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Pendahuluan 

Tinjauan historiografi Indonesia menunjukkan bahwa penjajahan Jepang 

dianggap sebagai salah satu era tergelap dalam sejarah3. Baik dalam narasi 

maupun deskripsi, kekerasan, kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan, serta 

kesengsaraan menjadi cerita menonjol masa ini. Di satu sisi, narasi dan deskripsi 

tersebut boleh jadi adalah cerminan realitas  zaman berdasarkan kesaksian 

orang-orang yang mengalaminya. Namun demikian, di lain sisi, paparan 

Bambang Purwanto tentang penjajahan yang tidak semata-mata berkaitan 

dengan kekuatan politik, eksploitasi, dan kekejaman4 layak pula 

dipertimbangkan. Terutama, apabila disandingkan dengan pernyataan Shigeru 

Sato tentang generalisasi kecenderungan penulisan sejarah Indonesia periode 

Jepang yang semata-mata menekankan perubahan politik. 

A variety of experience can be observed within each small community as 
well...Although these interviewees often state that they saw wartime poverty, 
they admit...that they themselves never experienced any comparable 
hardship. Some even managed to accumulate considerable personal wealth 
in this dark era...Japanese occupation had a profound impact on Indonesia in 

                                                             
1 Tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Secara khusus, 

saya berterimakasih kepada Indonesia Visual Art Archieve (IVAA) yang telah memilih 
saya sebagai salah satu penerima hibah dan memfasilitasi segala kebutuhan penelitian 
ini. Terimakasih pula saya haturkan kepada Prof. Dr. Bambang Purwanto dan Dr. Sri 
Margana yang telah membuka perspektif tentang kehidupan masa perang dan 
membekali keterampilan menggunakan sumber-sumber alternatif guna m emperkaya 
historiografi Indonesia. Tidak ketinggalan, saya pun mengucapkan terimakasih kepada 
Krida Amalia Husna atas segala saran dan kritik selama penulisan. 

2 Alumnus program pascasarjana Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Gadjah Mada. 

3 Lihat Shigeru Sato, “Daily life in wartime Indonesia, 1939-1949”, dalam Stewart 
Lone (ed), Civilians in wartime Asia: From the Taiping Rebellion to the Vietnam War, 
(Conneticut: Greenwood Press), hlm. 159-160). 

4 Bambang Purwanto, Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!, (Yogyakarta: 
Ombak, 2006), hlm. 11-27. 



2 
 

a whole range of fields...The changes in these fields looked so fundamental 
and irreversible...so called transformation...this swayed the historiography of 
modern Indonesia for decades. The most notable transformation was in the 
fieldd of politics...Being mesmerized with these transformation, historians 
have tended to overlook the fundamental continuity...historians have 
scrutinized the political changes...ignored the lives of ordinary people5. 

Dalam konteks ini, membangun tulisan yang menekankan keragaman 

narasi dan deskripsi pun perlu dilakukan. Salah satunya ialah menghadirkan 

subjek minoritas seperti perempuan. Hal ini penting dilakukan sebab selain 

“sejarah Indonesia adalah sejarah laki-laki”6 narasi historiografi Indonesia 

perempuan masa Jepang semata-mata hanya tentang Fujinkai sebagai satu-

satunya organisasi perempuan, bagian alat propaganda7. 

Fuzinkai…tidak dipandang termasuk pergerakan wanita Indonesia…karena 
tidak menunjukkan tujuan yang jelas yang bersifat untuk memajukan atau 
meninggikan derajat wanita dengan menghilangkan deskriminasi. Semua 
usaha semata-mata dimaksudkan untuk memenangkan peperangan yang 
dipimpin oleh Jepang8. 

Terkait dengan kebutuhan ini, ada berbagai topik seputar perempuan 

yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian. Beberapa diantaranya ialah aktivitas 

perempuan di sektor sosial ekonomi, biografi atau prosopografi perempuan 

                                                             
5 Ibid., hlm. 162-163. Bandingkan dengan Goto Ken’ichi, “Modern Japan and 

Indonesia: The dynamics and legacy of wartime rule”, dalam Peter Post dan Elly Touwen-
Bouwsma (ed), Japan, Indonesia, and the war: myth and realities, (KITLV Press: Leiden, 
1997), hlm. 14-15. 

6 Chistine Dobbin, “The Search for Women in Indonesian History”, dalam Ailsa 
Thomson Zainnudin (ed), “Kartini Centenary Indonesian Women Then and Now”,  Annual 
Indonesia Lecture Series No.5, 1979, hlm. 44-51. Lihat pula Jean Gelman Taylor, “Image 
of The Indonesia Revolution”, dalam Jane Drakard and John Legge, “Indonesian 
Independence Fifty Years on 1945-1995”, Annual Indonesia Lecture Series No.20, 1995, 
hlm. 13; Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2005), 
hlm. 114-115; serta Bambang Purwanto,op.cit, hlm. 29. 

7 Lihat Nani Soewondo dan N.  Soerasno, Kedudukan Wanita Indonesia dalam 
Hukum dan Masjarakat, (Djakarta: Timun Mas.1995), hlm. 56;  Konggres Wanita 
Indonesia, Sedjarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesi, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1978), hlm. 56;  Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita 
Indonesia, hlm. 34; Cora Vreede de Stuers, “The Indonesians Woman: Struggles and 
Achievement”, a.b. Elvira Rosa (dkk), Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan 
Pencapaian, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 147; dan Saskia E. Wieringa, “The 
Politization of Gender Relations in Indonesia”, a.b. Hersri Setiawan, Penghancuran 
Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Garba budaya dengan Kalyana Mitra, 1999), 
hlm. 140; serta Anton E. Lucas, “Wanita dalam Revolusi: Pengalaman Selama 
Pendudukan dan Revolusi, 1942-1945”.  Prisma 5, Mei 1996, hlm. 17-18. 

8 Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali,1984), hlm. 134. 
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mandiri, gerakan perempuan, gambaran perempuan, sejarah keluarga, budaya 

perempuan, serta hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak ketinggalan, topik 

seperti kelompok perempuan, etnisitas, ekonomi, serta penerbitan sumber pun 

tidak kalah menarik untuk ditulis9. 

Tulisan ini secara khusus mengkaji konstruksi (ke)perempuan(an) 

Indonesia masa penjajahan Jepang. Disamping, belum pernah dikaji10, pemilihan 

topik ini didasarkan tiga asumsi. Pertama, gambaran perempuan setiap zaman 

tidak bersifat alamiah melainkan sengaja dibentuk. Kedua, pembentukan 

gambaran perempuan, khususnya mengenai tubuh, kiranya tidak bersifat 

permanen. Ketiga, pemerintah (kolonial) turut menentukan gambaran dan bentuk 

(ke)perempuan(an) sekaligus memposisikan perempuan sebagai agen politik. 

Lebih lanjut, memanfaatkan budaya visual berbagai surat kabar dan majalah 

sezaman sebagai sumber, tulisan ini berturut-turut akan memaparkan tiga hal 

pokok. Pertama, kebijakan rezim Jepang terkait perempuan. Kedua, gambaran 

maupun citra perempuan Indonesia di masa penjajahan Jepang dalam budaya 

visual surat kabar dan majalah sezaman. Terakhir, budaya visual sebagai rekaan 

sekaligus realitas zaman. 

