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BAB IV 

Rekam Jejak Perjuangan Pasundan Istri (PASI) di Bandung 1930-1970 

 

Bab ini merupakan hasil interpretasi tentang kiprah Organisasi Pasundan 

Istri di Bandung pada tahun 1930-1970. Pembahasan dikembangkan 

menjadi empat sub pokok yang mengacu kepada rumusan dan pembatasan 

masalah yang telah dikemukakan pada BAB I. Hal ini dilakukan agar dapat 

memudahkan peneliti dalam penyusunan permasalahan yang sedang dikaji. 

Fakta-fakta dalam bab ini diperoleh melalui berbagai sumber tulisan berupa 

buku, arsip, maupun karya tulis ilmiah.  

Sub-sub pokok antara lain pertama ialah mengenai gambaran umum 

perkembangan organisasi wanita di Indonesia sebelum berdirinya 

Organisasi Pasundan Istri. Kedua ialah mengenai latar belakang sejarah 

berdirinya organisasi Pasundan Istri di Bandung tahun 1930. Ketiga ialah 

mengenai perkembangan Organisasi Pasundan Istri 1930-1970. Terakhir 

yakni keempat ialah pembahasan mengenai dampak dari perjuangan 

Organisasi Pasundan Istri (PASI) terhadap pendidikan kaum perempuan 

tahun 1930-1970. 

4.1 Perkembangan Organisasi Wanita di Indonesia sebelum 

berdirinya Organisasi Pasundan Istri. 

 

 Permulaan abad 20 seperti yang kita ketahui merupakan masa 

kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Salah satunya karena dampak dari 

politik etis yang diberlakukan oleh Belanda. Politik etis atau “Ethische 

Politik“ merupakan kebijaksanaan yang muncul atas dasar pengaruh 

beberapa orang Belanda yang menunjukkan adanya eeresschuld (hutang 

budi) negeri Belanda terhadap jajahannya yang telah sekian lama memberi 

keuntungan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari politik etis ini, yaitu 

dengan adanya peningkatan kesejahteraan di Indonesia pada bidang 

pendidikan (Suryochondro,1984, hlm. 70).  

 Melalui gagasan Politik Etis tersebut pemikiran itu didukung oleh kaum 

demokrat liberal yang pada akhirnya membuat pemerintah harus 

membentuk lembaga pendidikan. Pemerintah lalu membuka sekolah untuk 

mendidik calon-calon pekerja yang terlatih dan terampil pada bidang 

pekerjaan yang diperlukan. Pendidikan itu kecuali memberi latihan praktis 
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pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan demi 

meningkatkan derajat dan persamaan kedudukan dalam masyarakat. 

 Politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda 

memberikan kesempatan kepada penduduk bumiputera untuk memperoleh 

fasilitas pendidikan. Namun objek yang lebih mendapatkan pendidikan 

adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan mendapatkan 

diskriminasi dan keterbatasan untuk memperoleh akses pendidikan. Hal ini 

dipertegas oleh Pringgodigdo (1994, hlm. 103) yang menjelaskan bahwa 

akses pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dibagi dalam 

lapisan kelas sosial masyarakat yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. 

Lapisan atas diperuntukkan kalangan aristokrat atau keturunan bangsawan, 

sedangkan lapisan bawah diperuntukkan rakyat jelata.  

 Adanya diskriminasi dan keterbatasan pendidikan tersebut, menjadikan 

perempuan bangkit untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Pada periode ini 

menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Soekarno, 1963, hlm. 58), kondisi 

perempuan Indonesia belum sepenuhnya sejahtera dalam mengenyam 

pendidikan, sehingga kedudukan sosialnya pun juga belum sepenuhnya 

mendapat perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perempuan lebih cenderung berada dalam wilayah domestik, bahkan sering 

disebut sebagai perabot dapur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor 

diantaranya adalah kungkungan budaya adat yang sangat mengikat 

mobilitas bagi kaum perempuan.  

 Kondisi kaum perempuan tersebut dikuatkan oleh pernyataan 

Wirjowratmoko (1953, hlm. 14) yang menyatakan bahwa dalam masa 

pertama dari pergerakan Indonesia, faham tentang budi pekerti keagamaan 

dan adat masih menjadi rintangan terbesar baginya untuk dapat bertindak 

kearah yang lebih maju daripada yang terletak di depannya saja. Sebab-

sebab yang mendorong untuk bergerak ialah faham-faham tentang 

kedudukan wanita di dalam perkawinan dan hidup keluarga. Sistem adat 

feodal seperti inilah yang hanya menguntungkan kaum lelaki dan 

merupakan penindasan bagi kaum perempuan.  

 Kaum perempuan Indonesia dirasa sangat perlu untuk belajar dan 

mendapatkan hak pendidikan, karena dengan pendidikan akan mengangkat 

martabat kaum perempuan dan dinding feodalisme yang membatasi potensi 

perempuan dapat dirobohkan. Pada periode ini menururt Pringgodigdo 

(1994, hlm. 79) muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Hasil 

dari adanya pendidikan itu adalah timbulnya golongan elit nasional atau  
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kaum terpelajar yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kaum terpelajar 

ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. 

Sejarah pergerakan perempuan di Indonesia dijelaskan pula oleh Diniah 

(2007, hlm. 2) yang mengatakan bahwa sejarah pergerakan perempuan telah 

melewati perjalanan yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka, 

telah banyak muncul tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi perempuan. 

 Dampak dari adanya pendidikan dalam kalangan kaum perempuan 

terpelajar memberikan pengaruh besar dalam sejarah pergerakan bangsa 

Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peranan kaum perempuan yang mulai 

bergerak untuk melawan segala ketertinggalan dan ketidakadilan yang 

dialami bangsa Indonesia pada saat itu terutama ketidakadilan dan 

penindasan terhadap hak-hak kaum perempuan. 

 Pada awalnya para tokoh perintis pergerakan perempuan di Indonesia 

belum  mempunyai perkumpulan atau organisasi  perempuan, dengan kata 

lain berjuang  secara perorangan, akan tetapi dalam kenyataannya kaum 

perempuan juga mengangkat senjata bahu-membahu dengan kamu pria 

melawan penjajah  Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum 

perempuan tersebut memberikan  inspirasi bagi generasi perempuan 

selanjutnya untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Hal 

demikian terjadi pula pada R.A. Kartini sebagai tokoh perintis  pergerakan  

perempuan  sesudah  masa  Politik  Etis  yang  diterapkan pemerintah 

kolonial Belanda di Indonesia dengan menjadi teladan dan dorongan bagi 

kaum perempuan untuk meneruskan jejaknya. Arbaningsih (2005, hlm. 33) 

menjelaskan bahwa R. A Kartini umumnya disebut-sebut sebagai tokoh 

perempuan pada zamannya, dan yang paling terkenal. Kartini (1897-1904) 

dinilai sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia, karena 

pemikirannya untuk melawan kolonialisme Belanda yang dianggapnya 

sebagai sumber penderitaan rakyat. Selama hidupnya, Kartini dikenal 

sebagai seorang tokoh yang berjuang memajukan kaum perempuan. 

 Pemikiran Kartini dapat mengilhami gerakan perjuangan kaum 

perempuan sesudahnya. Kartini mempunyai cita-cita untuk membebaskan 

perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Ia melihat pendidikan 

perempuan adalah jalan untuk pembebasan itu. Namun menurut Kartini, 

titik tolak kemerdekaan perempuan bukanlah dengan melihat perempuan 

sebagai sosok mandiri yang terpisah dari lingkungannya, melainkan sebagai 

pribadi yang terkait dengan kemajuan masyarakatnya. Arbaningsih (2005, 

hlm. 35) mengatakan bahwa Kartini pernah menulis: ‘’Kecerdasan pikiran 
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penduduk bumiputera tidak akan maju pesat bila perempuan ketinggalan 

dalam usaha itu, (yaitu) perempuan jadi pembawa peradaban’’.  

 Hasil pemikiran Kartini menjadi simbol gerakan kaum perempuan 

Indonesia. Selain Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya, tercatat 

dalam sejarah bahwa pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia lahir 

beberapa perkumpulan kaum perempuan yang juga hadir. Perkumpulan 

kaum wanita awalnya hanya  dilakukan oleh para wanita yang berasal dari 

kalangan ningrat. Perkumpulan wanita berkembang menjadis semakin  

meluas.  Tidak  hanya  dari  kalangan  ningrat  yang  mendirikan 

perkumpulan wanita, para wanita terdidik kemudian mendirikan 

perkumpulan wanita. Perkumpulan tersebut berupaya untuk memperbaiki 

keadaan kaum perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan kaum 

perempuan tertindas. Pada masa selanjutnya perkumpulan kaum perempuan 

ini berkembang menjadi suatu organisasi yang didirikan oleh kaum 

perempuan yang mulai memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah gerakan 

yang dapat membawa perubahan dalam kemajuan kaum perempuan. 

 Organisasi kaum perempuan yang pernah berdiri di Indonesia menurut 

Soetjipto (2005, hlm. 22)  diantaranya adalah organisasi Poetri Mardika 

(Jakarta, 1912), Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu 

Kepada Anak Temurun atau PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 

1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito 

Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati 

(Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), 

Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik 

(Yogyakarta, 1924). Secara keseluruhan organisasi-organisasi ini masih 

bersifat kedaerahan. Namun, pada intinya setiap organisasi perempuan saat 

itu bertujuan untuk dapat memperbaiki posisi perempuan dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan meningkatkan pendidikan perempuan sebagai sebuah 

strategi dasar. 

 Keinginan kaum perempuan untuk dapat memperbaiki kedudukan dan 

kemajuan bangsanya mulai menginspirasi golongan kaum perempuan di 

Jawa Barat. Di Bandung lahir sebuah organisasi pendidikan Kautaman Istri. 

