foto dokumen 

YKWI) 

 

Pada tanggal 4 Agustus 1953, kursus keterampilan dan pelajaran agama 

bagiputri-putri yang belajar di sekolah umum di bawah pimpinan Syamsidar 

Jufri tersebut, mengalami perubahan status menjadi lembaga formal yang 

bernama SKPI. Sekolah khusus perempuan ini, dipimpin oleh Syamsidar 

Jufri. Dengan demikian, sekalipun di dalam Sejarah Riau (1999: 630), 

sebagaimana dikutip sebelumnya, disebutkan, bahwa di Pekanbaru telah ada 

SKP, yaitu SKP Perwari. Tetapi, SKP tersebut, berbeda dengan SKPI YKWI 

yang memadukan  
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pendidikan keterampilan dan agama Islam. SKPI ini, merupakan SKP 

Islam pertama di Pekanbaru pada tahun 1953 yang dapat bertahan hingga 

tahun 1981. Selain di Pekanbaru, menurut  Suwardi, et al. (2004: 44), pada 

tahun 1950-an, SKP juga telah didirikan di Rengat dan Tanjungpinang. 

SKPI menamatkan murid pertamanya pada tahun 1957.Selanjutnya, 

setiap tahun sampai tahun 1975, SKPI tetap menamatkan murid-muridnya. 

Dengan adanya perubahan nama dan kurikulum SKP menjadi SKKP, maka 

SKPI langsung ditukar menjadi SKPPI (Sekolah Kepandaian Putri Pertama 

Islam). Kemudian, sejak tanggal1 Januari 1967, pengurus YKWI bersepakat 

untuk mengembangkan SKPPI menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga 

Pertama Islam (SKKPI). Pengembangan ini, merupakan bagian dari rencana 

untuk membagi pembelajaran menjadi dua tingkat, yaitutingkat pertama dan 

tingkat menengah. Semua fasilitas, bangunan sekolah dan peralatan lainnya, 

serta biaya untuk penyelengaraan pendidikan -- termasuk honor guru dan 

pegawai -- menjadi tanggungjawab YKWI.  

Menjelang SKKPI akan menghasilkan alumni, maka dua tahun 

kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1969, didirikan pula Sekolah Menengah 

Kesejahteraan Keluarga Islam (SMKKI). Segalafasilitas, peralatan dan 

biaya-biaya penyelengaraan pendidikannya, juga diusahakan oleh pengurus 

YKWI. Murid yang lulus ujian penghabisan Sekolah Kepandaian Puteri 

YKWI, memiliki ijazah lulusandalam satu bidang saja, yaitubidang rumah 

tangga atau jahit-menjahit.Pada  tahun 1975, SKKPI mempunyai 150 murid 

dan  15 guru. Kepala sekolahnya pada tahun 1975 itu, adalah Sariban Mesir 

(w. 2007). Dua orang murid SKKPI mengikuti ujian negara. Tahun 1975 

adalah tahun di mana YKWI masih tetap menjadi lembaga pendidikan 

khusus perempuan yang populer di Pekanbaru. Setelah tahun tersebut, 

terutama setelah diberlakukannya Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1976 – 

yaitu tentang integralisasi pendidikan keterampilan ke dalam semua jenjang 

sekolah umum --, jumlah pendaftar SKPI YKWI mengalami penurunan yang 

cukup drastis. Hingga kemudian pengurus memutuskan untuk menutup 

SKPI. 

Guna menampung anak-anak yang telah menamatkan pelajarannya di 

SKKPI, YKWI mendirikan Sekolah Guru Kepandaian Putri Islam (SGKPI). 

Pendidikan kewanitaan pada waktu itu, selain SKP, oleh pemerintah, juga 

dibuka Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP). Lama pelajaran di SGKP  
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adalah empat tahun, setelah SMP atau SKP. SGKPI YKWI, untuk 

pertama kali, dipimpin oleh Syamsidar Jufri. Pada tahun 1961, SGKPI 

mengeluarkan murid pertama sebanyak 22 orang. Mereka yang sudah tamat 

ini, menyebar di seluruh Riau untuk menyumbangkan tenaganya. Di antara 

mereka itu, ada yang menjadi guru dan pengurus di sekolah SKP Pasir 

Pangaraian, SKP Air Tiris, SKP Taluk Kuantan, SKP Rengat, SKP 

Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Selat Panjang. Guru-guru yang mengajar di 

SGKPI, sebagian terdiri dari guru-guru yang mengajar di SMA Negeri, 

SMEA Negeri dan SPG Negeri. Setelah SGKP berubah nama, kurikulum 

dan bukan merupakan sekolah guru, maka peminatnya pun menjadi 

berkurang.  

Melalui alumni SKPI, YKWI telah turut memberikan sumbangan bagi 

bertambahnya jumlah guru yang mengajar di sekolah kejuruan di Riau. 

Sekolah-sekolah YKWI, juga turut menambah jumlah sekolah tingkat dan 

murid SLTP yang ada di Riau, khususnya di bidang kejuruan dan keguruan. 

Sekolah tingkat SLTP di Riau terdiri dari SMP, SMEP, SKKP dan ST. 

Adapun SLTA, mencakup tiga jenis sekolah: Sekolah Lanjutan Umum 

Tingkat Atas (SMA dan SMPP), sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 

(SMEA, SKKA, dan STM), dan sekolah Keguruan Tingkat Atas (SPG dan 

SGO). Pada tahun 1977, di Riau, sekolah-sekolah tersebut, seperti tertera di 

dalam tabel berikut: 

TABEL 6 

Jenis dan Jumlah SLTP di Provinsi Riau Tahun 1977 

No Kabupaten/ 

Kodya 

SMP SME

P 

SKK

P 

ST Jumla

h 

Nege

ri 

Swas

ta 

N S N S N S N S 

1 Pekanbaru 6 12 1 - 1 1 1 1 9 1

4 

2 Kampar 11 5 - 1 - 1 1 - 12 7 

3 Inhu 14 6 2 - 2 1 2 - 20 7 

4 Inhil 4 4 1 - - 1 - 1 5 6 

5 Bengkalis 14 12 2 1 - 1 1 - 17 1

4 

6 Kep. Riau 17 9 4 2 1 1 1 1 23 1

3 

Provinsi Riau 66 48 10 4 4 6 6 3 86 6
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1 

Sumber:Memorie Pelaksanaan Tugas  

Gubernur Arifin Achmad (1978: 249) 

 

Dari Tabel 6 di atas, nampak sangat jelas, bagaimana Pekanbaru sebagai 

ibukota Provinsi Riau, telah memiliki jumlah sekolah yang sedikit lebih 

rendah dari jumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Riau. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Pekanbaru, lebih banyak 

daripada sekolah negeri, dan sama dengan jumlahnya SMP di Bengkalis. 

Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) di Pekanbaru ada 

dua.Salah satunya adalah SKPI yang diselenggarakan oleh YKWI. 

 

TABEL  7 

Jumlah kelas dan Murid di Provinsi Riau Tahun 1977 

Tingkatan Jumlah Kelas Jumlah Murid 

Negeri & Swasta Negeri Swasta 

SMP 169 4783 2703 

SMEP 10 341 - 

SKKP 12 288 84 

ST 20 264 371 

(Sumber:Memorie Pelaksanaan Tugas Gubernur Arifin Achmad 

 (1978: 249) 

 

Pada tahun 1977, mulai tampak kecenderungan menurunnya minat 

masyarakat untuk memasuki sekolah kejuruan. Ini dapat dilihat pada Tabel 7 

di atas. Di mana, jumlah kelas -- bahkan setelah digabung -- SMEP, SKKP 

dan ST, masih jauh lebih rendah dengan jumlah kelas di sekolah umum 

SMP. Begitupun dengan jumlah murid ketiga sekolah kejuruan tersebut, 

tetap jauh lebih rendah dari jumlah murid SMP. Berbagai perkembangan 

yang terjadi pada tahun 1970-an tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung, telah berpengaruh kepada keberlangsungan pendidikan kejuruan di 

Riau.   

Sekalipun pada masa awal berdiri SKKPI YKWI cukup diminati karena 

memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada tahun 1970-an, terjadi 

berbagai perkembangan yang telah menyebabkan menurunnya popularitas 

sekolah keterampilan khusus untuk kaum perempuan ini. Pertama, 

perkembangan masyarakat Pekanbaru, berdampak pada keberadaan sekolah-

sekolah. Masyarakat agaknya membutuhkan sekolah seperti SMP atau SMA, 
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dan pendidikan keterampilan menjadi tidak cukup. Selain itu, pendekatan 

Women in Development,
30

pada tahun 1970-an, dipandang tidak memadai 

bagi kaum perempuan. Tidak memadainyak karena program tersebut 

menyamaratakan semua kaum perempuan.Seolah-olah, mereka memiliki 

satu bakat dan kecenderungan, yaitu di bidang keterampilankeputrian, seperti 

yang diajarkan di sekolah pendidikan keterampilan. Padahal, tidak semua 

perempuan memiliki ketertarikan dengan kegiatan tersebut.  

Kedua,Kurikulum 1975 dan kurikulum 1976 yang berlaku di sekolah-

sekolah saat itu, adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip di 

atas.Sebab, kurikulum baru tersebut disusun dengan berorientasi pada tujuan 

pendidikan.Segala bahan pelajaran, kegiatan belajar dan mengajar dipilih, 

direncanakan dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai. Struktur program kurikulum merupakan peta kegiatan 

belajar dan mengajar secara makro yang akan ditempuh untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dalam Kurikulum 1975 dan 1976, jumlah jam pelajaran 

di sekolah setiap minggunya, lebih sedikit dari jumlah jam pelajaran pada 

Kurikulum 1968. Tidak terdapat lagi pelajaran yang diberikan 1 jam 

pelajaran per minggu dalam kurikulum 1975.  

Kecerdasan dan keterampilan pengolahan serta sikap, telah dirumuskan 

dalam bentuk-bentuk tujuan pendidikan. Kurikulum ini mengenal berbagai 

bentuk tujuan pendidikan.Ada tujuan institusional atau tujuan yang secara 

umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut; tujuan 

kurikuler, yaitu tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada program suatu 

bidang pelajaran; dan tujuan instruksional, ialah tujuan yang pencapaiannya 

dibebankan pada suatu program pengajaran suatu bidang pelajaran. Sebagai 

konsekuensi dari penerapan kurikulum baru tersebut, digunakanlah prosedur 

pengembangan sistem instruksional, yang kemudian dikenal dengan nama 

PPSI.  Materi pelajaran yang diberikan meliputi: agama, bahasa, matematika,  

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial,  kesenian,  olahraga dan 

kesehatan,  

                                                
30 Selain istilah Women in Development (WID), ada juga yang menyebutnya Women 
and Development (WAD) yang dicetuskan pada tahun 1974. Pemerintah Orde 
Baru menerapkan WID dalam kebijakan pembangunan, karena WID seakan-
akan menjadi persyaratan pemberian bantuan oleh negara maju. WID dijadikan 
pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga, 
sekalipun ada pihak-pihak yang menganggap, WID tidak tepat  untuk pelibatan 
perempuan di dalam pembangunan (lihat Fakih, 1999:  58-60). 
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keterampilan, dan Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan 

keterampilan merupakan bagian integral dalam pendidikan SD, SLP, dan 

SLA. 

 Karena perubahan kurikulum tersebut, maka sekolah-sekolah kejuruan 

--termasuk sekolah keterampilan-- dihapus. Sebagai gantinya, dibangunlah  

Sekolah Teknologi Menengah (STM) atau Sekolah Menengah Ekonomi 

Tingkat Atas (SMEA). Adapun SKP, berubah menjadi Sekolah 

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SKKA) dan akhirnya berubah lagi 

menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) (Suwardi, 

2004: 44).  

Kelesuan dan menurunnya minat masyarakat untuk memasuki sekolah 

keterampilan ini, berdampak bagi keberadaan SKKPI dan SMKKI milik 

YKWI. Sekolah ini menjadi sepi, karena kekurangan peminatnya.Sebab, 

dalam Kurikulum 1975/1976 ditetapkan bahwa pendidikan keterampilan 

merupakan bagian integral dalam pendidikan dasar dan menengah. Oleh 

karena itu, pendidikan khusus keputrian dalam sistem sekolah, menjadi tidak  

spesial lagi. Setiap anak memang dituntut mengetahui dan memiliki 

keterampilan dari setiap pembelajaran yang diikutinya, sebagai bagian dari 

tujuan pendidikan. Setiap anak akan diajarkan keterampilan tanpa harus ia 

memasuki sekolah keputrian. Selain faktor-faktor di atas, daya tarik sekolah 

koedukasi lebih kuat bagi para orangtua untuk pendidikan anak gadisnya 

karena sistem pendidikan koedukasi menjadi hal yang lumrah pada masa 

setelah kemerdekaan.  

Pada tahun 1981, YKWI mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah.  Kedua madrasah ini berasal dari perubahan Kelas I 

SKKPI  dan Kelas I SMKKI tahun ajaran 1980-1981.Masing-masing 

menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) YKWI dan Madrasah Aliyah 

(MA)YKWI. Akibat dari kebijakan ini, segala sesuatunya disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 

dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dengan demikian, sejak tahun 1981, 

sekolah khusus keterampilan YKWI yang mengajarkan keterampilan 

keputrian bagi gadis-gadis di Pekanbaru ditutup. Sebagai gantinya, YKWI 

menyelenggarakan pendidikan agama koedukasi, tingkat menengah pertama 

atau (MTs) dan menengah atas (MA). Adapun MA YKWI, setahun 

kemudian diintegrasikan menjadi SMA Widyagraha yang berada di bawah 

YKWI.  



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 83 

 

Suasana tahun-tahun di mana SKKPI mengalami kekurangan peminat 

tersebut, dapat diikuti dari laporan Gubernur Arifin Achmad (1978: 254-

255). Menurutnya, pada tahun 1978, Riau masih tertinggal dari daerah-

daerah lain dalam memenuhi kebutuhan tenaga terdidik untuk membangun 

daerah Riau yang baru saja berdiri. Provinsi Riau masih jauh tertinggal, 

terutama di bidang pendidikan,jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 

Oleh karena itu, sebagai sistem, pendidikan adalah suatu kesatuan dari 

berbagai unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan bergantung pada 

suatu tugas yang dibebankan kepada sistem tersebut. Kurikulum -- sebagai 

komponen sistem pendidikan -- haruslah memperhatikan hal tersebut, yang 

meliputi unsur-unsur: siswa, tujuan pendidikan dan unsur lingkungan. 

Pemenuhan unsur-unsur tersebut, menurut Gubernur Arifin Achmad, perlu 

menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau untuk mengejar 

ketertinggalannya.  

Penekanan terhadap relevansi pendidikan dimaksudkan agar terdapat 

kesesuaian antara peran pendidikan dengan keperluan pembangunan, 

perkembangan ilmu dan tekologi yang tumbuh dan berkembang cepat, baik 

dari segi emosional, intelektual maupun sosial. Sehubungan dengan itu, telah 

dilaksanakan antara lain pengintegrasian 9 buah SLTP kejuruan ke dalam 

SMP yang disempurnakan. Kesembilan SLTP Kejuruan itu ialah: SKKP 

Negeri Selatpanjang, SMEP Negeri Duri, ST Negeri Siak Sri Inderapura,  

SMEP Negeri Taluk Kuantan, SKKP Negeri Taluk Kuantan, SKKP Negeri 

Rengat, SMEP Negeri Tembilahan, SMEP Negeri Tarempa, dan SMEP 

Negeri Tanjungpinang. Kemudian, diadakan pula peningkatan SMEA 

Pekanbaru menjadi SMEA Pembina, STM Pekanbaru menjadi STM 80, dan 

SKKA Negeri menjadi SMKK (Ahmad, 1978: 256). Dalam konteks ini, 

agaknya kita dapat membaca alasan mengapa SKKP YKWI kemudian 

diintegrasikan menjadi MTS dan MA pada tahun 1981.  

Ketiga, tugas bimbingan dan penyuluhan keluarga menjadi tanggung 

jawab orangtua, terutama ibu, dalam program PKK yang hampir seluruh 

organisasi perempuan telah mengadakan kursus. Di  dalam keluarga, ibulah 

yang terutama memegang peranan dalam pembinaan dan pendidikan anak. 

Oleh karena itu, keluarga perlu memberikan bimbingan dan penyuluhan 

kepada anak-anak meliputi  pengetahuan populer, seperti pengetahuan 

agama dan melaksanakan ibadah di dalam rumah tangga, pendidikan 

kesejahteraan  
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keluarga, cara-cara mendidik yang baik, pengetahuan dan keterampilan 

khusus  kerumahtanggaan. 

Pada saat itu, setiap organisasi sosial dan ikatan-ikatan kekeluargaan, 

senantiasa mengadakan wirid mingguan, tengah bulan atau bulanan, yang 

diisi dengan ceramah tentang pembinaan keluarga yang baik. Walaupun  di 

dalam wirid-wirid kekeluargaan ini belum disusun kurikulum yang teratur 

dan tetap, namun dirasa telah cukup memberikan andil. Wirid tersebut erat 

hubungannya untuk mendapatkan keluarga yang sehat. Materinya juga 

mengenai bimbingan dan penyuluhan tentang Keluarga Berencana. Peran 

keluarga menjadi penting untuk membimbing anak-anak agar menjadi 

remaja yang baik. Ada juga pembinaan generasi muda melalui pemberian 

pendidikan dan latihan seperti ketampilan untuk bekal kehidupan. 

Pembinaan seperti ini memerlukan pusat latihan keterampilan (Ahmad,  

1978:  258-60).  

Jadi, pendidikan keterampilan memang menjadi program yang telah 

dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Pendidikan keterampilan ini sejalan 

dengan program pembangunan Orde Baru yang menggunakan pendekatan 

Bank Dunia, yaitu Women in Development. Dalam konteks ini dapat 

dipahami mengapa pendidikan keterampilan cukup populer dan menjadi 

alternatif bagi orangtua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka 

pada masa itu. Selain karena upaya pemerintah pada pasca kemerdekaan 

untuk mendirikan SKP, dalam batas-batas tertentu, pendekatan 

pembangunan ini, juga turut mempengaruhi perkembangan SKPI-YKWI. 

Murid-murid SKPI menjadi meningkat, karena pendidikan keterampilan 

menjadi perhatian pemerintah. Dalam konteks yang sama, juga dapat 

menjelaskan mengapa Chadijah Ali memilih mendirikan Diniyah Putri 

Pekanbaru dengan kurikulum yang memuat pendidikan keterampilan.  

 Namun kemudian, setelah kebijakan pemerintah menjadikan 

pendidikan keterampilan sebagai tanggung jawab keluarga, maka kondisi 

tersebut pun serta merta mempengaruhi minat masyarakat untuk memasuki 

sekolah sekolah keterampilan. YKWI tidak memiliki pilihan sehingga SKPI 

diintegrasikan ke dalam MTs dan MA YKWI pada tahun 1981. Sejak saat 

itu, SKPI YKWIyang mengajarkan gadis-gadis tentang keterampilan 

keputrian, ditutup.Setelah itu, YKWI hanya menyelenggarakan pendidikan 

koedukasi untuk murid laki-laki dan perempuan.  
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Perkembangan YKWI 

Perjalanan sejarah YKWI, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial  

dan politik di Riau, sebagai panggung sejarahnya.Terutama Pekanbaru pada 

saat setelah kemerdekaan. Diawali dengan suasana pembenahan dan 

konsolidasi pasca pengakuan kedaulatan, di mana kondisi pendidikan di 

Riau saat itu masih sangat memprihatinkan. Kemudian, suasana politik di 

Riau menjelang Pemilu Pertama tahun 1955 setelah Republik Indonesia 

berdiri dan menjelang pembentukan Provinsi Riau, diwarnai dengan 

banyaknya partai. Penduduk Riau yang kurang dari satu juta jiwa dan yang 

berhak memilik lebih kurang 30.000 jiwa, terkotak-kotak mengikuti partai 

pilihan. Pada pemilu tahun 1955, dari Riau yang menjadi bagian dari 

Provinsi Sumatera Tengah, hanya memiliki satu orang wakil, yaitu Ma‟rifat 

Mardjani (Mardjani, 1959; Yusuf, et al., 2004: 381).   

Sampai tahun 1976, berarti telah 24 tahun YKWI berdiri, banyak 

perkembangan yang telah dicapai oleh YKWI. Di bidang pendidikan, 

tercatat ada Taman Kanak-Kanak Islam dirikan 1 Juni 1953.Gedungnya 

terdiri dari 2 lokal.Muridnya berjumlah 48 orang dengan 3 orang guru. 

Kepala Taman Kanak-Kanak Islam yang pertama ialah, Tengku Rasyiah 

Saleh.Pada tahun 1976, dipegang oleh Nursaini. Sekolah dasar didirikan 

pada tanggal 15 Januari 1953 dengan nama SRI (Sekolah Rakyat Islam). 

Kepala sekolah SRI yang pertama adalah Makhudum Dt Basa. Kemudian, 

dengan meningkatnya jumlah murid SRI yang berubah nama menjadi 

Sekolah Dasar Islam (SDI) sampai dengan 772 orang, maka SDI dibagi dua 

menjadi SDI 1 dan SDI 2. Sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1975, SDI 

KWI ini selalu mengikuti ujian negara dan tidak pernah tidak meluluskan 

murid. Selain itu, terdapat SKPI seperti telah dipaparkan di atas.  

Dapat dikatakan, bahwa sekolah-sekolah yang didirikan oleh YKWI, 

selain di tingkat pendidikan usia dini dan dasar seperti TK, Madrasah 

Awaliyah, dan SRI yang bersifat koedukasi, maka pendidikan menengahnya 

meliputi pendidikan keterampilan dan pendidikan guru yang diperuntukkan 

khusus bagi remaja putri. Tujuan pendidikan ini, kurang-lebih sama dengan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Sultanah Latifah School -- plus 

Madrasah Annisa -- di Kerajaan Siak pada masa Kolonial, atau Diniyah 

Putri Padang Panjang yang masih tetap berdiri pada masa itu. Semuanya 

bertujuan untuk  
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menyiapkan perempuan sebagai istri dan ibu yang baik, mencetak 

perempuan sebagai guru, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. 

Bedanya, YKWI menyelengarakan pendidikan dalam berbagai bentuk, baik 

formal -- seperti sekolah –maupun nonformal -- seperti kursus dan wirid. 

Selain itu, YKWI juga menyelenggarakan pendidikan informal, yang 

dilakukan di dalam  asrama atau panti asuhan untuk yatim piatu. Ini sedikit 

banyak mirip dengan peran asrama untuk murid-murid Sultanah Latifah 

School.  

Pendidikan informal YKWI berbentuk pendidikan khusus untuk kaum 

perempuan, seperti Panti Keterampilan Wanita. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pendidikan perempuan dalam keterampilan. Kursus tersebut 

meliputi keterampilanmasak-memasak, menjahit dan kerajinan tangan. Panti 

keterampilan ini, awalnya didirikan pada tahun 1973. Sampai pada tahun 

1975, kursus ini sudah 4 kali menamatkan siswanya dan sebagian besar 

siswa telah dapat memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mengelola 

sumber ekonomi rumah tangga. Pada tahun 1975, kursus tersebut dipimpin 

oleh Ibu Marlis, dengan jumlah murid 60orang.  

Pendidikan nonformal lainnya, sekaligus menandai keberadaan YKWI 

sejak awal di bawah kepemimpinan Syamsidar Yahya adalah wirid 

pengajian kaum ibu. Wirid pengajian ini yang menjadi sumber hidup dan 

kehidupan seluruh projek pendidikan YKWI dan masih ramai diminati 

jama‟ah kaum ibu pada tahun 1970-an. Selain itu, pendidikan nonformal 

yang terkait dengan bidang dakwah yang diselenggarakan YKWI adalah 

mengadakan taman al-Qur‟an khusus untuk remaja putri dan kuliah tafsir 

yang diikuti oleh kaum ibu. Pada tahun 1975, YKWI mengasuh 6 orang 

puteri anak muallaf yang berasal dari Tapanuli Utara. Di antara merekaitu 

ada yang belajar di SKKPI dan kemudian ada yang meneruskan ke SP IAIN 

Susqa. Mereka ini diharapkan bisa menjadi kader putri Islam yang akan 

menyebarkan pengetahuan agama dan pengetahuan tentang perempuan 

kepada masyarakat di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, 

sasaran utama pendidikan YKWI selain anak-anak adalah, kaum perempuan, 

baik gadis remaja maupun kaum ibu. Pendidikan tersebut ada yang 

berbentuk pendidikan formal, nonformal dan informal.  

Usaha YKWI di bidang pendidikan tidak hanya di tingkat dasar hingga 

menengah. Dewan Pengurus YKWI, juga membuka Akademi  
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Bahasa (Akabah) Jurusan Bahasa Arab dan jurusan Bahasa Inggris. 

Semula, maksudnya akan mendirikan akademi kewanitaan. Akan tetapi, 

karena tenaga guru untuk tingkat akademi sedikit, dan diperlukan biaya yang 

cukup besar untuk pengadaan laboratorium dan peralatan praktek serta 

sarana lainnya, maka akhirnya, atas gagasan Syamsidar Yahya, rencana 

mendirikan akademi kewanitaan itu pun diganti dengan Akabah. 

Kebutuhan untuk mendirikan Akabah (Akademi Bahasa Asing) dapat 

dijangkau. Setidaknya, sumber daya tenaga pengajar, dapat dikatakan 

tersedia. Tujuan Akabah adalah untuk mendidik generasi muda Islam yang 

cakap dan dapat meningkatkan pengetahuan agama dengan mengenal Bahasa 

Arab dan mendalami pengetahuan umum dengan mengetahui Bahasa 

Inggris. Akabah resmi dibuka pada tanggal 30 Maret 1975 dengan pimpinan  

H.A. Oesman Murad dan wakil direktur Rusmoyo. Mahasiswanya berjumlah 

55 orang, terdiri dari 2 jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Untuk 

membantu pengurus dalam pendanaan Akabah, pada bulan Maret 1975, 

dibentuk badan penyantun Akabah YKWI yang diketuai oleh ibu EY. 

Rusmoyo, Wazna Basir, dan sekretaris Janimar Jamin dengan beberapa 

orang lainnya.  

Dalam laporan pengurus YKWI pada tahun 1986 disebutkan, bahwa 

keberhasilan usaha dan pelaksanaan program organisasi, tak telepas dari  

dukungan masyarakat, swasta dan pemerintah. Laporan YKWI ke BKKS 

Provinsi Riau ini ditandatangi oleh Ramlah Hamim pada 24 September 1986 

menyebutkan, bahwa sampai tahun 1986, YKWI masih merupakan 

organisasi pendidikan, yang memiliki usaha TKI sebanyak 2 buah, SD 2 

buah, SMTA Widya Graha 1 buah, SMP Widya Graha, MTS YKWI 1 buah, 

MDA di Tangkerang, Akabah 1 buah, kursus keterampilan bahasa Jerman, 

Arab, manajemen perbankan dan perusahaan. Di bidang sosial, mengasuh 

anak terlantar, yatim dan miskin dalam panti asuhan sebanyak 8 orang, dan 

mengasuh anak miskin yatim dalam asuhan keluarga sebanyak 12  orang 

anak. Memberikan beasiswa (keringanan) pada anak yang tidak mampu, 

mulai dari TK, SD, SMTP, SMTA dan Akabah sebanyak 15 orang. Kegiatan 

menyantuni orang jompo dan fakirmiskin, hanya bersifat insidentil.Misalnya 

bertepatan dengan kegiatan menyambut hari raya haji dengan membagikan 

daging korban dan menyumbangkan pakaian dalam rangka menyambut hari 

raya Islam.  
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Di bidang dakwah, wirid pengajian kaum ibu masih berlanjut dan 

bertahan hingga sekarang, kendati jama‟ahnya berkurang drastis. Menurut 

Hasminar Saibun (1941-2011), ketua YKWI sekarang, berkurangnya ibu-ibu 

yang mengikuti kegiatan wirid YKWI, karena saat ini majelis perkumpulan 

pengajian serupa telah banyak berdiri di segala penjuru Pekanbaru. Pada 

masa menjelang dan pada tahun-tahun awal Provinsi Riau berdiri, di 

Pekanbaru, perkumpulan organisasi yang mengkhususkan anggotanya kaum 

ibu, hanya YKWI saja.  