 

Perempuan ‘Zaman Baru’ 
 ‘Zaman Baru’ biasa digunakan untuk menyebut masa penjajahan 

Jepang. Di samping sebagai pembeda dengan rezim sebelumnya, istilah ini 

sengaja digunakan untuk semakin menyebarluaskan kebijakan politik Jepang 

tentang Pan Asia. Dalam konteks ini, ‘Zaman Baru’ ialah orde dimana Indonesia 

sebagai bagian kesatuan Asia dipimpin Jepang sebagai sesama bangsa Asia, 

dimurnikan sebagai bangsa Asia, dibebaskan dari segala sesuatu yang serba 

                                                             
9 Selengkapnya silakan simak Kuntowijoyo, op. cit., hlm. 120-128. 
10 Bandingkan dengan tulisan Elsbeth Locher Scholten dan Widya Fitrianingsih 

tentang konstruksi maupun citra perempuan Hindia Belanda serta Saskia E. Wieringa 
dan Julia Suryakusuma tentang konstruksi perempuan rezim Sukarno dan S oeharto. 
Simak Elsbeth Locher Scholten, “Pakaian Musim Panas dan M akanan Kaleng 
Perempuan Eropa dan G aya Hidup Barat di Hindia Tahun 1900-1942”, dalam Henk 
Schulte Nordholt (ed), Outward Appearances: Tren, Identitas Kepentingan, (Yogyakarta, 
LKiS, 2005, hlm. 221-266; Widya Fitrianingsih, “Citra Perempuan dalam Pariwara di 
Hindia Belanda”, dalam Sri Margana dan M. Nursam (ed), Kota-kota di Jawa: Identitas, 
Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 87-103; Saskia 
E. Wieringa, op.cit.; serta Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial 
Keperempuanan Orde Baru, (Depok: Komunitas Bambu, 2011). 
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kebarat-baratan, serta  diarahkan untuk mencapai kemakmuran bersama Asia 

Timur Raya11. 
Gambar 1 

Zaman Baru 

 
Sumber: Panji Poestaka, 2 Mei 1942 serta Asia Raja , 7 Mei 1942 

Pandji Poestaka, salah satu majalah sezaman pimpinan Armijn Pane, 

misalnya memuat penjelasan bahwa ‘Zaman Baru’ ialah zaman dimana “angin 

yang bertiup akan terasa sejuk-segar bagi orang yang sehat dan menggigil atau 

memicu penyakit kambuhan bagi orang yang berpenyakit”12. Di samping itu, 

periode ini sekaligus menandai akhir kekuasaan Belanda serta kebaruan 

maupun pembaharuan. 

Baroe dalam soesoenannja, baroe dalam bentoeknja, baroe dalam 
persatoeannja, baroe dalam kemakmoerannja. Segala sesoeatoe jang 
baroe, jang melipoeti Asia raja ini...dapat kita tjapai...djika membentoek 
persatoean diantara golongan-golongan dan bangsa-bangsa Asia...Doenia 
Asia haroes di tangan orang Asia...sehingga sepatoetnja kita berseroe 

                                                             
11 Penjelasan lebih lanjut Pan Asia lihat Ken’ichi Goto, Jepang dan Pergerakan 

Kebangsaan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) serta Mark R. Peattie, 
“Japanese attitudes toward colonialism, 1895-1945”, dalam Ramon H. Myers dan Mark 
R. Peattie, The Japanese colonial empire, 1895-1945, (Pricenton: University Pricenton 
Pers, 1984), hlm 80-127. 

12 Kutipan selengkapnya ialah “ Angin jang bertioep akan terasa sedjoek segar 
oleh orang jang sehat dan akan menggigil atau kamboeh sakitnja, bagi orang jang 
berpenjakit”. Lihat “Menghadapi Zaman Baroe”, Pandji Poestaka, hlm. 182. 
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A.A.A. karena matahari soedah terbit dan V(ictori) soedah Val (djatoeh), 
sampai petjah belah13. 

Di Indonesia, secara khusus di Jawa, implementasi ‘Zaman Baru’ 

mencakup tiga hal. Pertama, penguatan rasa cinta tanah air dan semangat Asia 

Timur Raya. Kedua, pemberdayaan tanah kosong untuk ditanami berbagai 

tanaman berguna. Terakhir, memuliakan dan menghargai pekerjaan tangan14. 
Gambar 2 

Perempuan Zaman Baru 

 
Sumber:Pradjoerit, 10 Agustus 1944 

Sementara itu, salah satu agen utama penyokong dan pelaksana ketiga 

hal tersebut ialah perempuan. Hal ini sebagaimana dipaparkan M. Ulfah Santosa. 

Perempuan ‘Zaman Baru’, mengutip M. Ulfah Santosa, (di)wajib(kan) untuk 

bekerja giat menyusun masyarakat baru. Beberapa diantaranya ialah 

menjalankan kewajiban sebagai perempuan (menjadi istri yang baik dan ibu 

bijaksana), mengatur rumah tangganya secara hemat, serta menyediakan 

makanan yang murah namun sehat. 

Kaoem wanita wadjib djoega oentoek bekerdja segiat-giatnja, oentoek ikoet 
menjoesoen masjarakat baroe...Dalam pembangoenan masjarakat baroe ini, 

                                                             
13 Lihat “Pergerakan 3A, Pandji Poestaka, hlm. 117. 
14 “Gerakan Hidoep Baroe Moelai Direntangkan”, Djawa Baroe, 15 Maret 1945, 

hlm. 7. 
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kita, kaoem wanita ta’ boleh tinggal diam...wanita...haroes mendjalankan 
kewajibannja dengan sebaik-baiknja, mengatoer roemah tangganja dengan 
hemat, menjediakan makanan jang moerah tapi sehat15. 

Di samping itu, perempuan ‘Zaman Baru’ pun memiliki kewajiban pokok seperti 

menghilangkan adat barat, hidup sederhana, menabung, menjadi ibu dan pemudi 

keluarga, serta menjaga kesehatan anak. Tidak ketinggalan, perempuan pun 

turut andil dalam latihan perang, baris-berbaris, bahaya udara, kebakaran, serta 

kecelakaan sebagai bentuk kesigapan dan kesiapan hidup dalam peperangan16. 

Tidak hanya secara tektual, berbagai kewajiban perempuan ‘Zaman Baru’ 

itu disosialisasikan (baca: dipropagandakan) melalui berbagai ragam budaya 

visual. Diantaranya melalui komik, karikatur, serta pariwara komersial maupun 

nonkomersial. Tidak ketinggalan, foto-foto di berbagai surat kabar dan majalalah 

sezaman pun turut memiliki peran dalam menyebarluaskan dan meyakinkan 

kewajiban-kewajiban tersebut. 

 

Perempuan Timur 
Periode antara dua perang dunia merupakan puncak pembaratan di 

Hindia Belanda. Berdasarkan sumber dari berbagai petunjuk manual rumah 

tangga serta majalah dan surat kabar perempuan, Elsbeth Locher Scholten 

menulis bahwa perempuan Eropa berkontribusi besar dalam proses pembaratan 

itu. “Mereka mengambil alih peran perempuan Indo sebagai guru-guru gaya 

hidup kolonial di Hindia”17. Tidak hanya itu, mereka semakin “memperkuat tradisi-

tradisi Eropa melalui berbagai organisasi perempuan dan institut pelatihan”18. 