Organisasi ini dirintis oleh Dewi Sartika sejak tahun 1904, tepatnya pada 16 

Januari 1904. Sebelum mendirikan sekolah, menurut Djumhur dan 

Danasaputra (1978, hlm. 156) Raden Dewi memang sudah senang 

mengajar, meski tanpa dinaungi lembaga resmi berlabel sekolah. Sekitar 

tahun 1902, Dewi Sartika mulai mengajarkan keterampilan-keterampilan 
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seperti merenda, memasak, menjahit juga membaca dan menulis kepada 

saudara-saudaranya. Kegiatan ini tercium oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

Namun, ternyata kegiatan ini justru didukung oleh C. Den Hammer, 

Inspektur Pengajaran Hindia Belanda saat itu dengan menyarankan Raden 

Dewi menemui R.A. Martanegara yang saat itu menjadi Bupati Bandung 

untuk mendukung pendirian sekolah wanita bagi pribumi. Martanegara 

akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia pun mengizinkan Dewi Sartika 

menggunakan ruang Paseban Barat di halaman depan rumahnya sebagai 

tempat mengajar dan sekolah tersebut diberi nama menjadi Vereninging 

Kaoetaman Istri. 

 Tahun 1910 sekolah ini akhirnya berdiri dengan 60 siswi yang berasal 

dari masyarakat pribumi kebanyakan. Selain murid yang semakin 

bertambah, pelajaran pun beragam, seperti membatik dan bahasa Belanda. 

Pengajar sekolah ini adalah Dewi sartika sendiri, dibantu saudara misannya 

Nyi Poerwa dan Nyi Oewit. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang 

maka berganti nama menjadi Sakola Kautamaan Istri. Diambil dari nama 

perkumpulan bentukan Residen Priangan yang mendukung pengembangan 

dan pembangunan sekolah wanita bumi putera saat itu. Nama ini pula yang 

sekarang dipakai sebagai nama jalan tempat sekolah ini berada. Pada tahun 

ini pula sekolah ini diurus oleh sebuah panitia yang terdiri dari “njonja 

Directour Opleidingschool, Raden Ajoe Regent, Raden Ajoe Patih, dan 

Raden Ajoe Hoofd-Djaksa (Lubis, 2002, hlm. 167). 

 Pada periode selanjutnya menurut Poesponegoro dan Notosusanto 

(2009, hlm. 238) Kautaman Istri atau Sakola Istri berdiri di beberapa 

wilayah lain di Jawa Barat seperti Garut (1907) Tasikmalaya (1913), 

Sumedang dan Cianjur (1916), Ciamis (1917), dan Cicurug (1918). 

Berdirinya sekolah-sekolah yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat, 

menandakan bahwa respon masyarakat pada saat itu sangat terbuka 

terhadap pendidikan terutama dengan berdirinya lembaga pendidikan bagi 

perempuan. Pada dasarnya pembentukan lembaga pendidikan bagi kaum 

perempuan tersebut adalah bertujuan untuk menunjang dan memajukan 

kaum perempuan Sunda yang pada masa itu hidup terkungkung oleh tradisi 

kolot. Pengetahuan dan wawasan tentang kemandirian kaumnya masih 

dirasa sangat rendah dan memprihatinkan. Oleh karena hal tersebut 

melahirkan keinginan dan itikad untuk maju dalam benak kaum perempuan 

terdidik. Melalui media perkumpulan-perkumpulan, kaum perempuan 
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terdidik dapat saling memberikan pengetahuan serta mendidik dan mengajar 

kaumnya.   

4.1.1 Kongres Perempuan Indonesia 

 Bersamaan dengan munculnya berbagai perkumpulan kaum perempuan 

di beberapa daerah tersebut, maka menjelang tahun 1928, semakin banyak 

berdiri beberapa organisasi dan organisasi kaum perempuan tersebut 

berkembang lebih pesat. Gambaran mengenai situasi tersebut dapat 

dituangkan kedalam sebuah peta konsep sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.1.1 

Peta Konsep keterhubungan antara pergerakan kaum perempuan dengan 

munculnya kesadaran nasional dalam diri perempuan 
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kedalam suatu organisasi terpelajar Budi Utomo. Dalam tubuh organisasi 

tersebut salah satunya mulai memiliki pandangan baru tehadap 

perkembangan kemajuan perempuan. Hal tersebut menyebabkan 

kesempatan belajar yang semakin berkembang ke lapisan bawah serta 

jumlah perempuan terpelajar juga bertambah luas dan tidak lagi terbatas. 

Adanya kesempatan belajar bagi kalangan masyarakat umum terutama 

masyarakat lapisan bawah, berdampak salah satunya muncul kesadaran dan 

kepekaan kaum perempuan yang lebih besar akan masalah yang dihadapi 

perempuan pada umumnya. Terutama pada permasalahan yang sedang 

dihadapi bangsa mereka  yang masih terdiskriminasi oleh bangsa lain. 

 Kowani (1986, Hlm. 43) menjelaskan bahwa kesediaan kaum 

perempuan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lebih meningkat dan 

kecakapan bertindak dalam organisasi pun bertambah maju. Di samping 

jumlahnya bertambah, juga cara perjuangannya maupun ruang lingkupnya 

tidak sama. Kesadaran yang muncul dari fenomena di sekitar mereka 

memberi inspirasi kepada para kaum perempuan terdidik bahwa cara kerja 

secara individual menghasilkan efek yang kurang memuaskan dan untuk 

mendapatkan cita-cita bagi kemajuan perempuan dan meninggikan derajat 

bangsanya mereka menganggap perlunya kerjasama yang luas dan lebih 

besar dalam bentuk pengikat organisasi agar hasilnya lebih  tampak. 

Caranya dengan membuat semacam suatu pertemuan yang mewadahi 

seluruh organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia untuk 

menyatukan kekuatan menghadapi belenggu ketetidakadilan dan 

penyelewengan hak-hak bagi kaum perempuan. 

 Menurut Martha (1992, hlm. 139) paham kebangsaan dan persatuan 

Indonesia berkembang dalam beberapa jenis aliran organisasi wanita. Oleh 

karenanya guna membulatkan tekad dan mendukung persatuan Indonesia 

diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta sebagai 

manifestasi dari kesadaran nasional kaum wanita. Kongres Perempuan 

Indonesia Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di 

Yogyakarta. Kongres  Perempuan  Indonesia  pertama  tersebut dihadiri 

oleh Nyi Hajar Dewantara, Ny. Sukanto dan Nn. Suyatin, puncak kegiatan 

yang terjadi pada periode ini adalah dua bulan setelah Kongres Pemuda 

yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Beberapa organisasi hadir dalam 

kongres tersebut diantaranya Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita 

Katolik, Wanito Mulyo, Aisyiyah, SI bagian wanita, dll.  
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 Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini bertujuan 

mempersatukan cita-cita dan memajukan kaum perempuan Indonesia serta 

membuat gabungan organisasi wanita. Oleh karena itu pelaksanaan kongres 

ini memang layak diakui sebagai titik awal pergerakan perempuan yang 

sangat berarti. Dalam Kongres I tersebut menurut Kowani (1978, hlm. 4) 

para wakil organisasi atau perkumpulan perempuan sempat menanamkan 

semangat kebangsaan di kalangan kaum perempuan Indonesia serta 

membahas dan memperjuangkan peningkatan kehidupan kaum perempuan 

dalam hukum Islam, memperjuangkan hak pilih aktif bagi perempuan dalam 

perkawinan dengan membentuk suatu komisi untuk merancang peraturan 

perkawinan modern. Banyak hal penting yang diperjuangkan untuk 

kemajuan kaum perempuan pada saat itu. Pokok-pokok permasalahan yang 

dibicarakan pada kongres pertama ini adalah  membahas tentang kedudukan 

wanita dalam perkawinan, poligami dan koedukasi. Masalah-masalah yang 

dirembuk dalam pidato-pidato pada saat kongres tersebut, kemudian 

dituangkan ke dalam edisi khusus majalah Isteri yang merupakan salah satu 

prakarsa yang lahir pada kongres tersebut. dalam surat kabar yang terbit 

pada tahun 1929 dijelaskan bahwa ada sekitar 30 organisasi perempuan 

yang menghadiri kongres  tersebut serta sepakat untuk menyetujui dan 

menerima mosi mengenai reformasi  perkawinan dan pendidikan. Asas 

pergerakan kebangsaan Indonesia merupakan ciri utama  dari kesatuan 

pergerakan perempuan Indonesia pada masa ini.  

 Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi gerakan perempuan 

Indonesia. Dapat  dikatakan  demikian,  karena  organisasi  perempuan  

dapat  menggalang kerjasama secara khusus untuk kemajuan perempuan 

dan pada masyarakat secara umumnya. Sesudah  adanya  kongres  

perempuan  Indonesia  pertama  ini  organisasi perempuan di Indonesia 

mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan gerakan perempuan 

tersebut terlihat dengan makin banyaknya perkumpulan-perkumpulan 

perempuan  yang  berdiri  sendiri  dalam  lingkup  skop yang  kecil. Hal 

tersebut ditegaskan oleh Wieringa (2010, hlm. 55) fenomena  ini hampir  

terjadi  di  semua  tempat  terutama  kota-kota  terdapat  perkumpulan 

perempuan. Tujuan  yang diusung dari perkumpulan-perkumpulan 

perempuan ini sama  dengan  organisasi  perempuan  pada  masa  kolonial,  

yaitu  sebagai  proses belajar untuk kepandaian putri serta berperan dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 
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 Dinamika selanjutnya yang terjadi dalam menyikapi hasil kongres 

pertama menurut Suryochondro (1984, hlm. 90) adalah  muncul  lagi  

permasalahan  yaitu  adanya  ketegangan  antara  organisasi-organisasi  

perempuan  yang  berhaluan  Islam dengan organisasi perempuan  yang 

berasaskan nasionalis serta organisasi Kristen yang menentang tentang  

koedukasi serta penghapusan poligami bagi kaum  perempuan. Sehingga  

sebagai  jalan keluarnya kemudian dibentuk Persatuan Perempuan Indonesia 

(PPI), organisasi ini merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan di 

Indonesia. Setahun kemudian, tanggal 28-31 Desember 1929, PPI 

mengadakan kongres di Jakarta. Pokok pembahasan di dalam kongres masih 

mengenai kedudukan wanita dan anti poligami. Pada kongres tersebut 

terjadi  perubahan  nama  federasi  ini  menjadi  Perikatan Perhimpunan  

Istri  Indonesia  (PPII) yang bertujuan memperbaiki nasib dan derajat 

wanita Indonesia. Selanjutnya usaha  kongkrit  yang  dilakukan  oleh  PPII 

sebagai suatu organisasi perempuan dijelaskan pula oleh Wieringa (1999, 

hlm. 129-130) adalah dengan menerbitkan majalah sendiri, giat  

mengajarkan  pendidikan  bagi  kaum  perempuan  serta  membentuk  

panitia perdagangan perempuan dan anak-anak. Dengan dana yang 

dikumpulkannya diharapakan mampu memperbaiki nasib wanita pada masa 

itu.  