Pada masa Orde Baru, berbagai institusi menyelenggarakan pertemuan 

dengan melibatkan kaum ibu yang tergabung di dalam organisasi seperti 

Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK.Dapat dikatakan bahwa kaum -

ibu yang bersuamikan PNS, TNI/Polri telah cukup sibuk dengan kegiatan 

organisasi mereka. Harapan tinggal kepada kaum ibu selainnya. Hasminar 

Saibun sebagai saksi dinamika pasang surut wirid pengajian mengaku  resah 

karena kian berkurangnya peserta wirid pengajian. Dampak dari kian 

berkurangnya tenaga-tenaga dari kaum ibu membuatYKWI Pekanbaru 

kurang dapat mensosialisasikan misinya di tengah masyarakat. Sekolah-

sekolah YKWI -- berikut aktivitas dakwahnya -- tidak sepopuler pada masa 

25 tahun keberadaannya. Kurangnya kader penggerak yang tekun, penuh 

dedikasi dan loyal terhadap YKWI, juga menjadi kegalauan Hasminar 

Saibun.    

 Usaha-usaha yang telah dirintis dan dikembangkan oleh YKWI sampai 

tahun 1996, antara lainsebagai berikut: 

 

 Madrasah Awaliyah, berdiri pada tahun 1952;  

 Taman Kanak-Kanak Islam I, berdiri pada 1 Juni 1952;  

 Sekolah Dasar Islam, berdiri 15 Januari 1953;  

 Sekolah Kepandaian Putri Islam,  berdiri 4 Agustus 1953, dan pada 

tahun 1981, diintegrasikan menjadi Madrasah Tsanawiyah, dan 

SMKKI diintegrasikan menjadi Madrasah Aliyah;  

 Sekolah Guru Kepandaian Putri Islam (SGKPI), didirikan pada tahun 

1961 dan pada tahun 1982 diintegrasikan menjadi SMA Widya Graha;  

 Sekolah  Taman Kanak-Kanak Islam II Tangkerang, didirikan pada 

tahun 1984;  

 SMP Widya Graha, didirikan pada tahun 1985;  
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 Perguruan Tinggi (AKABAH) Jurusan Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab, didirikan pada tahun 1975 dan pada tahun 1980 tidak dapat 

dilanjutkan (tutup);  

 Panti Asuhan Amanah, didirikan pada tahun 1992;  

 Taman Kanak-Kanak Islam III Pandau, didirikan pada tahun 1996. 

 

Dalam limapuluh tahun lebih keberadaannya, arah perkembangan 

YKWI adalah bertahan dari tahun ke tahun,kalau tidak dikatakan menurun. 

SKPI yang didirikan pada tahun 1953, merupakan respon sekaligus 

antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah yang 

mengutamakan sekolah kejuruan, salah satunya kewanitaan. SKPI YKWI 

berkembang dan segera membuka SMKKI dan SGKPI. Namun, popularitas 

SKPI-YKWI menurun, karena diberlakukannya Kurikulum 1975 dan 

Kurikulum 1976 yang mengintegrasikan pendidikan keterampilan ke dalam 

pendidikan SD,  SLP, dan SLA. Kebijakan pemerintah menghapus sekolah 

kejuruan -- termasuk sekolah keterampilan -- juga turut berpengaruh.  

Selain faktor-faktor di atas, daya tarik sekolah umum koedukasi, dirasa 

lebih kuat dalam mempengaruhi keputusan para orangtua untuk pendidikan 

anak gadisnya. Politik pemerintah yang menekankan tugas bimbingan dan 

penyuluhan keluarga, termasuk mengajarkan keterampilan khusus 

kerumahtanggaan, menjadi tanggung jawab orangtua, terutama ibu, turut 

menurunkan minat pendaftar SKPI. Oleh karena itu, pada tahun 1981, SKPI-

YKWI dibubarkan. Dan sejak saat itu, YKWI tidak lagi menyelenggarakan 

pendidikan khusus perempuan, tetapihanya sebatas pendidikan koedukasi, 

baik formal, informal maupun nonformal. YKWI tetap konsisten sebagai 

lembaga sosial pendidikan sejak didirikan hingga kini. Lebih dari setengah 

abad, keberadaan YKWI telah turut serta membantu pemerintah di dalam 

mencerdaskan bangsa. Hal lain yang tetap dari YKWI adalah perannya 

dalam program education for all. YKWI tetap bergerak dalam pendidikan 

bagi anak-anak kelas menengah ke bawah, agar hak mereka di bidang 

pendidikan, tetap terpenuhi. Sejak berdiri hingga sekarang, keberadaan dan 

usaha YKWI merupakan bukti nyata peran masyarakat Muslim dalam 

bidang pendidikan di Riau. 

 

 

 

 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 90 

 

Diniyah Putri Pekanbaru (1965-2005) 

Sebagian besar sumber sejarah tentang Diniyah Putri Pekanbaru ini 

berasal dari kesaksian lisan. Diantaranya disampaikan oleh pendiri, keluarga, 

guru, murid dan pengurus yayasan. Sebagian besar saksi adalah mereka yang 

pernah bertemu dengan para pendiri, terutama Chadijah Ali. Sumber lainnya, 

ada yang berupa dokumen, baik tulisan tangan maupun arsip sekolah dan 

yayasan.Termasuk brosur-brosur dan surat-menyurat, buletin sekolah Shafa, 

data Education Management Information System (EMIS) Mapenda Kanwil 

Depag (Kemenag) Provinsi Riau, dan lain-lain. Sumber benda berupa foto, 

juga masih dapat diperoleh.   

 

Chadijah Ali (1925-1986): Pendiri 

Lembaga pendidikan khusus perempuan Diniyah Putri Pekanbaru didirikan 

pada tanggal 1 September 1965 atas prakarsa Chadijah Ali yang dibantu oleh 

Asmah Malin, Radenmas Oentoro Koesmarjo dan Bakri Sulaiman. Kecuali 

Asmah Malin, ketiga pendiri lainnya, telah meninggal. Di antara para 

pendiri, masyarakat Riau lebih mengenal Chadijah Ali. Selain karena 

Chadijah Ali memiliki keluarga besar dan berpengaruh di Pekanbaru, juga 

karena ia dikenal lebih aktif daripada yang lainnya dalam mengembangkan 

Diniyah Putri. Selain itu, ia juga aktif di organisasi sosial keagamaan, 

pemerintahan dan di bidang politik di Riau. Selepas Chadijah Ali, anak 

keturunannya kemudian yang memegang estafeta kepengurusan dan 

pimpinan Yayasan Diniyah  Pekanbaru.  

Sumber untuk riwayat hidup Chadijah Aliini, sebagian besar disusun 

berdasarkan catatan tulisan tangannya sendiri yang berisi tentang riwayat 

hidup dan karirnya. Untuk melengkapi keterbatasan catatan ringkas tersebut, 

wawancara dilakukan terhadap rekan-rekannya yang masih dapat dimintai 

kesaksiannya.Seperti: Asmah Malin (83 tahun) dan Suhaili (89 tahun). 

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada anak-anaknya, seperti Eniwati 

Chaidir (lahir 44 tahun)
2
 dan Amir Mukhlis (1957-2008).

32
Termasuk dari 

                                                

 
31Eniwati Chaidir (lahir 1962) adalah anak ke-5 dan saat ini menjabat sebagai 
Ketua Yayasan Diniyah Pekanbaru. Tulisan tangan Chadijah Ali tentang riwayat 
hidupnya sendiri, disimpan oleh Eniwati. Tentang kiprah Chadijah Ali dan 
Eniwati Chaidir di bidang kesehatan, lihat Daeng Ayub Natuna dan Suwanto 
(2004). 
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murid-muridnya, seperti Syafrida (47 tahun). Tapak rujuk perjuangan 

Chadijah Ali dan kawan-kawan untuk Diniyah Putri, masih dapat diamati 

hingga sekarang. Yaitu berupa komplek pendidikandi Jalan K.H. Ahmad 

DahlanNo. 100, Sukajadi, Pekanbaru.  

 

 

 

Chadijah Ali (1925-1986):  

salah seorang pendiri Diniyah Putri Pekanbaru 

 (Sumber:Lukisan foto dokumen Diniyah 

Putri) 

 

 

                                                                                                                                            
32

 Wawancara dengan Eniwati Chaidir (44 tahun) dan Amir Muchlis (1957-2008) 
dilakukan pada tahun 2006 dalam rangka penyusunan biografi Chadijah Ali. 
Biografi Chadijah Ali bersama limabelas biografi tokoh perempuan Riau lainnya, 
disusun menjadi prosopografi dan diterbitkan dengan judul Mutiara Yang Terjaring 

oleh Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) tahun 2006 
dan edisi revisinya terbit tahun 2007. Bebarapa bagian dari tulisan tentang 
riwayat hidup Chadijah Ali ini, merupakan pengulangan dari tulisan dalam 
buku tersebut. Selebihnya, untuk kepentingan penulisan disertasi ini, telah 
dilengkapi dengan wawancara tambahan. Adapun wawancara dengan Amir 
Mukhlis dan pihak-pihak terkait di lingkungan Diniyah Putri dalam konteks 
pengembangan Diniyah Putri, dilakukan untuk beberapa kesempatan sejak akhir 
tahun 2004 hingga tahun 2006 melalui LAPIS (Learning Assistance Program for 
Islamic Schools), yaitu program dukungan pembelajaran bagi sekolah-sekolah 

Islam, kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia.    
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Chadijah Ali kembali ke Pekanbaru dengan tekad ingin mendirikan 

Pendidikan Diniyah Putri di Pekanbaru sebagaimana pesan yang pernah 

disampaikan oleh gurunya, Rahmah el-Yunusiyah. Setelah Proklamasi 

Kemerdekaan, pada tahun 1946 hingga 1948, ia menjadi guru di SKP 

Perwari-Pekanbaru sekaligus menjadi pengurus organisasi tersebut. SKP 

Perwari ini merupakan SKP pertama di Pekanbaru yang didirikan segera 

setelah Pemerintah Indonesia mendirikan SKP pada tahun 1945. Sayangnya, 

informasi tentang SKP Perwari ini hanya terdapat dalam dua sumber. 

Pertama, dari catatan tangan Chadijah Ali tentang riwayat hidupnya yang 

menyebutkan bahwa ia pernah menjadi guru di sana pada tahun 1946; dan 

kedua dari tulisan Suwardi et al (2004) yang menyatakan bahwa pada tahun 

1946, di Pekanbaru telah berdiri SKP swasta tanpa menyebutkan nama SKP 

Perwari. 

Chadijah Ali menikah untuk pertama kalinya pada tahun 1945. Namun, 

selang tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1948,  suaminya meninggal dunia. 

Pada tahun 1950, Chadijah Ali menjadi pegawai Jawatan Penerangan 

Kabupaten Kampar. Salah satu teman sesama pegawai di jawatan ini adalah 

Suhaili (89 tahun).
34

 Ia sempat memberikan kesaksian tentang masa awal 

Diniyah Putri dan peran Chadijah Ali terhadap lembaga pendidikan tersebut. 

Pada tahun 1955, Chadijah Ali menikah lagi dengan Chaidir Anwar, seorang 

pegawai di Departemen Penerangan Provinsi Riau. Dari dua kali 

perkawinannya itu, Chadijah Ali dikaruniai 9 orang anak. Setelah Chadijah 

Ali menempati rumah di Jalan Kampar -- yang kemudian bernama Jalan  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Hasil wawancara dengan H. Suhaili, lahir di Talago, Payakumbuh,  6 Mei 1921, 
berlangsung di rumahnya Jalan Balam No. 7 Sukajadi, Pekanbaru, pada tanggal 
13 Mei 2010. Suhaili lulusan Training College Payakumbuh dan pernah menjadi 
pegawai Jawatan Penerangan Kabupaten Kampar. Ia merupakan saksi mata 
(eyewitness) awal mula berdirinya Diniyah Putri Pekanbaru dan pernah menjadi 
pengurus di masa awal yayasan Diniyah.  
 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 93 

 

Haji Muhammad Ali --,  rumah ayahnya yang berada di daerah Pasar 

Bawah dijadikan sebagai asrama Diniyah Putri Pekanbaru. 

Chadijah Ali aktif di organisasi perempuan Aisyiah.Dia bersama 

kawan-kawannya turut membangun dan mengembangkan Aisyiah. Ia pernah 

menjadi Ketua Ranting Aisyiah Senapelan,tak lama setelah ia tamat dari 

Diniyah Putri Padang Panjang. Kemudian dia juga pernah menjadi Ketua 

Aisyiah Kodya Pekanbaru tahun 1950, dan Ketua Aisyiah Wilayah Riau 

(1952–1975).Chadijah Ali juga menjadi pengurus aktif Panti Asuhan 

Muhammadiyah Pekanbaru. Selain itu, ia juga masuk organisasi politik 

Masyumi hingga partai tersebut dibubarkan (1958). Suhaili (89 

tahun)
335

yang pernah menjadi pengurus Masyumi menyatakan, bahwa 

pengurus Masyumi turut serta membantu Chadijah Ali pada tahun-tahun 

pertama Diniyah Putri berdiri. Mereka membantu sebagai panitia 

pembangunan gedung sekolah dan panitia pencari dana.Sekalipun demikian, 

tidak ada hubungan organisatoris antara Diniyah Putri dengan Masyumi atau 

Muhammadiyah.  

Menurut Suhaili, kebetulan saja Chadijah Ali adalah pengurus 

Muslimat-Masyumi dan Aisyiah-Muhammadiyah. Hubungan itu yang 

membuat bekas pengurus Muslimat- Masyumi dan Aisyiah-Muhammadiyah 

merasa terpanggil untuk mendukung perjuangan Chadijah Ali dalam 

mendirikan Diniyah Putri. Suhaili turut serta dalam kepanitiaan pendiri atau 

pembangunan Diniyah Putri Pekanbaru. Dana pendirian sekolah berasal dari 

masyarakat dan dari pemerintah. Pengumpulan dana dilakukan dan 

diupayakan oleh teman-teman Chadijah Ali dari Muslimat Masyumi Kota 

Pekanbaru.Salah seorang diantaranya bernama Nurani Yasin. Chadijah Ali 

juga pernah menjadi pengurus Muslimat Masyumi Kota Pekanbaru dan 

duduk di kepengurusan awal YKWI. Bapak-bapak dari Masyumi juga tidak 

ketinggalan turut serta dalam mencarikan dana untuk keperluan pendirian 

Diniyah Putri Pekanbaru.  

                                                
35

 Hubungan Suhaili dan Chadijah Ali sangat dekat. Selain karena ia sama-sama 
aktif di organisasi, juga karena ia sama-sama bekerja di Jawatan Penerangan 
Kabupaten Kampar. Suhaili pada waktu itu menjadi Ketua Masyumi Pekanbaru 
(1952-1953), sementara Chadijah Ali menjadi pengurus Muslimat Masyumi dan 
Aisyiah Riau yang berkedudukan di Pekanbaru.Ia aktif di organisasi Aisyiah 
tidak lama setelah ia tamat dari Diniyah Putri Padang Panjang. Adapun Ketua 

Muslimat Masyumi adalah Syamsidar Yahya, tokoh pendiri YKWI.Tidak hanya 
aktif di Masyumi, mereka juga turut serta dalam organisasi Muhammadiyah, 
termasuk anak organisasinya, Aisyiah. 
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Aktivitas Chadijah Ali yang luas ditandai juga dengan 

keberadaannyadalam kepengurusan awal YKWI (1954-1965). Menurut 

Suhaili (89 tahun), sebelum mendirikan Diniyah Putri, Chadijah Ali 

membantu Syamsidar Yahya dalam mengurus sekolah YKWI. Akan tetapi, 

kemudian Chadijah Ali merasa perlu untuk mendirikan sekolah sendiri -- 

sebagaimana pesan gurunya, Rahmah el-Yunusiyah. Oleh karena itu, 

Chadijah Ali kemudian memutuskan untuk mendirikan sekolah sendiri dan 

memisahkan diri dari kepengurusan YKWI pada tahun 1965 setelah menjadi 

pengurus lebih-kurang sepuluh tahun lamanya (Muin, 66 tahun). 

Chadijah Ali juga aktif di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI). 

Sejak tahun 1950, ia menjadi salah seorang pendiri dan sekaligus merangkap 

sebagai bendahara (1952-1983). Ia dibantu kawan-kawannya dari organisasi 

Pelajar Islam Indonesia (PII) merintis pembukaan lahan untuk membangun 

gedung YLPI. Kedekatan Chadijah Ali sebagai pengurus Muslimat Masyumi 

dengan PII ini karena organisasi nasional PII yang didirikan pada November 

1946 ini, sering dianggap sebagai keluarga Masjumi, sekalipun sebenarnya 

PII merupakan organisasi bebas tanpa ikatan organisasi dengan Masjumi 

atau organisasi lainnya (Noer, 1987: 57). Selain menjadi pengurus YLPI, 

Chadijah Ali juga mengasuh sekolah dari jenjang TK sampai PT yang berada 

di bawah naungan yayasan ini.Sebagaimana dalam riwayat hidupyang 

pernah ditulisnya sendiri,
36

 Chadijah Ali mengaku turut menjadi Dewan 

Penyantun Universitas Islam Riau dari tahun 1983 hingga wafatnya pada 

tanggal 5 September 1986. 

Chadijah Ali tidak hanya menekuni bidang pendidikan. Selain aktif di 

organisasi, ia juga terjun dalam bidang politik. Chadijah Ali pernah menjadi 

anggota DPRD Kabupaten Kampar (1950–1953); anggota DPRD Kodya 

Pekanbaru (1955-1958) dan anggota DPR Provinsi Riau (1968-1973). Dapat 

dikatakan, Chadijah Ali telah ambil bagian dalam bidang politik praktis. 

Bahkan, tatkala banyak perempuan masih berjuang untuk dapat berkiprah di 

ranah publik, ia justru telah berhasil mencapainya. Selain itu, Chadijah Ali 

bersama kawan-kawan dekatnya -- seperti Dr. Rasanuddin, Zaini Kunin, 

Tengku Abdul Jalil Mufti dan pengurus di Muhammadiyah -- kemudian  

mendirikan Yarsi (Yayasan Rumah Sakit Islam)  Riau. Pada tahun  

 

                                                
36

 Tentang YLPI, lembaga pendidikan yang dikelolanya berikut para pendiri atau 
pengurusnya, lihat juga Hamidi (1989). 
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1979, mereka mendirikan Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina. Tujuan 

para pendiri adalah, agar ada sebuah rumah sakit Islam yang dapat 

memberikan layanan secara islami dan mengayomi kaum lemah. Sejak tahun 

1980 dalam kepengurusan Yarsi Riau, Chadijah Ali menjadi Wakil Ketua 

III, dari tahun 1982 hingga meninggal (Natuna, 2004; Puanri, 2007). 

Selain aktif di bidang pendidikan dan kesehatan, di sela-sela 

aktivitasnya di bidang politik, Chadijah Ali juga dikenal sebagai seorang 

mubalighat. Sama halnya dengan rekan-rekannya alumni dari Diniyah Putri 

Padang Panjang yang memiliki keahlian dalam berpidato dan berdakwah, 

Chadijah Ali juga dikenal pandai berceramah di hadapan masyarakat. 

Keberadaannya di organisasi seperti Aisyiah, turut serta membuatnya 

menjadi aktif dalam melakukan syiar Islam. Ia biasa turun ke daerah-daerah 

memenuhi undangan untuk mengisi ceramah, antara lain pada Peringatan 

Hari Besar Islam. Dapat dikatakan bahwa, semua aktivitas Chadijah Ali 

terkait dengan pelayanan masyarakat -- terutama dalam bidang agama, 

pendidikan dan kesehatan – dapat terlihat dengan jelas dalam aktivitasnya di: 

YKWI, YLPI, Panti Asuhan Muhammadiyah, dan RSI Ibnu Sina yang 

sampai sekarang masih berdiri di Pekanbaru.  

Murid Diniyah Putri angkatan 1972, Syafrida (47 tahun)
437

, mengenang 

Chadijah Ali sebagai sosok pendidik yang sedikit bicara, tetapi banyak 

memberi contoh. Kenangannya kepada Chadijah Ali tatkala ia tinggal di 

asrama adalah, kenangan tentang pelajaran bagaimana pendidikan yang baik 

itu adalah yang dilakukan, bukan yang dikatakan. Chadijah Ali tidak perlu 

masuk kelas untuk didengar dan diikuti. Bahkan, pada tahun-tahun itu, 

Chadijah Ali hampir tidak mengajar lagi di kelas. Siswi-siswi bertemu 

dengannya di asrama atau tatkala menghadiri ceramahnya pada Peringatan 

Hari Besar Islam yang diselenggarakan Diniyah Putri Pekanbaru. Sama 

seperti Syamsidar Yahya yang bertanggung jawab untuk mencari dana bagi 

pembangunan gedung Awaliyah, Chadijah Ali juga memusatkan perhatian 

pada penggalangan dana untuk pembangunan gedung Diniyah Putri. Untuk 

itu, ia rajin melakukan perjalanan dan memberikan ceramah ke sejumlah 

daerah. 

 
                                                
37

 Wawancara dengan Syafrida (lahir 1959) pernah dilakukan pada 11 April 2006 
dalam rangka penyusunan riwayat hidup Chadijah Ali untuk buku Mutiara Yang 

Terjaring (Puanri, 2007). Wawancara berikutnya -- untuk melengkapi hasil 
wawancara sebelumnya -- dilakukan pada tanggal 29 April 2011 di Pekanbaru. 
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Latar Belakang  

Menurut Eniwati Chaidir (44 tahun)
538

 dan senada dengan kesaksian 

Asmah Malin (83 tahun)
39

, salah seorang pendiri yang masih hidup dari 

empat orang pendiri, Chadijah Ali dibantu kawan-kawannya mendirikan 

Diniyah Putri Pekanbaru untuk merealisasikan amanat gurunya, Rahmah el-

Yunusiyah yang menginginkan murid-muridnya melanjutkan perjuangan di 

bidang pendidikan di daerahnya masing-masing. Kegiatan diseminasi 

tersebut, digerakkan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para alumni 

Diniyah Putri Padang Panjang. Dalam tulisannya untuk 15 tahun Diniyah 

Putri Padang Panjang, salah seorang wakil alumni Diniyah Putri Padang 

Panjang
40

 menyampaikan bahwa, para alumni giat berjuang di bidang 

pendidikan mengikuti jejak guru mereka, Rahmah el-Yunusiyah (Tim DP, 

1939). Di Riau, Chadijah Ali berkeinginan kuat untuk mewujudkan pesan 

gurunya untuk mengembangkan pendidikan setamat dari Diniyah Putri 

Padang Panjang. Dalam konteks ini, dapat dipahami mengapa sekolah yang 

didirikan Chadijah Ali, tidak hanya meniru nama sekolahnya dulu, tetapi 

juga kurikulum dan tujuan pendidikannya. 

Tidak hanya karena setiap alumni Diniyah Putri Padang Panjang telah 

dibekali amanah untuk mengembangkan pendidikan, khususnya pendidikan 

untuk perempuan di daerahnya masing-masing, yang kemudian diwujudkan 

oleh Chadijah Ali dengan mendirikan Diniyah Putri di Pekanbaru.Ada juga 

kondisi lain yang menjadi latar belakang dibukanya Diniyah Putri 

Pekanbaru. Memang, SKPI telah didirikan oleh YKWI -- bahkan sejak tahun 

1953 -- tetapi SKPI berbeda dengan Diniyah Putri Pekanbaru. SKPI adalah 

                                                
38

 Hasil wawancara pada 20 Juni 2006 di rumahnya Jalan Serasi, Gg. Arbei, 
Kelurahan Delima, Tampan Pekanbaru. 
 
39 Hasil wawancara pada Jum‟at, 2 Juli 2010. Asmah Malin (83 tahun), pelaku 
sekaligus saksi mata pendirian lembaga pendidikan Diniyah Putri Pekanbaru. 
Sekalipun telah berumur 83 tahun, namun Ibu Asmah Malin  masih memiliki 
ingatan yang cukup jelas dan gerak fisik yang baik. 
 
40 Alumni tersebut adalah Marina Mahmud (1939:328). Ia menyatakan bahwa, 
ada tali emas antara alumni dengan perguruan tersebut. Walaupun jaraknya 
berjauhan, tetapi hati selalu tertambat kepada perguruan Diniyah Putri. Pelajaran 
yang religius, para guru yang simpatik, para pelajar yang berlaku lemah manis, 
enak-sedap, dan tinggal di internaat yang dijaga dan diurus rapi, pengalaman 
berkongres, tabligh, konferensi, dan openbaar -- semua itu adalah pengalaman 
yang menjadi magnet yang luar biasa bagi para alumni dan mereka yang pernah 
mengenyam pendidikan di perguruan Diniyah Putri. 
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sekolah keterampilan biasa yang berlangsung di pagi hari dengan murid-

murid yang tadinya adalah anak-anak putus sekolah.  

Sementara Diniyah Putri adalah sekolah agama, khusus perempuan 

dengan sistem pondok. Anak-anak diasramakan.Asrama selain sebagai 

tempat tinggal, juga tempat belajar. Diniyah Putri Pekanbaru, pada masa 

awal, dalam banyak hal, meniru Diniyah Putri Padang Panjang. Dari aspek 

kurikulum, misalnya, Diniyah Putri Pekanbaru juga mengajarkan pendidikan 

agama, pendidikan umum dan keterampilan tangan -- sebagaimana terdapat 

di dalam kurikulum Diniyah Putri Padang Panjang. Pendidikan 

dilangsungkan tidak hanya di kelas, tetapi juga di asrama, karena pada masa 

awal ini, Diniyah Putri Pekanbaru menerapkan sistem asrama atau dikenal 

dengan istilah pondok. Murid-murid juga dilatih berkongres, berpidato atau 

berceramah, dan lain-lain keterampilan untuk bekal sebagai guru di tengah 

masyarakat.   

Chadijah Ali merespon kemunduran pendidikan keterampilan pada 

tahun 1975 ke atas dengan memberi kekhasan lembaga yang berbeda dari 

SKPI YKWI.Dapat dikatakan bahwa Diniyah Putri berbeda dengan SKPI-

YKWI namun banyak meniru Diniyah Putri Padang Panjang. Pemberian 

nama Diniyah Putri Pekanbaru, bentuk pendidikan pondok pesantren 

atausekolah agama berasrama, dan penekanan kepada paedagogik serta 

keterampilan mengajar, adalah upaya Chadijah Ali dan kawan-kawan untuk 

mendekatkan lembaga tersebut dengan Diniyah Putri Padang Panjang. Pada 

waktu itu. Diniyah Putri Padang Panjang masih memiliki daya tarik yang 

kuat bagi para orangtua di Riau untuk tempat menyekolahkan anak gadis 

mereka. Faktor lain yang kurang mendapat perhatian -- tetapi agaknya turut 

serta menjadi latar belakang pendirian Diniyah Putri – adalah, alasan-alasan 

pribadi dari para pendiri.  

Menurut Asmah Malin (83 tahun), ia dan kawan-kawannya keluar dari 

hutan setelah peristiwa PRRI, dan memilih Pekanbaru sebagai tempat tujuan, 

untuk memulai kehidupan baru. Ia kemudian bergabung dengan Chadijah 

Ali, Radenmas Oentoro Koesmarjo dan Bakri Sulaiman untuk bersama-sama 

mendirikan Diniyah Putri Pekanbaru. Chadijah Ali juga memiliki alasan 

sendiri. Sebelum mendirikan Diniyah Putri Pekanbaru, ia telah menjadi 

pengurus Yayasan Kesatuan Wanita Islam (YKWI). Setelah beberapa tahun,  

 

Chadijah Ali memilih untuk mengundurkan diri dari yayasan tersebut 

dan mendirikan Diniyah Putri Pekanbaru (Muin, 56 tahun). Tidak diketahui 
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dengan tepat, alasan pribadi apa yang melatari pilihannya untuk memisahkan 

diri, kecuali sebatas yang disampaikan oleh Eniwati Chaidir (44 tahun), 

bahwa ibunya ingin mewujudkan harapan Rahmah el-Yunusiyah untuk 

mendirikan lembaga pendidikan seperti Diniyah Putri Padang Panjang.  

Selain alasan tersebut di atas, keikutsertaan Chadijah Ali di organisasi 

sosial-keagamaan seperti Aisyiah dan organisasi politik Masyumi, telah 

menyebabkan ia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memobilisasi 

massa sekaligus memiliki kekuatan dalam melobi atau menawar. Buktinya, 

ia bisa mendapat pembebasan tanah negara untuk dijadikan sebagai 

kompleks Diniyah Putri,karena pada waktu itu ia adalah pengurus Aisyiah 

dan dikenal baik di kalangan Muhammadiyah. Selain itu, ia juga menjadi 

anggota dewan dari Masyumi dan ia mendapat banyak dukungan dari rekan-

rekannya di pemerintahan yang kebetulan berasal dari kalangan Masyumi 

atau Muhammadiyah. 