Salah satu bentuk pembaratan perempuan di Hindia Belanda, masih 

mengutip Elsbeth Locher Scholten, adalah pakaian musim panas. Dalam 

perkembangannya, pakaian yang mengacu pusat mode dunia seperti Paris dan 

New York ini bahkan semakin merambah perempuan pribumi. Tidak hanya 

(di)hadir(kan) dalam lembaga pendidikan, pakaian inipun (di)tampil(kan) di 

                                                             
15 M. Ulfah Santosa, “Kaoem Wanita dalam Masjarakat Baroe”, Djawa Baroe, 1 

April 1943. 
16 Nj. Soenarjo Mangoenpoespito, “Perempoean dalam Masa Perang”,  Djawa 

Baroe, 15 April 1944, hlm. 5. 
17 Lihat Elsbeth Locher Scholten, op.cit., hlm. 223 dan 257. 
18 Ibid., hlm. 258. 



7 
 

berbagai ruang publik maupun tempat-tempat olahraga19. Selain itu, pembaratan 

terpancar melalui sikap perempuan Eropa di Hindia Belanda yang mengganti 

nasi dengan sayur-sayuran Eropa, mengimpor masakan kaleng, serta 

menyelenggarakan pelatihan memasak makanan Eropa bagi juru masak lokal20. 

Tidak ketinggalan, proses pembaratan terlihat dari konstruksi kecantikan. Dalam 

hal ini, perempuan dapat disebut cantik apabila “memiliki kulit putih, mulus, 

berhidung mancung, dan sebagainya, seperti ciri-ciri perempuan Eropa”21. 
Gambar 3 

Melenyapkan Simbol Barat 

 
Sumber: Djawa Baroe, 1 Maret 1944 

Berbagai bentuk pembaratan tersebut berakhir seiring ekspansi Jepang22. 

Disesuaikan dengan semangat “Zaman Baru”, usaha-usaha penghapusan 

segala sesuatu ‘berbau’ Barat dilenyapkan. Tidak hanya merusak berbagai 

                                                             
19 Lihat Dwi Ratna Nurhajarini, “Kain Kebaya dan Rok Pakaian Perempuan 

Yogyakarta Awal Abad ke-20”, dalam Sri Margana dan M. Nursam, op.cit., hlm. 117-129. 
20 Lihat Elsbeth Locher Scholten, op.cit., hlm. 243-251. 
21 Widya Fitrianingsih, op.cit., hlm. 99. 
22 Lihat Elsbeth Locher Scholten, op.cit., hlm. 253. 
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bangunan simbol kekuasaan Barat23, usaha ini mula-mula dilakukan dengan 

membandingkan perempuan Amerika dengan perempuan Jepang. Salah 

satunya sebagaimana kutipan Djawa Baroe berikut ini. 

Perempuan Nippon gaja dan tingkah lakoenja....djelita...perempoean 
Amerika...menantang...perempoean Nippon memanjakan soeminja, sedang 
perempoean Amerika dimanjakan soeminja!...perempoean Nippon iboe jang 
baik...istri jang setia, tjakap mengoeroes anak, keloearga, dan roemah 
tangga...perempoean Amerika...hendak menjamai menjamai kaoem lelaki, 
malah terkadang ingin mengatasinja24. 

Tidak hanya dilukiskan sebagai perempuan jelita, ibu yang baik, serta istri 

setia, perempuan Jepang pun digambarkan sebagai perempuan berbudi halus 

dan berbakti. Hal ini kontras dengan perempuan Amerika yang digambarkan 

bertabiat buruk dan senantiasa menyengsarakan suami. 

Kaoem laki-laki moesoeh, Amerika jang senantiasa sengsara oleh tabi’at 
sewenang-wenang kaoem wanita jang sombong, senewen, dan soeka 
mewah-mewah itoe, betapa tjemboeroenja mereka akan soeami 
Nipon...Memang kaoem wanita Nippon haloes boedinja dan sesoeai 
soenggoeh dengan keroemah tanggaan...Mereka selaloe diadjar...Semasa 
ketjil...menoeroet orangtoenja, setelah ia mendjadi istri orang, maka ia 
haroes menoeroet soeminja dan setelah landjoet oesianja haroes menoeroet 
anaknja25. 

Usaha memperkuat citra perempuan Jepang pedoman dan teladan 

dilakukan pula dengan menampilkan gambar(an) perempuan Belanda atau 

kebelanda-belandaan. Secara umum, perempuan kelompok ini digambarkan 

boros, bergaya hidup mewah, suka pesta-pesta, suka bersolek, dan sama sekali 

tidak memiliki kepekaan sosial. Hal ini antara lain dapat ditemukan pada sosok 

Njonja Sastramewah dalam komik berjudul “Pengaruh Zaman”26. 

Meskipoen Toean Sastra boleh dikatakan besar gadjinja, tetapi keadaan 
roemah tangganja tidak boleh dikatakan sempoerna. Pendapatan seboelan 
hanja tjoekoep oentoek seboelan, sedikitpoen ta' lebih. Apa sebab? Ta' lain 
karena hanja ta' maoe ketinggalan dengan teman-temannja, selaloe toeroet 
berlomba-lomba, tidak oentoek mentjapai  sesoeatoe jang bermanfa'at, tetapi 

                                                             
23 Pelenyapan simbol Barat ini dapat dibaca pula dalam Thee Kian Wie, “The 

Indonesian economy during the Japanese occupation”, Masyarakat Indonesia, volume 
39, nomor 2, Desember 2013, hlm. 336. 

24 Hj. H. Diah, “Wanita Nippon dan Amerika: Sifat Perempoean Nippon Djelita, 
Sifat Perempoean Amerika Menantang”, Djawa Baroe, 1 Juni 1945, hlm. 9. 

25 Lihat “Kaoem wanita Dimasa Peperangan”, Djawa Baroe, 1 November 1944, 
hlm. 27. 

26 Gambaran selengkapnya Njonja Sastramewah dapat disimak dalam 
penjelasan tentang perempuan (per)kota(an). 
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oentoek melebihi, menjilaoekan mata teman-temannja. Maloe rasanja kalaoe 
memakai badjoe jang tidak menarik perhatian orang, maloe rasanja djika tiap-
tiap tahoen tidak mengoendang teman-temannja oentoek dijamoe dengan 
serba hebat, sehingga sekalian tamoe mengatakan, "wah boekan main!", 
pendek kata maloe dalam berboeat segala-gala jang tidak melebihi teman-
temannja. 
 

Pada akhirnya, perbandingan ketiga kelompok perempuan ini 

mengandung dua makna. Pertama, pembentukan citra perempuan Timur yang 

lebih agung daripada Barat27. Kedua, melegitimasi kekuasaan Jepang sebagai 

pemimpin Asia unggul dan berbudaya luhur. Hal ini diperkuat melalui tampilan 

foto serta profil perempuan Jepang teladan, perempuan Asia yang patut ditiru,  

serta perempuan Indonesia yang telah berhasil meneladani perempuan Jepang.  
Gambar 4 

Perempuan-perempuan ‘Teladan’ 

 
Sumber: Djawa Baroe,1 Februari 1943 dan 1 Januari 1944. 