 Hanya ada satu organisasi perempuan yang tidak hadir pada sidang-

sidang nasional  organisasi-organisasi  perempuan  yang  tergabung  dalam  

PPII  ini  adalah Isteri Sedar, organisasi ini menurut Arivia (2000, hlm. 2-3) 

merupakan organisasi perempuan yang terbentuk di Bandung atas anjuran 

PNI yang dianggap paling  radikal pada  saat  itu. Atas prakarsa wanita-

wanita muda di bawah pimpinan Suwarni Djojoseputro, organisasi Isteri 

Sedar terbentuk menjadi suatu organisasi perempuan yang aktif dalam 

perjuangan politik dan memusatkan tenaganya di bidang ekonomi dan 

kemajuan wanita.  Organisasi  Istri  Sedar  tidak  mau  untuk  berkompromi  

jika mengenai  masalah-masalah  poligami  dan  perceraian,  yang  nantinya 

dapat menimbulkan  perbedaan  mendalam  di  antara  organisasi-organisasi  

perempuan Islam dan lain-lainnya. Selain itu organisasi ini secara terbuka 

dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan 

memberi perhatian pada  perjuangan  anti  kapitalisme. Menurut 

Rochwulaningsih (1996, hlm. 43) organisasi  Isteri  Sedar  menyatakan  

bahwa perempuan  di  Indonesia  harus  mampu  memainkan  peranan  aktif  

dalam  bidang politik. Hal itu  didasarkan  pada  pemikiran, bahwa “hanya 
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Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan 

wanita yang bersatu padu akan sanggup memberikan persamaan hak dan 

tindakan kepada rakyat Indonesia”. Selain itu, Isteri Sedar juga 

memperjuangkan nasib kaum perempuan  proletar di Indonesia  harus 

segera diperbaiki. 

 Untuk mempercepat dan menyempurnakan Indonesia merdeka 

kemajuan wanita harus ditingkatkan. IS bersikap netral terhadap agama dan 

menjangkau semua lapisan wanita, baik golongan atas atau bawah. Ia juga 

tidak secara langsung terjun ke dalam politik, tapi pemerintah selalu 

mengamati aktivitas organisasi itu, terutama setelah mengadakan kongres 

pada tanggal 4-7 Juni 1931 (Pringgodigdo, 1994, hlm. 103-104). Dalam 

kongresnya Isteri Sedar menyatakan secara tegas bahwa organisasi tersebut 

berusaha meningkatkan status perempuan Indonesia melalui perjuangan 

kemerdekaan, menurut Arivia (2000, hlm. 2-3) Ide dasarnya adalah bahwa 

tidak akan ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan bila tidak ada 

kemerdekaan, “Hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran 

kaum laki-laki dan perempuan yang bersatu padu yang akan sanggup 

memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia”.   

 Secara  tipologi  serta  ide  pembentukan  organisasi-organisasi 

perempuan Indonesia melalui beberapa kongres perempuan yang telah 

dilakukan lebih bertujuan untuk memajukan kaum perempuan itu sendiri. 

Selain itu gagasan untuk membentuk suatu organisasi dalam era pemupukan 

kesadaran kebangsaan Indonesia pada waktu tersebut tidak muncul hanya 

dari kalangan perempuan sendiri, akan tetapi terdiri dari beberapa organisasi 

yang berkembang pada era tersebut, misalnya organisasi massa, organisasi 

politik baik yang bersifat agama maupun  sekuler serta  organisasi  pemuda.  

Hal  ini  disebabkan  karena  organisasi perempuan  yang  terhimpun dalam 

kongres perempuan dianggap  dapat menyalurkan cita-cita organisasi, 

ideologi partai bahkan ajaran agama dan  tidak menuntut persyaratan yang 

tinggi bagi anggotanya. 

 Kaum perempuan berjuang untuk emansipasi dan partisipasi dalam 

membangun kemandirian kaumnya, kemajuan bangsa serta kemerdekaan 

tanah airnya. Keadaan mulai berubah setelah adanya sumpah pemuda pada 

tahun 1928 dan beberapa kongres perempuan yang telah diselenggarakan. 

Dampaknya adalah dalam segi kuantitas semakin banyak perempuan yang 

mendapat pendidikan dan sadar untuk bergerak secara berkelompok 

(organisasi). Sehingga hal tersebut dapat melahirkan beberapa organisasi 
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yang bersifat perempuan, demikian juga cara perjuangan dan ruang lingkup 

yang semakin luas, tidak hanya mengurusi masalah domestik saja, akan 

tetapi juga pada ranah publik. 

4.1.2 Latar Belakang Sejarah Berdirinya Organisasi Pasundan 

Istri di Bandung Tahun 1930 

 Perjuangan yang dilakukan kaum wanita secara perorangan maupun 

yang terbentuk ke dalam suatu organisasi membuat kaum wanita mulai 

sadar bahwa  peningkatan derajat kaum wanita sangat penting. Masyarakat 

Indonesia masih  menganggap pendidikan kaum wanita tidak  penting, 

karena tugas  kaum wanita  hanya mengurusi rumah tangga. Pada 

perkembangan selanjutnya perjuangan  kaum wanita dilakukan melalui 

perkumpulan kaum wanita yang melahirkan pergerakan kaum perempuan 

yang terorganisir ke dalam suatu bentuk organisasi. 

 Organisasi kaum perempuan yang telah terbentuk dibangun demi 

kepentingan kaum perempuan, untuk memperjuangkan posisi perempuan di 

dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan 

pemahaman ibu sebagai pemegang dan yang menentukan jalannya rumah 

tangga dalam suatu keluarga. Disebabkan karena banyaknya perkumpulan 

wanita yang telah lahir dan berkat diadakannya Kongres Wanita yang 

dilaksanakan pada tahun 1928, maka beberapa kaum perempuan Sunda 

mempunyai inisiatif untuk mendirikan perkumpulan serupa. Dalam suatu 

pertemuan wanita yang di selenggarakan oleh Paguyuban Pasundan di 

gedung Himpunan Saudara pada tanggal 30 April 1930, didirikan suatu 

perkumpulan perempuan bernama Pasoendan Bagian Isteri (PBI) dan pada 

periode selanjutnya berganti nama menjadi organisasi Pasundan Istri. 

Perubahan nama organisasi tersebut dilatar belakangi karena penyebutan 

Pasundan Istri dianggap lebih mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat 

pada umumnya. Oganisasi ini didirikan dibawah kepengurusan Paguyuban 

Pasundan, akan tetapi didirikan oleh beberapa tokoh perempuan diantaranya 

Ny. Emma Poeradiredja, Ny. Kasomi Atmadinata, Ny. Neno Ratnawinadi 

M, Ny. Haningsih Marah D, Ny. Oetari Satdjadidjaja, Ny. Roemsari, Ny. 

Halimah Poerwana, Ny. Ipah Ali R, dan Ny. Sasihwulan Dojendjoenan.  
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Gambar 4.1.2.1 Para Tokoh Pendiri PASI 

(doc. Pasundan Istri: 75 Tahun Melintasi 3 Zaman) 

 Alasan lain timbulnya keinginan untuk membentuk organisasi ini bahwa 

melihat kenyataan yang menunjukan kondisi masyarakat Sunda yang pada 

waktu itu terlihat begitu memprihatinkan karena tertinggal oleh kemajuan 

yang telah dicapai oleh etnis Melayu dan etnis Jawa, apalagi bangsa 

Belanda atau bangsa Eropa, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam 

kesempatan memperoleh pekerjaan atau jabatan. Ketertinggalan tersebut 

disebabkan oleh faktor mental dan tingkat pendidikan, kreativitas, 

dinamika, keuletan, keberanian dan etos kerja yang rendah dalam 

masyarakat khususnya kaum perempuan. Untuk meningkatkan kemajuan 

tersebut maka dibentuklah PASI sebagai salah satu agen yang berusaha 

membawa perubahan dan harapan baru bagi masayarakat Jawa Barat. 