Semua kondisi di atas, merupakan latar belakang yang datang dari 

dalam. Adapun kondisi-kondisi yang turut serta mempercepat realisasi 

pendirian Diniyah Putri, juga datang dari luar atau tidak berasal dari para 

pendiri. Faktor eksternal ini, misalnya, ketiadaan sekolah serupa di Riau, 

pasca Sultanah Latifah School dan Madrasah Annisa, atau setelah Diniyah 

Putri Pasir Pangaraian ditutup (1958), menyebabkan upaya Chadijah Ali dan 

kawan-kawan tidak memiliki “lawan” dan karenanya memberikan 

kesempatan bagi mereka untuk fokus memikirkan cara mengembangkan 

Diniyah Putri.  

   Selain itu, faktor meningkatnya angkatan kerja -- termasuk angkatan 

kerja perempuan -- membuat kebutuhan sekolah (terutama sekolah yang juga 

mengajarkan  keterampilan) menjadi tinggi. Pada waktu itu, di Pekanbaru 

khususnya, telah berdiri Sekolah Keterampilan Putri Islam (SKPI) dibawah 

pimpinan Syamsidar Yahya, seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun 

kemudian sekolah tersebut dipandang belum memadai untuk bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat Pekanbaru dan Riau yang kian meningkat. 

Masyarakat membutuhkan sekolah.Sebab, pendidikan keterampilan saja 

dipandang masih belum cukup. Di samping itu, dengan sistem asrama yang 

ditawarkannya, Diniyah Putri Pekanbaru memiliki kesempatan yang lebih 

besar dalam merekrut murid perempuan.Tidak hanya dari dalam Kota 

Pekanbaru, tetapi juga dari luar Pekanbaru.  

  Dengan demikian, latar belakang Diniyah Putri Pekanbaru didirikan, 

terkait erat dengan suasana pembangunan Pekanbaru sebagai ibukota 
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Provinsi Riau yang baru dibentuk, yang memerlukan infrastruktur termasuk 

sarana pendidikan. Faktor politik gender
641

 Pemerintah Orde Baru juga telah 

turut serta memberikan kesempatan kepada Diniyah Putri Pekanbaru untuk 

mengembangkan diri. Penekanan kepada peranan perempuan di ranah 

domestik, sebagai ibu yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan 

pembinaan keluarga, dan sebagai istri yang mendampingi suami untuk 

mendukung pekerjaan dan kinerja suami serta peningkatan posisi ekonomi 

perempuan, adalah sebagian dari berbagai tugas yang perlu dipersiapkan 

kepada anak-anak perempuan. Hal ini pula, agaknya, yang telah membuat 

tujuan pendidikan Diniyah Putri (menciptakan perempuan pendidik dan 

mandiri) terkait dengan peran gender perempuan yang merupakan program 

pemerintah pada waktu itu.  

 

Diniyah Putri: Masa Awal  

Biasanya, letak pondok pesantren berada di daerah pinggiran atau di 

luar kota. Posisi itu dipilih dalam rangka mengisolasi santri terhadap 

                                                
41 Kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus News World Dictionary 

(1984: 561) dikatakan, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women’s Studies 
Encyclopedia (Vol I: 153) dikatakan bahwa, gender adalah suatu konsep kultural 
yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, 
mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat. Adapun defenisi gender yang sering ditemukan 
di dalam literatur tentang gender adalah, suatu konsep yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial 
budaya atau dari sudut non biologis, dan karena itu bisa dipertukarkan. Dengan 
kata lain, gender adalah hasil konstruksi sosial budaya. Sementara „sex‟ adalah 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek biologis. Lihat 
Fakih (1999). 

  Politik gender Orde Baru sangat menekankan pentingnya peranan perempuan 
di dalam pembangunan. Ada tiga wacana pemerintah tentang peranan 
perempuan dalam pembangunan. Yaitu: (1) perempuan sebagai sumber daya 
manusia dalam pembangunan, yaitu peran perempuan di bidang ekonomi; (2) 
perempuan sebagai pembina keluarga, yaitu menekankan peran perempuan 
sebagai ibu; dan (3) perempuan sebagai pelaku pembangunan, yaitu kaitan 
perempuan dengan hal-hal non-ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai 
pembangunan, seperti melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kombinasi  kata-kata 
atau istilah yang sering muncul dan bahkan terdapat di dalam buku Repelita 
Keenam 1994/1995-1998/1999: “wanita sebagai mitra sejajar pria dalam 
pembangunan,” “hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria 
dalam pembangunan di segala bidang” dan “dengan memperhatikan harkat dan 
martabat wanita.” Lihat Caraway (1998: 7-8).      
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pengaruh tidak baik yang umumnya datang dari kota. Pada masa kolonial, 

pemilihan lokasi pondok di pinggiran kota, juga merupakan salah satu 

bentuk perlawanan dari letak sekolah gouvernment yang umumnya didirikan 

di pusat kota. Sebaliknya, pondok pesantren Diniyah Putri Pekanbaru, justru 

didirikan di sebuah lokasi yang merupakan daerah tengah kota. Pada 

mulanya, Chadijah Ali dan kawan-kawan dari Aisyiah mengadakan kursus 

untuk memelihara ulat sutera. Mereka meminta tanah di daerah Sukajadi 

hingga batas Komplek Brimob (dulu Jalan Pelajar atau Jalan Ahmad Dahlan, 

dimulai dari persimpangan Jalan Tuanku Tambusai hingga ke Komplek 

Brimob) kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat berkebun pohon 

murbai dan memelihara ulat sutera. Pada waktu itu, Walikota Pekanbaru 

dijabat oleh H. Tengku Ilyas (1953-1956), memenuhi keinginan tersebut. 

Kegiatan berkebun murbai dan memelihara ulat sutera ini berlangsung 

hingga awal 1960-an. Belakangan, tatkala Raja Roesli (1968-1970)
742

 

menjabat sebagai Walikota, Chadijah Ali dan kawan-kawan menemuinya 

untuk meminta daerah di sekitar kebun murbai untuk dibangun sekolah.Salah 

satunya adalah untuk kompleks Diniyah Putri. 

Sebelumnya, masih dalam suasana persiapan Pekanbaru sebagai 

ibukota, didirikanlah kantor gubernur dan Mesjid Agung al-Nur. Bangunan-

bangunan yang telah berdiri, namun tidak sesuai dengan perencanaan tata 

kota, dipindahkan ke daerah-daerah lain yang masih kosong. Salah satunya 

adalah pemindahan Gereja Protestan Indonesia Batak (GPIB), dari daerah 

Pasar Pusat ke daerah Sukajadi, di dekat kebun murbai. Pemindahan itu 

dilakukan, karena pemerintah akan mendirikan Pasar Sukaramai. Setelah itu, 

sejumlah tokoh organisasi massa Islam -- seperti Muhammadiyah, Aisyiah 

dan Nahdlatul Ulama -- mendatangi Walikota Pekanbaru dan meminta tanah 

kebun murbai tersebut untuk dibangun dan dikembangkan sebagai daerah 

pendidikan.  

Salah seorang yang turut serta dalam pertemuan tersebut adalah 

Chadijah Ali, yang mendapat bagian tanah negara bebas untuk kompleks 

                                                
42 Pejabat Pekanbaru sejak Kemerdekaan RI sebagai berikut: Datuk Wan 
Abdurrahman (1946-1950), Datuk Ahmad (1950-1953), H. Tengku Ilyas (1953-
1956), Muhammad Yunus (1956-1958),  OK. Muhammad Jamil (1958-1959), 
Tengku Bay (1961-1968), H. Raja Rusli (1968-1970), H, Abdurrahman Hamid 
(1970-1981), H. Ibrahim Arsyad (1981-1986), Drs. H. Faruq Alwi (1986-1991), H. 
Oesman Efendi Affan (1991-1996), Drs. H. Herman Abdullah (1996-2001 dan 
2001-2006, dan 2006-2011). H.  Syamsul Rizal (2011).  
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Diniyah Putri. Status tanah tersebut menurut penuturan Amir Mukhlis, salah 

seorang pengurus Yayasan Diniyah Pekanbaru
43,

 adalah hak pakai. Posisi 

tanah tersebut terletak paling utara di tepi Jalan Nangka (sekarang jalan 

Tuangku Tambusai) memanjang ke selatan, bersebelahan dengan tanah 

untuk Nahdlatul Ulama, IAIN dan Muhammadiyah. Berdirilah, mula-mula 

Mesjid Al-Fida Muhammadiyah, menyusul berdiri bangunan sekolah 

Muhammadiyah, dengan bangunan awalnya semula terletak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah yang berada di daerah Pasar Cik Puan sekarang.
44

 

Berikutnya, persis di samping sekolah tersebut, dibangun pula gedung Panti 

Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah, pada sekitar tahun 1966. Setelah itu,  

berturut-turut didirikan bangunan sekolah Diniyah Putri, menyusul 

kemudian bangunan IAIN Sulthan Syarif Qasim (Suhaili, 89 tahun).
45

 

Pada awal didirikan, Diniyah Putri cukup menarik minat para orangtua. 

Tidak hanya mereka yang berasal dari Pekanbaru, tetapi juga dari daerah-

daerah lain di luar Pekanbaru, seperti Kampar, Pelalawan dan Rokan Hulu. 

Menurut Eniwati Chaidir, sekalipun  Diniyah Putri dibuka pada tahun 1965, 

                                                
43 Wawancara dengan Amir Mukhlis dilakukan dalam rangka Pemetaan Potensi 
Madrasah di Pekanbaru dan Kampar oleh LAPIS AusAID, pada tahun 2005. 
44 Suhaili juga menuturkan, bahwa pada awal tahun 1960-an, daerah Sukajadi 
mulai dibangun dengan perencanaan yang baik, rapi dan teratur. Di tepi Jalan 
Pelajar inilah berdiri kompleks Diniyah Putri. Kompleks ini membelakangi 
kompleks perumahan penduduk yang dipindahkan oleh pemerintah dari daerah 
Sukma Hilang. Daerah tersebut terletak kira-kira di daerah antara kantor 
gubernur dan gedung daerah yang dipersiapkan untuk kompleks perumahan 
pegawai pemerintah yang dipindahkan dari Tanjungpinang. Pada waktu itu, 
dalam rangka perpindahan ibukota Provinsi Riau, para pegawai yang pindah 
dari Tanjungpinang ke Pekanbaru, belum memiliki rumah. Mereka menempati 
rumah-rumah penduduk. Bahkan ada yang tinggal sementara di hotel-hotel atau 
penginapan yang ada di Pekanbaru. Adapun rumah-rumah di kompleks 
Sukajadi – persisnya di daerah belakang kebun murbai -- dibangun di atas tanah 
masing-masing 20 x 30 meter, 10 rumah menghadap ke selatan. 10 rumah lagi 
menghadap ke utara, masing-masing menghadap ke jalan, begitu seterusnya. 
Dapat dikatakan bahwa, letak Diniyah Putri cukup strategis. Sebab, berada di  
jalan tempat di mana lembaga pendidikan banyak didirikan dan  berada di 
kompleks perumahan penduduk dengan penataan yang terbaik.  
45 Menurut Rukaiyah Saleh (lahir 1937), salah seorang panitia pendiri IAIN 
tersebut, gedung kampus IAIN Sulthan Syarif Qasim, merupakan pemberian atau 
hadiah dari Pemda Riau. Peresmian institut agama tersebut dilakukan oleh 
Gubernur Riau Arifin Ahmad di aula Mesjid Agung al-Nur pada 9 September 
1970. 
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namun pada saat itu, gedung sekolahnya belum ada. Aktivitas belajar-

mengajar dan asrama putri menumpang dan berpindah-pindah. Pertama-

tama, menumpang di bangunan sekolah IPP Nurul Falah, kemudian di 

gedung STM Muhammadiyah di Senapelan. Asrama guru dan siswi, 

menempati bekas rumah ayah Chadijah Ali, di daerah Pasar 

Bawah.Berdasarkan penuturan Eniwati Chaidir (yang pada tahun-tahun awal 

berdirinya Diniyah Putri masih sangat kecil dan kemungkinan besar baru 

belakangan ia mendapat kisah dari ibunya) dan kesaksian Suhaili, bahwa 

gedung Diniyah Putri dibangun setelah Mesjid Al-Fida didirikan: 

 

“Waktu itu, saya sudah pindah ke mari, tahun 1962… Mesjid Al-

Fida lebih dahulu berdiri daripada Diniyah Putri. Dulu berdiri 

Mesjid baru sekolah, setelah Mesjid kami buka, baru datang IAIN. 

H. Ilyas Muhammad Ali sebagai rektor mula-mula.”(Suhaili, 89 

tahun). 

 

Dapat disimpulkan bahwa, gedung sekolah pertama Diniyah Putri 

dibangun antara tahun 1967-1968. Suhaili menyatakan, bahwa ia turut 

menyaksikan peletakan batu pertama bangunan tersebut yang dilakukan oleh 

Muhammad Natsir, yang kebetulan sedang berada di Pekanbaru.Pada 

kesempatan lain, tatkala Mr. MuhammadRoemberkunjung ke Pekanbaru, ia 

diminta hadir dalam acara menghelatali tonggak pertama bangunan sekolah 

Diniyah Putri. Suhaili juga menyaksikan kehadiran Rahmah el-Yunusiyah 

pada acara peresmian gedung Diniyah Putri tersebut pada tahun 1968.
46

 

                                                
46

 Wawancara dengan Suhaili (lahir 1921) pada tanggal 13 Mei dan diulang 
kembali pada tanggal 19 Mei 2010. Pada kesempatan kedua tersebut, naskah 
print out hasil wawancara sebelumnya diperlihatkan kepada Suhaili untuk 
dikoreksi dan dilengkapi. Pada kesempatan ini, wawancara juga dilakukan lagi 

untuk informasi terkait yang dibutuhkan. Menurut Suhaili, peletakan batu dan 
tonggak pertama gedung, dihadiri oleh Muhammad Natsir, selaku Ketua Dewan 
Dakwah Islam Indonesia (DDII), bukan sebagai tokoh Masyumi. Ini 
kemungkinan berlangsung setelah tahun 1960. Masyumi telah lama bubar pada 
tahun tersebut, karena Soekarno mencurigai keterlibatan sejumlah tokoh 
Masyumi dalam peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (Noer, 
1987: 50-51; Dzulfikriddin, 2010: 138-139). Pada kesempatan yang berlainan, Mr. 
Muhammad Roem  juga turut hadir  dan menghela tali tonggak bangunan 
Diniyah Putri Pekanbaru. Tetapi, kapan tepatnya Mr. Mohammad Roem datang 
ke Pekanbaru dan menyempatkan diri untuk menghadiri acara peletakan 
tonggak pertama bangunan gedung Diniyah Putri, tidak diketahui secara pasti. 
Jika itu terjadi setelah tahun 1960, maka Mr. Mohammad Roem bukan sebagai 
pejabat negara, seperti Perdana Menteri, yang pernah dijabatnya. Namun, 
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Sementara Eniwati Chaidir (lahir 1962) menyatakan, tahun 1970 adalah 

tahun peresmian gedung sekolah Diniyah Putri.Dia tidak mengetahui soal 

kisah Encik Rahmah yang hadir dalam acara peresmian gedung sekolah. 

Termasuk soal kehadiran Mohammad Natsir dan Muhammad Roem dalam 

acara tersebut. Sebab, tidak diketemukan sumber tertulis yang mendukung 

kesaksian keduanya atau bukti foto. Kesaksian Suhaili lebih mendekati 

kepastian karena, jika Rahmah el-Yunusiyah hadir pada saat peresmian, 

maka itu terjadi sebelum 26 Pebruari 1969, yaitu hari wafatnya pendiri 

Diniyah Putri Padang Panjang tersebut (Tim DP, 1978:28). 

 

Gedung Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru tampak 

belakang(Sumber: Foto dokumen pribadi tahun 2009) 

 

Perkiraan waktu yang mendekati dengan peristiwa persiapan 

pembangunan gedung Diniyah Putri Pekanbaru adalah, tatkala Mohammad 

                                                                                                                                            

menurut Suhaili, Mohammad Roem ketika datang ke Diniyah Putri Pekanbaru 
masih menjabat Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, peristiwa itu 
diperkirakan terjadi antara tahun 1952 dan 1953, di mana masa tugas kabinet 
Wilopo dari 1 April 1952 dan  bubar pada 3 Juni 1953. Ia juga pernah menjabat 
sebagai Wakil Perdana Menteri I dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II,  pada 
tahun 1956 hingga 1957 (Noer, 1987:  224, 226, 251). Masa jabatan Mohammad 
Roem sebagai Menteri Dalam Negeri atau Wakil Perdana Menteri itu terjadi 
sebelum peristiwa PRRI tahun 1958 atau sebelum tahun 1960 tatkala Masyumi 
bubar.  

Kesaksian Suhaili tentang kehadiran Mr. Mohammad Roem di Pekanbaru dan 
dimanfaatkan untuk meresmikan acara penanaman tonggak bangunan Diniyah 
Putri, tidak didukung oleh keterangan dari pihak  manapun. Suhaili menyatakan 

bahwa, ada sejumlah foto Mohammad Roem dalam acara tersebut. Akan tetapi, 
hingga tulisan ini diturunkan, foto tersebut tidak ditemukan. Ada keraguan 
bahwa Suhaili mungkin lupa membedakan antara pembangunan gedung Diniyah 

Putri dengan pembangunan gedung Madrasah Awaliyah YKWI. Yang terakhir 
ini justru dibangun pada tahun 1953, tepat tatkala Mr. Mohammad Roem 
menjadi Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, tidak ada juga bukti yang 
menguatkan keberadaan Mr. Mohammad Roem di YKWI, terutama sebelum 
tahun 1965, karena banyak dokumen yang hilang akibat gedung YKWI terbakar. 
Rusjdi Muin (lahir 1944) yang memegang berbagai dokumen yayasan dan arsip 
pribadi Syamsidar Yahya mengaku, tidak mengetahui atau menemukan bukti 
tersebut. Foto pengurus teras Masyumi yang pernah hadir di YKWI dan masih 
tersimpan di arsipnya adalah Mr. Mohammad Natsir dan Mr. Syafruddin 
Prawiranegara. 
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Roem tidak lagi menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Saksi Eniwati 

Chaidir yang waktu itu berusia 6 tahun mengaku, pada tahun 1968 itu, ia 

tidak mengetahui tentang kehadiran Rahmah el-Yunusiyah, Mohammad 

Natsir, atau Muhammad Roem sebagaimana yang disaksikan oleh Suhaili. 

Jadi, tahun yang mendekati persiapan pembangunan gedung sekolah adalah 

tahun 1968. Dugaan ini juga diperkuat, bahwa pada tahun tersebut, Raja 

Roesli (1968-1970) adalah Walikota Pekanbaru. Dialah yang memberikan 

tanah negara bebas tersebut untuk tempat mendirikan bangunan sekolah 

Diniyah Putri. Adapun peresmian gedung pada tahun 1970 --dengan catatan, 

bahwa kehadiran Rahmah el-Yunusiyah tidak pada saat peresmian 

pemakaian gedung sekolah, tetapi pada saat persiapan pembangunan.  

Saat ini, bangunan sekolah yang berada di sebelah utara ke timur Jalan 

K.H. Ahmad Dahlan 100 itu, merupakan bangunan yang didirikan paling 

awal.Sejak didirikan hingga kini, belum pernah diubah sepenuhnya dari 

keadaan aslinya. Bangunan tersebut digunakan sebagai lokal belajar M.A. 

Setelah bangunan gedung sekolah selesai -- dan aktivitas belajar-mengajar 

telah berlangsung di sana --, asrama putri juga dipindahkan dari daerah Pasar 

Bawah, menumpang ke suatu bangunan di Jalan Balam dekat IAIN,sebelum 

akhirnya bergabung dalam Kompleks Diniyah Putri.Bangunan asrama ini, 

mula-mula berada di sebelah selatan bangunan awal. Setelah gedung M.Ts 

dibangun, gedung asrama kemudian dipindahkan ke bagian belakang gedung 

sekolah, sebagaimana tempatnya sekarang. 
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Pembangunan gedung sekolah Diniyah Putri seiring dengan upaya 

pemerintah dalam menyediakan infrastruktur kota. Bangunan Diniyah Putri 

yang pertama tersebut didukung dana dari masyarakat dan bantuan 

pemerintah. Menurut Suhaili, dana pendirian bangunan Diniyah Putri,berasal 

dari masyarakat umum dan dari pemerintah. Pengurus-pengurus bekas Partai 

Masyumi juga turut serta menggalang dana. Karena Chadijah Ali cukup 

dikenal di kalangan pejabat pemerintah, karena ia pernah juga menjadi 

anggota DPRD Kota Pekanbaru -- yaitu wakil dari Muslimat Masyumi
47

 --, 

maka tak heran jika dana dan dukungan dari pemerintah, mudah diperoleh. 

Apalagi saat itu, pemerintah sendiri sedang menggiatkan pembangunan Kota 

Pekanbaru.  

Adapunluas lahan Diniyah Putri,kurang-lebih sekitar 2 hektar, dengan 

status sertifikat hak pakai oleh Yayasan Diniyah. Di atasnya berdiri 

bangunan Taman Kanak-Kanak, Pondok Pesantren M.Ts dan M.A, Tempat 

Penitipan Anak, asrama putri, dan kantor yayasan dengan halaman sebagai 

sarana pendukung pembelajaran. Sarana pendukung tersebut -- seperti taman 

bermain atau lapangan olah raga dan area parkir -- menempati lahan kosong 

yang luas. Di halaman tersebut, ditanami rumput-rumput hijau yang 

terpelihara rapi dan merupakan area terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk 

bermain sekaligus menjadi ruang alternatif untuk tempat belajar atau outdoor 

activities murid-murid.
48

 

  Lokasi sekolah berada di tengah Kota Pekanbaru dan sangat strategis. 

Sepanjang jalan K.H. Ahmad Dahlan merupakan areal pendidikan. Karena 

itu, jalan ini dulu dikenal dengan nama Jalan Pelajar. Jalan ini dilalui 

angkutan umum dan selalu ramai, tempat di mana terdapat kompleks 

pendidikan Ma‟arif NU, kompleks pendidikan Masmur, UIN Suska Riau, 

kompleks pendidikan Muhammadiyah dilengkapi mesjid dan klinik serta 

panti asuhan dan kompleks sekolah dan gereja GPIB. Di antara kompleks 

yang ada, dari segi fisik, kompleks Diniyah Putri terkesan sangat 

sederhana.
49

 

                                                
47 Pada saat itu, ada enam orang wakil dari Masyumi, antara lain Suhaili dari 

Pekanbaru dan Abdullah Hasan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari 

Masyumi.  
48 Saat tulisan ini diterbitkan menjadi buku pada tahun 2013, di atas halaman berumput 
tersebut sedang didirikan bangunan tiga lantai untuk ruang belajar.   
49 Sejak tahun 2012, setelah disertasi selesai, ujian dan promosi doktor berlangsung, 
pembangunan  gedung Diniyah Putri dimulai. Peletakan batu pertama dilakukan oleh 
istri gubernur Riau, Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, M.M pada sekitar dua bulan 
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Majelis Guru 

Pada awal Diniyah Putri Pekanbaru didirikan, Chadijah Ali terjun 

langsung menjadi guru. Ia mengajar berbagai keterampilan kepada siswi-

siswinya. Setelah ada guru lain, Chadijah Ali berperan sebagai  pengawas 

dan aktif mencari dana untuk kelangsungan sekolah tersebut. Belakangan, 

setelah IAIN Sulthan Syarif QasimPekanbaru berdiri pada 9 September 

1970, dosen-dosennya banyak membantu dengan menjadi guru di Diniyah 

Putri, juga di Akademi Bahasa Asing yang didirikan oleh YKWI. Guru-guru 

dari lingkungan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru ini, sifatnya masih 

mengabdi di Diniyah Putri Pekanbaru hingga akhir tahun 1980-an dan awal 

tahun 1990-an.  

Selain mengajar sejumlah pelajaran agama, beberapa di antara dosen itu 

ada yang menjadi pengurus Yayasan Diniyah Pekanbaru. Keberadaan dosen-

dosen yang turut membantu mengajar di Diniyah Putri ini, sedikit-banyak 

turut serta mempertahankan popularitas Diniyah Putri Pekanbaru. Di antara 

para dosen tersebut adalah: Hurmain, Hidayat Syah, Ilyas Husti, M. Yunus 

dan lain-lain. Tidak hanya dosen, alumni dan mahasiswa aktif IAIN pun, 

turut serta menjadi pembina kegiatan kepramukaan atau Palang Merah 

Remaja dan baris-berbaris kepada murid-murid Diniyah Putri. Mahasiswa 

yang tergabung di dalam organisasi PII, juga mengadakan aktivitasnya 

secara rutin di Kompleks Diniyah Putri Pekanbaru. 

Selain itu, para guru Diniyah Putri Pekanbaru juga ada yang berasal 

dari alumni angkatan awal Diniyah Putri Pekanbaru. Di samping, ada juga 

alumni angkatan awal yang kembali ke daerahnya masing-masing di Riau 

dan kemudian menjadi guru.Alumni Diniyah Putri Pekanbaru, dari tahun 

1970-an sampai pertengahan tahun 1980-an, adalah mereka yang segera 

menonjol di tengah publik, turut berkiprah mengisi pembangunan di Riau, 

terutama di bidang pendidikan.  

Majelis guru di lingkungan Diniyah Putri mencukupi jika dikaitkan 

dengan jumlah murid. Sampai tahun 2005, di tingkat MTs, terdapat 18  

 

 

orang guru, dengan status guru honor yayasan, guru kontrak daerah dan 

PNS yang diperbantukan. Sementara majelis guru MA berjumlah 16 orang. 

                                                                                                                                            

terakhir tahun 2011. Bangunan pertama ini menghadap Jalan Kuaw bersebelahan 
dengan Mesjid Diniyah.  Saat buku ini diterbitkan, pembangunan sedang berlangsung 
untuk bangunan kedua yang menghadap Jalan K.H. Ahmad Dahlan.    
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Jumlah guru tersebut, tentu saja tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga 

pengajar sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Dengan kata lain, 

spesialisasi guru yang ada di Diniyah Putri,tidak merata dan tidak dapat 

mengisi semua mata pelajaran yang ada. Tidak heran, karena ketiadaan guru 

olahraga, maka guru mata pelajaran Akhlak pun akhirnya terpaksa harus 

merangkap menjadi guru olahraga. Yang jelas, tidak setiap guru di sana 

dapat mengajar sesuai keahliannya. Terkadang, persoalan guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI), juga rumit.Pasalnya, mereka harus kompeten dan 

menguasai satu bidang tertentu saja dari PAI, misalnya mengajar Fiqh, 

Akhlak, Hadis, al-Qur‟an dan lain-lain, sementara ada kasus guru hanya 

memiliki pengetahuan ensiklopedis saja.  

Guru-guru datang dan pergi, kecuali guru yang berasal dari Pegawai 

Negeri Sipil yang diperbantukan atau ditugaskan di Diniyah Putri. Banyak 

guru menjadikan Diniyah Putri sebagai tempat untuk menimba pengalaman 

bekerja, seraya menunggu datangnya pekerjaan lain yang 

diidamkan.Memang,Diniyah Putri bukan tempat bergantung untuk 

pengembangan seseorang yang ingin menjadi guru. Dalam wawancara 

terbatas, baik guru M.Ts maupun guru M.A mengaku,masih menemukan 

kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran.Diantaranya karena, kemampuan 

dan kompetensi guru sendiri yang berbeda dengan mata pelajaran yang 

diajarkan, mengakibatkan mereka jadi kesulitan dalam memberikan 

pemahaman kepada siswa. Hal seperti ini tidak dikeluhkan pada masa awal 

Diniyah Putri atau tatkala Chadijah Ali masih ada. Pada waktu itu, guru-

guru adalah dosen IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Pada tahun 1990-

an dan sesudahnya, guru-guru banyak yang berasal dari alumni IAIN atau 

yang lainnya.   

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah, karena pendidikan 

Diniyah Putri Pekanbaru, tidak sepenuhnya pendidikan berasrama, sehingga 

guru tidak dapat mengendalikan mereka di luar jam belajar di sekolah. 