Penghapusan pengaruh Barat di “Zaman Baru” dilakukan di rumah tangga 

Indonesia. Dalam hal ini, perempuan, secara khusus ibu rumah tangga, memiliki 

(dibebani) tanggungjawab untuk mewujudkan usaha tersebut. 

Sekarang kita menghadapi doenia baroe, sosoenan baroe, menoedjoe Asia 
Timoer Raja dibawah pimpinan saoedara toea Nippon. Kaoem iboe boekan 
sedikit kewadjiban kita dalam menoedjoe tjita-tjita moelia itoe...kewadjiban 

                                                             
27 Lihat “Menindjaoe Kalangan Wanita Indonesia”, Pandji Poestaka, 8 April 1942. 



10 
 

kita jang pertama ialah menghapoes sama sekali segala pengaroeh barat 
jang boeroek...membersihkan roemah tangga dari “baoe barat”28. 

Gambar 5 
Mode Pakaian Asia Timur Raya 

 
Sumber: Djawa Baroe, 1 Mei 1943 

Adapun sasaran utama program ini (sekali lagi) adalah perempuan-perempuan 

kelas atas dan menengah. Dalam hal ini, mimik, gerak-gerik, cara berpakaian, 

makanan, maupun bahasa yang dianggap kebarat-baratan dilarang lalu diganti 

dengan gaya hidup serba (ke)Timur(an). 

Didalam tjara dan ragam penghidoepan sehari-hari pada oemoemnja orang-
orang, teroetama kaoem tjabang atas dan kaoem pertengahan yang selaloe 
terpelajar selaloe disesoeaikan dengan tjara barat baik dalam gerak-lagoe, 
gerak-gerik, tjara berpakaian serta makanannja, tjara mengatoer roemah 

                                                             
28 Lihat “Kaoem Iboe dalam Menoejoe Asia Raja”, Pandji Poestaka, hlm. 345. 



11 
 

pela bahasanja jang dipergoenakan sehari-hari...Berhoeboeng dengan ini, 
maka Huzinkai menghendaki soetoe propaganda29. 

Pelenyapan pengaruh barat dalam rumah tangga dilakukan pula melalui 

propaganda kebaya, baju kurung, dan sarung sebagai pakaian perempuan 

Timur. Tidak hanya menggencarkan ketiga jenis pakaian tersebut sebagai mode, 

upaya membentuk citra perempuan Timur melalui pakaian dihadirkan pula 

melalui pariwara komersial. Konkretnya, hampir semua perempuan dalam 

pariwara di surat kabar maupun majalah sezaman tidak lagi mengenakan 

pakaian musim panas maupun busana Barat lainnya30. 
Gambar 6 

Mode Pakaian Perempuan Timur31 

 
 

Sumber: Pandji Poestaka, 16 Mei 1942 dan 6 Juni 1942 

Cara lain melenyapkan pengaruh Barat dalam rumah tangga terlihat dari 

propaganda makanan lokal sebagai menu konsumsi sehari-hari. Sehubungan 

dengan hal ini, kue-kue Barat seperti spekkoek atau mokkataart dihilangkan dan 

                                                             
29 Nj. Soenarjo Mangoenpoespito, “Pembentoekan Kehidoepan Baroe”, Djawa 

Baroe, 1 April 1945, hlm. 27. 
30 Lihat “Kaoem Iboe dalam Menoedjoe Asia Raja”, Pandji Poestaka, 13 J uni 

1942. 
31 Bandingkan dengan pakaian-pakaian yang dikenakan perempuan dalam 

pariwara kecantikan. 
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diganti penganan seperti dodol, wajik, singkong, keripik, karang gesing, bongko 

meniran, dan sebagainya32. Tidak ketinggalan, rijst tafel pun diganti menu 

‘sederhana’ seperti nasi urap, sayur bayam, lodeh, urap, dan sejenisnya. Adapun 

upaya lain yang dilakukan ialah propaganda masakan Jepang seperti nasu no 

shigi yaki (makanan orang desa di Jepang berupa terong yang digoreng dengan 

minyak sedikit dan ‘hanya’ ditaburi sedikit garam dan lada serta kecap empat 

tetes)33 sampai masakan yang biasa dikomsumsi oleh tentara. Propaganda ini 

dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, menampilkan foto-foto contoh 

masakan Jepang, pelajaran memasak masakan Jepang untuk juru masak 

Indonesia, sampai perlombaan memasak. 
Gambar 7 

Propaganda Mengganti Masakan Barat 

  
Sumber: Djawa Baroe, 1 Juli 1943 dan 1 Juni 1943 

Sementara itu, makanan kaleng impor diganti dengan makanan awetan. 

Namun demikian, makanan awetan yang dikonsumsi bukanlah produksi pabrik, 

melainkan makanan buatan sendiri dengan bahan atau teknik pengawetan alami. 

Diantaranya pengawetan telur asin, pembuatan acar, pengasapan daging, daun-
                                                             

32 Lihat “Kaoem Iboe dalam Menoedjoe Asia Raja”, Pandji Poestaka, loc.cit. 
33 “Masakan Djawa dan Tjara Memperbaikinja, Baiklah Kita Ichtiarkan Lagi”, 

Djawa Baroe, 15 Maret 1945. 
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daunan untuk membuat masakan kimlo serta pengawetan buah-buahan untuk 

sale atau manisan. Tidak ketinggalan, fermentasi, baik untuk minuman 

berakohol, tape, maupun tempe. Untuk semakin mempopulerkan makanan 

awetan, surat kabar dan majalah sezaman pun menampilkan contoh serta teknik 

pengawetan34. 

Terakhir, penghapusan pengaruh Barat dalam rumah tangga dilakukan 

pula dengan pelarangan bahasa Belanda. Sebagai gantinya, bahasa Indonesia 

pun dipopulerkan secara masif. Adapun salah satu media yang aktif 

melakukannya ialah Pandji Poestaka.  

Bahasa Indonesia, seharoesnja tidak lagi direklamekan diatas panggoeng-
panggoeng rapat, tetapi benar-benar haroes mendjadi “pakaian” dalam 
masjarakat. Sebab itoelah dalam roemah orang tidak lagi boleh 
mempergoenakan bahasa Belanda, tetapi haroes memakai bahasa 
Indonesia35. 