 Secara keseluruhan gambaran mengenai proses pembentukan organisasi 

Pasundan Istri dapat dituangkan ke dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1.2 
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Bagan Proses Pembentukan Organisasi Pasundan Istri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembentukan organisasi PASI sebar luaskan melalui sebuah surat kabar 

Pasoendan (1930) yang pada periode tersebut merupakan surat kabar yang 

diterbitkan langsung oleh organisasi Paguyuban Pasoendan. Dalam surat 

SUMPAH PEMUDA 1928 

KONGRES PEREMPUAN INDONESIA (KPI) 1928 

1. MEMPERSATUKAN DAN MENANAMKAN SEMANGAT 

KEBANGSAAN 

2. MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN KEHIDUPAN 

PEREMPUAN 

3. MEMPERBAIKI KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM 
PERKAWINAN, HUKUM AGAMA (ISLAM) DAN KOEDUKASI 

PASUNDAN ISTRI 

1930 

 

PAGUYUBAN 

PASUNDAN 

EMMA 

POERADIR

EDJA DAN 

8 AKTIVIS 

PEREMPUA

N LAIN 

 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI JAWA 

BARAT: 

1. EKONOMI DAN KOPERASI 

2. SOSIAL DAN KEBUDAYAAN 

3. PENDIDIKAN 

4. POLITIK 
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kabar Pasoendan (1930) yang berjudul Pasoendan Bagian Istri dijelaskan 

bahwa: 

“Di Bandoeng parantos diadegkeun Pasoendan Bagian Isteri. Manawi 

sadaja oge sami ngaraos kagoengan kawadjiban ngadeudeul djadina 

sareng langgengna bagian istri.” (hlm. 6) 

 

Publikasi yang dilakukan oleh organisasi Paguyuban Pasundan dan 

organisasi PASI ini bertujuan untuk mengenalkan bahwa di Bandung telah 

berdiri organisasi Pasoendan Bagian Isteri atau yang lebih dikenal dengan 

organisasi Pasundan Istri sebagai upaya mewujudkan perhatian dalam 

pemberdayaan perempuan di Jawa Barat. Selain itu dalam artikel tersebut 

dijelaskan pula mengenai rancangan aturan rumah tangga, dimana 

rancangan tersebut belum disahkan oleh Hoofdbestuur dan akan dibahas 

dalam rapat pleno Hoofdebestuurs Vergaderin.  

Berita pembentukan PASI bersama organisasi Paguyuban Pasundan ini 

disebar luaskan pula oleh surat kabar Sedar yang terbit di Bandung dalam 

artikel tersebut mengatakan bahwa: 

 

…ieu pakempelan namina Pasoendan Bagian Isteri diadegkeun di  

Bandoeng, sarta ditangtajoengan koe Pagoejoeban Pasoendan tjabang  

Bandoeng. Maksadna Pasoendan Bagian Istri bade ngahoedangkeun 

istri Soenda kana sagala dijalan kasaean anoe ngamoeljakeun 

kasoendaan sarta bade noeloeng sareng didamel sasarengan 

Pagoejoeban Pasoendan dina sagala padamelan anoe tiasa dipidamel 

koe istri kajaning tina hal ngeujeuk pangadjaran, boedi pekerti, 

karahardjaan (economie), kaperloean oemoem (social), kabangkitan 

oerang Soenda. (hlm. 12) 

 Pembentukan PASI yang dinaungi oleh organisasi Paguyuban Pasundan 

dilatar belakangi bahwa organisasi Paguyuban Pasundan memandang 

penting adanya organisasi pengikat kaum perempuan Sunda pada saat itu. 

Selain itu dibentuknya organisasi PASI bertujuan untuk membangun 

kemajuan dalam diri kaum perempuan yang berada di tatar Sunda serta 

usaha untuk memuliakan kebudayaan Sunda dalam segala bidang yang 

dapat dilakukan oleh kaum perempuan terutama dalam hal pendidikan. 

Maka organisasi PASI bergerak dalam peningkatan derajat kaum wanita 

melalui bidang pendidikan dengan mendidik dan mengajar kaum wanita. 
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Pada periode awal berdirinya PASI, yang dilakukan oleh perkumpulan ini 

belum seperti perkumpulan lainnya. Kegiatan masih seputar pekerjaan 

sosial, menangani beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan wanita 

serta mendalami harkat dan martabat wanita agar dapat memperbaikinya. 

 Berhubung PASI masuk dalam lingkungan Paguyuban Pasundan. 

Menurut Amin (2013, hlm. 133) dalam Paguyuban Pasundan, kedudukan 

PASI menjadi badan yang menyempurnakan sosoknya yang tidak ikut 

bekerja di bidang politik, PBI menjadi badan social dari Paguyuban 

Pasundan. Hal tersebut dipertegas oleh surat kabar Pasoendan (1930) yang 

mengatakan bahwa: 

Pakantetna sareng tjabang PAGOEJOEBAN PASOENDAN njaeta 

Pasoendan Bagian Istri sabagian ti tjabang  Pagoejoeban Pasoendan. 

Pasoendan Bagian Istri tiasa pakantet sareng fihak loear oepami 

diwidian koe Bestuur tjabang Pagoejoeban Pasoendan. Hal artos 

pasoendan Bagian Istri gadoeh kas sorangan sareng atoeran contributie 

sorangan. (hlm. 8) 

 Oleh karena itu perkumpulan tersebut menegaskan secara tegas 

mengenai keterkaitan antara Paguyuban Pasundan dan PASI. Selain itu 

PASI menjelaskan bahwa organisasi tersebut mempunyai reglament 

tersendiri. DPP Pasundan Istri berjudul 75 Tahun Pasundan Istri Melintasi 

Tiga Zaman  (2005, hlm. 2) menjelaskan bahwa tercantum dalam reglament 

pasal 1, yaitu bahwa PASI mempunyai maksud hendak meningkatkan 

derajat perempuan dan membangunkan wanita Indonesia kearah keutamaan 

yang memuliakan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan itu, PASI dalam 

pasal dua menyatakan bahwa PBI akan memberikan dan mengajarkan 

pekerjaan perempuan seperti mengurus anak, rumah tangga dan lain 

sebagainya serta menyelidiki masalah pengajaran anak-anak perempuan di 

sekolah khusus perempuan 

Agar maksud tersebut dicapai, diusahakan juga: 

a. Mengajar dan menulis kepada perempuan yang buta huruf 

b. Mengajar keadaan rumah tangga kepada anak-anak perempuan 

yang akil balig juga mengadakan organisasi pemuda bagi wanita 

c. Mendirikan koperasi 

d. Mengadakan kursus pendidikan  

e. Mengadakan kursus wanita pemimpin (leader cursus), dsb. 
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 Hal ini sejalan dengan artikel yang diterbitkan oleh surat kabar 

Pasoendan (1930) yang menjelaskan bahwa: 

 

 soepados tiasa leres ngadjalankeun padamelan-padamelan tea: 

a. bade ngadjar matja sareng noelis ka istri-istri anoe teu atjan tariasa 

b.bade ngadjar kaajaan imah-imah, ka baroedak awewe anoe parantos 

aja oemoer  

c. bade ngadamel hidji cooperatie soepados istri Soenda tiasa diadjar 

d. bade ngajakeun cursus tina hal atikan”. (hlm. 9) 

  

 Melalui usaha pemberian dan pengajaran mengenai pekerjaan 

perempuan, diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan pengetahuan 

Kaum Perempuan di Jawa Barat. Oleh karena itu maka organisasi PASI 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang rutin di laksanakan seperti yang 

dijelaskan dalam surat kabar Pasoendan (1930) yang berjudul “Pasoendan 

Bagian Istri” 

      

Gambar 4.1.2.2 Artikel dalam surat Kabar Pasoendan tahun 1930 

(doc. Surat Kabar Pasoendan 1930 yang berjudul Pasoendan Bagian Istri) 



57 

 

Fuji Astuti, 2019 
KIPRAH PASUNDAN ISTRI (PASI) DI BANDUNG PADA TAHUN 1930-1970 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 Dalam artikel tersebut selain menjelaskan mengenai petunjuk 

pelaksanaan organisasi PASI, menjelaskan pula secara rinci mengenai 

agenda kegiatan yang rutin dilaksanakan berfokus kepada usaha-usaha 

pemberdayaan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Usaha yang 

dilakukan seputar pemberian pendidikan dan keterampilan yang dapat 

mengasah potensi perempuan. 

 Usaha-usaha yang dinilai dapat meningkatkan kualitas hidup kaum 

perempuan yang berada di Jawa Barat, yakni sebagai berikut: 

1. Kursus untuk wanita mengenai pengetahuan umum, 

kerumahtanggaan, kesehatan dan pendidikan. 

2. Valkschool untuk gadis, Atikan Murangkalih Istri (AMI) yang 

berada di Bandung, Tasik, Bogor dan Cianjur. 

3. Tempat pendidikan dan penampungan kaum buruh wanita dari 

golongan rakyat jelata yang tidak mempunyai pekerjaan. Tempat 

tersebut dinamakan Penolong Pengangguran Kaum Ibu yang didirikan 

di Jatinegara dan Tasikmalaya serta di tempat yang dirasa memerlukan 

penampungan ini. 

4. Rumah nenek jompo dan yatim piatu. 

Diharapkan dengan adanya usaha tersebut, sedikit demi sedikit dapat 

membawa perubahan yang bersifat kemajuan dalam kehidupan kaum 

perempuan dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Organisasi PBI 

didirikan bukan hanya diperuntukan bagi kaum perempuan Sunda saja, akan 

tetapi diperuntukan pula bagi semua perempuan bumiputra yang 

berkepentingan di Pasundan dan setuju dengan maksud PASI. Menurut 

Amin (2013, hlm. 134) pula dijelaskan bahwa disebutkan dalam reglament 

Pasal 3 yang berbunyi “sekalian istri Indonesia yang setuju dengan maksud 

Pasundan Istri bisa menjadi anggota asal umurnya tidak kurang dari 18 

tahun dan sudah keluar dari sekolah”. Bahkan mereka yang bukan istri 

Indonesia pun dapat diterima menjadai donator, hanya tidak mempunyai 

hak suara dan tidak boleh menghadiri rapat. 

4.2 Perkembangan Organisasi Pasundan Istri 1930-1970 

  

 Organisasi Pasundan Istri menyadari kemajuan dan kemerdekaan 

Indonesia tidak akan terwujud kecuali kaum perempuan Indonesia memiliki 

hak pendidikan dan ketangguhan yang sama seperti kaum laki-laki. Selain 

itu pula PASI memliki pandangan bahwa kaum laki-laki dan perempuan 
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merupakan paduan yang tidak dapat dipisahkan di dalam menyusun suatu 

masyarakat. Melalui basis tersebut, organisasi Pasundan Istri semakin 

mantap menjalankan cita-citanya demi kemajuan kaum perempuan di Jawa 

Barat. 

 Salah satu usaha wanita dalam menegakkan kesejahteraan rumah tangga, 

adalah dengan melalui cara bagaimana dapat mengatasi kesulitan ekonomi. 