Faktor lain yang tidak kalah berpengaruh, tetapi tidak diungkapkan secara 

terang-terangan adalah, bahwa input murid-murid pondok pesantren Diniyah 

Putri berasal dari mereka yang tidak diterima di salah satu sekolah terbaik 

atau sekolah pilihan utama mereka. Ada juga yang sejak awal sengaja masuk 

Diniyah Putri,karena tidak ingin repot-repot bersaing memasuki sekolah 

lain. Biasanya, siswi-siswi  

yang berasal dari luar daerah dan masuk asrama Diniyah 

Putri,merupakan pengalaman pertama mereka hidup di Pekanbaru.Ini 
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membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi sekaligus membutuhkan 

perhatian lebih dari guru.  

Sejak tahun 1970-an, kurangnya perhatian pihak yayasan terhadap guru, 

diungkapkan dalam kesaksian Nazwir (Shafa, 1990:8). Menurutnya, sekolah 

harus memikirkan kesejahteraan para guru.Sebab, tanpa itu, semua 

pembangunan akan menjadi pincang. Senada dengan Nazwir adalah 

pernyataan beberapa orang guru yang pernah mengajar di Diniyah Putri 

antara tahun 1975 sampai tahun 1985. Mereka mengaku, hanya lebih banyak 

mengabdi atau jika mendapat honor mengajar, maka nilainya jauh di bawah 

honor mengajar di dua sekolah swasta lainnya, yaitu di sekolah Santa Maria, 

apalagi sekolah Cendana.
50

Menurut Nazwir, pihak yayasan seharusnya perlu 

mengangkat guru-guru yang baik dan masih berstatus honor sebagai pegawai 

atau guru tetap yayasan dengan memperhatikan kesejahteraan 

mereka.Dengan begitu, kesejahteraan mereka menjadi lebih baik atau setara 

dengan pegawai negeri. 

 

” ... Bila ada guru yang baik dan masih honor, sebaiknya 

diangkap sebagai pegawai atau guru yayasan, kalau bisa 

kesejateraannya lebih baik atau katakanlah sama dengan pegawai 

negeri. Kebijaksanaan ini harus dilaksanakan segera, sebab mencari 

guru yang berkualitas memang cukup sulit. Bila perlu, guru-guru 

yang sudah jenuh mengajar dipindahkan dan tentunya digantikan 

oleh guru negeri yang lebih baik atau tidak menerima guru negeri.” 

(Shafa, 1990: 8). 

 

Dengan demikian, kondisi guru di Diniyah Putri telah menjadi 

persoalan sejak lama. Guru datang dan pergi menjadikan Dininyah Putri 

tempat persinggahan belaka. Mereka menjadikan Diniyah Putri sebagai batu 

loncatan, dan karena itu loyalitas mereka jadi sulit untuk diharapkan. 

Keadaan ini disadari oleh pengurus Yayasan Diniyah. Karena itu, mereka 

kemudian menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan melalui kegiatan 

arisan segenap guru dan karyawan Diniyah Putri. Sementara itu, pertemuan 

guru diadakan minimal dua kali setahun, di tiap-tiap penerimaan raport dan 

kenaikan kelas atau persiapan tahun ajaran baru. Pertemuan guru tersebut 

melibatkan pihak Yayasan Diniyah. Hal ini menjadi kemestian, mengingat 
                                                
50

 Wawancara dengan Hurmain (59 tahun) berlangsung di kampus UIN Suska 

Riau pada tanggal 29 Maret 2011. Ia pernah menjadi guru mata pelajaran 
Manajemen dan Akhlak. Pada waktu itu, honor mengajar di Diniyah Putri tidak 

rutin diterima setiap bulan.  
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segala yang menyangkut keuangan dan perencanaan pendidikan, menjadi 

tanggung jawab yayasan. Pertemuan guru dan pengurus yayasan, juga 

berlangsung setiap bulan dalam acara arisan atau pertemuan bersifat 

insidentil tatkala perayaan hari besar keagamaan, milad Diniyah Putri, 

perpisahan sekolah dan lain-lain.  

Kepala Sekolah Diniyah Putri antara tahun 1970-1977, antara lain 

Nazwir, kemudian Delli Syamsaini antara tahun 1980-1987. Setelah itu 

Eniwati Chaidirsebagai kepala Madrasah Aliyah dan sekarang dipimpin oleh 

Masdari. Adapun kepala Madrasah Tsanawiyah untuk dua periode terakhir 

adalah Serbian, S.Ag, dan Oloan Harahap, M.A. Selain kepala sekolah dan 

guru, lembaga ini juga memiliki tenaga penunjang lainnya.Seperti petugas 

perpustakaan, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain ada. Terdapat juga 

tenaga pembimbing ekskul untuk keterampilanmenjahit,drumband, 

kepramukaan,seni qira‟at dan bahasa asing. 

 

Murid-Murid 

Diniyah Putri, sebagai lembaga pendidikan khusus putri tingkat 

Tsanawiyah (M.Ts) dan Aliyah (M.A), menampung anak-anak Riau dari 

kelas ekonomi menengah ke bawah. Ada murid dengan orangtua yang 

memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, 

pegawai negeri sipil, polisi atau TNI dan lain-lain. Di antara mereka itu, ada 

yang berasal dari dalam Kota Pekanbaru, dan ada yang berasal dari luar kota, 

seperti dari Kampar, Pelalawan,Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Dumai 

dan lain-lain. Siswi-siswi Diniyah Putri,ada yang tinggal di asrama dan ada 

juga yang tinggal di rumahnya masing-masing, di rumah famili atau indekos 

di daerah sekitar sekolah.  

Pada tahun 1990-an, di Indonesia sedang tumbuh gairah keberagamaan 

di kalangan umat Islam, seiring dengan tumbuhnya kelas menengah Muslim. 

Mereka membutuhkan sekolah yang memiliki kualitas yang baik dan 

unggul.Tidak hanya dalam pengajaran pengetahuan umum, tetapi juga untuk 

pengetahuan agama. Untuk itu, mereka tidak keberatan dengan biaya 

pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah biasa pada umumnya (Azra, 1999). 

 

 

 Pendidikan unggulan ini, memang mulai tumbuh pada tahun 1990-an, 

tatkala Departemen Agama membuka madrasah unggulan. Kelas menengah 

Muslim di Pekanbaru, juga menaruh perhatian kepada pendidikan Islam 
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unggulan. Kecendrungan ini dapat diamati dengan berdirinya sejumlah 

sekolah elite Islamkoedukasi, seperti:al-Shofa, al-Ittihad, al-Fityah dan al-

Azhar.  

Jika sekolah elite Islam tersebut didirikanuntuk menangkap 

kecenderungan pasar Muslim kelas menengah ke atas, sebaliknya Diniyah 

Putri tetap berpegang pada pendidikan yang mengutamakan kelas bawah 

yang mendukung program pendidikan untuk semua (education for all). Hal 

ini, tentu terkait dengan kondisi masyarakat Riau yang sedang berkembang 

saat itu: 

 Pertama, pada tahun 2004, menurut data sementara EMIS (Education 

Management Information System) Kanwil Departemen Agama Provinsi 

Riau
51

, terdapat 1068 unit Madrasah dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (M.I), 

Madrasah Tsanawiyah (M.Ts), dan Madrasah Aliyah (M.A) dengan tingkat 

pertumbuhan 15% per tahun.
52

 Dari jumlah tersebut, menurut Kabid 

Mapendais Depag Provinsi Riau, Syahrial Ali, terdapat 116.677 siswa-siswi 

yang belajar di madrasah. Dari jumlah tersebut, 100.000 orang diantaranya 

berasal dari keluarga kurang mampu (Riau Pos, 6 November 2004). 

 

                                                
51

 Sumber tentang kondisi fisik, sumber daya manusia (yayasan, kepala sekolah, 
guru, murid, petugas penunjang, komite madrasah), manajemen, dan pendanaan 
Diniyah Putri Pekanbaru tahun 2004, khusus untuk tingkat M.Ts, juga diperoleh 
berdasarkan laporan pemetaan madrasah oleh kelompok LAPIS Riau pada akhir 
tahun 2004. Laporan tersebut tidak dipublikasi.  
 
52 Jumlah 1058 di tahun 2004 tersebut termasuk wilayah Kepulauan Riau minus 
data dari Kabupaten Natuna, namun  terdaftar 5 M.I dan 9 M.Ts di kabupaten 
ini. 
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Murid-murid Diniyah  Putri Pekanbaru Tahun 1980-an 

(Sumber: Foto dokumen Diniyah Putri) 

Kedua, keadaan pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang 

masih cukup tinggi, membuat Pemerintah Riau, pada tahun 2003/2004 

mencanangkan program K2I, yaitu program pemberantasan Kemiskinan dan 

Kebodohan serta peningkatan Infrastruktur. Dalam konteks mendukung 

program tersebut,Diniyah Putri memilih tetap bertahan sebagai madrasah 

untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Kalangan ini menjadi bagian 

terbanyak dari masyarakat Riau yang harus mendapatkan kesempatan 

pendidikan. Selain itu, kondisi sarana-prasarana dan sumber daya dalam 

laporan EMIS Diniyah Putri Pekanbaru, juga menunjukkan ketidaksiapan 

yayasan untuk mereposisi madrasah sebagai madrasah unggulan. 

Berdasarkan laporan Departemen Agama Provinsi Riau dari tahun 

2004-2005, di Pekanbaru terdapat 22 M.Ts  dan 12 M.A. Pada tahun 2005-

2006, jumlah M.Ts  negeri dan swasta di Pekanbaru menjadi 23 (Negeri= 1, 

Swasta= 22) dan M.A tetap 12 (Negeri= 2, Swasta= 10). Dari jumlah 

tersebut,  Diniyah Putri berada di dalamnya, baik M.Ts maupun MA. Jumlah 

murid di M.Ts di Pekanbaru adalah 5061 orang dan murid M.A adalah 

2545.Sementara, jumlah guru di M.Ts sebanyak 523 orang dan di  M.A 

adalah  336 di luar guru PAI yang ditugaskan di sekolah-sekolah di 

Pekanbaru.  

Menurut data EMIS Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Diniyah 

Putri tercatat dalam daftar madrasah swasta dengan Nomor Statistik 

Madrasah 212147106004. Jumlah murid Diniyah Putri Pekanbaru sendiri, 

baik M.Ts maupun M.A, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Memasuki milenium ketiga, sejak tahun 2000 hingga beberapa tahun 

berikutnya, rata-rata jumlah murid Diniyah Putri M.Ts dan M.A, ± 250 

hingga 300 orang. Pada tahun 2004, jumlah murid M.Ts 118 orang dan 

murid M.A 82 orang.  

Beberapa tahun terakhir, keseluruhan murid tingkat Aliyah tidak sampai 

100 orang. Murid-murid Madrasah Aliyah hanya terdiri dari masing-masing 

satu lokal setiap tingkatannya.Sementara, murid-murid Madrasah 

Tsanawiyah kadang-kadang menerima dua lokal untuk tahun pertama setiap 

tahun ajaran baru (± 60 orang). Setiap penerimaan murid baru untuk tingkat 

M.Ts dan M.A Diniyah Putri Pekanbaru sepanjang tahun 2000-2005, 

terkadang jumlahnya lebih sedikit, atau sebaliknya berkurang sedikit dari 

tahun-tahun sebelumnya. 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 112 

 

Kurikulum 

Menurut dokumen yayasan Diniyah Putri, tujuan Yayasan Diniyah 

Pekanbaru adalah memberikan pendidikan bagi perempuan Riau agar 

berguna bagi keluarga dan masyarakat, dengan menjadi guru dalam keluarga 

dan di tengah masyarakat. Sekalipun keterikatan dengan Diniyah Putri 

Padang Panjang tidak secara administratif, tetapi pada masa awal 

keberadaannya, kurikulum Diniyah Putri Pekanbaru menirukurikulum 

Diniyah Putri Padang Panjang. Kurikulum tersebut meliputi: pengetahuan 

agama, pengetahuan umum, dan sejumlah keterampilan untuk menyiapkan 

para siswi menjadi guru di tengah keluarga, di sekolah, dan di masyarakat 

(DP, 1939). 

 

Siswi-siswi Diniyah Putri Pekanbaru dilatih untuk mahir berpidato atau 

berbicara di depan umum, sebagai bekal untuk berkiprah di tengah 

masyarakat. Selain itu, setiap siswi Diniyah Putri Pekanbaru  diharapkan 

memiliki kompetensi keterampilan keputrian dan mampu mengajarkannya, 

seperti kerajinan tangan bordir, menyulam, membuat disain baju, menjahit 

dan memasak. Selain bisa melakukannya, murid Diniyah Putri Pekanbaru, 

juga diharapkan mampu mengajarkannya  dalam perannya sebagai guru. 

Jadi,  pendidikan Diniyah Putri menyiapkan anak gadis yang dapat mengisi 

pembangunan melalui peran perempuan sebagai sumber daya manusia dalam 

pembangunan dan perempuan sebagai pembina keluarga, dengan peran 

sebagai ibu pendidik atau guru. 

 

Murid-murid Pondok Pesantren Diniyah Putri Pekanbaru tengah mengikuti 

pelajaran memasak. Foto diperkirakan diambil pada tahun 1977 (Sumber: 

Foto dokumen Diniyah Putri) 
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Masih meniru Diniyah Putri Padang Panjang, Diniyah Putri Pekanbaru 

menerapkan salah satu karakteristik pondok pesantren.Yaitu sistem asrama 

(boarding school). Para murid Diniyah Putri diasramakan.Mereka diajarkan 

berbagai pelajaran keterampilan teknis yang dapat dilatih secara bersama 

dalam kehidupan pondok. Sampai akhir tahun 1977, Diniyah Putri 

merupakan pondok pesantren. Hal ini dibuktikan dari foto peninggalan 

Chadijah Ali yang memperlihatkan dirinya tengah menghadiri pembukaan 

pendidikan dan latihan keterampilan kejuruan pondok pesantren seluruh 

Indonesia di Jakarta, dari tanggal 16 November sampai 15 Desember 1977. 

Pada waktu itu, Chadijah Ali diundang, mewakili Diniyah Putri sebagai 

lembaga pendidikan pondok pesantren. 

 

Seiring dengan perkembangan waktu, kurikulum Diniyah Putri 

Pekanbaru tidak lagi mengikuti secara persis kurikulum Diniyah Putri 

Padang Panjang. Perubahan kurikulum itu dilakukan oleh Diniyah Putri 

Pekanbaru, lebih disebabkan oleh adanya faktor kebijakan dari pemerintah. 

Pada tahun 1975,  pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri, yang isinya 

antara lain menetapkan jenjang pendidikan di madrasah menjadi tingkat 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Melalui SKB 3 Menteri ini, keberadaan 

madrasah mendapat perhatian dan pengakuan dari pemerintah. Sejak 

itu,Diniyah Putri mereposisi dirinya dengan membentuk tingkat Tsanawiyah 

dan Aliyah. 

 Telah dimaklumi, bahwa pendidikan madrasah di Indonesia dalam 

sejarahnya, pernah mengalami masa sulit yang cukup panjang. Sejak masa 

kolonial, pendidikan Islam dipandang sebagai sekolah liar dan karenanya 

selalu diawasi. Bahkan, untuk menghambatnya, pemerintah kolonial 

mengeluarkan peraturan yang membatasi keberadaan dan aktivitas sekolah-

sekolah partikuler -- termasuk madrasah -- dengan mengeluarkan Goeroe 

Ordonnantie (1925) danWilde Scholen Ordonnantie (1932). Subsidi untuk 

kehidupan keagamaan umat Islam, juga sangat rendah jika dibandingkan 

dengan subsidi untuk agama lain (Ali, 1971: 25).  
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Chadijah Ali ketika mengikuti acara pertemuan pondok pesantren di Jakarta, 

15 November-15 Desember  1977   

(Sumber:  Foto dokumen Diniyah Putri Pekanbaru)  

 

Akibat dari tekanan tersebut, pendidikan Islam akhirnya termarjinalisasi 

dari arus modernisasi dan terdorong menjadi milik rakyat pinggiran atau di 

pedesaan. Madrasah akhirnya dikonotasikan sebagai pendidikan tradisional 

dan terbelakang. Di sisi lain, pendidikan madrasah cenderung memilih 

jalannya sendiri, yaitu berorientasi pada praktek ritual keagamaan dan 

kurang memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum lagi, sifat 

pendidikan ini yang cenderung tertutup, tidak berorientasi keluar, dan juga 

memiliki berbagai kelemahan manajemen -- tidak seperti pengelolaan 

sekolah gubernemen. Tidak heran tesis Dhofier (1983) menyatakan 

bahwaperkembangan madrasah terkesan lamban dan cenderung statis. 

Pada masa kemerdekaan, pendidikan madrasah tidak dengan sendirinya 

dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah dibiarkan hidup 

apa adanya. Madrasahsebagai organisasi, tidak memperoleh perhatian 

sepenuhnya dari pemerintah(Dhofier,  1983;  Saleh, 2004: 68).Pendidikan 

Islam di Indonesia, baik pesantren maupun madrasah, menghadapi berbagai 

masalah dalam berbagai aspek. Dalam suatu komunitas masyarakat Muslim, 

pendidikan Islam tidak diberi kesempatan yang luas untuk bersaing dalam  
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membangun umat yang besar ini. Di tengah ketiadaan perhatian, 

pemerintah justru berharap masyarakat Indonesia tetap berada dalam 

lingkaran masyarakat yang sosialistis religius-- yang sebagian besar 

merupakan tugas pendidikan Islam. Bahkan, tidaklah salah dikatakan, bahwa 

pendidikan Islam di Indonesia justru menempati kelas dua dalam masyarakat 

yang mayoritas Muslim (Usa, 1991: 11).  

Perhatian pemerintah mulai ditunjukkan kepada pembinaan madrasah, 

menurut Azra (1999: 57-58), dengan lahirnya SKB 3 Menteri pada tanggal 5 

Juni 1975. SKB ini, antara lain memuat tentang jenjang dan kurikulum 

madrasah.  Pengakuan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari 

pendidikan nasional, baru dituangkan dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang 

Sisdiknas.
53

 Di dalam undang-undang ini, pendidikan Islam -- baik pada 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada  madrasah dan 

perguruan tinggi agama Islam -- diakui sebagai subsistem pendidikan 

nasional. Konsekuensinya, madrasah sebagai sistem pendidikan nasional, 

dituntut untuk menggunakan kurikulum, buku-buku paket dan sistem ujian  

yang sama, serta dibebani untuk menampung anak-anak yang berasal dari 

keluarga tidak mampu secara ekonomi, sosial, anak pedesaan dan pinggiran, 

dan sebagian besar putri (Dhofier, 1983: 15). Jadi, di satu sisi, berdasarkan 

Undang-Undang Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dan penyempurnaanya di 

dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, posisi madrasah 

menjadi semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional. Sementara, di sisi 

lain, dengan berbagai keterbatasannya, madrasah ternyata mengambil alih 

sebagian besar tanggungjawab atas komitmen pemerintah dalam gerakan 

pendidikan untuk semua (education for all).   

Dalam tahun 1977, secara nasional tercatat, jumlah madrasah 30.660 

dengan jumlah murid 2.856.446 (Dhofier, 1982: 43) dan jumlah tersebut 

terus bertambah. Ada beberapa sebab kenapa jumlah lembaga pendidikan 

Islam tetap besar. Pertama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan belum 

sepenuhnya mampu menampung seluruh anak didik. Kedua, lembaga-

lembaga pendidikan Islam yang kebanyakan didirikan di wilayah pedesaan, 

menawarkan kesempatan belajar yang murah, terutama pada tingkatan  

 

 

                                                
53

 Termasuk juga penyempurnaan dari UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, yaitu UU 
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. 
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menengah pertama dan atas, karena anak-anak desa tersebut tidak perlu 

indekost di kota. Ketiga, sebagian besar pemimpin Islam masih memiliki 

rasa kewajiban yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi generasi 

muda. Keempat, sebagian anggota masyarakat masih bersedia membiayai 

penyelengaraan lembaga-lembaga pendidikan Islam.  

Perkembangan kedudukan pendidikan Islam berdasarkan SKB 3 

Menteri --dan disusul kemudian UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 -- 

berpengaruh cukup besar terhadap eksistensiDiniyah Putri Pekanbaru. 

Menurut Buletin Diniyah Putri Pekanbaru, ”Shaut al Fatayah” dan disingkat 

Shafa (1989: 5-9), yang berarti ”Suara Pemudi”, semula murid-murid 

Diniyah Putri berjumlah ratusan. Jumlah itu sudah terhitung banyak untuk 

zamannya. Akan tetapi, setelah SKB 3 Menteri diberlakukan pada tahun 

1975, jumlah murid Diniyah Putri mulai merosot. Mantan Kepala Diniyah 

Putri tahun 1970-1977, Nazwir (Shafa, 1989: 5-9), tidak menjelaskan faktor 

penyebab menurunnya jumlah murid. Bahkan, ia heran dengan penurunan 

peminat tersebut, mengingat siswi-siswiDiniyah  Putri memiliki  prestasi 

yang cukup menggembirakan.  

Menurunnyajumlah murid Diniyah Putri pernah terjadi pada masa 

Chadijah Ali masih hidup.Bahkan. pernah murid satu angkatan hanya 

berjumlah 2 orang (Shafa 9, 1999: 12). Hal ini terjadi setelah SKB 3 Menteri 

tahun 1975 mulai diterapkan pada tahun-tahun sesudahnya. Berdasarkan 

SKB tersebut, lembaga pendidikan agama yang ada, harus dibentuk dalam 
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tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, dengan komposisi pendidikan umum dan 

agama yang telah ditentukan, dengan perbandingan 70%:30%. Di satu sisi, 

dengan menerapkan SKB 3 Menteri tersebut, Diniyah Putri dianggap setara 

dengan pendidikan umum. Konsekuensi dari hal tersebut adalah, perlunya 

penyesuaian kurikulum. Di sisi lain,  penyesuaian kurikulum telah 

menyebabkan wajah Diniyah Putri jadi berbeda dengan masa awal 

didirikannya. Untuk mempertahankan identitasnya, Diniyah Putri tetap 

mempertahankan pendidikan asrama dan mata pelajaran keputrian yang 

dilakukan pada waktu-waktu di luar jam belajar di kelas. Ini membuat 

Diniyah Putri sebagai lembaga pendidikan dengan pelajaran yang gemuk dan 

melelahkan siswi. 

 

Murid Diniyah mengikuti  dan dapat meraih penghargaan dalam lomba 

pidato tiga bahasa  menyambut Hari Pahlawan pada tahun 1987(Sumber: 

Foto dokumen Diniyah Putri) 

 

Sebaliknya, Nazwir (Shafa, 1989: 5-9) melihat, adanya faktor internal 

yang telah menyebabkan kemunduran Diniyah Putri, yaitu faktor kurangnya  

dedikasi guru. Kurangnya dedikasi tersebut sebagai akibat darikurangnya 

perhatian soal kesejahteraan guru. Ia memprediksikan,Diniyah Putri dapat 

berkembang maju seperti madrasah negeri atau sekolah menengah negeri di 

Pekanbaru, jika pihak terkait -- seperti yayasan, guru dan siswa -- mau 

mencurahkan pikiran dan perasaan mereka untuk Diniyah Putri. Hal ini, 

menurutnya, pernah terjadi tatkala Chadijah Ali masih ada. Chadijah Ali dan 

kawan-kawan mendirikan Diniyah Putri dengan idealisme dan sikap loyal 

untuk memajukan pendidikan. Secara tidak langsung, Nazwir cenderung 

menganggap, faktor berkurangnya perhatian dari pihak yayasan atau 

pengambil kebijakan,telah menjadi penyebab menurunnya jumlah murid 

Diniyah Putri. 

Kemunduran Diniyah Putri -- terutama di  jenjang Aliyah -- ditandai 

dengan menurunnya peminat atau murid yang mendaftar di sana. 

Menurunnya jumlah murid yang memasuki lembaga pendidikan Islam, 

secara umum terjadi pada  
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akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, pondok pesantren terdesak oleh 

kemajuan pendidikan umum di Pekanbaru.Kemunduran juga dapat dilihat 

dari jumlah murid yang menurun dan dedikasi guru yang rendah,serta terkait 

dengan kurangnya perhatian yayasan terhadap kesejahteraan mereka. Dalam 

upaya untuk bertahan, Diniyah Putri Pekanbaru mencoba mereposisi 

kelembagaan dengan mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan jenjang 

Tsanawiyah dan Aliyah yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak 

perempuan dan berasrama, belum mampu mendongkrak daya tarik Diniyah 

Putri setelah meninggalnya Chadijah Ali.   

Selain karena daya tarik keasliannya sebagai pendidikan agama dengan 

sistem modern, seseorang memasuki madrasah antara lain karena adanya 

motif keagamaan -- sekalipun bukan satu-satunya motif (Dhofier, 1983: 17). 

Motif keagamaan yang berdasarkan kesukarelaan atau keikhlasan ini pulalah 

yang kemudian menjadi motif Chadijah Ali dan kawan-kawan mendirikan 

Diniyah Putri Pekanbaru. Motif ini bukannya tidak ada dalam diri para guru 

pada masa belakangan. Akan tetapi, tuntutan yang besar kepada kompetensi 

guru untuk mengimplementasikan pengetahuannya kepada anak didiklah, 

seakan-akan menutupi motif keagamaan tersebut. Faktor motif kesejahteraan 

ini telah diperkirakan oleh Nazwir (Shafa, 1989: 5-9) dan Hurmain (59 

tahun).  

Pergeseran motif ini, bukan hanya terjadi dari aspek guru.Tetapi juga 

pada tujuan pendidikan. Para pendiri Diniyah Putri menginginkan, putri-

putri  menjadi ibu rumah tangga yang saleh, perempuan yang terampil dan 

mandiri, dan tidak harus menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu, 

pengajaran Diniyah Putri Pekanbaru sengaja tidak untuk menyiapkan murid-

muridnya menjadi pegawai negeri.Tetapi menjadi perempuan yang mandiri 

dengan keterampilan yang dimilikinya. Oleh sebab itulah. Chadijah Ali lebih 

mengutamakan segi keterampilan.  

Demi kurikulum yang diidamkannya, ia mengharapkan tidak perlu ada 

ujian negara. Artinya, Diniyah Putri tidak perlu tergantung sepenuhnya 

kepada kebijakan pemerintah di dalam kurikulum. Adanya kurikulum yang 

khas, perlu dipertahankan. Sekalipun berkembang mengikuti perkembangan 

zaman, tetapi menurut Chadijah Ali, tidak ada halangan bagi Diniyah Putri 

untuk tetap sebagai lembaga pendidikan perempuan yang khas. Apalagi pada  
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limabelas tahun pertama keberadaannya, Diniyah Putri Pekanbaru tidak 

lagi  memiliki hambatan keuangan, sebagaimana pada masa awal lembaga 

itu didirikan. Menurut Nazwir (Shafa, 1989: 5-9), keterampilan yang 

dimaksudkan oleh Chadijah Ali pada waktu itu, berupa kursus menjahit, 

Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan keterampilan perempuan lainnya.  

 

Yayasan dan Kepengurusan  

Yayasan Diniyah Pekanbaru telah beberapakali memperbaharui 

pengesahan akte pendiriannya, terkait dengan pergantian ketua dan pengurus 

yayasan. Dalam pengesahan, akte pendirian Yayasan Diniyah Pekanbaru 

NPWP 02.643.751.7-211.000 ditandatangani oleh atas nama Menteri Hukum 

dan HAM, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Syamsuddin Manan Sinaga, 

pada tanggal 18 Juli 1007 di Jakarta, berdasarkan akte notaris Ivo Fidriyani, 

SH No. 01 tanggal 14 Maret 2007 di Pekanbaru. Diniyah Putri Pekanbaru, 

merupakan organisasi kategori bidang pendidikan dan sosial, dengan ketua 

yayasan Eniwati Chaidir dibantu oleh sejumlah pengurus.  

Di dalam brosur promosi M.Ts dan M.A Diniyah Putri beberapa tahun 

terakhir ini disebutkan, bahwa Tujuan Yayasan Diniyah Pekanbaruadalah 

membantu usaha pemerintah di bidang sosial, pendidikan dan pengajaran. 

Tujuannya adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama 

di kalangan perempuan Muslim, agar memiliki budi pekerti yang sesuai 

dengan konsep al-Qur‟an dan Sunnah, berbadan sehat, berpengetahuan luas 

dan berfikiran bebas serta senantiasa menghayati dan mengamalkan Panca 

Jiwa, yakni keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan 

kebebasan. 