Lebih lanjut, untuk semakin mempopulerkan bahasa Indonesia, baik Pandji 

Poestaka maupun surat kabar dan majalah sezaman lainnya pun menyisipkan 

cerita anak-anak maupun dongeng bergambar anak-anak. Hal itu dilakukan 

“supaya anak-anak yang sudah terbiasa berbahasa Belanda mulai mengenal dan 

mencintai bahasa Indonesia”36. 
Gambar 8 

Contoh Dongeng Anak untuk Mempopulerkan Bahasa Indonesia 

 
Sumber: Djawa Baroe, 15 Juni 1944 

                                                             
34 Ibid. Lihat “Tjara Memasak Makanan Soepaja Dapat Disimpan Lama”, Djawa 

Baroe, 1 Juli 1945. Bandingkan pula dengan rubrik Taman Isteri dalam Pandji Poestaka. 
35 Lihat “Kaoem Iboe dalam Menoedjoe Asia Raja”, Pandji Poestaka, loc.cit. 
36 Ibid. 
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Sembadra dan Srikandi: Perempuan di Masa Perang 

Di masa penjajahan Jepang perempuan dimobilisasi untuk memperkuat 

pertahanan (perang). Pemobilisasian perempuan melalui Fuzinkai ini dilakukan 

dengan dua cara. Pertama, pelatihan perempuan prajurit; baik sebagai laskar 

maupun paramedis. Kegiatan yang diikuti para gadis ini biasanya mencakup 

latihan baris berbaris, pertolongan pertama pada kecelakaan, sampai 

mempergunakan senjata37. Kedua, pelatihan perempuan terampil memasak yang 

bertugas mengusahakan dapur umum.  
Oleh karena itoe, dimasa perang seperti sekarang...kaoem wanita haroes 
bersikap merasakan sebagai pradjoerit...Dalam pada itoe, Fuzinkai 
beroesaha mengoesahakan barisan soekarela...pada waktoenja, wanitapoen 
haroes berani menjerboe disegala lapangan38. 

Pemobilisasian perempuan dalam perang dilakukan dengan 

mempropagandakan dua karakter perempuan. Kedua karakter yang dimaksud 

ialah Sembadra dan Srikandi. Dalam cerita pewayangan, keduanya diceritakan 

memiliki karakter berbeda. Sembadra adalah perempuan keibuan (lemah lembut 

dan penyayang) sementara Srikandi adalah perempuan gagah serta ksatria. 
Gambar 9 

Karakter Perempuan di Masa Perang 

  
Sumber: Djawa Baroe, 1 Agustus 1945 serta Djawa Kanna Shimbun 

                                                             
37 Lihat Nn. S. Soediro, “Wanita, Berdjoenglah”, Pradjoerit, 15 Maret 1945, hlm. 

25. 
38 Nj. Soenarjo Mangoenpoespito, “Wanita Siap Mengisi Tenaga Laki-laki”, 

Pradjoerit, 15 Maret 1945, hlm. 24. 
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Karakter Sembadra dan Srikandi yang bertolak belakang namun 

dibutuhkan dalam perang Asia Timur Raya itu digambarkan melalui sosok kakak 

beradik Soeparti dan Soetarti39. Soeparti, sang kakak, adalah pemimpin Barisan 

Putri bagian dapur umum. Ia lulusan Sekolah Kepandaian Putri, suka diam di 

dalam rumah, mencoba resep masakan perang yang murah dan enak, serta 

mengajari anak-anak perempuan. Sementara Soetarti, si adik, gemar latihan 

baris-berbaris, gagah, dan pemberani. Kegemarannya itu sekaligus 

mengantarkannya sebagai pemimpin Barisan Putri bagian olahraga. 

Perbedaan sifat  kakak beradik itu menjadi pembicaraan kedua 

orangtuanya. Menurut sang ayah, anak perempuan seperti Soeparti sama tidak 

berguna di masa perang. 

Ia tidak sedikit djoega menoeroeti aliran Zaman Baroe. Jang digemarinja ta’ 
lain dari memasak. Sekarang waktoenja peperangan telah memoentjak, jang 
diboetoehkan ialah gadis jang gagah-berani sebagai Srikandi...poetri jang 
gagah perwira, berani menjerboekan diri dalam medan perdjoengan, goena 
toeroet mempertahankan noesa dan bangsanja, toeroet mempertahankan 
kebenaran, dsb40. 

Sementara menurut sang ibu, dunia membutuhkan anak perempuan seperti 

Soeparti. Ia adalah Sembadra, “perempuan yang dapat menjadi ibu sejati dan 

melahirkan anak-anak dengan sifat ‘juang pahlawan’ yang akan menjadi tiang 

masyarakat Indonesia dan memperkokoh benteng Asia”. Dengan kata lain, baik 

Soeparti maupun Soetarti sama-sama dibutuhkan di masa perang; Soetarti 

berjuang di medan pertempuran sementara Soeparti memperkuat dapur umum. 

Di samping propaganda karakter Sembadra dan Srikandi, gambaran 

perempuan zaman perang pun terlihat dari mode mompe. Mode ini sengaja 

didesain supaya perempuan, khususnya perempuan Jawa, mudah bergerak  dan 

bekerja tanpa meninggalkan kebaya, sarung, dan baju kurung.  

 Di masa peperangan jang semakin mendasjat ini, ichtiar tentang pakaian 
tidak hanja menjadi masalah jang penting bagi pemerintahan Balatentara 
melainkan adalah poela soeatoe boleh diibaratkan dengan nasi dan garam, 
jang patoet diperhatikan oleh rajat Djawa...Sebagai soetoe ichtiar, maka disini 
hendak  di anjoerkan mompe dengan tjara Nippon oentoek menggantikan 
saroeng Djawa41. 

                                                             
39 Lihat “Sembadra dan Srikandi”, Djawa Baroe, 1 Agustus 1945, hlm. 33. 
40 Ibid. 
41 Lihat “Menganjoerkan Mompe”, Djawa Baroe, 1 Juni 1944, hlm. 7. Di samping 

itu, “Berbaris dengan Mompe”, Djawa Baroe, 1 Februari 1944. 
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Gambaran perempuan masa perang terlihat pula dari mode pakaian 

bahaya udara. Pakaian ini adalah modifikasi mompe bertudung dan lengan 

panjang.  Tidak hanya ‘wajib’ dikenakan seiring dengan tanda bahaya, pakaian 

inipun dapat digunakan untuk bekerja, latihan perang, maupun taiso42. 

Gambar 10 
Busana Perempuan di Masa Perang 

 
Sumber: Djawa Baroe, 1 Februari 19441; Juni 1944; serta 15 Juli 1944 

Perempuan Desa dan Kota 
Pemobilisasian perempuan untuk mendukung perang dilakukan dengan 

menggolongkan perempuan menjadi dua kelompok. Hal ini sebagaimana 

dipaparkan Djawa Baroe berikut. 

                                                             
42 Lihat mode terbaru mompe dan pakaian bahaya udara dalam Djawa Baroe, 15 

Juli 1944. Bandingkan pula pakaian yang dikenakan oleh Sarinem dalam komik berjudul 
Embok Sarinem. 
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Gambar 11  
Mobilisasi Perempuan Desa 

  

 
  Sumber: Djawa Baroe, 15 Desesember 1943 dan 15 Juni 1944;  Asia Raja, 1 April 1945; serta Tjahaja 18 Shigatsu 
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Gambar 12 
Serial Embok Sarinem 

  
Sumber: Djawa Baroe, 1 Juli 1945, 15 Juni 1945, 15 Juli 1945, dan 1 Agustus 1945. 

Keadaan kalangan wanita Nippon jang soenggoeh giat bekerja didalam 
soesana...penetapan kalah menang, soenggoeh mengagoemkan 
orang...Mereka melakoekan dengan berani pembaharoean hidoep...oentoek 
menjelesaikan perang Asia Timoer Raja ini...Kaoem Wanita Nippon...dibagi 
atas doea bagian, ialah didesa dan dikota43. 