Cara ini dapat ditempuh melalui berbagai beberapa pokok pikiran organisasi 

PASI. Berberapa pokok pikiran tersebut diantaranya mengenai perbaikan 

ekonomi, pendidikan kesosialan dan kebudayaan. Tahun 1930 merupakan 

tahun puncak penderitaan rakyat. Nasib dan taraf hidup berada dalam 

suasana kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Hal ini menimbulkan 

gejala-gejala yang akan membawakan kemerosotan kualitas kaum 

perempuan. Pada masa ini, menurut DPP Pasundan Istri (2005, hlm. 26) 

organisasi PASI mengadakan rapat umum menuntut kepada pemerintah 

agar mengatur dan mengadakan “perlindungan” terhadap wanita di 

Onderneming (perkebunan) agar kehidupan kaum perempuan terjamin. 

 Landasan pokok perjuangan PASI dalam mengabdikan kerja 

Dharmabaktinya kepada masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik 

ialah dirasakan perlu adanya perbaikan pendidikan, kebudayaan, kesosialan 

dan ekonomi rumah tangga didalam memulai langkah-langkahnya. Untuk 

memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai peranan Pasundan 

Istri terhadap pemberdayaan Perempuan di tatar Sunda, maka peneliti 

membaginya ke dalam beberapa pembagian periode sesuai dengan tahun 

yang peneliti kaji. 

 

4.2.1 Pasundan Istri Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda 

(1930-1942) 

 Terbentuknya paguyuban kaum perempuan ini mendapat respon yang 

sangat baik dari masyarakat Jawa Barat hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya cabang PBI atau PASI dibeberapa tempat yang terdapat 

cabang Paguyuban Pasundan seperti di Jakarta, Bogor dan Tasikmalaya. 

Menurut Amin (2013, hlm. 132) adanya PBI di tiga tempat itu dibicarakan 

alam konferensi Pasundan di Bandung 27 Juni 1931. Paguyuban Pasundan 

cabang Bandung memandang perlu adanya pengikat perkumpulan wanita 

dan namanya berubah menjadi Pasundan Istri. Pandangan tersebut disetujui 

oleh para pemimpin dan konferensi tersebut akhirnya memutuskan bahwa 
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sejak saat itu PASI mempunyai pengurus pusat sendiri yang dinamakan 

Centra Bestuur atau Rengrengan Sesepoeh Pasoendan Isteri. Selain itu juga 

konferensi ini juga memutuskan untuk menetapkan Emma Poeradiredja 

sebagai ketua. 

 Berhubung cakupan semakin meluas, menurut Ekadjati (2006, hlm. 131) 

. konferensi memutuskan bahwa PASI dan paguyuban pasundan ada 

hubungan langsung yang dimaksudkan agar antara keduanya dapat diadakan 

kerja sama yang baik. sesudah konferensi bersama Paguyuban Pasundan, 

anggota Rengrengan Sesepoeh PASI ditambah diantaranya pada saat itu 

ketua tetap Emma Poeradiredja, sekertaris I yaitu Emma Somanagara, 

sekertaris II yaitu Komanaha Sahrawi, serta bendahari yakni Oetari 

Satdjadidjaja. Salah satu garapan yang mendapat perhatian khusus PASI 

adalah bidang ekonomi. PASI dibawah kepemimpinan Emma ini berhasil 

membawa kaumnya merintis ke jalan kesederhanaan menyusun latar hidup 

dengan mencari keseimbangan antara kemampuan dan pendapatan suami. 

Menururt DPP Pasundan Istri (2005, hlm. 26) dengan usaha tersebut, PASI 

membimbing anggota-anggotanya untuk belajar menabung, usaha ini tidak 

lain daripada persiapan koperasi, yang kemudian dalam tahun 1931 

dibentuklah “Simpanan PASI Bandung” atau S.P.B dan sekarang lebih 

dikenal dengan “Koperasi Bank Wanita”. Hal ini mendapat respon yang 

baik dari anggota PASI maupun masyarakat Bandung, karena respon yang 

baik tersebut munculah kemudian Koperasi Wanita di kabupaten yang 

terdapat cabang PASI, dan sudah memiliki hak badan hukumnya. Dari 

usaha menabung kemudian berkembang menjadi usaha simpan pinjam. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk 

dapat mengatasi masalah ekonomi rumah tangganya. Melalui bantuan 

tersebut, kaum perempuan di Jawa Barat dapat meningkatkan taraf 

kehidupannya. Hasil daripada tabungan tersebut salah satunya digunakan 

untuk mempraktekan hasil-hasil kursus yang diselenggarakan PASI.  

 Pada bulan Maret 1932 diadakan kongres pertama PASI yang bertempat 

di Jakarta. Pada kongres tersebut, disebutkan bahawa kesebelas cabang itu 

menurut DPP Pasundan Istri (2005, hlm. 5) adalah diantaranya: 

 

Tabel 4.2.1.1 

Cabang Wilayah Pasundan Istri pada tahun 1932 

 

NO. CABANG WILAYAH PENDIRI 
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1. Cabang Jakarta Ibu Ijos Wiraatmadja 

2. Cabang Bandung Ibu Roesmini 

3. Cabang Tasikmalaya Ibu Mimi Koesnadi, Ahmad 

Atmadja dan Amisah Bekti 

4. Cabang Garut Ibu Aledja Anggapradja 

5. Cabang Cianjur ibu Kosim 

6. Cabang Sukabumi ibu Edi Subagya 

7. Cabang Purwakarta - 

8. Cabang Jatinegara Mr. Cornelis 

9. Cabang Serang - 

10. Cabang Subang - 

 

Kongres pertama PASI yang berlangsung di Jakarta, menurut Ekadjati 

(2006, hlm. 134) fokus pembahasannya masih seputar pelaksanakan tugas, 

PASI melakukan kegiatan yang dapat digolongkan dalam dua bagian di 

setiap cabangnya, yaitu pekerjaan yang hanya diperuntukan bagi keperluan 

anggota dan pekerjaan yang diperuntukan bagi masyarakat umum. Kegiatan 

pertama dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mereka supaya 

memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan modern dan dapat turut 

serta maju dengan lebih bersungguh-sungguh dalam berorganisasi. Ada 

beberapa macam kursus yang diselenggarkan oleh organisasi PASI untuk 

para anggota, yaitu kursus kerajinan tangan, memasak, bahasa belanda dan 

teori menjahit atau menyulam. Di beberapa cabang PASI memiliki bank, 

koperasi, biro konsultan untuk ibu hamil dan menyusui serta berbagai 

pengumpulan dana social seperti perkoperasian, tabungan dan dana 

kematian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi para 

anggota PASI. Beberapa cabang juga sudah memiliki panti asuhan dan panti 

jompo, juga sekolah kejuruan yang menggunakan bahasa Belanda dan 

bahasa Sunda. Cabang sukabumi sudah memiliki rumah sakit. Sementara 

cabang Tasikmalaya dan Jatinegara memiliki satu lembaga yang unik yakni 

Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Sedangkan kegiatan lainnya 

yang diperuntukkan bagi masyarakat umum seperti yang telah disinggung 

sebelumnya yaitu berfokus kepada usaha pemberdayaan potensi kaum 

perempuan seperti belajar membaca, menjahit dan menyulam, memasak, 

membuat kerajinan tangan dan pekerjaan social. 

Kegiatan-kegiatan yang bertujuan diperuntukkan bagi anggota PASI 

maupun masyarakat umum ini dimaksudkan untuk dapat mempererat 
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persaudaraan dan mengangkat harkat derajat kaum wanita dengan jalan 

mengutamakan Pendidikan dan Sosial, melalui pembentukan beberapa 

cabang PASI di Jawa Barat, diharapkan dapat dengan mudahnya 

meningkatkan kualitas kaum perempuan di tatar Sunda. Berkat suksesnya 

kongres pertama yang dilakukan PASI pada saat itu menjadi suatu 

keyakinan bagi PASI untuk terus bergerak bersama kemajuan meningkatkan 

harkat dan martabat kaum perempuan. 

Menurut Suharto (2002, hlm. 98), Pasundan Istri pada perkembangan 

tahun selanjutnya telah mengarah kepada usaha melepaskan belenggu dari 

penjajahan Belanda. Kontribusi Pasundan Istri semakin luas tidak hanya 

melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti perkoperasian dan pendidikan  

namun juga dalam bidang politik. Hal ini disebabkan oleh usaha organisasi 

pergerakan perempuan di Indonesia yang menginginkan adanya 

penggabungan beberapa organisasi perempuan yang tidak berasaskan 

keagamaan, pada bulan Juni 1932 dengan nama Istri Indonesia (II). Misi 

dari organisasi ini untuk memperjuangkan bangsa Indonesia yang merdeka 

berdasarkan asas demokrasi. Usaha yang nyata dilakukan organisasi 

perempuan ini berusaha untuk menempatkan kaum perempuan untuk 

menduduki jabatan di dalam dewan-dewan kota yang dibentuk oleh 

pemerintah kolonial. Selain itu berusaha memperhatikan peraturan yang 

dibuat pemerintah kolonial saat itu yang selalu merugikan kaum perempuan 

dalam hal permasalahan perkawinan dan perceraian. Hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan DPP Pasundan Istri (2005, hlm. 4) PASI sebagai 

organisasi pertama yang mendorong pemerintah supaya memberikan hak 

memilih dan dipilih kepada kaum wanita untuk duduk di dewan kotamdya 

(Stadsgemeenteraden). Untuk melancarkan gerakannya tersebut pada bulan 

September 1932, organisasi Pasundan Istri mengeluarkan majalah yang 

terbit sebulan sekali bernama Gentra Istri. Surat Kabar Gentra Istri tersebut 

dianggap sebagai media untuk menyampaikan bermacam-macam persoalan 

pendidikan, perkawinan, remaja dan persoalan-persoalan social lainnya. 