Sampai tahun 2005, sejumlah nama berikut ini adalah mereka yang 

turut andil dalam mengembangkan Diniyah Putri. Diantara mereka itu, ada 

yang bertugas sebagai guru Diniyah Putri, ada yang menjadi pengurus 

yayasan Diniyah Pekanbaru dan lain-lain. Mereka adalah: Dra. Hj. Eniwati 

Chaidir, M.Ag; Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH, M.Hum; Amir Mukhlis, SE; 

Drs. Hidayat Syah, MA dan lain-lain. Yayasan Diniyah Putri pada saat itu 

diketuai oleh Dra. Hj. Eniwati Chaidir, M.Ag dan sekretaris Amir Mukhlis, 

SE.  

Pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran, sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab kepala madrasah masing-masing tingkat, MTs dan MA.  
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Kepala madrasah memimpin bagaimana persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasi akhir pendidikan. Bersama-sama yayasan, sekolah menyusun 

rencana pendidikan.Peran yayasan cukup dominan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Diniyah Putri. Bukan saja karena yayasan berwenang atas 

pengelolaan keuangan -- baik uang masuk maupun keluar -- tetapi  juga 

karena yayasan ikut merencanakan program kerja dan kalender pendidikan 

di Diniyah Putri.  

Dalam berbagai kasus lain, peran lebih yayasan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, tidak selalu berdampak positif bagi manajemen 

madrasah. Begitupun sebaliknya.Jika yayasan kurang memberikan perhatian 

-- terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana -- juga berdampak 

tidak baik dalam pengelolaan madrasah.KepalaM.Ts pada tahun 2004, 

Sarbian (28 tahun) menyatakan, persoalan pembayaran gaji guru dan 

operasional pendidikan M.Ts dan M.A lancar, karena keikutsertaan yayasan 

dalam mengelola keuangan. Menjadi tanggung jawab yayasan ada-tidaknya 

dana pendidikan, sehingga kepala madrasah praktis hanya memikirkan 

bagaimana pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar.  

 

Pendanaan 

Pada masa awal pendirian Diniyah Putri, keikhlasan perjuangan dan 

keteguhan hati para pendirinya, telah membuat lembaga tersebut dapat 

berjalan. Chadijah Ali giat melakukan upaya pendekatan dengan pemerintah 

untuk memperoleh lahan kompleks Diniyah Putri. Kedudukannya sebagai 

pegawai pemerintah dan anggota dewan, memberikan dia banyak 

kemudahan. Begitupun, keaktifannya dalam organisasi Aisyiah dan faktor 

latar belakang pribadinya yang berasal dari keluarga elite Pekanbaru, telah 

membantunya menggalang dana pembangunan gedung Diniyah Putri pada 

masa awal. Perjuangannya yang sungguh-sungguh untuk pendidikan Islam, 

dibantu dan didukung oleh kawan-kawannya, seperti Asmah Malin, Suhaili, 

Radenmas Oentoro, Bakri Soelaiman, dan lain-lain.   

Seiring dengan perkembangan Diniyah Putri, masalah pendanaan turut 

berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Chadijah Ali bertugas 

untuk menjamin ketersediaan dana, sehingga pendidikan pun tetap 

berlangsung. Untuk itu, ia melakukan kegiatan berdakwah -- bahkan ke  

daerah-daerah -- seraya menggalang dana. Ia praktis tidak mengajar di dalam  
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kelas. Sebagaimana yang dituturkan oleh Syafrida (47 tahun), Chadijah Ali 

hampir tidak pernah mengajar pada tahun 1972 ke atas, yaitu tahun-tahun 

ketika ia belajar di sana.  

Pada akhirnya, semasa Chadijah Ali masih hidup, yayasan mencoba 

membangun dan mengelola dana mandiri melalui pemanfaatan aset ruko di 

tepi Jalan Tuanku Tambusai. Selain itu, Diniyah Putri memerlukan seorang  

pemimpin yang memiliki dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi di bidang 

pendidikan. Mungkin karena dua hal itu, dua bulan menjelang meninggal 

dunia pada 1986, Chadijah Ali berusaha memastikan bahwa pendanaan 

bukan menjadi masalah bagi yayasan. Pengelolaan dibebankan kepada salah 

seorang anaknya, Eniwati Chaidir (lahir 1962), yang saat itu dipandang lebih 

tepat, karena latar belakang pendidikannya di Fakutlas Tarbiyah 

(kependidikan) IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.  

Pengelolaan keuangan pendidikan menjadi kewenangan yayasan dan 

penyusunan anggaran -- termasuk program kegiatan di luar yang rutin -- juga 

disusun oleh yayasan. Peran dominan yayasan dalam hal keuangan ini, 

diakui oleh beberapa warga madrasah, justru mampu membawa unit 

pendidikan yang ada, tetap eksis sampai saat ini. Keuangan M.Ts atau M.A 

yang terbatas karena jumlah murid yang sedikit, dapat diatasi melalui subsidi 

silang dengan unit lainnya, seperti Taman Kanak-Kanak dan Tempat 

Penitipan Anak. Pemegang kas keuangan adalah bendahara yayasan. Proses 

pengeluaran keuangan melalui mekanisme pengajuan usulan oleh unit-unit 

ke yayasan, dan yang terakhir ini menyetujui dan mencairkannya atau 

sebaliknya, menolaknya. 

Sumber keuangan sekolah berasal dari Sumbangan Pembangunan 

Pendidikan (SPP) dari orangtua murid, aset yayasan berbentuk biaya sewa 

ruko, dan bantuan lain-lain seperti donatur swasta dan bantuan pemerintah, 

seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kecuali dana BOS dan 

bantuan pemerintah atau swasta yang bersifat insidentil lainnya, Kepala 

Sekolah tidak dapat membuat persentase pemasukan dari masing-masing 

sumber pemasukan. Termasuk juga tidak dapat memberikan estimasi 

persentasi kemana saja dana pemasukan harus dialokasikan. Hal ini terkait 

dengan wewenang pengelolaan dana oleh yayasan.
54

 Dana dimanfaatkan  

                                                
54 Ada dana yang dikelola langsung oleh madrasah, misalnya dana BOS dan dana 
bantuan renovasi gedung atau pengadaan meubeleir. Yayasan di sini cukup 

sebagai pihak yang mengetahui saja.  
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untuk gaji guru yayasan dan untuk operasional sekolah yang dikelola 

yayasan Diniyah dari berbagai sumber. Sementara, untuk pembangunan, 

biasanya memanfaatkan dana pemerintah dan donasi lainnya, di samping 

dana pendidikan dari Taman Kanak-Kanak yang lebih berhasil dalam 

menjaring banyak siswa. 

Peran Yayasan Diniyah cukup besar bagi perkembangan 

madrasah.Terutama di bidang manajemen keuangan yang memang terpusat 

di yayasan. Sementara, manajemen sekolah, sepenuhnya diberikan kepada 

kepala sekolah. Rencana keuangan dan pengelolaannya, disusun oleh 

yayasan. Keuangan dipertanggungjawabkan secara tertulis, minimal setahun 

sekali atau dalam waktu yang tidak ditentukan. Biasanya, laporan dapat 

dilakukan secara tidak tertulis dalam rapat guru tentang kenaikan gaji, 

pengadaan dan perbaikan sarana, dan lain-lain. 

 

Perkembangan Diniyah Putri  

Yayasan Diniyah Putri Pekanbaru menyelenggarakan pendidikan 

tingkat pra-sekolah, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Semua 

pendidikan ini, diselenggarakan dalam satu kompleks yang berada di Jl. K.H. 

Ahmad Dahlan No. 100 Pekanbaru. Pendidikan pra-sekolah atau Taman 

Kanak-kanak Diniyah Putri,dipandang cukup berhasil yang ditandai dengan 

banyaknya orangtua yang menyekolahkan anak di TK tersebut. Fasilitas 

yang disediakan terbilang memadai dengan halaman bermain yang cukup 

luas. Pendidikan pra-sekolah ini bersifat koedukasi, yaitu menerima murid 

laki-laki dan perempuan. 

Pendidikan tingkat menengah Diniyah Putri Pekanbaru,merupakan 

sekolah khusus perempuan yang terdiri dari tingkat Tsanawiyah dan tingkat 

Aliyah. Sebelumnya, Diniyah Putri Pekanbaru, pada awal keberadaannya 

hingga setidaknya tahun 1977, lebih merupakan pondok pesantren, karena 

pendidikan juga dilangsungkan di asrama. Kemudian, setelah Diniyah Putri 

merespon SKB 3 Menteri tahun 1975 dan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, 

Diniyah Putri praktis berubah menjadi sebuah madrasah khusus 

perempuan.Baik Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah, keduanya 

diarahkan kepada pendidikan keterampilan. 
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Pada tahun 1993, pihak Yayasan Diniyah merasa perlu melakukan 

pembenahan kurikulum, dengan memasukkan pondok pesantren sebagai 

program plus Diniyah Putri. Tujuannya adalah untuk mengembalikan 

“kepopuleran”  yang pernah diraih Diniyah Putri Pekanbaru pada masa lalu. 

Jadi, Diniyah Putri menyelenggarakan pendidikan formal Madrasah 

Tsanawiyah (M.Ts) Plus program pondok pesantren danMadrasah Aliyah 

(M.A) Plus program pondok pesantren dengan bidang Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program pondok pesantren 

yang dijalankan di Diniyah Putri,membuatnya tercatat di Kantor 

Departemen Agama Kota Pekanbaru di Kasi Mapenda (Madrasah dan 

Pendidikan Agama) dan Kasi Pekapontren (Pendidikan Keagamaan dan 

Pondok Pesantren). 

Dengan demikian, sejak awal berdirinya, Diniyah Putri merupakan 

pondok pesantren. Sistem pengajarannya mengacu kepada pesantren modern 

(khalafi) yang menggunakan sistem klasikal. Mata pelajaran yang diajarkan 

mengacu kepada kurikulum yang berlaku di Diniyah Putri Padang Panjang 

pada masa Chadijah Ali bersekolah di sana. Hal ini ditandai dengan adanya 

pendidikan agama dan pendidikan umum serta keterampilan. Akan tetapi, 

berbagai perkembangan yang terjadi, baik dari pemerintah dan kebutuhan 

masyarakat serta ketidaksiapan pihak yayasan -- terutama dalam hal sarana --

, telah membuat pondok pesantren hanya merupakan program yang memberi 

nilai plus bagi M.Ts. dan M.A. Diniyah Putri.  

Menurut penuturan Kepala Pondok Pesantren Diniyah Putri, Miftah 

Ulya, MA (33 tahun), program pondok pesantren merupakan upaya Yayasan 

Diniyah untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menginginkan anak-

anak mereka mendapatkan ilmu agama lebih banyak dari M.Ts atau M.A 

pada umumnya. Selain itu, adanya program pondok pesantren juga akibat 

kebutuhan zaman untuk dapat bersaing, yang membuat Diniyah Putri harus 

memiliki program plus. Dalam hal ini adalah pondok pesantren. Sebenarnya, 

program pondok disini hanya fokus ke sejumlah pelajaran membaca kitab 

klasik. Untuk dapat membaca dan memahami kitab klasik tersebut, pelajaran 

Tata Bahasa Arab (nahwu sharaf) menjadi mutlak diperlukan. Penguasaan 

nahwu sharafjuga akan membantu setiap siswi untuk menguasai pelajaran 

Bahasa Arab dalammata pelajaran madrasahnya. 
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Perhatian pemerintah kepada madrasah mulai ditunjukkan kepada 

pembinaan madrasah,setelah adanya pengakuan pendidikan Islam sebagai 

subsistem pendidikan nasional pada tahun 1989. Perkembangan yang terjadi 

antara lain penyesuaian kurikulum, buku paket dan sistem ujian akhir,  telah 

membuat Diniyah Putri juga harus melakukan berbagai penyesuaian. 

Kurikulum 1989 menghendaki madrasah mengajarkan pengetahuan umum 

dan agama dengan perbandingan 70:30. Sekalipun di satu pihak, perhatian 

pemerintah mulai diberikan untuk pendidikan agama, antara lain dengan 

adanya perubahan dan perkembangan sistem pendidikan tersebut, dan di 

pihak Diniyah Putri sendiri berusaha merespon kebijakan dengan 

menyesuaikan kurikukum, namun sayang, hal itu menjadikan minat 

pendaftar ke Diniyah Putri perlahan tetapi pasti menjadi menurun.  

Masa awal keberadaan Diniyah Putri diliputi oleh suasana gerakan 

perempuan kembali ke rumah.
55

 Orde Baru menciptakan sebuah fondasi 

untuk politik gendernya yang secara mendasar telah mendelegitimasi 

partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Kodrat menjadi kata 

kunci untuk meminggirkan dan menomorduakan peran perempuan. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan konsep kodrat, pemerintah 

Orde Baru menginstruksikan sebuah „ideologi gender‟ atau „ibuisme‟ yang 

melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya 

sebagai sumber daya pembangunan, dan sebagai pembina keluarga dengan 

penekanan pada peran ibu pendidik. Ranah domestik dipilih menjadi tempat 

bagi perempuan, yaitu sebagai pendamping suami. Ideologi ini melahirkan 

kebijakan tentang  

                                                
55

 Perempuan mengadakan perkumpulan atau memasuki organisasi seperti yang 
telah dimulai pasca pengakuan kedaulatan, dipandang miring dan sebagai 

sesuatu yang tidak tepat lagi. Ini terkait dengan semangat pemberantasan Partai 
Komunis Indonesia, baik mereka yang benar-benar dinyatakan terlibat maupun 
mereka yang dicurigai terkait dengan G30S/PKI. Wieringa (1999) menganggap, 
keberhasilan kampanye anti PKI dan komunis pada tahun 1965, sebagian besar 
disebabkan dimasukkannya aspek gender dalam progpaganda tersebut. 
Kampanye tersebut menyebarluaskan keterlibatan anggota-anggota Gerwani 
dalam pembunuhan di Lubang Buaya. Senada dengan Wieringa adalah 
pendapat Chaterine McGregor (2008), bahwa rezim Orde Baru berusaha 
mengaitkan antara komunisme dan tingkah laku liar dan amoral dari anggota-
anggota Gerwani dengan menunjukkan bahwa komunisme telah menuntun 
perempuan untuk bertindak di luar kodratnya. Oleh karena itu, komunisme 
harus dihancurkan dan perempuan harus dikembalikan ke rumah lagi. 
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Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK dengan program-program 

yang menyertainya.
56

 Politik gender ini termanifestasi secara jelas dalam 

dokumen-dokumen negara seperti GBHN, Undang-Undang Perkawinan No. 

1 Tahun 1974 dan Panca Dharma Wanita. 

Terkait dengan program pembangunan yang digiatkan oleh Pemerintah 

Orde Baru, politik gender memandang bahwa peranan perempuan Indonesia 

pada awal tahun 1970-an itu, hanya ditonjolkan sebagai seorang ibu, sebagai 

kelompok yang paling terakhir mendapat perhatian dalam pembangunan. 

Program pembangunan Orde Baru pada masa awal, diarahkan kepada laki-

laki saja.Sementara, peranan ekonomi perempuan diabaikan. Kenyataannya 

pada tahun 1970-an, modernisasi belum berhasil mengatasi kemiskinan. 

Oleh karena itu, pada tahun 1972, Bank Dunia mulai menekankan strategi 

kebutuhan dasar.Dengan demikian, perhatian terhadap perempuan menjadi 

sedikit meluas. Organisasi-organisasi internasional mulai menekankan 

kesejahteraan perempuan, dengan tujuan meringankan kemiskinan dan 

memperbaiki kesehatan kaum ibu dan anak (Moser, 1993; Caraway, 1998; 

Fakih, 1999:  32-33).  

Pemerintah Indonesia menggiatkan program-program kesejahteraan. 

Termasuk di dalamnya keluarga berencana, bantuan makanan, pendidikan 

tentang kesehatan dan gizi, latihan serta pemberian bantuan teknologi untuk 

                                                
56 Dalam usaha untuk memperkuat politik gender, pada tahun 1974, Pemerintahan 

Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi 
perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah. Organisasi-
organisasi ini membantu pemerintah dan menyebarluaskan politik gender. 
Pengelompokan pertama adalah Dharma Wanita untuk para istri pegawai 
negeri. Kemudian, kedua, pengelompokan Dharma Pertiwi, untuk para istri yang 
suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Di Riau, sebelum organisasi Dharma 
Wanita terbentuk, untuk mengkoordinir ibu-ibu istri pegawai  pemerintahan, 
telah ada organisasi yang bernama Pertiwi. Hal ini terkait dengan jabatan 
gubernur di Riau yang berlatar belakang militer. Ketiga, Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), untuk perempuan Indonesia -- khususnya di 
pedesaan -- yang tidak masuk dalam kelompok pertama dan kedua. Ketua PKK 
pertama Provinsi Riau adalah istri gubernur H.R. Soebrantas Siswanto (1978-
1980). Melalui ketiga organisasi ini, rezim Orde Baru mengontrol perempuan 
Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan menguatkan subordinasi 
perempuan. Sebagai contohnya, PKK mempromosikan Panca Dharma Wanita: 
menjadi pendamping setia suami, berguna  bagi bangsa, pendidik anak, 
pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat yang berguna (Caraway, 
1998). 
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meningkatkan produktivitas perempuan. Aliran ini populer sekali pada 

dasawarsa 1970-an.Tetapi, program yang ditekankan adalah, program untuk 

mengurangi angka kematian ibu (maternal mortality). Kebanyakan dana dari 

Bank Dunia dialirkan untuk program tersebut. Program kesejahteraan tidak 

mempertanyakan posisi perempuan dalam masyarakat. Mereka hanya 

menerima yang ada dan hanya mau membantu yang dianggap lemah 

(Caraway, 1998). Program peningkatan kesehatan perempuan dan anak, 

sebenarnya telah dimulai oleh WHO pada masa pemulihan kedaulatan. 

Melalui bantuan UNICEP danWHO pada tahun 1955, pemerintah 

mengorganisir Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di seluruh Indonesia. 

Dampaknya adalah, munculnya sekolah kebidanan.Kaum perempuan tidak 

hanya memilih menjadi guru, tetapi juga menjadi bidan dan perawat 

(Vreede-de Stuers, 2008: 229-230). 

Perspektif kesejahteraan tersebut menekankan pada peranan perempuan 

sebagai ibu. Akan tetapi, berdasarkan hasil studi pembangunan di banyak 

negara dunia ketiga,ternyata tidak sesuai dengan ramalan teori modernisasi, 

terutama untuk perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan konferensi PBB, 

lahirlah aliran Women in Development (WID)
57

 pada tahun 1975. Salah satu 

                                                
57 Istilah WID sendiri pertama kali muncul pada awal tahun 1970-an, dicetuskan 
oleh Women’s Committee of the Washington DC Chapter of the Society for International 
Development. Sejak saat itu, WID  dipakai sebagai pendekatan terhadap isu-isu 
perempuan dan pembangunan.Di mana, sebagian besar ide-ide, konsep-konsep 
dan solusi-solusinya, didasarkan pada paradigma modernisasi.Teori modernisasi 
lahir tahun 1950-an dan merupakan tanggapan kaum intelektual terhadap 
Perang Dunia. Menurut  The Dictionary of Feminis Theory (Humm, 1990), teori 
modernisasi menganalisis perubahan ekonomi dan budaya yang terjadi seiring 
dengan industrialisasi dan sekaligus menawarkan gagasan bagi kebijakan sosial 
di masa mendatang (Arkeman, 1998: 45). Menurut Fakih (1999:  32-33), skala 
modernitas yang dikembangkan oleh Alex Inkeles, merupakan suatu alat untuk 
menentukan tingkat modernitas suatu masyarakat yang menganggap sosialisasi 
dalam keluarga, sekolah dan publik, berperan penting dalam perubahan sikap. 
Masyarakat modern yang dicita-citakan adalah, masyarakat kapitalisme Barat 
tahun 1950-an, yang dianggap telah mencapai high mass consumption. 
Pembahasan modernisasi senantiasa merupakan wacara Barat, dengan cap, 
konsep, periodesasi dan kategori Barat. Jadi, pembentukan modernitas bersifat 
gender dalam masyarakat non Barat, seperti Asia, menggunakan sarana teoretis 
yang sangat Eropa sentris (Stivens, 1998: 18-19). Feminis seperti Ester Boserup, 
menentang keras teori modernisasi tersebut.Menurutnya, industrialisasi justru 
akan memperburuk subordinasi perempuan dan bukan mengikisnya. Proses 
modernisasi cenderung menggeser perempuan dari pekerjaan produktif dan 
mempertajam stratifikasi jenis kelamin.   
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tuntutan WID adalah,persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan 

dalam proses pembangunan. Dengan menguatkan posisi perempuan, maka 

status perempuan dalam masyarakat akan naik juga. Kata kunci dalam 

perspektif WID adalah integrasi, yaitu perempuan diintegrasikan dalam 

pembangunan dan tidak ditinggalkan di dalam pembangunan.  

Kata kunci lainnya adalah efisien. Penduduk perempuan yang 

merupakan lebih dari 50% dari jumlah seluruh penduduk, perlu dilibatkan di 

dalam pembangunan. Alasannya, karena akan lebih efisien kalau tenaga 

perempuan tidak diabaikan begitu saja. Perspektif WID ini, setidaknya telah 

membangkitkan angkatan kerja perempuan sebagai bagian dari partisipasi 

perempuan dalam pembangunan. Perempuan mulai berperan ganda dengan 

beban kerja ganda (double burden), sebagai pemberi pelayanan sosial di 

rumah tangga dan di tengah masyarakat melalui perpanjangan hari kerja 

mereka. Dalam diskursus gender, beban kerja ganda itu, merupakan salah 

satu manifestasi dari ketidakadilan gender.
58

 

Pada tahun 1970-an, timbul suatu pemikiran akan perlunya kemandirian 

bagi perempuan atau laki-laki miskin, agar pembangunan dapat dinikmati 

semua pihak. Dengan adanya pemikiran ini, maka konsep WID atau 

perempuan dalam pembangunan, menjadi sangat menarik. Disadari, bahwa 

perempuan adalah sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga 

perempuan yang semula posisinya berada di garis pinggir, perlu 

diikutsertakan ke dalam pembangunan. Mereka ini adalah perempuan 

ekonomi lemah dan menjadi sasaran pendekatan WID. Pendekatan ini 

memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan 

-- seperti inisiatif pada  pengembangan teknologi yang lebih baik atau tepat 

guna untuk bisa meringankan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah 

untuk menekankan kepada sisi produktivitas kerja dan tenaga 

perempuan.Terutama berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu 

peduli dengan sisi reproduktifnya.   

Sejak saat itu, dimulailah pembentukan proyek-proyek yang berusaha 

keras untuk meningkatkan akses perempuan kelompok sasaran, yaitu 

                                                                                                                                            

 
58 Menurut Fakih (1999: 21-23), ada anggapan atau bahkan keyakinan, bahwa 
pekerjaan domestik sebagai jenis ”pekerjaan perempuan” yang menjadi 
tanggung jawab perempuan. Tanggung jawab atas semua pekerjaan yang tidak 
dinilai produktif tersebut, tetap di dibebankan kepada perempuan, sekalipun ia 
juga bekerja di ranah publik. Oleh karena itu, perempuan memiliki jam kerja 
lebih panjang daripada laki-laki.   
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perempuan dewasa miskin ke dalamnya (Mosses, 1996:  205-209). 

Contohnya adalah proyek untuk meningkatkan pendapatan perempuan 

melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, menyulam dan 

lain-lain. Dalam pelaksanaannya, ternyata, proyek seperti ini seringkali 

mengalami kegagalan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini antara 

lain:Pertama, pelaksana proyek dengan mudah mengasumsikan, bahwa 

semua perempuan pada dasarnya memiliki keterampilan-keterampilan 

seperti itu. Padahal, pada kenyataannya tidak semua perempuan memiliki 

keterampilan atau mempunyai keinginan untuk memilih kegiatan seperti 

menjahit, menyulam dan lain sebagainya.  

Kedua, hasil kerajinan yang dibuat perempuan perempuan tersebut -- 

baik dari segi motif  maupun desain -- ternyata kurang mendapat respon 

yang baik di pasaran. Akibatnya, produk-produk mereka tidak laku terjual -- 

ini sangat berkaitan, karena pelaksana proyek kurang bisa membaca selera 

pasar. Selain  itu, dalam pelaksanaannya, proyek ini kurang ditangani secara 

serius sehingga kesannya hanya merupakan proyek amal semata, bukan 

berdimensi pemberdayaan. Umumnya, pemikiran-pemikiran dari pelaksana 

proyek masih terjebak dalam penilaian stereotip perempuan, dimana 

perempuan acapkali dianggap sebagai pencari nafkah nomor dua. Suamilah 

yang dianggap pencari nafkah utama. Hasil yang didapat dari proyek ini, 

diasumsikan hanyalah untuk sekedar menambah pendapatan keluarga 

(Hidajadi, 2001: 17-18; Fakih, 1999:  16). 

Dalam konteks ini, kecenderungan pendirian Diniyah Putri dapat 

dibaca. Sekalipun kurikulum Diniyah Putri Pekanbaru pada awalnya meniru 

kurikulum Diniyah Putri Padang Panjang -- sehingga tidak terkait dengan 

politik Pemerintah Orde Baru --, tetapi, bertahun-tahun kemudian, kurikulum 

itu tetap dipertahankan oleh Diniyah Putri. Ideologi ibuisme dan pendekatan 

WID yang dipakai rezim Orde Baru, secara tidak langsung turut berperan. 

Pendidikan keterampilan justru diperlukan untuk meningkatkan peran 

perempuan dalam pembangunan, melalui peran ibu rumah tangga yang dapat 

memiliki nilai produktif, sebagai sumber daya ekonomi, sekalipun di dalam 

rumah. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga juga adalah pembina 

keluarga yang menekankan istri sebagai pendamping suami dan pendidik 

anak.    
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Diniyah Putri Pekanbaru tidak hanya merespon pendekatan 

pembangunan pemerintah dalam kurikulumnya.Tetapi juga menyesuaikan 

kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 

1975. SKB 3 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan Menteri Agama) tersebut, mengatur komposisi kurikulum 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, adalah 

70% umum dan 30% agama. Dengan demikian, telah ada dua jalur dalam 

lembaga pendidikan Islam, yaitu jalur yang sepenuhnya memberikan 

pendidikan agama, dan jalur yang memberikan pendidikan agama serta 

pengetahuan umum. Pada umumnya, mayoritas madrasah di seluruh 

Indonesia, telah menyesuaikan diri dengan SKB 3 Menteri tersebut (Dhofier, 

1983: 15). Sejak saat itu, setelah usianya berjalan lebih dari sepuluh tahun, 

Diniyah Putri Pekanbaru juga mengikuti keputusan pemerintah tersebut 

dengan menyesuaikan kurikulumnya. 

Memasuki dasawarsa terakhir abad ke-20, ada kekhawatiran di 

kalangan pengurus yayasan dengan keadaan sekolah yang sepertinya 

berjalan di tempat.  Akhirnya, tujuan Yayasan Diniyah pun,ditinjau kembali 

dan disesuaikan dengan perkembagan zaman. Tujuannyaantara lain untuk 

menciptakan kemandirian siswa. Dalam konteks kemandirian siswa ini, 

membuatketerampilan teknis ekstra kulikuler menjahit, memasak dan 

keterampilan merawat kecantikan, dirasatidak cukup.Sehingga, perlu 

dilengkapi dengan kursus komputer dan bahasa Arab-Inggris, Muhadharah  

(berpidato)tiga bahasa, seni Qira‟at al-Qur‟an, seni beladiri dan bimbingan 

paket mengajar. Kegiatan ekskul ini,akhirnya membuat murid-murid 

disibukkan oleh kegiatan yang  beragam dan begitu padat. 

Walaupun kegiatan murid-murid beragam dan padat, serta sebagai satu-

satunya sekolah khusus perempuan dan berasrama, ternyata kekhasan ini 

belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk ramai-ramai 

memasukkan anak mereka ke Diniyah Putri. Justru dalam beberapa hal, 

program pondok menjadi penghalang orangtua untuk memasukkan anak 

mereka ke Diniyah Putri. Di antara alasan yang dikemukakan adalah 

memasukkan anak ke pondok pesantren, berarti menambah biaya 

pemondokan. Selain alasan ekonomi, faktor ketidaksiapan orangtua atau 

anak murid (yang baru tamat sekolah  
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dasar) berpisah dengan orangtua,juga turut menjadi faktor yang 

mengurangi peminat Diniyah Putri.  