Perempuan desa umumnya dimobilisasi untuk menutupi kekurangan 

tenaga laki-laki. Sehubungan dengan itu, mereka diberi tanggung jawab untuk 

mengusahakan sawah ataupun ladang, mengurus rumah tangga, serta 

                                                             
43 Lihat “Semangat Kebaktian Kaoem Wanita Nippon Dimasa Peperangan Mati-

matian”, Djawa Baroe, 15 Juni 1944, hlm. 8. 
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menanam jarak dan kapas untuk kepentingan perang Asia Timur Raya44. Adapun 

pemobilisasiannya dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui komik 

seperti serial Embok Sarinem45 yang menggambarkan perempuan desa gesit 

dan cekatan, bahkan terlampau aktif untuk ukuran budaya Jawa. 

Sementara itu, perempuan kota dan kelas menengah memiliki kewajiban 

hampir sama dengan perempuan desa. Beberapa hal yang membedakannya 

ialah pembagian makanan, menabung, serta bekerja di pabrik. 

Sama seperti di desa, perempuan kota juga melakukan kegiatan seperti 
mengasuh bayi, mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, latihan 
penjagaan bahaya udara, serta mempelajari pertolongan pertama pada 
kecelakaan. Yang membedakannya ada dua, pembagian makanan dan 
keperluan sehari-hari dan tabungan dilakukan di tonari goemi serta pergi ke 
pabrik46. 

Gambaran perempuan kota dapat ditemukan dalam komik berjudul 

“Pengaroeh Zaman”47. Secara umum, komik ini mengulas perjalanan Njonja 

Sastramewah, seorang perempuan kelas menengah yang kebarat-baratan.  

Kehidoepan kaoem wanita dizaman Belanda berbeda sekali dengan 
sekarang. Dengan tipoe dajanja golongan bawah, pertengahan dan tinggi 
dipisah oleh Pemerintah Belanda, sehingga antara satoe dengan lain ta' ada 
penghoeboengan sama sekali. Memang disitoelah letaknya rahsia politik 
Belanda: Perpetjahan dimana-mana! Doeja dikalangan kaoem wanita! 
Padahal golongan bawah perloe sekali akan pimpinan, akan tetapi golongan 
jang diatas kena tipoe daya, mendjadi loepa akan kewajibannja dan hanja 
mementingkan diri sendiri. Itoelah semangat perseorangan meradjalela masa 
itoe, jang djoega mempengaroehi diri Njonja Sastramewah. 

Gaya hidup Njonja Sastra itu berubah seiring ‘Zaman Baru’. Ia mulai 

menyadari kedudukannya sebagai perempuan dalam masyarakat. Ia 

meninggalkan segala kemewahannya, ‘keluar’ dari status sosialnya, serta 

membimbing dan memperhatikan rakyat. Perubahan hidup itu pun membuat  

nama Sastramewah dinilai tidak cocok lagi. Ia dan suaminya disarankan berganti 

nama menjadi Sastrasederhana. 
                                                             

44 Lihat Aiko Kurosawa, Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di 
Pedesaan Jawa, 1942-1945, (Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan P T Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 4-37. 

45 Embok Sarinem pertama kali menyapa pembaca tanggal 1 J uni 1945 lalu 
berturut-turut tanggal tanggal 1 Juli 1945 ( seri ke-2), 15 J uli 1945 ( seri ke-3), dan 1 
Agustus 1945 (seri ke-4). 

46 “Semangat Kebaktian Kaoem Wanita Nippon Dimasa Peperangan Mati-
matian”, loc.cit. 

47 Djawa Baroe,15 Maret 1944. 
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Gambar 13 
Njonja Sastramewah 

 
Sumber: Djawa Baroe, 15 Maret 1944 

Gambaran perempuan kota dapat ditemukan pula dalam sosok 

perempuan-perempuan gang Gotong Royong48. Beberapa diantaranya ialah 

Njonja Marsoediroekoen sang ketua Fuzinkai, seorang bidan-jururawat bernama 

Njonja Soeminta, serta Nona Soemanti, seorang guru Sekolah Rakyat, aktif 

mengajar membaca dan menulis. Ada pula Ibu Perwira yang demi cintanya pada 

tanah air merelakan anaknya menjadi Tentara Pembela Tanah Air. Tidak 

ketinggalan, Ratna Djoewita yang menikah tanpa pesta serta pemakaman ibu 

Toean Soeprijatin yang dilangsungkan tanpa upacara. Berbagai gambaran 

perempuan gang Gotong Royong ini kiranya merepresentasikan ekonomi masa 

perang. Dimana segala sesuatunya semata-mata ditujukan untuk kebutuhan 

perang, dari mulai patriotisme, membantu keluarga prajurit, sampai penghematan 

dengan meniadakan pesta pernikahan dan upacara pemakaman. 

Dikotomi perempuan desa dan kota sekaligus menggambarkan 

perbedaan status sosial. Salah satu indikasinya adalah penyematan nama 

embok untuk menyebut perempuan desa biasa dan njonja untuk perempuan dari 

kelas menengah. Lebih lanjut, embok secara umum dicitrakan positif. Mereka 

berdaulat penuh atas diri mereka—ditunjukkan dengan menggunakan nama 

sendiri, bukan nama suami— serta digambarkan sebagai perempuan pekerja, 

mengabdi negara, melek huruf, atraktif, memiliki keingintahuan tinggi, serta 

mandiri. Tidak ketinggalan, mereka pun digambarkan aktif mengusahakan 

ekonomi alternatif atau kebun seperti menanam ketela, memelihara ikan, dan 

membudidayakan jarak di pekarangan. Sementara itu, para njonja ditampilkan 

menggunakan nama suami serta digambarkan berperilaku buruk sebelum 
                                                             

48 Lihat komik delapan kotak berjudul “Roeken Menjadikan Sentosa”, Djawa Baroe 1 
Maret 1944. 
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‘Zaman Baru’ serta bekerja sebagai juru terang perempuan desa. Citra positif 

perempuan desa bernama depan embok itu berkaitan erat dengan kebijakan 

Jepang untuk mengangkat karakter orang-orang desa. Hal itu dilakukan untuk 

menarik simpati kelompok bawah khususnya orang-orang desa yang menderita 

akibat represi kolonialisasi Belanda49. 
Gambar 14 

Perempuan Gang Gotong Royong 

 

Sumber: Djawa Baroe, 1 Maret 1944 

Berikutnya, gambaran perempuan kelas menengah kota menyajikan 

realitas menarik. Tidak hanya menampilkan propaganda penolakan terhadap 

Barat dan menciptakan konstruksi baru tentang perempuan Timur, sosok Njonja 

Sastramewah menyiratkan kemerosotan ekonomi  perempuan strata sosial 

tinggi. Namun demikian, kondisi tersebut disembunyikan dan seolah-olah tidak 

pernah terjadi. Tidak hanya menampilkan keinsafan terhadap cara hidup lama 

yang buruk, perempuan kelompok ini pun ditampilkan sebagai agen propaganda. 