Dari pernyataan Suharto dan DPP Pasundan Istri tersebut dapat 

dipahami bahwa kedudukan wanita pada periode selanjutnya semakin 

menunjukan kemajuannya dengan turut berkecimpung dalam sistem 

pemerintahan dan lingkup publik. Kedudukan kaum perempuan pada 

periode ini dapat dikatakan semakin memperkuat bahwa posisi perempuan 

sudah tidak dapat dipandang sebelah mata dengan dibuktikan oleh adanya 

kesempatan bagi wanita untuk ikut berpartisipasi membangun bangsa. 
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Perkembangan selanjutnya organisasi PASI menghadiri Kongres 

Perempuan Indonesia berikutnya di Jakarta tahun 1935 (Yayasan 

Kebudayaan Rancage, 2000, hlm. 213). Pada kongres yang dilaksanakan di 

Jakarta tahun 1935 tersebut menurut Kowani (1978, hlm. 44-45) terjadi 

perubahan nama dari PPII menjadi dan terbentuk Kongres Perempuan 

Indonesia (KPI). Hasil kongres lebih ditujukan kepada kaum  perempuan 

dan golongan miskin, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan 

anggotanya masih sebagian besar berasal dari lapisan atas, serta tuntutan 

yang disuarakan sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum 

perempuan golongan atas. Banyak hal penting yang didiskusikan untuk 

kemajuan harkat dan martabat kaum perempuan pada Kongres yang 

diadakan di Jakarta tersebut. Akan tetapi ada hal-hal yang sudah 

dirembukkan, namun pada masa selanjutnya dirasa belum tercapai juga. 

Oleh karena itu Emma Poeradiredja beserta aktivis perempuan lain 

mendesak pemerintah kolonial untuk memberikan hak pilih bagi 

perempuan. Melalui kegigihan dan keinginan untuk memajukan kaum 

perempuan maka desakan yang dilakukan oleh Emma dan aktivis 

perempuan tersebut, pemerintah kolonial pada akhirnya memberikan hak 

pilih pada perempuan pribumi untuk duduk di Dewan Kota. Emma 

Poeradiredja dan para perempuan aktivitis lain merasa bangga walaupun 

hanya mendapat hak pilih pasif, mereka menyambut keputusan pemerintah 

kolonial tersebut dengan suka-cita. Hal tersebut dijelaskan secara rinci oleh 

Maria Ulfah dalam artikel yang berjudul “Soal Hak Pilih” yang diterbitkan 

oleh Majalah Istri Indonesia mengatakan bahwa “beberapa nama kaum ibu 

termuat dalam daftar kandidat. hasilnya boleh menyenangkan kaum ibu, 

empat orang perempuan Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Kota”. 

Meski di kongres tersebut para perempuan masih sebatas mempelajari 

hak pilih, mereka langsung buka suara begitu aktivis perempuan Belanda 

tidak lagi memperjuangkan hak pilih perempuan bagi semua ras. hal 

tersebut menjadi pokok bahasan KPI bersama desakan agar pemerintah 

memberi hak pilih aktif dan adanya wakil perempuan pribumi di Dewan 

Rakyat. Maka diadakanlah Kongres ketiga yang dilaksanakan oleh KPI. 

Pada saat pelaksanaan KPI ke III di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938, 

organisasi PASI muncul sebagai ketua kongres (Yayasan Kebudayaan 

Rancage, 2000, hlm. 213). Agenda pembahasan dalam kongres ini yakni 

mengangkat isu tentang hak dipilih (women’s suffrage) perempuan pribumi 

sebagai anggota Dewan Kota. Keputusan Kongres menghasilkan amanat 
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untuk memperjuangkan Hak Dipilih bagi perempuan pribumi sebagai 

langkah perjuangan pergerakan perempuan pada masa itu. Amanat dari 

kongres tersebut pada realisasinya, belum mendapat tanggapan oleh 

pemerintah colonial, hingga setahun kemudian pada tahun 1939 pemerintah 

kolonial justru kembali menunjuk perempuan Belanda bernama Cornelia 

Razoux Schultz sebagai wakil perempuan di Dewan Rakyat. Scholten dalam 

bukunya Women and the Colonial State mengatakan bahwa “..hal itu jadi 

kekecewaan yang menyakitkan bagi gerakan nasionalis dan organisasi 

wanita Indonesia”.  

Kekecewaan yang dialami kaum perempuan Indonesia tersebut pada 

akhirnya melahirkan untutan kaum perempuan Indonesia yang semakin 

lantang. Kebijakan Hak Dipilih bagi perempuan pribumi baru diberikan 

pemerintah kolonial pada suatu malam ketika Perang Pasifik terjadi, yakni 

pada 1942. Ketika pemerintah kolonial mengabulkan tuntutan tersebut, 

Emma termasuk dari empat perempuan Indonesia yang terpilih menjadi 

angoota Dewan Rakyat. nama lain menurut Janti 

(https://historia.id/persona/articles/perempuan-pertama-di-parlemen-

bandung-PM1EXyakni), Ny. Soenarjo Mangoenpoespito (ketua Istri 

Indonesia) terpilih duduk di Dewan Kota Semarang, Ny. Soedirman (istri 

anggota dewan Parindra) terpilih duduk di Dewan Kota Surabaya, dan Ny. 

Sri Oemiati (adik dari Dr. Soetomo) terpilh untuk mengisi kursi kosong 

Parindra di Cirebon. Terpilihnya nama tersebut menjadi salah satau hasil 

dari perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia pada periode tersebut. 

 

https://historia.id/persona/articles/perempuan-pertama-di-parlemen-bandung-PM1EXyakni
https://historia.id/persona/articles/perempuan-pertama-di-parlemen-bandung-PM1EXyakni
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Gambar 4.2.1 Kegiatan Bidang Organisasi PASI 

 

Foto tersebut menggambarkan para peserta Kongres Perempuan III yang 

dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23-28 Juli 1938. Selain itu kongres 

KPI III berhasil memutuskan dan menetapkan tanggal 22 Desember sebagai 

Hari Ibu bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

identitas kepada kaum perempuan Indonesia dan memotivasi untuk 

menggerakan semangat kebangsaan dalam diri kaum perempuan Indonesia. 

Kemudian pada akhir periode masa pemerintahan Hinda-Belanda 

pergerakan kaum perempuan ditandai dengan semakin besar keinginan 

untuk memperbaiki berbagai hal. Gambaran tersebut dapat dituangkan 

kedalam sebuah bagan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1.2.2 

Proses Pergerakan Perempuan Menuntut Kebijakan Hak Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergerakan perempuan yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya tidak 

pernah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan antara kebebasan yang 

diajarkan oleh feminis barat. Akan tetapi pergerakan perempuan pada 

periode ini cenderung bejuang melalui upaya-upaya yang dititikberatkan 

pada usaha membangkitkan kesadaran nasional, terutama kesadaran 

lingkungan sebagai perempuan Sunda bahwa mereka berkewajiban ikut 

berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Selain itu pula upaya pemberian 

pendidikan keahlian maupun wawasan lingkungan dapat menunjang kaum 
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perempuan di Indonesia mulai memasukkan agenda “hak perempuan” untuk 

menjadi sebuah kebijakan negara kolonial. Hak-hak yang diperjuangkan 

masih seputar permasalahan kedudukan kaum perempuan dalam lingkup 

perkawinan, agama dan koedukasi. Meskipun agenda tersebut belum 

terpenuhi dan tetap menjadi bahan utama perjuangan perempuan pada masa 

selanjutnya. 

Pada tahun 1928 hingga 1940 setidaknya kedudukan kaum perempuan 

Indonesia khususnya kaum perempuan yang berada di Jawa Barat, telah 

diakui keberadaannya dalam kehidupan social. Ini di dukung pula dengan 

meningkatnya jumlah kaum perempuan muda yang turut serta bertekad 

memperjuangkan kemerdekaan dan keberadaan Indonesia. Selain itu terlihat 

pula dari tumbuhnya organisasi-organisasi daerah yang turut menyebarkan 

semangat nasionalisme kebangsaan untuk mencapai Indonesia merdeka dari 

penjajahan pemerintah kolonial Belanda dengan banyaknya organisasi-

organisasi perempuan yang berdiri melalui kongres. Namun  sampai pada 

masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 terjadi kemunduran 

pergerakan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia 

tidak secara bebas bergerak, setiap gerak-gerik yang dilakukan selalu berada 

dalam pengawasan pemerintah Jepang.  

 

4.2.2 Pasundan Istri pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945) 

  

 Pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada Jepang pada bulan 

Maret 1942. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun 

merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam 

perkembangan sejarah Indonesia (Ricklefs, 2005, hlm. 406). Pada masa ini 

pemerintah Jepang menciptakan  berbagai semboyan anti-Barat untuk 

menggugah semangat politik sebagian besar  penduduk di Indonesia. 

Berbagai organisasi pemuda dibentuk, tujuannya untuk  mengindoktrinasi, 

melatih serta mempersenjatai ribuan pemuda dan pemudi di  Indonesia. 

Dalam usahanya tersebut Jepang menanamkan semangat persaudaraan  Asia 

Raya, Jepang mengobarkan hasrat untuk kemerdekaan. Kemungkinan ke 

arah kemerdekaan juga dibuat  lebih terbuka. Ada dua strategi dan taktik  

yang  dilakukan oleh pemerintah Jepang menurut Soewondo (hlm. 204) 

agar dapat  merangkul bangsa Indonesia. Pertama, Bahasa Belanda dilarang 

untuk  digunakan  dan bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai 

bahasa komunikasi umum  oleh masyarakat Indonesia. Kedua, sistem 
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sekolah yang berlandaskan dan  didirikan oleh Belanda seperti ELS, HIS, 

HCS dan lainnya dibubarkan. Serta  diganti dengan Sekolah Rakyat (SR) 6  

tahun, SMP, SMA, sekolah Guru, dan sekolah kejuruan.  