Alasan  terakhir itulah agaknya yang menjadi salah satu pertimbangan 

bagi pihak yayasan untuk menata ulang sistem pondok yang diterapkan 

selama ini. Jika semula Diniyah Putri adalah pondok pesantren, maka seiring 

dengan tuntutan perubahan pendidikan agama dan kecenderungan 

masyarakat, pondok pesantren diterapkan sekalipun dengan banyak 

kelonggaran. Program pondok pesantren ditujukan untuk menumbuhkan 

nilai plus madrasah sehingga menjadi daya tariknya di tengah persaingan 

dunia pendidikan. Akan tetapi, sulit mengintegrasikan program pondok 

dengan pelajaran madrasah yang sudah cukup banyak. Bukan hanya soal 

keterbatasan kompetensi para gurunya untuk menggabungkan isi atau materi 

pelajaran, tetapi juga karena keterbatasan strategi dan waktu dalam 

penyampaiannya. Oleh karena itu, sejak tahun 1993, program pondok 

terpisah dari pelajaran sekolah.Program tersebut hanya dilaksanakan pada 

sore hari, setelah pembelajaran madrasah selesai. 

Adapun kegiatan ekstra kurikuleryang diberikan antara lain: kursus 

penguasaan Bahasa Arab dan Inggris, muhadharah tiga bahasa (Bahasa 

Arab, Inggris dan Indonesia), seni rebana dan nasyid, keterampilan menjahit, 

drumband, seni qira‟at al-Qur‟an, kegiatan kepramukaan, dan Palang Merah 

Remaja (PMR), serta bimbingan paket ilmu mendidik dan praktek mengajar 

khusus untuk kelas tiga Aliyah. Perkembangan ini,terkadang mengabaikan 

kekhasan kurikulum Diniyah Putri sebagai madrasah khusus perempuan, 

sebagaimana pada masa awal didirikan. Pada masa itu, Diniyah Putri 

Pekanbaru mengadopsi kurikulum Diniyah Putri Padang Panjang, sehingga 

matapelajarannya banyak terkait dengan masalah keputrian, fiqh perempuan, 

misalnya.  

Diniyah Putri Pekanbaru pada masa Chadijah Ali,mengajarkan 

pendidikan berbasis keputrian yang terkait dengan peran gender perempuan. 

Kondisi ini bisa berlangsung sampai tahun 1970-an hingga 1980-an, karena 

kebijakan pemerintah Orde Baru sendiri turut berperan. Akan tetapi, 

memasuki tahun 1990-an, terjadi perkembangan kebutuhan terhadap 

pendidikan elite di tengah masyarakat -- terutama masyarakat kelas 

menengah --membuat Diniyah Putri akhirnya tidak dapat bertahan hanya 

dengan kurikulum stereotip atau peran gendernya. 
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Dalam duapuluh lima tahun keberadaannya, pada tahun 1990, Diniyah 

Putri masih berdiri sebagai lembaga pendidikan khusus perempuan satu-

satunya di Riau. Pada tahun tersebut telah dipertanyakan, apakah Diniyah 

Putri berkembang maju atau mengalami kemunduran (Shafa 9, 1990: 6). 

Hampir sembilan tahun kemudian, kondisi Diniyah Putri masih bertahan. 

Keberadaannya telah mendukung program pendidikan untuk semua anak 

Indonesia.Termasuk anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga yang 

memiliki ekonomi menengah ke bawah. Mendukung, karena sampai 

menjelang akhir abad ke-20, tepatnya pada tahun 1999, menurut laporan 

Kementerian Perberdayaan Perempuan (2001: 5), perempuan Indonesia 

melek huruf masih lebih rendah daripada laki-laki pada semua jenjang 

pendidikan,
59

dan Diniyah Putri tetap teguh menyelenggarakan pendidikan 

khusus untuk anak perempuan di Riau. 

Akan tetapi, secara nasional terdapat perbedaan di bidang pendidikan 

agama di Indonesia. Pada tahun 1998-2001 (akhir abad ke-20 dan awal abad 

ke-21), gerakan perempuan muda memasuki sekolah-sekolah Islam 

meningkat.Sampai sekarang, anak-anak perempuan yang terdaftar hampir 

sebanding dengan atau melebihi anak laki-laki. Berdasarkan data 

Departemen Agama RI pada tahun 2003, pertumbuhan relatif murid 

pendaftar madrasah adalah 2,5 persen, di tingkat dasar.Sementara, sekolah 

umum, hanya 0,2 persen di tingkat menengah pertama, madrasah 3,3 

persen.Sedang sekolah umum, hanya 0,1 persen.Dan di tingkat menengah 

atas, madrasah memiliki murid sebanyak 9,4 persen, sementara sekolah 

umum hanya 2,4 persen.  

Dengan demikian, murid-murid laki-laki dan perempuan di tingkat 

dasar dan menengah pertama pendidikan madrasah, mendekati seimbang. 

Akan tetapi, di tingkat menengah atas di pendidikan madrasah, murid 

perempuan (55%) melebihi  murid laki-laki (45%). Gambaran ini, kontras  

                                                
59

 14,1 persen dari perempuan berusia 10 tahun ke atas buta huruf. Ini 
dibandingkan dengan 6,3 persen dari laki-laki yang buta huruf. Menurut Human 
Development Report 2000, rasio murid perempuan di sekolah dasar dan menegah 
(SD dan SMP) juga rendah (61 persen) daripada semua murid laki-laki (68 
persen). Di wilayah yang lebih luas, persentase buta huruf di urban area, lebih 
rendah daripada di daerah rural area. Persentase perempuan di level pendidikan 

yang lebih tinggi (SMP, SMA dan universitas), juga lebih rendah daripada laki-
laki. Rendahnya pendidikan perempuan ini, akan berakibat pada kemampuan 
teknikal yang akan membatasi kategori pekerjaan mereka di masa mendatang. 
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dengan kondisi sekolah menengah pada sistem pendidikan umum, yaitu 

murid laki-laki (53%) melebihi murid perempuan (47%). Di Indonesia, 

sejauh ini, setelah pendidikan madrasah diperhatikan, perempuan-perempuan 

memiliki kesempatan yang sama dengan mitra laki-laki mereka (Azra et al.,  

2007: 180-181).  

Upaya pengembangan Diniyah Putri dengan meninggalkan sistem 

pondok pesantren menjadi madrasah -- seperti pada umumnya -- adalah 

dalam rangka merespon perkembangan di bidang pendidikan, baik karena 

kebijakan pemerintah maupun karena kebutuhan masyarakat yang 

berkembang. Dalam Buletin Diniyah Putri, Shafa (9, 1990: 7-8), salah 

seorang pengurus Yayasan Diniyah, Elidar Chaidir menyatakan, bahwa 

dipakainya nama Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah, bukan 

bermakna yayasan lari dari prinsip semula yang fokus kepada pendidikan 

agama dalam sistem pondok. Hal ini ditempuh, dengan tujuan untuk 

mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan, dengan tetap pada 

prinsip bahwa dasar ilmu-ilmu agama harus tetap diberikan. Menjadi M.Ts 

dan M.A, karena anak didik Diniyah Putri juga perlu memiliki kesempatan 

seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di 

samping juga sudah siap bila memang harus terjun di tengah-tengah 

masyarakat. Kebijakan yang ditempuh yayasan tersebut jelas terkait dengan 

SKB 3 Menteri Tahun 1975.  

Dengan  demikian, Diniyah Putri Pekanbaru tidak lari dari dasar untuk 

menjadikan perempuan-perempuan salehah dan memiliki keterampilan. 

Masih menurut Elidar Chaidir, pembangunan diprioritaskan kepada 

pembangunan fisik dan kualitas.Sebab, kualitas siswi tentu harus ditunjang 

atau didukung oleh sarana dan prasarana. Tanpa itu, Yayasan Diniyah tentu 

tidak pantas berbicara masalah kualitas siswi. Pembangunan fisik seperti 

gedung belajar, asrama siswi, akan diupayakan dengan sebaik-baiknya, 

sehingga siswi-siswi Diniyah Putri akan lebih aman belajar -- dan hal ini 

tentu akan berhubungan dengan kualitas lulusan nanti. Sekali lagi, Elidar 

Chaidir menekankan, bahwa Diniyah Putri semakin berkembang dan tidak 

lari dari prinsip semula, yakni mendidik putri-putri Islam. Walaupun telah 

berkali-kali ada tawaran untuk menjadikan Diniyah Putri sebagai sekolah 

umum yang menerima siswa pria, tetapi yayasan tidak bersedia. 

Bahkanuntuk dinegerikan pun,Diniyah Putri  juga menolak.  
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Antara tahun 2004-2005, program plus pondok pesantren yang 

diharapkan menjadi ciri khas Diniyah Putri Pekanbaru, mulai 

disederhanakan dengan tidak dilakukan pada sore hari.Tetapi, cukup 

ditambah satu jam setelah pelajaran madrasah selesai.Menurut Kepala 

Pondok Pesantren Diniyah Putri, Miftah Ulya, MA (33 tahun), pelaksanaan 

program pondok dilaksanakan pada jam yang sama dengan kegiatan 

madrasah, yaitu dengan menambah satu jam di akhir pembelajaran tersebut 

dilakukan. Alasannya, karena di satu sisi, jika dilakukan pada sore hari, akan 

menambah biaya. Di sisi lain, program pondok seolah-olah hanya 

merupakan sejumlah pelajaran tambahan atau pilihan belaka dan tidak dapat 

diintegrasikan ke dalam kehidupan murid sehari-hari, karena tidak seluruh 

siswa diharuskan tinggal di asrama. Masuk asrama adalah pilihan sukarela 

setiap murid atau orangtuanya. 

Kemunduran Diniyah Putri dibandingkan dengan masa-masa awal 

didirikan, dirasakan oleh salah seorang pendirinya yang masih hidup, Asmah 

Malin (83 tahun)
860

. Ia mengajukan reposisi madrasah dengan sejumlah 

program unggulan yang harus segera dilakukan untuk menarik minat 

masyarakat. Pertama, Diniyah Putri harus membekali murid-muridnya 

dengan keterampilan berbahasa asing, terutama Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris. Keterampilan itu dapat diasah setiap hari melalui  kegiatan 

madrasah, pondok pesantren dan aktivitas di asrama.  

Kedua, ciri khas Diniyah Putri Pekanbaru -- sebagai lembaga dakwah -- 

harus ditonjolkan. Guru dan murid perlu memiliki keterampilan berdakwah. 

Sampai di sini, Asmah Malin masih menginginkan tujuan dan ciri khas 

Diniyah Putri di masa awal berdirinya. Masih menurut Asmah Malin, 

dakwah dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. Melalui keterampilan 

berdakwah, sosialisasi Diniyah Putri dapat dilakukan. Ketiga, praktek ibadah 

perlu ditingkatkan. Keempat, Diniyah Putri dahulu ditegakkan dengan jiwa 

perjuangan. Saat ini, jiwa perjuangan itu harus ada dalam setiap hati mereka 

yang terkait di dalam Diniyah Putri. Semua program unggulan tersebut, 

                                                
60 Wawancara dengan Asmah Malin (83 tahun) Jum‟at, 2 Juli 2010 dalam 
kesempatannya mengunjungi Diniyah Putri Pekanbaru.  Asmah Malin lulusan 
Training Colege, Payakumbuh. Ia merupakan saksi mata pendirian lembaga 
pendidikan Diniyah Putri Pekanbaru. Menurut pengakuannya, ia adalah salah 
satu pendiri dari lembaga pendidikan khusus perempuan tersebut, dan 
dibenarkan dalam dokumen Diniyah Putri Pekanbaru. Sekalipun telah berumur 
83 tahun, namun Ibu Asmah Malin  masih memiliki ingatan yang jelas dan gerak 
fisik yang baik.  
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menurut Asmah Malin, akan menjadi daya tarik Diniyah Putri, selain juga 

merupakan amal ibadah. 

 
Asmah Malin, sebagian Majelis Guru, Pengurus Yayasan 

 Bersama Penulis(Foto dokumen pribadi) 

 

Sebenarnya, program-program unggulan yang ditawarkan Asmah Malin 

tersebut, sebagian besar dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler dan  

merupakan program yang  pernah  dilakukan oleh Diniyah Putri pada masa 

awal berdirinya.  Program unggulan tersebut -- seperti penguasaan bahasa 

asing, baik melalui kegiatan pidato dan percakapan, penguatan ibadah serta 

dakwah -- dapat diterapkan melalui sistem pondok. Penerapan program 

unggulan harus diterapkan kepada semua murid.Oleh karena itu, kebijakan 

semua murid harus diasramakan, merupakan cara yang paling tepat. Hal 

yang sebaliknya belum dapat dilakukan oleh pihak Yayasan Diniyah 

Pekanbaru. 

Menurut Asmah Malin (83 tahun), Diniyah Putri sekarang bukanlah 

pondok pesantren sepenuhnya. Program pondok yang diterapkan sekarang, 

hanyalah untuk memberikan kemudahan tempat tinggal bagi anak didik yang 
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datang dari jauh. Program pondok yang telah dijalankan itu, perlu dikelola 

dengan baik. Perlu upaya mereposisi sistem pondok dengan mencari 

informasi tentang bagaimana melaksanakan pondok pesantren. Bukan hanya 

menyempurnakan bangunan fisik, tetapi juga isinya. Ia menganggap, 

manfaat pondok pesantren sangat besar, sebagaimana telah dirasakan pada 

masa awal keberadaan Diniyah Putri. Pembelajaran dapat dilakukan 

sepanjang hari.Tidak hanya tentang bahasa, pengetahuan umum dan agama, 

tetapi juga keterampilan keputrian, kesehatan dan kebersihan.  

Jika kembali ke era kolonial, maka bentuk pendidikan khusus 

perempuan yang dipandang tepat adalah,pendidikan yang mengajarkan 

tentang pengetahuan agama, pengetahuan umum, urusan rumah tangga dan 

pekerjaan tangan. Persyaratan yang tidak kalah pentingnya adalah 

tersedianya fasilitas asrama (internaat) yang diperuntukkan bagi murid 

perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lekkerkerker (1914), pendidikan 

lanjutan untuk perempuan, sebaiknya berasrama, agar mereka dapat belajar 

tentang hidup bersama dan saling menghargai. Sultan Syarif Kasim II juga 

menyediakan fasilitas asrama. Dengan demikian, pendidikan berasrama 

masih merupakan pilihan bagi pendidikan perempuan sejak zaman kolonial 

hingga pasca kemerdekaan. Selain bentuk pendidikan tersebut dapat 

memanfaatkan waktu sepanjang hari untuk pendidikan, baik di kelas maupun 

di asrama, juga memberikan rasa lebih aman bagi para orangtua tentang 

kondisi anak mereka yang berada di dalam asrama.     

Miftah Ulya (33 tahun) mengutip pernyataan pengurus yayasan Amir 

Muchlis (1957-2008), mengatakan bahwa program pondok telah dimulai 

tahun 1993 meliputi program untuk pelajaran, bukan hendak membangun 

sebuah sistem pondok. Oleh karena itu, program pondok menjadi terbatas: 

tidak semua anak dapat diajarkan secara maksimal seperti di pondok 

umumnya sepanjang hari, karena tidak ada kewajiban semua siswi untuk 

tinggal di asrama.
61

Dapat dikatakan bahwa Diniyah Putri Pekanbaru adalah 

madrasah setingkat Tsanawiyah dan Aliyah yang memberikan program 

pondok sebagai nilai plus. Program pondok ini, sebatas mata pelajaran yang 

biasa diajarkan di pondok, yaitu pengenalan kepada kitab-kitab kuning atau 

                                                
61 Pada tahun 2011, sebagian besar dari 142 siswi M.Ts dan 121 siswi M.A, tinggal 
di luar asrama atau di rumah orangtua mereka. Dari jumlah tersebut, hanya 89 
yang tinggal di asrama. Mereka yang tinggal di asrama, umumnya berasal dari 
luar Pekanbaru, seperti dari Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, 
Dumai, dan lain-lain. 
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kitab klasik. Sementara itu, kegiatan keterampilan seperti menjahit, border, 

menyulam,memasak, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh yayasan, tidak 

menjadi bagian integral dari program pondok. Sekarangpun, menurutnya, 

keterampilan itu tidak lagi diajarkan. Bahkan, kekhasan Diniyah Putri yang 

tercermin di dalam kurikulumnya pun memudar.
62

 

Dengan demikian, perubahan yang terjadi merupakan proses 

pengembangan Diniyah Putri Pekanbaru dalam merespon dinamika 

masyarakat Riau. Masyarakat tidak lagi menginginkan anak gadisnya hanya 

tahu pengetahuan umum dan agama yang setengah-setengah, atau menguasai 

sekedar keterampilan mengurus rumah tangga dan kerajinan tangan. 

Perkembangan pendidikan Islam pada dasawarsa terakhir abad ke-20, 

sebagaimana disebutkan Azra (1999: 149), antara lain tidak terlepas dari 

pertumbuhan kelas menengah Muslim yang membutuhkan sekolah-sekolah 

unggulan. Mereka menginginkan anak mereka juga dapat mengisi berbagai 

bidang pembangunan seperti lulusan sekolah umum lainnya, di samping 

tetap memiliki pengetahuan agama yang memadai. Selain itu, ada 

kecenderungan dalam masyarakat Muslim untuk memberikan porsi lebih 

besar kepada pemerintah dalam upaya pemberdayaan pendidikan dalam 

berbagai segi. Hal ini terlihat misalnya, dalam tingginya minat di kalangan 

masyarakat untuk menegerikan madrasah-madrasah swasta. Yayasan 

                                                
62 Seorang alumni Diniyah Putri Padang Panjang, Rina Rehayati (lahir 38 tahun) 
yang menjadi pengurus di Yayasan Diniyah Pekanbaru sekaligus menjadi guru 
pada tahun 2007 menyatakan,  ada perbedaan antara Diniyah Putri Padang 
Panjang ketika ia pada tahun 1980-an menimba ilmu di sana dengan Diniyah 
Putri Pekanbaru pada tahun 2007. Paling tidak, kurikulum Diniyah Putri 

Pekanbaru saat itu kurang lebih sama, atau mengadopsi penuh kurikulum M.A 
dan M.Ts. Sebenarnya,Diniyah Putri Pekanbaru adalah  lembaga pendidikan M.A 
atau M.Ts yang khusus menerima murid perempuan saja. Sementara,Diniyah 
Putri Padang Panjang, memiliki kurikulum dengan komponen materi yang 
khusus perempuan dan keterampilan hidup yang terkait dengan keputrian, dan 
kepandaian tampil di depan publik.  

Pada akhir-akhir ini, perkembangan yang cukup jauh yang dilakukan oleh 
Diniyah Putri Padang Panjang, sama sekali berbeda dengan dengan Diniyah Putri 
Pekanbaru. Diniyah Putri Padang Panjang, mewajibkan sistem asrama sebagai 

salah satu sarana latihan mental bagi murid-muridnya. Untuk memenuhi standar 
kelayakan dan kenyamanan, pihak perguruan terkadang menolak murid, karena 
kapasitas asrama yang hanya mampu menampung sekitar 600 murid. 
Sebaliknya, Diniyah Putri Pekanbaru tidak mengharuskan semua murid untuk 
tinggal di asrama, karena daya tampung asrama di bawah 100 orang, di samping 
murid yang masuk ke madrasah ini juga sedikit.  
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Diniyah Pekanbaru, sebagaimana disampaikan oleh Elidar Chaidir dalam al-

Shofa(9, 1990: 7-8), tidak punya keinginan untuk menegerikan Diniyah 

Putri.  

 

Fasilitas 

Penyelenggara pendidikan di Riau pada milenium ketiga ini meletakkan 

fasilitas yang terbaik menjadi persyaratan mutlak bagi daya tarik sekolah. 

Gedung sekolah baru yang indah dibangun dan gedung lama diperbaharui. 

Di Riau terutama di Pekanbaru, ada femonenaramai-ramai menyediakan 

fasilitas gedung yang terbaik. Seolah-olah tidak peduli dengan itu, kompleks 

Diniyah Putri masih berdiri dengan kondisi fisik mundur dua puluh tahun 

yang lalu.
63

 Kompleks ini menempati areal kurang lebih 2 hektaryang cukup 

luas dan memanjang di sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 100 

Pekanbaru.  

Bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, sebagian besar merupakan 

bangunan tua. Kesan tua dan tidak megah, mengurangi daya tarik madrasah 

dalam penerimaan murid baru. Apalagi, kompleks tersebut berada dalam 

satu jalan dan diapit oleh gedung baru dan tinggimilik MTs Al-Maarif NU, 

gedung sekolah Yayasan Masmur dan kompleks sekolah 

Muhammadiyah.Pada setiap tahun penerimaan murid baru, Diniyah Putri 

lebih banyak menerima limpahan dari M.Ts Negeri dan M.A Negeri. 

Agaknya, masalah ini disadari oleh para guru dan pengurus yayasan. Namun, 

usaha untuk mendirikan bangunan baru yang megah -- layaknya sekolah-

sekolah Islam lainnya -- belum menjadi prioritas.
64

 

Salah satu karakteristik Diniyah Putri Pekanbaru adalah, adanya asrama 

sebagai salah satu karakteristik pendidikan pondok pesantren. Bangunan 

asrama Diniyah Putri,terdiri dari dua lantai yang dapat menampung sekitar 

150 siswi.Tetapi, saat ini dihuni oleh kurang dari 100 orang siswi. Jika 

dirujuk pada masa hidup Chadijah Ali, maka pendidikan Diniyah Putri 

menerapkan  

                                                
63 Ternyata pada akhir tahun 2012 mulai pemancangan tonggak awal pembangunan gedung-gedung 
berlantai tiga dalam komplek Yayasan Diniyah Pekanbaru. Gedung baru tersebut digunakan untuk 
mengganti ruang kelas yang lama, ruang guru, ruang pimpinan dan ruang kantor administrasi.  
64 Hingga tanggal 28 November 2011 lalu, pihak Yayasan Diniyah Pekanbaru 
mulai mengadakan pertemuan dengan para donator dalam kerangka presentasi 
rencana pembangunan gedung baru Diniyah Putri. Peresmian peletakan batu 

pertama gedung baru tersebut dilakukan pada tanggal 5 Desember 2011. 
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sistem pondok atau asrama (boarding) untuk memenuhi kekhususan 

dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Fasilitas asrama yang 

disediakan Diniyah Putri,tidak memadai untuk menampung seluruh siswi 

M.Ts dan M.A yang kurang dari 300 orang. Banyaksiswi yang memang 

berasal di Pekanbaru dan orangtuanya tidak menyanggupi anaknya untuk 

masuk asrama. Oleh karena itu, tinggal di asrama merupakan pilihan 

sukarela bagi murid Diniyah Putri. Umumnya, mereka yang tinggal di 

asrama adalah murid yang berasal dari luar Pekanbaru.Dengan membiarkan 

ada siswa yang tidak diasramakan, menyebabkan penerapan pendidikan  

sekolah-asrama sepanjang hari, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.  

Sebagai sebuah madrasah yang dituntut untuk melengkapi sarana fisik 

penunjang pembelajaran, Diniyah Putri juga menyediakan laboratorium. 

Sejak tahun 2004, terdapat laboraturium bahasa dan komputer. Pengadaan 

laboraturium ini, merupakan hasil kerjasama dengan pihak non-pemerintah. 

Namun, pemanfaatan laboraturium ini belum maksimal.Alasannya, antara 

lain, karena keterbatasan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya 

dan ketidaksiapan dana perawatan. Antara tahun 2005-2006, Perpustakaan 

Diniyah Putri cukup bagus dan memadai, karena mendapat dukungan dari 

LAPIS Aus-AID dalam pengadaan koleksi dan peningkatan layanan petugas 

perpustakan.  

Perpustakaan Diniyah Putri Pekanbaru pertengahan tahun 2005 

(Sumber: Foto dokumen pribadi) 
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Faktor sarana atau fasilitas berpengaruh sangat signifikan terhadap 

besar-kecilnya jumlah murid. Menurut Deli Syamsaini, Kepala MA Diniyah 

Putri periode 1980-1987, murid-murid Diniyah Putri memang meningkat 

pada waktu itu karena ditopang oleh fasilitas yang lebih baik. Hanya saja, 

ada penurunan dalam hal keterampilan yang dulu -- semasa Chadijah Ali 

masih hidup -- menjadi mata pelajaran unggulan Diniyah Putri. Padahal, 

tujuan agar anak didik bisa mandiri dengan pendidikan keterampilan 

tersebut, merupakan harapan masyarakat kepada Diniyah Putri Pekanbaru.  

Pembenahan sumber daya manusia di Diniyah Putri Pekanbaru, juga 

dirasakan akan berpengaruh positif bagi lembaga tersebut. Menurut salah 

seorang pendiri Diniyah Putri, Asmah Malin (78 tahun), kedisiplinan siswi 

harus terus ditingkatkan dan integritas guru harus tinggi. Mereka tidak 

sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Apa yang disampaikan oleh Asmah 

Malin tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Kepala M.A 

Diniyah Putri, Delli Syamsaini pada tahun 1990.  

Dalam wawancaranya dengan Buletin Diniyah Putri (Shafa, 10, 1990: 

13), Delli Syamsaini menginginkan agar majelis guru dapat bekerja sama 

untuk kemajuan Diniyah Putri. Semuanya harus mampu memberikan contoh 

teladan di hadapan siswi. Guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi ia harus 

mampu berperilaku layaknya pendidik. Menurutnya, kegiatan sore hari untuk 

anak asrama perlu ditingkatkan karena anak asrama semakin banyak. Kalau 

murid banyak, maka persoalan honor guru yang umumnya sarjana 

itumestinya dapat diatasi.  

 

Kategori Madrasah  

Dalam masa perkembangan Diniyah Putri hingga tahun 2005, sebagai 

akhir pembahasan madrasah ini, perlu menempatkannya dalam suatu 

kategori. Terkait dengan upaya-upaya pengembangannya, menurut Imam 

Suprayogo (2007: 70-71), terdapat tiga kategori madrasah: madrasah yang 

tertinggal, madrasah yang sedang tumbuh dan madrasah yang sudah maju. 

Madrasah yang tertinggal, jumlahnya paling besar, terutama berada di 

pedesaan. Madrasah memang gejala pedesaan.Keadaannya sebagian besar 

masih sangat sederhana. Akan tetapi, anehnya, lembaga pendidikan seperti 

ini, ternyata masih didukung dan diminati oleh sebagian besar masyarakat.  
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Para guru madrasah tertinggal, biasanya, selain terdiri atas beberapa 

guru bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas, juga berasal dari tenaga 

honorarium yang tidak masuk akal. Dikatakan tidak masuk akal, karena 

jumlah honor yang diterima pada umumnya amat kecil,lantaran memang 

tidak tersedianya dana.  

Sumber dana madrasah, sebagian besar berasal dari SPP para siswa 

yang jumlahnya sangat kecil. Bagi madrasah yang masih memprihatinkan 

seperti ini, yang diperlukan bukan konsep-konsep bagaimana memenangkan 

kompetisi, membangun kepercayaan diri, kemandirian, melainkan uluran 

tangan agar bisa memperpanjang gerak napas madrasah tersebut. Madrasah 

seperti ini, kadang mampu mengantarkan lulusannya menjadi warga 

masyarakat yang tidak kalah dari lulusan lembaga pendidikan lain yang 

dianggap lebih maju. Bahkan, dalam beberapa hal, mereka memimpin 

kehidupan keagamaan yang selalu dibutuhkan oleh setiap komunitasnya. Hal 

ini, menurut Imam Suprayogo, merupakan ”misteri kekuatan pendidikan”.  

Kategori madrasah yang sedang tumbuh,cenderung berada dalam 

lingkungan masyarakat yang menguntungkan. Madrasah seperti ini, 

biasanya, berada di perkotaan atau pedesaan yang berekonomi kuat. Mereka 

memiliki sumber pendanaan yang dikembangkan secara kreatif oleh para 

tokoh pendukungnya. Biasanya, jumlahnya tidak banyak.Agaknya, yang 

diinginkan oleh konsep baru sebagai madrasah yang telah melaksanakan 

Manajemen Berbasis Masyarakat. Sesuatu yang diperlukan oleh madrasah 

yang masuk dalam kategori ini adalah, bimbingan terhadap manajemen, 

kepemimpinan, peningkatan kualitas guru dan insentif sebagai reward atas 

keberhasilannya dalam membangun lembaga pendidikan.  

Kategori ketiga adalah madrasah maju. Madrasah seperti ini, pada 

umumnya, berstatus negeri atau madrasah yang dikelola oleh yayasan yang  

memiliki sumber pendanaan, manajemen dan kepemimpinan yang cukup 

kuat. Nuansa profesionalisme pada pengelolaan madrasah tipe ini, lebih 

tampak daripada nuansa ideologis, yang juga tidak mudah untuk 

dihilangkan. Beberapa madrasah tipe ini, ada di hampir setiap kota besar. 