Dalam realitas sosial, hal ini terlihat dari keberadaan perempuan yang tergabung 

dalam Fuzinkai. 

Tugas-tugas Fujinkai waktu itu tergantung…pemerintah…Keaktifan 
kami…yaitu…mengajak….menanam kapas…menenun…caranya makan 

                                                             
49 Dapat disimak pula dalam film Berdjoang, arahan R. Arifin, yang cerita 

ringkasnya dimuat dalam Djawa Baroe edisi 1 F ebruari 1944; “Film Indonesia: 
Berdjoang”. 
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sehat…mengadakan dan mengajar memasak…mengajar butahuruf Arab dan 
latin…kunjungan…penerangan kepada masyarakat…supaya rakyat bisa 
hidup sederhana…menerima apa adanya dan juga bekerja 
keras...membagikan ikan kering, jarum, dan benang kepada 
penduduk…menengok tentara Jepang yang dirawat di rumah sakit…pokoknya 
apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang..pengajian..dan membagikan 
pakaian bekas [sic!] 50. 

 
Ibu Sejati 

Ibu sejati adalah citra perempuan yang paling menonjol selama masa 

penjajahan Jepang. Dalam hal ini, perempuan diarahkan menjadi istri yang baik 

dan ibu yang bijaksana. Hal ini mencakup tugas perempuan di ranah domestik 

seperti memasak, menjahit, mengurus suami dan anak, serta membantu 

pekerjaan suami di rumah. Terutama dalam hal memperbanyak tanaman pangan 

dan pendukung perang. Sebagai contoh, menanam padi, kapas, jarak, serta 

tanaman-tanaman baru seperti lobak, semangka, timun, labu, dan sebagainya51. 

Usaha mengembalikan perempuan ke ranah domestik itu dilakukan 

dengan berbagai cara. Pertama, mendirikan sekolah kepandaian puteri Wakaba. 

Sekolah ini memberi latihan menyeterika, mencuci, tips-tips mengenai 

pengaturan rumah tangga di tengah masa peperangan. Kedua, membuat rubrik 

khusus perempuan di surat kabar atau majalah. Rubrik ini sekaligus menjadi 

propaganda bagi Jepang untuk mengkritik pendidikan Barat yang dianggap telah 

membuat anak gadis lalai akan kewajiban utama sebagai perempuan. 

Selama ini banjak gadis-gadis kita semata-mata mempergoenakan 
waktoenja oentoek bersekolah. Pekerdjaan roemah tangga agak lalai olehnja 
dan boleh djadi terloepa sama sekali... Dengan disoesoen oleh seorang jang 
ahli, sedjak sekarang akan kami sediakan roengan tentang “oeroesan 
roemah tangga” bagi mereka...kaoem wanita...jang masih gelap goelita 
dalam oeroesan itoe52. 

Citra ibu sejati digambarkan pula dengan ibu yang bijak mengasuh anak 

serta memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini diantaranya dapat dilakukan 

dengan bertaiso. 

                                                             
50 A.B. Lapian dan J R. Chaniago, Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan 

Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya, (Jakarta: Arsip Nasional, 1989), hlm. 49-
51. 

51 Bandingkan dengan citra perempuan desa pekerja dalam uraian-uraian 
sebelumnya. 

52 Lihat “Oeroesan Kaoem Iboe”, Pandji Poestaka, hlm. 275. 
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Tjara-tjara oentoek mendjaga kesehatan...tjoekoep kiranja...kaoem iboe 
haroes mendjaga...djangan sampai semangat bertaiso...mendjadi koerang53. 

Di samping bertaiso, kebijaksanaan ibu dalam menjaga kesehatan anak-anak 

ditunjukkan pula dengan memperhatikan makanannya. 
Gambar 15 
Ibu Sejati 

 

 

 

   

    
Sumber: Sinar Matahari, 15 September 1942; Pradjoerit15 Maret 1945; Sinpo, 2 Maret 1942 dan16 Februari 

1942 ; Djawa Baroe, 1 Juni 1943; serta Djawa Kanna Shimbun 

                                                             
53 Lihat “Kewadjiban Kaoem Iboe”, Pandji Poestaka, hlm. 473. 
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 Terakhir, citra ibu sejati hadir dalam gambar perempuan yang bijak 

mengatur keuangan rumah tangganya. Kebijaksaan ini terutama  dilakukan 

dengan cara menabung54. 

Kaoem iboe haroes tjakap berhemat dan sederhana. Betapa ketjilnjapoen 
penghasilan soeami. Soenggoeh soetoe tjatjat jang besar bagi kaoem iboe 
jang hanja mengerjakan oeroesan roemah tangga dengan teratoer dan 
tenteram, hanja waktoe soeaminja mendapatkan hasil banjak sadja...tidak 
hanja tjatjat sadja tetapi bolehlah kita katakan boekan iboe sedjati55. 

Lebih lanjut, aktivitas perempuan dalam menabung menjadi salah satu 

propaganda utama di akhir masa penjajahan Jepang. Kegiatan menabung pun 

selanjutkan dipropaganda sebagai salah satu cara seotrang perempuan untuk 

menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus kunci pergaulan. 

jika seseorang menghendaki pergaulan yang baik dalam masyarakat, 
“haruslah terlebih dahulu menjaga dan mempertahankan ketenteraman 
dalam roemah tangga”. Dalam hal ini, kaum ibu memegang peranan 
penting56. 

 
Perempuan Cantik 

Konstruksi kecantikan pada periode Jepang relatif sama dengan periode 

akhir Hindia Belanda. Perempuan cantik masih digambarkan dengan perempuan 

berkulit bersih, berdada besar, bergigi putih, langsing, dan harum. Hal-hal itu 

antara lain bisa diamati dari pariwara sabun mandi, bedak, pasta gigi, bahkan 

minuman anggur. Uniknya, nama-nama produk tersebut berkaitan secara lugas 

dengan keperempuanan. Sebagai contoh, bedak virgin maupun jamu dada. 

Bedak Virgin, misalnya, meyakinkan bisa membuat kulit menjadi sehat, licin, dan 

putih-bersih. Adapun jamu dada, menjanjikan bentuk dada atau payudara indah, 

lebih kuat, sehat, bahkan mengembalikan ke bentuk semula. Secara lugas, jamu 

seharga 3.50 f per dos inipun menyatakan bahwa tubuh yang indah adalah 

adalah perhiasan bagi seorang perempuan serta menambah keagungan 

kecantikan. 

Sementara itu, model kecantikan tidak lagi menggunakan menggunakan 

perempuan Belanda ataupun indo melainkan perempuan Jepang ataupun 

                                                             
54 Bandingkan dengan M ufidha Brilian Irianti, “Dampak Propaganda Gerakan 

Menabung Jepang terhadap Pola Penyimpanan Uang M asyarakat Indonesia”, Tesis, 
Program Pascasarjana Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. 