 Pada saat Jawa Barat secara bertahap berada di bawah kekuasaan 

pendudukan Jepang, dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat Sunda tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri secara bebas dan 

leluasa dalam semua bidang kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan 

perhatian waktu dan tenaga mereka dikerahkan sepenuhnya untuk mengabdi 

kepada penguasa asing termasuk pemerintah Jepang. Pada masa ini pula 

organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemandegan dan degradasi 

karena dilarang beroperasi oleh pemerintah Jepang. Semua kebijakan 

berubah, semua organisasi perempuan di Indonesia dilarang. Semua 

kegiatan organisasi hanya diperuntukan bagi kepentingan pemerintah 

Jepang.  

 Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, pemerintah 

Jepang memanfaatkan perempuan-perempuan pribumi dengan membentuk 

organisasi perempuan bernama Fujinkai. Menurut Suryochondro (133-135) 

Organisasi bentukan Jepang ini beranggotakan istri pegawai negeri dan 

memiliki kemiripan dengan Dharma Wanita (organisasi-organisasi istri para 

pejabat sipil). Perempuan-perempuan pribumi di Indonesia diwajibkan 

untuk mengikuti organisasi Fujinkai yang merupakan organisasi pertahanan 

khusus perempuan pada masa pendudukan Jepang. Fokus kegiatan Fujinkai 

ini ialah melakukan pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan 

sosial. Dalam tubuh Fujinkai, kaum perempuan pribumi bekerja 

mempersiapkan diri untuk kepentingan pemerintah Jepang seperti memintal, 

bercocok tanam dan berkoperasi.  

 Menurut Muniarti (2004, hlm. 33) Fujinkai dalam melakukan segala 

aktifitas kegiatan sejalan dengan mengikuti garis  hirarki suami. Tugas yang 

dibebankan kepada kaum perempuan yang tergabung sebagai anggota 

Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang “Asia Raya” di 

bawah pimpinan  Dai Nippon. Fujinkai merupakan salah satu organ-organ 

yang digunakan oleh  pemerintah Jepang agar dapat mengerahkan seluruh 

rakyat Indonesia bekerja  “suka-rela” demi kemenangan “perang suci” 

Jepang. Menurut Soewondo (hlm. 205) ketika Putera akhirnya  dilebur 

dalam organisasi baru yang dinamakan dengan “Jawa Hokokai” (Himpunan 

Kebaktian Rakyat Jawa), maka Fujinkai dijadikan bagian perempuannya 

dengan cabang-cabang daerah.. Kegiatan Fujinkai yang dibatasi hanya pada 
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urusan-urusan kewanitaan dan peningkatan keterampilan domestik selain 

kegiatan menghibur tentara yang sakit  dan kursus buta huruf bagi para 

perempuan yang mempunyai wawasan luas. Pembatasan ini sangat 

merisaukan bagi mereka yang tidak ikut masuk Fujinkai. Oleh karena 

adanya pembatasan ini maka ada dua jenis orientasi di kalangan aktifis 

perempuan pada masa Jepang dalam mengagas perjuangan yaitu pertama, 

mereka yang berkooperasi dengan pemerintah bala tentara Dai Nippon dan 

kedua, mereka yang non-kooperatif serta memilih bergerak diam-diam 

dibawah tanah.  

 Berdirinya Fujinkai mendapatkan pertentangan dari aktifis kaum 

perempuan Indonesia. Serta dengan adanya Fujinkai, maka organisasi PASI 

sebagai organisasi laum perempuan yang telah mengakar di Jawa Barat, 

oleh pamerintahan Jepang dilarang melakukan gerakan sosial, yang 

berwenang hanyalah Fujinkai. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka 

kegiatan social dan pemberdayaan kaum perempuan di Jawa Barat terpaksa 

diberhentikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Emma Poeradiredja 

selaku ketua dan pendiri beserta anggota-anggota organisasi PASI lainnya 

secara diam-diam terus melakukan kegiatannya. Mereka terus aktif 

melakukan gerakan bawah tanah. Sebagian anggota PASI yang bergerak 

“dibawah tanah” dibuktikan oleh pernyataan menurut Wieringa (1998, hlm. 

5) masuk dalam barisan tersebut dan ketua sekaligus pendiri PASI yakni 

Emma Poeradiredja masuk dalam barisan Fujinkai dan menjabat sebagai 

wakil ketua. Meskipun kegiatan organisasi Pasundan Istri dibekukan tetapi 

Emma Poeradiredja bersama anggota lainnya masih melakukan kegiatan-

kegiatan sosial yang sistem pergerakannya bergerak di bawah tanah seperti 

bekerja di dapur umum, PMI di lapangan sosial yang bertugas menolong 

pengungsi, tentara yang pulang dari front dan lain-lain.   

 Pada masa ini PASI seperti halnya organisasi perempuan lain 

dibekukan, sehingga dampak yang terjadi banyak kaum perempuan 

nasionalis yang melakukan “aksi” tersebut melakukan gerakan bawah tanah 

untuk menghindari penyergapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 

pemerintah Jepang.  Meskipun secara formal PASI telah di lebur ke dalam 

Fujinkai, secara persaudaraan tetap berkelompok dan melakukan tugas 

sosial dan pembinaan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dari 

PASI itu sendiri. 

 Untuk penguatan serta kekuatan dari kepentingan pemerintah Jepang 

ketika  menghadapi perang, kebijakan yang dibuat dengan membentuk 
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pasukan pemudanya yang diberi nama “Seinendan”. Dengan model latihan 

gerak badan atau taigo yang  harus digalakkan. Dalam latihan kemiliteran di 

“Seisendo” juga diajarkan untuk menggunakan senjata. Kemudian juga 

dibentuk latihan-latihan  militer bagi para gadis Indonesia bernama 

“Sementai” dan pasukan tempur tentara perempuan yang dinamakan dengan 

“Barisan Srikandi”. Anggota-anggotanya  terdiri atas anak-anak gadis 

berumur antara 15-20 tahun dan yang belum menikah. Mereka diberi 

pelatihan kemiliteran untuk dapat maju ke medan perang  membela  Jepang, 

jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Maksud yang disembunyikan pemerintah 

Jepang ialah agar dengan demikian memperoleh tenaga cadangan untuk 

memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang dewasa itu 

(Nugroho Notosusanto, 1992, hlm. 29) 

 Didalam perjuangan kemerdekaan para anggota PASI memandang 

bahwa kehadiran Jepang tidaklah berbeda dengan penjajahan Belanda, 

karena itu mereka tidak percaya dengan propaganda dan janj-janji Jepang. 

Terdapat aktivis dalam organisasi PASI yaitu salah satunya Ny. Emma 

Poeradiredja. Dalam menyalurkan gagasannya, Emma menyarankan supaya 

para pemuda masuk organisasi militer bentukan Jepang agar para pemuda 

Indonesia mendapat keterampilan dan keahlian yang professional dalam 

bidang kemiliteranya. Dengan demikian, apabila negara merdeka, negara 

sudah mempunyai tentara yang tangguh. (Hardi, 1984, hlm. 23). 

 Pada periode kependudukan Jepang di Indonesia, sifat pergerakan kaum 

perempuan di Indonesia terutama di Jawa Barat mengalami kemunduran 

serta degradasi. Hal ini seperti yang telah dijelaskan bahwa semua 

organisasi perempuan tidak dapat bergerak secara bebas serta hanya boleh 

berdiri apabila sudah ada komando dari penguasa dalam hal ini pemerintah 

Jepang. Akan tetapi, setelah Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu pada 

perang dunia ke II serta  adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 

tahun 1945, maka peran dari organisasi perempuan mengalami peningkatan 

kembali. Dengan membubarkan Fujinkai, organisasi PASI kemudian 

membentuk barisan-barisan untuk mendukung perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman-pengalaman selama bergabung 

dengan Fujinkai dimanfaatkan untuk kepentingan perjuangan. Hal ini 

dibuktikan dengan turut sertanya kaum perempuan berjuang bersama kaum 

laki-laki dan bahu-membahu mengangkat senjata untuk bertempur dalam 

medan perang melawan pemerintah Belanda yang ingin berusaha merebut 

kembali Indonesia merdeka. Selain itu menurut Hardi (1984, hlm. 55) 
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Sehubungan dengan itu kaum wanita Jawa Barat yang aktif mengikuti 

perkembangan Jakarta, dengan segera membentuk wadah perjuangan yang 

bergerak dalam kepalang-merahan, dapur umum, dan kegiatan lainnya. 

Dalam hal ini yang menghimpun tenaga wanita adalah Inspektorat Wanita 

di Garut, Budi Istri di Bandung, serta Organisasi Pasundan Istri (PASI) 

ataupun kaum perempuan aktif bersama kaum pria. Maka dinamika 

perkembangan perjuangan organisasi perempuan pada masa kemerdekaan 

Indonesia memasuki babak baru. 

 

4.2.3 Pasundan Istri Pada Masa Republik (1945-1970) 

  

Begitu Republik Indonesia di Proklamasikkan 17 Agustus 1945, bangsa 

Indonesia kembali dihadapkan kepada upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu yang ingin menancapkan kembali 

kekuasaan Belanda di Indonesia. Menurut Poesponegoro  dan  Notosusanto 

(1993, hlm. 122) Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia merupakan 

komando bawahan dengan nama Allied Forces Netherlands East Indies 

(AFNEI). Pada mulanya kedatangan pasukan Sekutu tersebut disikapi netral 

oleh pihak Indonesia, akan tetapi setelah diketahui bahwa kedatangan 

pasukan Sekutu tersebut ada maksud ingin membonceng Netherlands 

Indische Civil Administration (NICA) yang secara  terang-terangan hendak 

menegakkan kembali kekuasaan di Hindia-Belanda, maka sikap Indonesia 

mulai berubah.  