Mereka sudah mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya, dari 

dukungan masyarakat, penampilan fisik, manajemen, sampai pada prestasi 

akademik para siswa.  

Berdasarkan tiga kategori yang diungkapkan oleh Imam Suprayogo di 

atas, maka Diniyah Putri,dilihat dari ciri-cirinya, termasuk dalam kelompok  
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madrasah yang sedang tumbuh. Diniyah Putri berada di daerah 

perkotaan dan terletak di tengah kota Pekanbaru. Sumber pendanaan Diniyah 

Putri,selain masih mengandalkan SPP, juga ada sumber pendanaan yang 

berasal dari sejumlah toko yang disewakan di Jalan Tuanku Tambusai. 

Sayangnya, kreatifitas belum tampak dari para pendukungnya, seperti 

memanfaatkan peran masyarakat sekitarnya. Menjadikan Diniyah Putri 

Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif, tidaklah mudah, 

karena berbagai alasan.Tidak hanya soal faktor internal saja, tetapi juga 

kondisi sosio-kultural yang melekat pada Diniyah Putri Pekanbaru sebagai 

sebuah madrasah.  

Faktor eksternal lainnya adalah, soal perkembangan pendidikan Islam 

yang terjadi pada tahun 1990-an, seiring dengan pertumbuhan kelas 

menengah Muslim (Azra, 1999: 149). Di Pekanbaru, persoalan tersebut 

ditandai dengan tumbuhnya berbagai sekolah Islam unggulan.Terutama di 

jenjang pendidikan dasar seperti  al-Shafa, al-Fityah, al-Azhar Sifa Budi, al-

Ittihad dan lain-lain. Sekolah Islam yang telah ada, juga segera mereposisi 

diri menjadi unggulan, antara lain:Babussalam dan sekolah 

Muhammadiyah.
65

 Mereka melakukan pembenahan dalam banyak 

hal.Termasuk bangunan fisik. Hal tersebut, secara tidak langsung, membuat 

Diniyah Putri tampak tertinggal di bandingkan dengan sekolah-sekolah 

Islam lainnya.      

Untuk mengakhiri uraian tentang lembaga pendidikan perempuan pada 

masa kemerdekaan ini, berikut akan saya sajikan tabel perbandingan antara 

Sekolah Kepandaian Putri Islam (SKPI) YKWI dan Diniyah Putri 

                                                
65

 Reposisi madrasah, sebagaimana ditawarkan oleh Abdurrahmah Shaleh (  2006: 
76-79), antara lain dengan melakukan sebagai berikut:1) Pengembangan 
madrasah dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai madrasah yang Islami, 
populis dan berkualitas; 2) Berciri khas agama Islam dan teguh (tafaquh fiddin), 

paralel dengan tingkat kesadaran teologis masyarakat dan dilandasi oleh 
kebutuhan memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agama; 3) Madrasah 
dibangun berbasiskan kekuatan masyarakat (community based education) dan 
pembinaannyake arah school based management terbuka; 4)Memperbaiki sistem 
managerial kualitas SDM. Sarana prasarana dan meningkatkan sumber 
pembiayaan melalui peningkatan peran serta masyarakat; 5) Perlunya bantuan 
permanen (bukan bantuan lepas) berdasarkan penghitungan per kapita siswa per 
tahun; 6) Dengan majelis guru yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, 
kualifikasi, dan terbukanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan 
keterampilan mengajar mereka. 
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Pekanbaru. Dalam tabel berikut ini, tampak sejumlah persamaan dan 

perbedaan antara kedua lembaga tersebut : 

 

TABEL:8 

Perbandingan Keadaan SKPI-YKWI dan Diniyah Putri Pekanbaru 

 

Keadaan SKPI-YKWI Diniyah Putri 
Pekanbaru 

Pendiri Syamsidar Yahya (1914-
1975) dan kawan-kawan 

Chadijah Ali (1925-
1986) dan kawan-
kawan 

Latar 
Belakang 
Pendiri 

Elite Terpelajar; alumni 
Diniyah Putri Padang 
Panjang (1926-1930) 

Elite Terpelajar; 
alumni Diniyah Putri 
Padang Panjang (1938-
1943) 

Latar 
Belakang 
Didirikan 

- Faktor kecintaan pendiri 
terhadap pendidikan 

- Inspirasi dari gurunya, 
Rahmah el-Yunusiyah 

- Belum adanya pendidikan 
khusus perempuan pasca 
pengakuan kedaulatan di 
Pekanbaru 

- Kebijakan pemerintah yang 
mendorong berdirinya 
sekolah kejuruan, termasuk 
kewanitaan 

- Desakan masyarakat untuk 
menjadikan kursus KPI 
menjadi sekolah 

- Banyaknya anak 
perempuan yang putus 
sekolah 

- Amanat  Rahmah el-
Yunusiyah untuk 
mendirikan lembaga 
pendidikan di daerah 
masing-masing 
 

- Belum ada lembaga 
pendidikan 
perempuan seperti 
Diniyah Putri Padang 
Panjang pasca Provinsi 
Riau didirikan  
 

Tahun 
Berdiri 

1953 1965 

Kurikulum - Pengetahuan agama 
- Keterampilan (hanya dalam 
satu bidang, yaitu 
menjahit/kerumahtanggaa

- Pengetahuan agama 
Islam  

- Pengetahuan umum 
- Program pondok 



Dr. Wilaela, M.Ag : Pendidikan Perempuan di Riau Era Kemerdekaan | 143 

 

n)  
 

pesantren 
- Keterampilan 
keputrian (memasak, 
menjahit, dll) 

- Keterampilan 
berbahasa asing  

- Keterampilan 
berpidato 

- Kepramukaan, PMR, 
Drumband, Komputer 

-  Keterampilan 
paedagogik (M.A) 

 Guru - Pengurus YKWI  
- Berasal dari Sumatera Barat 
dan daerah lain di Riau, di 
luar Pekanbaru 

- Tenaga pengajar IAIN 
Susqa 

- Pendiri pada masa 
awal 

- Alumni Diniyah Putri 

pada masa awal 
- Tenaga pengajar IAIN 
Susqa Pekanbaru 

Murid Anak-anak putus sekolah 
dan mereka yang berlatar 
ekonomi menengah ke 
bawah 

Berasal dari Pekanbaru 
dan luar Pekanbaru, 
berlatar ekonomi 
menengah ke bawah 

Jenjang Sekolah menengah pertama, 
lalu dibuka tingkat 
menengah atas (SMKKI) & 
pendidikan guru  (SGKPI) 

Madrasah Tsanawiyah 
dan Madrasah Aliyah 

Lama 
Pendidikan 

3 tahun 3  tahun M.Ts; 3 tahun 
M.A  

Fasilitas  - Ada murid yang 
mendapatkan pendidikan 
gratis sekaligus menjadi 
anak asuh dari pengurus 
YKWI 

- Dana operasional 
pendidikan diusahakan 
oleh pengurus melalui 
sumbangan masyarakat, 
bantuan pemerintah dan 
pihak swasta. 

- Asrama dan program 
pondok pesantren 
sebagai nilai plus   

- Dukungan organisasi 
seperti Aisyiah dan 
Muslimat Masyumi 

- Dukungan 
pemerintah 

- Aset ruko untuk 
menjamin 
kelangsungan 
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- YKWI memiliki aset ruko 
untuk menjamin 
kelangsungan pendidikan 

pendidikan 

Kompetensi 
& Peran 
Alumni  

- Murid memiliki 
kompetensi keterampilan. 
Terutama di bidang 
menjahit 

- Menjadi guru di berbagai 
sekolah kejuruan di Riau 

- Murid memiliki 
kemampuan  
berkiprah di tengah 
masyarakat, antara 
lain sebagai pendidik 
di dalam keluarga, 
disekolah dan di 
tengah masyarakat 

- Alumninya  ada yang 
menjadi guru  

Tahun 
Ditutup 

1981 - 

Alasan 
Ditutup 

- Kebijakan Pemerintah 
dalam Kurikulum 1975 
yang menutup sekolah 
keterampilan dan 
mengintegrasikan pelajaran 
keterampilan di semua 
jenjang pendidikan 

- Kebutuhan masyarakat 
terhadap sekolah umum, 
bukan sekolah 
keterampilan 

- Banyaknya sekolah di 
Pekanbaru 

- Diintegrasikan menjadi 
M.Ts dan M.A YKWI 
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Peran Diniyah Putri Padang Panjang  

Lembaga pendidikan perempuan di Riau, baik yang berdiri pada masa 

kolonial maupun masa kemerdekaan, memiliki hubungan secara tidak 

langsung dengan Diniyah Putri Padang Panjang, yang menurut Taufik 

Abdullah (1993: 80) merupakan organisasi lokal, namun berdampak sosial 

yang besar. Diniyah Putri Padang Panjang, merupakan pendidikan Islam 

tertua khusus perempuan di Indonesia dan salah satu madrasah yang terkenal 

di Indonesia dan di Semenanjung Malaysia (Azra, 2000). Tidak hanya itu, 

Diniyah Putri merupakan langkah tegas dan tahap yang menentukan dalam 

sejarah pergerakan perempuan Indonesia (Vreede-de Stuers, 2008:  102-3, 

223). 

Diniyah Putri adalah sekolah dasar khusus perempuan yang menolak 

menerima subsidi dari pemerintah demi mencegah intervensi yang dapat 

mempengaruhi kurikulum yang telah disusunnya.Lembaga ini menjadi 

pelopor pendidikan modern khusus perempuan, dengan memakai sistem 

pendidikan modern, seperti yang dikenal dalam dunia pendidikan pada masa 

itu. Cita-cita Rahmah dalam pendidikan ini, dituangkan menjadi tujuan 

Perguruan Diniyah Putri.Yaitu:  membentuk putri yang berjiwa Islam dan 

ibu pendidik yang cakap dan aktif, serta bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air, atas dasar pengabdian kepada Allah 

swt (Rasyad, 1978: 158). Madrasah ini berganti nama dengan Diniyah 

School Putri
966

 pada masa Jepang, kemudian menjadi Perguruan Diniyah 

Putri.Bekas murid Diniyah Putri Padang Panjang, tersebar di seluruh 

Sumatera, Jawa dan berbagai daerah lain di tanah air, serta di Semenanjung 

Malaysia. Rahmah el-Yunusiyah menganjurkan para muridnya untuk 

mendirikan sekolah di tempatnya masing-masing dan menjadi guru.  

Menurut Rahmah (Tim DP, 1939), masyarakat dapat menjadi baik 

melalui rumah tangga.Sebab, rumah tangga adalah tiang masyarakat dan 

masyarakat tiang negara. Rahmah menginginkan, setiap perempuan menjadi 

ibu yang baik dalam masyarakat dan mernjadi ibu guru yang baik di sekolah. 

Tujuan  ini dapat dicapai, kalau kaum perempuan mendapat pendidikan 

khusus  

                                                
66

 Penggunaan nama Diniyah School Putri yang menggabungkan tiga bahasa, Arab 
(Diniyah), Belanda-Inggris (School), dan Indonesia (Putri), adalah upaya Rahmah 
el-Yunusiyah untuk menjangkau semua kalangan.  
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dengan sistem pendidikan tersendiri. Begitu banyak masalah 

perempuan yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat dibicarakan secara 

blak-blakan dalam sistem pendidikan koedukasi.  

Peran Diniyah Putri Padang Panjang adalah,membantu mempercepat 

dan memperluas wajib belajar (leerplicht) bagi anak perempuan Indonesia. 

Rahmah el-Yunusiyah telah melakukan perjalanan untuk memberikan 

bimbingan dan pengawasan bagi sejumlah sekolah, termasuk Madrasah 

Annisa di Siak Sri Indrapura. Alumni Diniyah Putri Padang Panjang, ada 

yang sengaja didatangkan untuk mengajar di Madrasah Annisa, antara tahun 

1934-1942. Alumni-alumni Diniyah Putri Padang Panjang asal Riau, 

kembali ke Riau dan mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan. 

Mereka adalah: Aisyah Umar, pendiri Diniyah Putri di Pasir Pangaraian 

pada tahun 1938; Syamsidar Yahya, pendiri YKWI, adalah alumni angkatan 

keempat (1926-1930); dan Chadijah Ali, pendiri Diniyah Putri Pekanbaru, 

tercatat sebagai murid Diniyah Putri Padang Panjang pada tahun 1938-1943. 

Tidak ada hubungan secara organisasi dan administratif antara sekolah-

sekolah tersebut dengan Diniyah Putri Padang Panjang. Selain bahwa para 

pendirinya adalah alumni dari sana.  

Ada dua faktor yang menyebabkan Diniyah Putri memiliki peran 

penting dalam turut serta mencerdaskan kaum perempuan Riau hingga masa 

awal Provinsi Riau dibentuk. Pertama, sampai setelah proklamasi 

kemerdekaan dan dalam perang kemerdekaan (1945-1950), belum ada 

sekolah tingkat menengah atas di Riau. SMA Setia Dharma, baru didirikan 

pada tahun 1956.Dan SMA Negeri Pertama di Pekanbaru baru pada tahun 

1957. Jadi, sebelum tahun tersebut, anak-anak gadis yang ingin melanjutkan 

pendidikan setamat sekolah menengah pertama, harus ke luar daerah. Dalam 

kondisi sosial budaya yang masih mempertahankan kebiasaan berkurung, 

dan pandangan bahwa anak gadis dapat mengenyam pendidikan dalam garis 

tradisional (artinya mempelajari pendidikan agama dan keterampilan 

kerumahtanggaan), maka tak heran jika Diniyah Putri di Padang Panjang 

menjadi pilihan utama. Apalagi Diniyah Putri Padang Panjang merupakan 

sekolah berasrama, sehingga secara psikologis, para orangtua dapat merasa 

tenang mengirim anaknya ke sana.  

Kedua, di Riau, alumni KMI Diniyah Putri Padang Panjang, umumnya, 

menjadi guru atau memasuki organisasi sosial, keagamaan dan bergerak di  
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bidang kesehatan. Kebanyakan informasi latar belakang pendidikan 

yang mereka tempuh di Diniyah Putri Padang Panjang diketahui berdasarkan 

keterangan lisan dan cerita-cerita dari masyarakat. Beberapa di antara 

mereka, berperan penting dalam suatu organisasi atau lembaga, sehingga 

latar belakang riwayat hidup dan pendidikan mereka dapat diketahui secara 

lebih luas dalam bentuk tertulis dan publikasi.  

Di luar nama yang disebutkan di atas, ada Hj. Asma Rahman, yang aktif 

di organisasi Wanita Islam dan mengelola beberapa yayasan, serta pendiri 

Yarsi Riau.  Yayasan ini bergerak di bidang kesehatan dengan membuka RSI 

Ibnu Sina di Pekanbaru yang masih berdiri hingga sekarang. Dari 

TembilahanInderagiri, Siti Ahmai Sulaiman (lahir 1941) didukung oleh 

ayahnya untuk bersekolah di KMI Diniyah Putri Padang Panjang. Ia pernah 

menjadi anggota dewan dari Golkar, disamping sebagai dosen di IAIN 

Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru. Asmah Salut (lahir 1942) dari Kampar, 

juga menjadi dosen dan aktif dalam organisasi sosial keagamaan. 

Selain itu, terdapat Rukayyah Saleh dari Pekanbaru (lahir 1937), 

sebagai salah seorang panitia persiapan pembentukan IAIN Sulthan Syarif 

Qasim Pekanbaru. Maemanah Umar (lahir 1937) dari Teratak Buluh yang 

mengabdi di dunia pendidikan. Masyarakat di Riau mengenal Maemanah 

Umar, tapak rujuk sumbangsihnya di bidang pendidikan, komplek 

pendidikan koedukasi Yayasan Masmur dapat disaksikan di Jl. K.H. Ahmad 

Dahlan No. 96 Pekanbaru. Maemanah Umar menjadi murid Diniyah Putri 

Padang Panjang, tahun 1950-1956, juga terjun di dunia politik praktis, baik 

sebagai anggota dewan di Riau maupun anggota DPD di Pusat (Anwar, 

2001: 35-57).Sementara, penyumbang atau wakaf kepada perguruan Diniyah 

Putri Padang Panjangdalam kurun waktu 1965-1978, diantaranya, dari Riau 

adalah: Roslaini Ismail Suko, Maslamah Ali dan Maemanah Umar (Arsyad, 

1978: 392-393; Puanri, 2007 ).  

Jika sejak era sebelum kemerdekaan hingga awal Orde Baru, Diniyah 

Putri Padang Panjang merupakan pilihan utama, maka sejak akhir abad ke-

20, Diniyah Putri Padang Panjang, menjadi alternatif kesekian saja sebagai 

tujuan bersekolah bagi anak perempuan di Riau. Menjamurnya sekolah Islam 

unggulan pada tahun 1990-an di Pekanbaru, merupakan daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat Muslim.  
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Sekolah-sekolah unggulan tersebut menjanjikan mutu pendidikan.Tidak 

hanya di bidang agama saja, tetapi juga di bidang pengetahuan umum yang 

dibutuhkan masyarakat untuk anak-anak mereka. Selain itu, pandangan 

masyarakat  tentang sekolah khusus (bukan koedukasi) juga berkembang. 

Mereka tidak lagi mempesoalkan anak-anak mereka masuk ke sekolah 

dengan murid-murid campur laki-laki dan perempuan, seperti pandangan 

umumnya masyarakat pada awal abad ke-20 yang tidak membenarkan hal 

tersebut. 

 

Rangkuman 

Ada dua lembaga pendidikan perempuan di Riau pada masa 

kemerdekaan. Keduanya merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial-

pendidikan. YKWI membuka sekolah keterampilan khusus perempuan. 

Selain itu, juga menyelenggarakan pendidikan koedukasi untuk anak-anak 

dan pendidikan untuk ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan wirid 

pengajian. Para pendiri Diniyah Putri,juga membentuk Yayasan Diniyah 

Pekanbaru dan membuka pendidikan pra-sekolah dan perguruan tinggi. 

Dengan demikian, terjadi perkembangan kegiatan kaum perempuan di 

bidang pendidikan. Jika pada masa sebelum kemerdekaan, tokoh-tokoh 

perempuan mendirikan sekolah khusus perempuan yang mengajarkan 

pendidikan agama, pengetahuan umum, pendidikan kerumahtanggaan, dan 

pekerjaan tangan; maka pada masa kemerdekaan, tokoh-tokoh perempuan 

tidak lagi bekerja secara individu, tetapi dalam bentuk yayasan pendidikan.  

Dalam limapuluh tahun lebih keberadaan YKWI, arah 

perkembangannya adalah, bertahan dari tahun ke tahun, kalau tidak 

dikatakan menurun. SKPI yang didirikan pada tahun 1953, merupakan 

respon sekaligus antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pendidikan 

pemerintah yang mengutamakan sekolah kejuruan, salah satunya 

kewanitaan. SKPI segera berkembang dan membuka SMKKI dan SGKPI. 

Namun, popularitasnya menurun, karena adanya pemberlakuan Kurikulum 

1975 dan Kurikulum 1976, yang mengintegrasikan pendidikan keterampilan 

ke dalam pendidikan SD,  SLP, dan SLA. 

Kebijakan pemerintah menghapus sekolah kejuruan -- termasuk sekolah 

keterampilan-- juga turut berpengaruh. Selain faktor-faktor di atas, daya tarik 

sekolah koedukasi lebih kuat bagi orangtua untuk pendidikan anak gadisnya.  
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Politik pemerintah yang menekankan tugas bimbingan dan penyuluhan 

keluarga, termasuk pendidikan keterampilan, menjadi tanggung jawab 

orangtua, terutama ibu, turut menurunkan minat pendaftar SKPI. Oleh 

karena itu, pada tahun 1981, SKPI-YKWI dibubarkan.Dan sejak saat itu, 

YKWI tidak lagi menyelenggarakan pendidikan khusus perempuan.Tetapi 

hanya sebatas pendidikan koedukasi, baik formal, informal maupun non-

formal.  

Adapun ciri khas Diniyah Putri Pekanbaru adalah, terletak pada para 

pendirinya dan dukungan luas yang mereka peroleh. Dukungan datang dari 

rekan-rekan organisasi Chadijah Ali, seperti Aisyiah-Muhammadiyah dan 

Muslimat-Masyumi serta Pemerintah Pekanbaru. Dalam perkembangannya, 

Diniyah Putri Pekanbaru berusaha menyesuaikan tujuan dan bentuk 

kelembagaan serta kurikulum mengikuti kebijakan pemerintah dan 

perkembangan masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru yang terus 

meningkat. Sejak akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, pondok 

pesantren Diniyah Putri Pekanbaru, direposisi menjadi M.Ts dan M.A, 

mengikuti SKB 3 Menteri Tahun 1975.   

Sejak tahun 1990-an, keterampilan teknis yang diajarkan, meningkat 

mengikuti kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan berbahasa asing dan 

komputer. Untuk beberapa alasan, program pondok pesantren -- sebagai 

program plus sejak tahun 1993 -- diterapkan dengan banyak 

kelonggaran.Seperti soal kebebasan untuk memilih tidak tinggal di asrama 

dan pelajaran pondok yang diberikan cukup pada sore hari saja. Kemudian, 

sejak tahun 2005, pondok pesantren hanya merupakan sebuah program plus 

yang dilaksanakan dengan menambah satu jam di akhir pembelajaran 

madrasah.   

Sekalipun berbagai penyesuaian dan perubahan telah dilakukan untuk 

merespon kecenderungan masyarakat Pekanbaru yang terus tumbuh dan 

kebijakan pemerintah, namun kenyataannya, Diniyah Putri Pekanbaru 

terkesan sangat lambat dan agak kesulitan dalam mengejar berbagai tuntutan 

yang ada. Kemunduran Diniyah Putri dapat diamati melalui bertahannya 

jumlah murid, bahkan cenderung selalu berkurang dari tahun ke tahun. 

Kebijakan pemeritah telah turut menurunkan minat masyarakat terhadap 

sekolah khusus perempuan, seperti SKPI yang terpaksa harus ditutup. 

Perkembangan masyarakat turut serta mempengaruhi perubahan tersebut  
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sebagaimana dialami juga oleh Diniyah Putri Pekanbaru. Yang sama 

dari mereka adalah, baik YKWI maupun Diniyah Putri,tetap 

menyelenggarakan pendidikan dan berperan mendukung program education 

for all melalui pendidikan bagi anak-anak kelas menengah ke bawah.  

Dalam konteksstudi ini termasuk dalam buku seri pertama tentang 

Sejarah Pendidikan Perempuan Sebelum Kemerdekaan, terdapat lima 

lembaga pendidikan khusus perempuan di Riau selama hampir satu abad 

terakhir (abad ke-20). Dengan bantuan sejumlah unsur dalam Teori Aksi 

Sukarela (voluntaristic theory of action) Talcott Parsons (1985: 74-75), dapat 

dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

subjektif dan tindakan secara sukarela oleh para pendiri lembaga pendidikan 

perempuan di Riau (1915-2005). Melalui unsur-unsur teori tersebut, juga 

disusun kekhasan setiap lembaga dan persamaan antara lembaga satu dengan 

yang lainnya -- yang kemudian menjadi benang merah yang dapat 

menghubungkan lembaga pendidikan perempuan di Riau dari zaman 

kolonial Belanda dan  pendudukan Jepang hingga masa kemerdekaan dan 

Reformasi.  

Adapun kekhasan dari masing-masing lembaga pendidikan perempuan 

di Riau tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, pengaruh semangat zaman (zeitgeist). KeberadaanSultanah 

Latifah School dan Madrasah al-Nissa dipengaruhi oleh kondisi internal dan 

eksternal. Kondisi internal, seperti lingkungan geografis Kerajaan Siak yang 

keras dan agak terpencil, sehingga disebut „het Donkere Zuiden”; adanya 

pro-kontra anak perempuan Melayu tidak perlu bersekolah modern, karena 

mereka telah melek aksara Arab Melayu; karena latar belakang pribadi 

pendirinya; dan karena keputusan politis agar Kerajaan Siak tidak kian 

tertinggal dari kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Sumatera Timur. 

Keunikan lainnya, Sultanah Latifah School juga mirip “sekolah istana”. 

Sementara keberadaan Madrasah al-Nissa, karena melengkapi kekurangan 

Sultanah Latifah School dalam pendidikan agama dan sebagai simbol 

penegasan bagi Kerajaan Siak sebagai pewaris peran sebagai pusat 

pengembangan agama dan pendidikan Islam. Keberadaan kedua lembaga ini, 

terkait dengan “perlawanan” sekaligus sebagai mekanisme pertahanan 

Kerajaan Siak terhadap kolonial Belanda.   

Adapun kondisi eksternal, misalnya, berbagai persoalan sosial-budaya 

yang dialami perempuan Indonesia pada awal abad ke-20.Seperti: masalah 

rumah  
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tangga dan pendidikan; kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

pendidikan perempuan; keberatan penduduk terhadap sekolah 

gouvernement-- turut mempengaruhi berdirinya sekolah khusus perempuan 

sebelum kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang berlangsung, 

Sultanah Latifah School ditutup, dan Diniyah Putri Pasir Pangaraian berhenti 

melangsungkan pembelajaran. Peristiwa PRRI yang terjadi di Sumatera 

Tengah (1958) dan melibatkan daerah Riau, secara tidak langsung, juga 

terkait dengan penutupan Diniyah Putri Pasir Pangaraian (1958) dan 

berdirinya Diniyah Putri Pekanbaru (1965).  

Kedua, Sultanah Latifah School memiliki peran dalam diseminasi 

kerajinan tenun Siak yang memiliki nilai produktif. Peran produktif lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan keterampilan asli daerah ini, pernah 

diupayakan oleh Kartini melalui kesenian ukir di Jepara. Sama halnya 

dengan apa yang dilakukan oleh Rohana Kudus melalui sekolah Kerajinan 

Amai Setia, yang kemudian dikenal sebagai sekolah industri kaum 

perempuan. Alumni Madrasah Annisa, ada yang menjadi guru dan 

mubalighat di tengah masyarakat. SKPI-YKWI telah menyediakan tenaga 

perempuan yang terampil dan mandiri. Alumni SGKPI YKWI, tersebar di 

berbagai daerah di Riau untuk menjadi guru di sekolah kejuruan. Alumni 

Diniyah Putri Pekanbaru, umumnya, berkecimpung di bidang pendidikan 

sebagai guru.  

Ketiga, kebijakan pemerintah, direspon secara berbeda. SKB 3 Menteri 

Tahun 1975 -- berikut penerapan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 -- telah 

membuat Diniyah Putri terpaksa harus mereposisi lembaganya menjadi 

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Penerapan Kurikulum  1975, 

telah membuat SKPI-YKWI terpaksa harus ditutup.  

Keempat, kekhasan berikutnya adalah, para pelaku atau pendiri. Pada  

masa sebelum kemerdekaan, peran tokoh individu, cukup menonjol.Seperti: 

Tengku Agung, Tengku Maharatu dan Aisyah Umar. Pada masa 

kemerdekaan, tanpa mengabaikan peranan tokoh individu seperti Syamsidar 

Yahya atau Chadijah Ali, pengelolaan lembaga beralih kepada sekelompok 

orang, yaitu pengurus yayasan. 

Kelima, kekhasan lainnya terkait dengan alternatif cara yang ditempuh 

oleh para pendiri untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Alat atau 

cara tersebut berbeda-beda, terkait dengan waktu dan tempatnya.Penyediaan  

berbagai fasilitas oleh pemerintah landschap Siak kepada para guru dan 

murid  
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Latifah School dan Madrasah al-Nissa, seperti asrama, sampan 

penyeberangan dan beasiswa. Selain itu, guru-guru didatangkan dari luar 

kerajaan dan mereka diberi gaji. Gadis-gadis Pasir yang bersimpati kepada 

perjuangan Aisyah Umar, berusaha membantu berjalannya Diniyah Putri 

Pasir Pangairaian dengan menggalang dana melalui kegiatan membuat kue 

dan mengadakan bazar setiap musim libur sekolah.  

YKWI menyelenggarakan berbagai pendidikan untuk kaum perempuan, 

baik kalangan ibu-ibu, gadis-gadis dan anak-anak dengan berbagai cara.Ada 

yang bersifat informal, melalui panti asuhan dan panti keterampilan; ada 

yang bersifat non-formal, melalui kegiatan wirid pengajian dan dakwah 

Islamiyah, dan ada yang bersifat pendidikan formal, melalui sekolah dari 

jenjang usia dini, dasar dan menengah. Diniyah Putri berupaya 

mengidentifikasikan diri dengan sekolah terkenal, Diniyah Putri Padang 

Panjang dan mendatangkan guru dari kalangan dosen IAIN Susqa yang dapat 

diharapkan pengabdian mereka tanpa terlalu memikirkan aspek ekonomi.  