55 Lihat “Pangkal Ketenteraman Roemah Tangga”, Pandji Poestaka, hlm. 55. 
56 Ibid. 
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Indonesia. Iklan Jamu Dada Tjap Njonja Meneer, misalnya, sekalipun masih 

memperlihatkan unsur Belanda (meneer) model yang digunakan adalah 

perempuan berkebaya kutu, berdada besar, dan tubuh (secara khusus bagian 

perut)  langsing. Hal ini kiranya berkaitan dengan kebijakan Jepang yang 

berusaha menghilangkan segala bentuk Barat. Termasuk dalam hal ini, 

perempuan cantik adalah perempuan yang santun, tidak merokok, dan tidak 

minum minuman keras57. 
Gambar 16 

Pariwara Kecantikan 

 

   
 

    
Sumber: Sinpo, 3 Maret 1942; Djawa Baroe 15 Februari 1944; Djawa Baroe 1 Februari 1944; Asia Raja 7 Juli 

1942; Asia Raja 15 Juni 1942, 

                                                             
57 Bandingkan dengan Misbach Yusa Biran, Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film 

di Jawa, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 333. Bandingkan pula dengan t ulisan 
Aiko Kurosawa, op.cit., hlm.260-262. 
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Gambaran pesona (perempuan) Timur tampak menjadi andalan utama 

Jepang dalam menerapkan konstruksi kecantikan. Untuk semakin mengukuhkan 

citra pesona kemolekan Timur ini, kontes kecantikan pun diselenggarakan dalam 

masa perang yang acap dinarasikan sebagai zaman penuh kekejaman. Jika 

sebelumnya kontes-kontes kecantikan yang dipublikasi merupakan laporan 

kontes kecantikan di ‘negara-negara lain’, mulai tahun 1944 kontes diarahkan 

untuk mencari ‘kecantikan lokal’. Sebagai contoh, kontes kecantikan di Sulawesi 

yang pemenangnya ditentukan melalui pemungutan suara. 
Gambar 17 

Perempuan Cantik 

 
Sumber: Djawa Baroe, 15 Januari 1943 dan 1 Februari 1944 

    
Penutup 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

visual dalam surat kabar dan majalah masa penjajahan Jepang tidak semata-

mata dimaknai sebagai produk seni saja. Lebih dari itu, budaya visual seperti 

foto, karikatur, komik, maupun pariwara adalah salah satu alat propaganda 

utama Jepang. Sebagai alat propaganda, aneka ragam seni itu sulit disebut 

sebagai representasi ekpresi dan aktualisasi sang seniman. Pasalnya, berbagai 
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produk itu sengaja dirancang, dibuat, dan disajikan di bawah pengawasan ketat 

Departemen Propaganda (Sedenbu)58. 

Seperti alat propaganda lainnya, aneka ragam seni visual di surat kabar 

dan majalah periode penjajahan Jepang pun menjadi media indoktrinasi politik. 

Mengutip Aiko Kurosawa dan Ken’ichi Goto59, indoktrinasi itu berfungsi untuk 

memobilisasi dan mengubah mental masyarakat Indonesia agar mendukung 

kebutuhan perang serta bekerjasama mewujudkan Asia Timur Raya. Adapun 

bentuknya antara lain “mendorong kebajikan dan nilai-nilai tertentu, seperti 

kesalehan, kehati-hatian, kasih sayang ibu, serta ketekunan”60. Sehubungan 

dengan hal ini, “pemerintah pun berusaha menyajikan sebuah gambaran laki-laki 

dan perempuan ideal di masa perang”61. 
Gambar 17 

Perempuan Tidak Cantik 

 
Sumber: Pandji Poestaka 

                                                             
58 Tidak hanya dirancang, dibuat, dan d isajikan di bawah pengawasan ketat 

Departemen Propaganda pemerintah(an) Jepang di Indonesia pun m engontrol sirkulasi 
surat kabar dan m ajalah masa itu. Djawa Baroe, sebagai contoh, selalu memuat 
pengumuman untuk menyerahkan kembali majalah yang telah dibaca di halaman paling 
belakang; “hendaklah madjalah2 dirawat baik-baik dan djika telah dibatja oleh Tonari 
Kumi dengan berganti-ganti, maka hadiahkanlah madjalah2 itoe kepada pradjoerit”. 

59 Lihat Aiko Kurosawa, op.cit., hlm. 259 serta Ken’ichi Goto, op.cit., hlm. 18-19. 
60 Aiko Kurosawa, ibid., hlm. 260. 
61 Ibid. 
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Penelitian terhadap gambaran perempuan ideal di masa perang dalam 

seni visual di surat kabar dan majalah menemukan lima indikator keidealan 

perempuan.  Pertama, tidak lagi berperilaku adat barat, menjunjung tinggi 

budaya Timur, berbudi halus dan berbakti, mengenakan pakaian Timur (kebaya, 

baju kurung, dan sarung), mengonsumsi makanan lokal, serta berbahasa 

Indonesia. Kedua, perempuan ideal aktif mendukung perang Asia Timur Raya, 

baik dengan menjadi laskar, paramedis, maupun mengusahakan dapur umum. 

Ketiga, hidup sederhana, menabung, menjadi ibu dan pemudi keluarga, serta 

menjaga kesehatan anak. Keempat, aktif mengusahakan ekonomi perang 

ataupun ekonomi kebun untuk menopang kebutuhan perang. Terakhir, berkulit 

bersih, berdada besar, bergigi putih, langsing, harum, serta memancarkan 

‘kecantikan alami’ perempuan Timur. 

Di satu sisi, gambaran perempuan ideal masa penjajahan Jepang selaras 

dengan ideologi ryosaikenbo (istri yang baik dan ibu yang bijaksana). Ideologi 

yang bertumpu pada konsep konfusianisme ini62 berusaha mengembalikan 

aktivitas perempuan secara keseluruhan ke ranah domestik63. Sementara 

wilayah publik mutlak menjadi milik laki-laki. Adapun di lain sisi, gambaran 

perempuan ideal yang tersaji dalam surat kabar dan majalah zaman Jepang juga 

menyuguhkan berbagai realitas sosial yang menarik untuk diteliti. Beberapa 

diantaranya adalah modernisasi perempuan desa serta pemiskinan dan 

kemerosotan sosial perempuan yang dianggap sebagai kelas menengah selama 

rezim Belanda.  Terakhir, sebagaian besar gambaran perempuan ideal zaman 

Jepang ternyata masih diadopsi di Indonesia pascakolonial. Bahkan, sempat 

menjadi model di masa rezim Soeharto64. [] 

                                                             
62 Menurut Konfusianisme, kewajiban utama perempuan adalah patuh kepada 

orang tua (ketika masih anak-anak), patuh pada suami (setelah menikah), patuh pada 
anak (setelah tua), serta patuh kepada mertua perempuan (ketika sudah berumah 
tangga. Bandingkan dengan t ulisan Mudji Hartono, “Wanita jepang dalam Perspektif 
Historis”, Mozaik, volume 2 nomor 2, Januari 2007 serta Nj. A. Kasmat, “Perdjalanan Saja 
ke Japan”, Soeara Aisijah, 8 Agustus 1940. 

63 Bandingkan dengan tulisan Endah H. Wulandari, “Ideologi Ryosaikenbo dalam 
Pembentukan Fujinkai”, dalam Djoko Marihandono, Titik Balik Historiografi di Indonesia, 
(Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Depar temen Sejarah FIB UI, 
2008), hlm. 368-367. 

64 Julia Suryakusuma, op.cit. 