Selain perbedaan, juga terdapat persamaan di antara lembaga-lembaga 

pendidikan perempuan di Riau. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, semua lembaga pendidikan perempuan tersebut, 

menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Tujuan lembaga pendidikan 

perempuan di Riau, sejak dari masa kolonial hingga kemerdekaan, di satu 

sisi,ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan peran domestik 

perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik.Di sisi 

lain,pendidikan khusus perempuan mendorong perempuan sebagai pendidik 

pertama dan utama, baik di dalam rumah, di masyarakat dan di sekolah.  

Kedua, digagas, semua lembaga pendidikan perempuan di Riau 

didirikan dan dikelola oleh perempuan. Mereka adalah tokoh-tokoh dalam 

kategori kelompok elite menurut konsep Bottomore (1974: 14). Dalam 

konsep van Niel (2009), ada di antara mereka yang digolongkan elite 

tradisional dan ada yang termasuk elite modern. Mereka adalah, individu-

individu yang mengabdi dengan pertimbangan altruistik untuk pendidikan 

perempuan, dengan tulus dan ikhlas menjadi guru dan pengelola secara 

sukarela. Prinsip altruistik dan sukarela juga dilakukan oleh para tokoh 

pendidikan perempuan di Indonesia, seperti R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, 

Rohana Kudus, dan Rahmah el-Yunusiyah. Mereka juga tidak berjuang 

sendiri-sendiri. Setiap  
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mereka memiliki orang terdekat dan di sekitar mereka yang bersimpati 

pada perjuangan mereka dan turut serta mendukung.   

Ketiga, latar belakang murid-murid lembaga pendidikan perempuan di 

Riau sejak era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sebagian besar 

berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Keempat, kecuali 

Sultanah Latifah School, semua lembaga pendidikan tersebut memiliki 

keterkaitan dengan Diniyah Putri Padang Panjang. Kelima, semua lembaga 

pendidikan khusus perempuan tersebut, menjadikan Islam sebagai dasar 

sekaligus alasan, sehingga lembaga-lembaga tersebut lebih merupakan 

lembaga pendidikan Islam, baik disebut madrasah maupun sekolah. Keenam, 

daya upaya yang ditempuh oleh para pendiri adalah terwujudnya pendidikan 

bagi kaum perempuan Riau melalui lembaga pendidikan perempuan. 

Hasilnya adalah, lahirnya perempuan-perempuan Riau yang terdidik dan 

turut mengisi pembangunan bangsa.  
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4 

 

SIMPULAN 
 

  

erempuan Riau, pada awal hingga pertengahan abad ke-20, 

menghadapi berbagai persoalan sosial dan budaya.Terutama 

menyangkut kehidupan rumah tangga dan minimnya 

kesempatan pendidikan. Akan tetapi, ada aspek positif dari budaya Melayu 

bagi kaum perempuan yang patut untuk dibanggakan. Antara lain anak-anak 

perempuan, bisa menerima pendidikan agama Islam sebelum menginjak 

remaja (akil baligh), yang berlangsung di rumah atau di surau. Pendidikan 

tradisional tersebut,telah berlangsung sebelum dan selama Pemerintah 

Hindia Belanda memperkenalkan pendidikan modern pada awal abad ke-20.  

Secara garis besar, ada dua kelompok pendapat tentang perlu-tidaknya 

perempuan bumiputera mengenyam pendidikan modern, terutama pada 

jenjang yang lebih tinggi. Pendapat bahwa anak perempuan cukup 

bersekolah rendah saja, dapat menjelaskan mengapa jumlah murid 

perempuan di Riau pada masa kolonial, jauh lebih rendah daripada murid 

laki-laki di semua jenjang pendidikan. Kaum perempuan tidak bersekolah 

setelah menginjak akil baligh, karena adat menjaga martabat mereka dengan 

cara melakukan pembatasan seperti: berkurung, cara berpakaian, tidak 

bekerja di luar rumah, perkawinan yang diatur dan pernikahan anak-anak. 

Semuanya itu untuk pembatasan kehidupan sosial perempuan di ranah 

publik, karena peran tradisional perempuan adalah di ranah domestik.  

Sementara pendapat lainnya, anak perempuan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendapat ini muncul seiring dengan 

makin meningkatnya kesadaran kaum bumiputera tentang nasib bangsa. 

Pendidikan perempuan perlu, karena ia akan menjadi istri untuk kawan 

mufakat dan sepakat; dan ia akan menjadi ibu sebagai guru pertama dan 

utama. Pendidikan modern bagi perempuan juga merupakan jalan keluar 

untuk mengatasi persoalan ekonomi dan adat.Seperti masalah perkawinan 

anak-anak, kawin paksa, permaduan atau perceraian, dan melalui 

pengetahuannya tentang kesehatan, seorang perempuan dapat mengurangi 

resiko kematian. 

 

 

P 
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Pada dasarnya, budaya Melayu mendukung pendidikan 

perempuan.Tetapi, pembatasan interaksi sosial antara perempuan dan laki-

laki tercermin dalam pemisahan pendidikan antara keduanya. Masyarakat 

tidak hanya tidak terbiasa dengan pendidikan koedukasi (pendidikan yang 

menggabungkan murid laki-laki dan perempuan) seperti yang diperkenalkan 

kolonial Belanda;tapi juga karena mereka tidak menganggap perlu 

perempuan dididik sebagaimana laki-laki dididik. Sebagai insan domestik, 

maka pendidikan perempuan adalah pendidikan yang terkait dengan 

peningkatan kemampuannya dalam masalah pengelolaan rumah tangga, 

pendidikan keluarga dan kepandaian tangan. Dalam upaya mengikuti 

perkembangan pendidikan modern yang sedang tumbuh pada awal abad ke-

20, dan sebagai jalan tengah antara pendapat yang pro dan kontra tentang 

perlu-tidaknya perempuan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari 

sekolah rendah, maka lembaga pendidikan modern khusus perempuan pun 

akhirnya didirikan. 

Sultanah Latifah Schooldidirikan bukan hanya karena perempuan Siak 

perlu mengenyam pendidikan modern sesuai dengan peran dan 

fungsinya.Tetapi juga karena keberadaannya untuk mengangkat martabat 

dan kedudukan Kerajaan Siak yang kian menurun dibandingkan dengan 

kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di Sumatera Timur. Pendirian Madrasah 

Annisapada tahun 1929,dapat dilihat sebagai apresiasi pendidikan yang 

diberikan oleh Sultan Syarif Kasim II, keyakinan sultan atas Islam dan 

kebangsaan, dan mencerminkan posisi dirinya sebagai wali umat dalam 

Kerajaan Siak.  

Madrasah Annisa dianggap dapat melengkapi Sultanah Latifah School 

dalam pendidikan agama dan mengimbangi Madrasah Taufikiyah, lembaga 

pendidikan agama khusus untuk laki-laki yang telah didirikan sejak tahun 

1917. Keberadaan Sultanah Latifah School dan Madrasah Annisa serta 

kepedulian Sultan Siak kepada pendidikan merupakan sebuah keniscayaan 

politik. Kerajaan Siak sebagai penerus dari Kerajaan Melayu Melaka dan 

Kerajaan Johor, berusaha untuk melanjutkan tradisi Kesultanan sebagai 

pendukung pengembangan agama dan pendidikan Islam. Selain itu, 

kekuasaan kolonial Belanda di Kerajaan Siak dihadapi oleh Sultan Syarif 

Kasim II dengan membangun bidang pendidikan, untuk menanamkan 

semangat keislaman dan kebangsaan. 
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Kajian ini juga berhasil menggambarkan Sultanah Latifah School 

secara lengkap dengan dipastikannya waktu didirikan pada tahun 

1927.Bukan didirikan pada tahun 1926 atau 1928, sebagaimana disebutkan 

di dalam berbagai kajian sebelumnya. Termasuk kepastian soal letak 

sekolah, penutupan tahun 1942 dan alasan-alasannya. Berdasarkan latar 

belakang dan faktor-faktor yang berpengaruh,  Tengku Agung, bukan Sultan 

Syarif Kasim II, yang menggagas dan mendirikan Sultanah Latifah School.  

Akan tetapi, karena budaya Melayu berorientasi kepada raja dan 

pandangan dunia pada waktu itu bertolak kepada laki-laki, sedangkan 

perempuan tidak berperan di ranah publik, maka sekalipun digagas dan 

didirikan oleh Tengku Agung, tetapi sekolah tersebut dianggap sebagai hasil 

perjuangan Sultan Syarif Kasim II. Selain itu, sejumlah tokoh perempuan 

elite pada awal abad ke-20 -- seperti R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, Rohana 

Kudus, dan Rahmah el-Yunusiyah -- mendirikan sekolah dengan dorongan 

orang-orang terdekat mereka. Tepatlah jika dikatakan, Tengku Agung yang 

sebenarnya mendirikan Sultanah Latifah School, sedangkan Sultan menjadi 

pendukung di belakangnya. 

Lembaga pendidikan ternyata menjadi sarana bagi Sultan Siak dalam 

upaya mengembalikan prestise kerajaan.Telah lama Kerajaan Siak 

mengalami kalah pamor ekonomi dan politik di hadapan kerajaan-kerajaan 

Melayu lainnya di Sumatera Timur yang berkembang dengan cepat setelah 

keberhasilan perkebunan tembakau. Pendirian sekolah perempuan di pusat 

pemerintahan juga merupakan femonena di sejumlah kerajaan. Kerajaan 

Siak, sekali lagi, perlu mengikuti perkembangan yang ada, agar tidak 

tertinggal.  

Pendidikan khusus perempuan tetap berlanjut hingga masa 

kemerdekaan. Kontinuitas lembaga-lembaga pendidikan khusus perempuan 

di Riau dari periode kolonial ke kemerdekaan ini, terkait erat dengan latar 

belakang pendidikan para pendiri. Mereka berasal dari Diniyah Putri Padang 

Panjang, sekolah khusus perempuan yang paling awal dan terkenal di 

Indonesia. Dari sanalah, kesinambungan pendidikan khusus perempuan di 

Riau dapat dikaitkan. 

 

Sepanjang sejarah keberadaan lembaga pendidikan perempuan di Riau, 

tujuannya tak lain adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi gender 

perempuan. Pada masa kolonial, tujuan tersebut sedikit-banyak dipengaruhi  
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oleh pandangan global yang ada pada saat itu, terutama dari dunia Islam. 

Tipe sekolah rumah dan sekolah istana, dikenal dalam sejarah Islam. Kurikulum 

pendidikan perempuan juga mirip dengan apa yang didukung oleh tokoh 

pembaharu Islam pada awal abad ke-20. Tujuan pendidikan saat itu, dapat 

dilangsungkan tanpa campur tangan pemerintah. Pada masa kemerdekaan, 

tujuan pendidikan perempuan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Indonesia 

dan kebutuhan masyarakat. Ini tampak pada pendirian dan perkembangan, 

berikut upaya reposisi lembaga dan penyesuaian kurikulum yang dilakukan 

SKPI-YKWI dan M.Ts-M.A Diniyah Putri Pekanbaru. 

Terdapat kekhasan atau keunikan dari masing-masing lembaga pendidikan 

perempuan di Riau. Kekhasan yang dimaksud: latar belakang pendiri, baik 

menyangkut latar belakang kehidupan pribadi dan dukungan orang terdekat; 

kondisi-kondisi yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Kondisi internal 

menyangkut kondisi zaman, faktor geografis, adat atau tradisi dan 

perkembangan masyarakat. Sementara, kondisi eksternal meliputi:masalah 

politik dan kebijakan pemerintah; penggunaan alternatif cara, seperti perhatian 

yang besar, penyediaan fasilitas antara lain dengan pengadaan guru, pemberian 

gaji, penyediaan asrama, transportasi, beasiswa, dan pemberian pendidikan 

melalui cara informal, non-formal dan formal. 

Sekalipun hadir pada zaman yang berbeda, tetapi ada persamaan di antara 

lembaga tersebut, yang merupakan benang merah sejarah pendidikan 

perempuan di Riau. Kesamaannya adalah sebagai berikut:lembaga-lembaga 

tersebut digagas, didirikan, dan dikelola oleh individu-individu perempuan yang 

termasuk dalam kategori kelompok elite. Mereka pada masa awal telah 

mengabdi untuk pendidikan perempuan dengan pertimbangan altruistik, dengan 

tulus dan ikhlas, menjadi pendiri, guru dan pengelola secara sukarela. Dalam 

batas-batas tertentu, kesukarelaan tersebut, dapat dijelaskan melalui unsur-unsur 

dari Teori Aksi Sukarela Talcott Parsons. Akan tetapi, dalam konteks lembaga 

pendidikan perempuan di Riau, prinsip sukarela ternyata hanya dapat diterapkan 

pada awal berdirinya lembaga tersebut. Pada masa perkembangannya, prinsip 

sukarela tidak dapat dipertahankan, karena adanya tuntutan profesionalisme. 

Begitu juga, pendirian dan perkembangan lembaga pendidikan perempuan, erat 

kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, pengaruh budaya, dan kebijakan 

pemerintah. 

Persamaan tidak hanya pada latar belakang individu pendiri dan tujuan 

pendidikan, tetapi juga pada latar belakang murid-murid sekolah perempuan 

tersebut. Mereka adalah kaum perempuan yang mengalami berbagai  
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pembatasan atas hak dasar mereka. Perubahan nasib merekalah yang 

diperjuangkan oleh para pendiri. Para pendiri tidak berjuang sendiri-sendiri. 

Setiap mereka memiliki orang terdekat yang bersimpati dan mendukung 

perjuangan mereka. Persamaan lainnya adalah dalam setiap zaman, baik 

sebelum maupun sesudah kemerdekaan, hingga masa awal Provinsi Riau 

dibentuk, lembaga pendidikan perempuan di Riau memiliki keterkaitan dengan 

Diniyah Putri Padang Panjang.  

Kecuali Sultanah Latifah School, semua lembaga pendidikan khusus 

perempuan tersebut, menjadikan Islam sebagai dasar sekaligus alasan sehingga 

lembaga-lembaga tersebut lebih merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

mengajarkan berbagai pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan 

keterampilan, baik disebut madrasah maupun sekolah. Daya upaya yang 

ditempuh oleh para pelaku adalah terwujudnya pendidikan bagi kaum 

perempuan Riau.  

Hasilnya adalah lahirnya perempuan-perempuan Riau yang terdidik, yang 

turut berperan dalam diseminasi kerajinan asli, seperti tenun Siak, dan turut 

mengisi pembangunan bangsa, terutama di bidang pendidikan. Sekalipun 

sampai akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, tingkat pendidikan kaum 

perempuan Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan 

laki-laki, dan lembaga pendidikan khusus perempuan yang masih ada 

kehilangan popularitasnya, namun pendidikan perempuan tetap berlanjut.  
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IV. Sumber Lisan (Wawancara) 

 

Chaidir, Eniwati (44 tahun) 

 Ketua Yayasan Diniyah Pekanbaru. Wawancara. Pekanbaru, Juni 2006. Ia anak 

dari Chadijah Ali, salah seorang pendiri Diniyah Putri Pekanbaru dan 

mengenyam pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 1970-an. 

 

Harahap, Abdul Manan (79 tahun).  

 Pernah menjadi guru di Madrasah Taufikiyah dan Madrasah al-Nisa. 

Wawancara. Siak Sri Inderapura, 1 November 2009.  Ia anak dari Lebai Abdul 

Muthalib di Mesjid Syahabuddin, Siak Sri Inderapura pada masa Sultan Syarif 

Kasim II berkuasa. Lebai Abdul Muthalib juga menjadi guru di Madrasah 

Taufikiyah dan mengajar mengaji murid-murid Latifah School yang tinggal di 

Istana Asseraya. Adapun Abdul Manan Harahap mengenyam pendidikan di 

Madrasah Taufikiyah dan pernah menjadi guru di sana dan di Madrasah al-Nisa. 

Ketika wawancara dilakukan, kondisi fisiknya masih sehat dan daya ingatnya 

cukup bagus. 

 

Hasnah, Encik (71 tahun). 

 Tokoh Perempuan Riau yang melestarikan Tenun Siak. Wawancara. Pekanbaru, 

30 Juni 2009. Ia tidak bertemu dengan Tengku Maharatu, tetapi ibunya belajar 

menenun dari istri Datuk Bandar Jalil, Hajah Aminah, yang sering dipanggil 

Sultan untuk bekerja di istana. Dari ibunya, Hajah Aminah, dan Makcik 

Rokayah, Encik Hasnah belajar menenun dan menekat. Makcik Rokayah ini 

adalah saudara angkat Sultan Syarif Kasim II, yang kemungkinan besar tinggal 

di sekitar istana Siak dan belajar tenun dari Tengku Agung atau Tengku 

Maharatu.     

 

Hurmain (59 tahun).   

 Pernah menjadi guru di Diniyah Putri Pekanbaru. Wawancara.  Pekanbaru, 5 

April 2011. 

 

Jamil, O.K. Nizami (73 tahun). 

 Ketua LAM Siak dan Pengurus LAM Riau. Wawancara. Pekanbaru. 30 Oktober 

2009. Ia lahir di Kampung Dalam, Siak Sri Inderapura. Namanya diberikan oleh 

Sultan Syarif Kasim II dan Tengku Maharatu. Ia juga bercerita berdasarkan kisah 

dari kedua orang tuanya, ibunya adalah anak angkat Tengku Maharatu, 

sementara ayahnya adalah sekretaris pribadi Sultan Syarif Kasim II. Karena 

pengabdian ayahnya, Muhammad Jamil, maka pada tahun 1936 diberi gelar 

Orang Kaya oleh Sultan. Berbagai kisah yang didengar dari kedua orang tuanya 

telah dibukukan dalam autobiografinya (2008).    

 

Malin, Asmah (83 Tahun).  
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Salah seorang pendiri Diniyah Putri Pekanbaru. Wawancara. Pekanbaru. Jum‟at, 

2 Juli   2010.   Asmah Malin adalah pelaku sekaligus saksi mata pendirian 

lembaga pendidikan Diniyah Putri Pekanbaru. Sekalipun telah berusia lanjut, 

namun Ibu Asmah Malin  masih tampak sehat dan memiliki ingatan yang jelas, 

sekalipun untuk kapan tepatnya suatu peristiwa, ia tidak ingat lagi. 

 

Mesir, Sariban (w. 2007). 

 Pernah menjadi kepala SKPI YKWI (1975). Wawancara. Pekanbaru, Juni 2006.  

Ia juga menjadi ketua YKWI hingga meninggal (1988-2007). Selain 

kesaksiannya untuk keberadaan YKWI pada masa awal, Sariban Mesir juga 

dapat dimintai keterangan tentang keberadaan Diniyah Putri Pekanbaru pada 

masa awal. 

 

Muchlis, Amir (49 tahun)  

 Sekretaris Yayasan Diniyah Putri. Wawancara. Ia banyak membantu 

memberikan keterangan untuk sejarah Diniyah Putri Pekanbaru, terutama tahun 

1990 ke atas.  

 

Muin, Rusjdi (66 tahun). 

Pengurus YKWI. Wawancara. Pekanbaru, 12 dan 16 Juni 2010. Ia juga anak dari 

Syamsidar Yahya. Saat ini menjadi pengurus YKWI. Wawancara berlangsung di 

rumahnya di area kompleks YKWI di Jalan Hasyim Asy‟ari Pekanbaru pada 12 

dan 16 Juni 2010. 

 

Muthalib, Rugayyah binti Lebai Abdul (84 tahun). 

 Murid Madrasah al-Nisa. Wawancara. Siak Sri Inderapura, 1 November 2009. 

Setamat dari Madrasah al-Nisa tingkat Tsanawiyah, ia pernah menjadi guru 

privat dari anak angkat Tengku Maharatu, bernama Tengku Hadibah. Dia 

bertemu dengan Tengku Maharatu dan Sultan Syarif Kasim II. Rugayyah adalah 

satu di antara sedikit murid Madrasah al-Nisa yang masih bisa ditemui.  Namun  

daya ingatnya mulai mengabur (seperti tidak bisa mengingat tahun suatu 

peristiwa secara tepat) dan tidak selalu dapat diwawancarai karena faktor usia 

dan kesehatan. Akan tetapi, ia dapat menceritakan pengalaman hidupnya secara 

garis besar.  

 

Rehayati, Rina (39 tahun). 

Pengurus Yayasan Diniyah Pekanbaru. Wawancara. Pekanbaru, 4 September 

2007. Ia juga menjadi guru di Diniyah Putri Pekanbaru dan sebagai alumni 

Diniyah Putri Padang Panjang, ia dapat melihat sejumlah perbedaan antara kedua 

lembaga khusus perempuan tersebut.  

 

Saibun, Hasminar (69 tahun). 

Ketua YKWI dan Pengurus Panti Asuhan Amanah YKWI. Wawancara. 

Pekanbaru, 12 Juni 2010. Ia meninggal pada akhir tahun 2011 yang lalu. 
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Saleh, Rukaiyyah (71 tahun). 

Alumnus KMI Diniyah Putri Padang Panjang. Wawancara. Pekanbaru, 9 April, 

23 April dan 11 Juni 2008. Ia juga mengalami zaman tatkala perempuan di 

Pekanbaru masih sulit untuk dapat bersekolah, terutama keluar daerah, seperti 

Padang Panjang.  

 

Suhaili, H. (89 tahun). 

Panitia Pembangunan Gedung Diniyah Putri Pekanbaru. Wawancara. Pekanbaru, 

13 dan 19 Mei 2010. Suhaili bersama-sama Chadijah Ali pernah menjadi 

pegawai Jawatan Penerangan Kabupaten Kampar. Ia juga menjadi ketua 

Masyumi kota Pekanbaru, sementara Chadijah Ali aktif di Aisyiah dan 

Syamsidar Yahya menjadi Ketua Muslimat Masyumi.  

 

 

Sulaiman, Siti Ahmai (67 tahun). 

Alumni Diniyah Putri Padang Panjang. Wawancara. Pekanbaru, 9 Pebruari 2008. 

Ia mengalami zaman tatkala perempuan di Inderagiri Hilir, masih sulit untuk 

dapat bersekolah, terutama keluar daerah, seperti Padang Panjang dan 

Yogyakarta.  

 

Syafrida (52 tahun) 

Murid Diniyah Putri Pekanbaru Angkatan 1972. Wawancara. Pekanbaru. 18 Juli 

2006 dan29 April 2011. Ia adalah murid Diniyah Putri angkatan awal 1972. Ia 

bertemu dengan Chadijah Ali dan dapat bercerita tentang pengalamannya berada 

di pondok pesantren. 

 

Ulya, Miftah (33 tahun). 

 Kepala Pondok Pesantren Diniyah Putri Pekanbaru. Wawancara, Pekanbaru, 2 

April 2011.  
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DR. WILAELA, M.Ag,dosen tetap di 

Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau, lahir di Alas-Sumbawa, 2 
Agustus 1968. Ia menamatkan SD dan 
SMP-nya di Alas-Sumbawa-NTB (1979-
1985) dan melanjutkan ke Madrasah 
„Aliyah Mu’allimat Muhammadiyah 
Yogyakarta (1985-1988). Gelar S-1 ia 
peroleh dariFakultas Adab Jurusan Sejarah 
Kebudayaan Islam IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (1988-1993).Pendidikan  S-2 di Pascasarjana IAIN Iman 
BonjolPadang dengan jurusan yang sama (1995-1997) dan berhasil 
meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Sejarah di Universitas 
Padjadjaran Bandung (2008-2012).  

Putri pertama pasangan dari H. Umar Imran Rekes (Alm) dan 
Hj. Umie Salamah inipernah menjadi Sekretaris Pusat Studi Wanita 
(PSW) UIN Suska Riau ( 2001- 2007 & (2007-2011), Sekretaris 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau (2007– 
2008)dan sejak tahun 2013 diamanatkan menjadi Kepala Pusat 
Penelitian dan Penerbitan UIN Suska Riau. Di samping kesibukannya 
di kampus, pesertaSandwich Program di Universiteit Leiden, 
Netherlands pada September-Desember 2010 ini, juga aktif dalam 
sejumlah organisasi sosial dan profesi. Diantaranya menjadi: Wakil 
Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Riau (2007-2010 & 2011-
sekarang), Pengurus  Bidang Sejarah dan Budaya “Pusat Data dan 
Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri)  (2004-2008  & 2008-
sekarang), Koordinator Bidang Kerjasama Madrasah Development 

Center (MDC) Depag Provinsi Riau (2005-2009) dan Koordinator 
LAPIS Local Group, AusAID, di Riau (2004-2008).  

Beberapa penelitian penting pernah dilakukannya, ada yang 
bersifat individudan ada yang bersama tim. Diantaranya penelitian 
tentang: Pemetaan Madrasah Pendidikan Dasar di Riau(2004);Pemetaan 
Kebutuhan dan Potensi Madrasah  di Pekanbaru dan Kampar(LAPIS 
AusAID, 2005);Kajian Anak Usia Sekolah Putus/Tidak Sekolah di Provinsi 
Riau(Pusdatin Puanri, 2006);Perempuan dan Pendidikan: Profil Diniyah 

Putri Pekanbaru (LPM UIN Suska Riau, 2007);Prosopografi Dekan 
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Perempuan UIN Suska Riau(UIN Suska Riau, 2008), Penelurusan Naskah 
di Riau(2012), dan Islam dan Kebudayaan Melayu di Riau (2013) dan 
Kerajaan Pelalawan (2013). 

Selain meneliti, ia juga aktif menulis sejumlah karya publikasi  
dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah. Beberapa diantaranya: 
Pedoman Panduan Pendidikan Agama untuk MTs Provinsi Riau(2005 & 
2006); “Pendahuluan” Menjaring Mutiara(2007); “Encik Hasnah: 
Menekat Budaya” Dalam Mutiara Yang Terjaring(2008); “Hamka 
Sebagai Sejarawan Indonesia” (2008); “Biografi Dekan Perempuan 
UIN Suska Riau,” Bunga Rampai Dalam Dinamika Sosial Pendidikan di 

Riau(2008); “Pengantar”Dalam Direktori Perempuan Riau(2008); 
“Chadijah Ali: Tokoh Pendidikan Perempuan Riau” dalam Jurnal 

Perempuan, Agama, dan Jender (2009); “Perempuan dan Sejarah” dalam  
Perempuan Riau Bicara (2009);Air Bersih untuk Sabah Auh (2010); “SSK 
II dan Pendidikan di Kerajaan Siak”(2010); “Perempuan dalam 
Budaya Melayu” (2010); “Pendidikan Perempuan Masa 
Lalu”(2011);“Tengku Agung Kartini Riau” (2011); “Pendidikan 
Perempuan Riau dari Masa ke Masa” Jurnal Perempuan, Agama, dan 

Jender(2011); Perempuan dalam Lingkaran KDRT (2011); Perempuan 
Dalam Budaya Melayu ( 2012); Ketika Negara Memberi Amanah (2012). 

Karya-karya presentasi antara lain: “Sekitar Metode Sejarah,” 
Makalah Presentasi Seminar Pendahuluan Penulisan Buku Perempuan 
Pejuang Riau (Pekanbaru, 2010); “Sultanah Latifah School di Kerajaan 
Siak” Presenting a paper onInternational Conference on “History, Culture, 
and Identity in Colonial and Post Colonial Indonesia” at the Fakulteit Social 
en Wetanschappen, Leiden University (Netherlands, 2010); “Pendidikan 
Perempuan di Riau: Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri 
Pekanbaru,” Makalah Presentasi Konferensi Nasional Sejarawan IX 
(Jakarta, 2011); “Wacana Jender,” Makalah Presentasi Sosialisasi Jender 

bagi Dosen Perguruan Tinggi di Pekanbaru(Pekanbaru, 2011); 
“Pendidikan Perempuan di Riau” Presentasi Seminar Nasional 

Sandwich Like Program(Padang, 2011); “Sejarah Pendidikan 
Perempuan di Riau: Dari Latifah School hingga Diniyah Putri 
Pekanbaru,” Makalah Presentasi Mengenal Sejarah Lokal Menguatkan 
Karakter Bangsa” (Pekanbaru 2011); “Syamsidar Yahya Tokoh 
Pendidikan Perempuan Riau” Makalah Presentasi dalam acara Bedah 
Buku Syamsidar Yahya Tokoh Perempuan Sumatera (PRBF, 2012);  
“Pelatihan Observasi Situs Sejarahn bagi Mahasiswa” (Pekanbaru, 
2013).*** 
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