Kedatangan pasukan Sekutu menurut Nasution (1978, hlm. 68) di 

berbagai  kota besar di Indonesia seperti halnya: Jakarta, Bandung, 

Semarang dan Surabaya banyak menimbulkan insiden-insiden serta bahkan 

pertempuran-pertempuran antara pihak Sekutu dengan pihak Tentara 

Republik Indonesia. Terjadinya pertempuran serta insiden antara pihak 

Sekutu dipertegas oleh Ricklefs (2005, hlm. 437) dengan pihak Tentara 

Republik Indonesia karena pada setiap tempat yang dijadikan  pendaratan  

tentara  Sekutu  kehadirannya  selalu  diikuti  oleh  tindakan- tindakan  

provokasi dan teror terhadap rakyat dan pemimpin-pemimpin bangsa ini 

dengan tidak menghargai kedaulatan Republik Indonesia. 

Merujuk kepada beberapa pernyataan-pernyataan diatas, terlihat jelas 

bahwa dalam kesibukan revolusi fisik bangsa Indonesia dihadapkan kepada 

suatu masa untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Pada 

periode ini berbagai organisasi perempuan tumbuh, selain juga ada yang 
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merupakan kelanjutan dari organisasi perempuan di masa kolonial dan 

menjadi berkembang sesudahnya. Diantaranya organisasi PASI yang telah 

muncul pada masa colonial dan sempat tidak aktif bergerak pada masa 

pendudukan Jepang, bangkit kembali menyesuaikan diri dengan kondisi 

kemerdekaan.  

Begitu pula dengan pergerakan organisasi PASI berbenah diri untuk 

menggalang persatuan yang kuat. Menurut Wieringa (1999, hlm. 316) 

melalui kongres pertama setelah kemerdekaan yang diadakan di Klaten 

pada bulan Desember 1945, dengan maksud menggalang persatuan dan 

membentuk badan persatuan. Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) dan 

Wanita Negara Indonesia (WANI) dilebur menjadi badan fusi dengan nama 

Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Hasil kongres tersebut 

berdampak kepada upaya yang dilakukan PASI untuk berpartisipasi dalam 

rangka kemajuan bangsa Indonesia.  

Upaya pergerakan yang dilakukan oleh organisasi PASI berkembang 

kearah perpolitikan. Permasalahan perempuan yang dipandang domestik 

(perkawinan dan perceraian) yang sempat muncul pada masa sebelumnya 

kembali ditransformasikan oleh oranisasi PASI beserta organisasi kaum 

perempuan lain di Indonesia menjadi agenda publik negara. Menururt DPP 

Pasundan Istri (2005, hlm. 5) organisasi PASI berusaha merubah Anggaran 

Dasar dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Pada periode ini perjuangan 

“hak perempuan” berlangsung di lingkup “negara” yang bertujuan untuk 

meneguhkan identitas kewarganegaraannya secara otonom. Dukungan 

partai politik turut serta mendekatkan isu perempuan ini melalui pembuatan 

kebijakan Negara. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan menurut Kowani 

(1978, hlm. 16-24) pada periode selanjutnya kegiatan PASI diarahkan 

berperan serta dalam pembangunan nasional, meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan 

amanat cita-cita proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.  

Kedudukan perempuan yang mulai dapat diakui dan disahkan oleh 

Negara ditegaskan pula oleh Soewondo (hlm. 204-2-5) dalam Undang-

Undang Dasar  Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa: kaum 

perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-

laki sehingga kaum perempuan pun berhimpun menyokong cita-cita  

perjuangan  nasional. Oleh karena itu hal ini menunjukan bahwa pada 

periode masa kemerdekaan Republik Indonesia, pergerakan organisasi 
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perempuan lebih aktif dalam membangun dan menempatkan kaum 

perempuan serta memperkuat negara yang baru merdeka. 

Pada bulan Februari 1946 di Solo, lahirlah Badan Kongres Wanita 

Indonesia (KOWANI). Menurut Panitia Kongres Wanita (1985, hlm. 85) 

pada bulan juni 1946 diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia di 

Madiun, yang merupakan Kongres Wanita Indonesia ke-V. Sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah untuk menembus blokade ekonomi dan politik, 

Kongres memutuskan antara lain mulai mengadakan hubungan dengan luar 

negeri. Maka dari itu Kongres Wanita Indonesia menjadi anggota WIDF 

(Women's International Democratic Federation). Dijiwai oleh tekad untuk 

ikut serta dalam pembangunan jaringan, Organisasi PASI turut menghadiri 

pula kongres tersebut. selain itu PASI memandang bahwa kerjasama 

Internasional tersebut dapat mendorong kemajuan kaum perempuan dalam 

organisasi, mendukung pergerakan wanita selanjutnya menyusun program-

program kerja, yang tidak hanya meliputi bidang pembelaan negara, tetapi 

juga bidang-bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan 

derap perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik pada 

waktu itu. 

Pada bulan 26 Agustus 1949 organisasi PASI turut dalam musyawarah 

Wanita Indonesia di Yogyakarta. menurut DPP Pasundan Istri pihak yang 

memprakarsai Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia adalah Kowani 

yang dihadiri oleh 82 orang orang yang tergabung di dalam organisasi 

wanita seluruh Republik Indonesia. Panitia Permusyawaratan Wanita 

Seluruh Indonesia ini diketuai oleh Ny. Burdah Yusupadi dan anggotanya 

terdiri dari. Ny. Siti Sukaptinah, Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Mr. Maria 

Ulfah Santoso, Ny. Supeni, Ny. S Akhmad Natakusumah, dan Ny. Th. 

Waladouw. Banyak peserta yang berasal dari luar Jawa harus melalui 

perjuangan karena harus terlebih dahulu melewati daerah yang masih 

diduduki oleh Belanda (https://historia.id/persona/articles/perempuan-

pertama-di-parlemen-bandung-PM1EX).  

Dalam Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia, diperoleh beberapa 

keputusan antara lain:  

a). Tujuan perjuangan wanita yaitu untuk memperjuangkan dan 

mewujudkan kemerdekaan yang penuh bagi bangsa Indonesia.  

b). Membentuk badan kontak bersama ”Permusyawaratan Wanita 

Indonesia”, badan ini berkedudukan di Yogyakarta dengan 

kepenggurusanya sebagai berikut: 

https://historia.id/persona/articles/perempuan-pertama-di-parlemen-bandung-PM1EX
https://historia.id/persona/articles/perempuan-pertama-di-parlemen-bandung-PM1EX
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Tabel 4.2.3.1 

Struktur Organisasi Pasoendan Istri tahun 1949 

NO JABATAN ANGGOTA 

1. Ketua  Ny. Maria Ulfah Santoso 

2. Wakil Ketua Ny. Artinah Syamsudin  

3. Sekretaris  Ny. Artinah Syamsudin  

4. Bendahara  Ny. Th Walandouw 

5. Pembantu  Ny. Dm Hadiprabowo, Nn. 

Hariyati, Ny. Burdah, Ny. 

Supeni Pujobuntoro, Ny. 

Aisyiah Hilal, Ny. D Susanto, 

Ny. Sunaryo 

 Mangunpuspito, Ny. 

Brotowardoyo, Ny.Mr. Tuti 

Harahap. 

 

 Peran wanita semakin diakui setelah pada tahun 1949, jawatan 

kepolisisn negara di Yogyakarta untuk pertama kalinya menerima siswa 

polisi wanita. Dan gagasan ini mendapatkan dukungan penuh dari Kowani 

sebagai induk dari organisasi kaum perempuan di Indonesia. Pada waktu 

Belanda melancarkan agresi miuliter Belanda II, Polisi Wanita 

meninggalkan tugasnya sebagai petugas keamanan dan beralih sebagai alat 

perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka bersama-

sama bergabung dengan para tentara dan laskar lainya untuk ikut berjuang 

mempertahankan kemerdekaan. Selain berperan dalam bentuk perjuangan 

fisik, perjuangan wanita Indonesia juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh organisasi kaum perempuan. Dalam konggres ini 

lebih menekankan pada upaya menyatukan tenaga dan penyempurnaan 

organisasi. Besarnya peranan wanita Indonesia sangat menonjol di beberapa 

kota di Indonesia terutama kota Bandung sebagai salah satu basis revolusi.  

 Demikianlah peran serta organisasi PASI beserta kaum perempuan di 

Jawa Barat dalam menyambut dan mempertahankan kemerdekaan. Kaum 

perempuan telah menyumbangkan tenaga dan pikiran secara maksimal yang 

disalurkannya melalui organisasi kewanitaan dan bahkan dalam usaha-

usaha yang dapat membantu mempertahankan kemerdekaan baik melalui 

kegiatan-kegiatan social maupun ikut berkontribusi melalui kegiatan politik. 

Keberadaan organisasi Pasundan Istri harus mampu berperan strategis 
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dalam menguatkan gerakan kaum perempuan di Jawa Barat. Hal tersebut 

ditempuh salah satunya dengan melalui kongres-kongres bersama organisasi 

kewanitaan lain terus berusaha meningkatkan kualitas perempuan 

Indonesia. Kegiatan-kegiatan organisasi masih fokus seputar pada masalah 

pendidikan, perkoperasian, kepemimpinan dan permaslaahan kewanitaan. 

Seperti yang tertera pada visi-misi yakni menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk 

pendidikan agama; memelihara budaya tradisional dan mengembangkan 

budaya daerah serta turut memberikan perhatian di bidang sosisal dan 

lingkungan hidup. 

 Sekitar tahun 1960-an pergerakan kaum perempuan di Indonesia dapat 

dikatakan sebagai periode penghancuran gerakan perempuan Indonesia, 

yang titik awalnya dilakukan melalui penghancuran terhadap Gerwani 

(Gerakan Wanita Indonesia) melalui kampanye media massa antara 10 

Oktober 1965-12 Oktober 1965. Gerwani sebagai organisasi massa 

perempuan telah diberangus oleh rezim Orde Baru dan aktivisnya kemudian 

ditangkap, dibuang ataupun dibunuh sejak itu hingga 1968. Sejak militer 

Orde Baru berkuasa melalui penghancuran citra gerakan perempuan 

kerakyatan yang melawan adat dan imperialisme, maka tidak dibenarkan 

kaum perempuan memperjuangkan hak perempuan dan ideologi-politiknya. 

Menurut Cokrowinoto (1988, hlm. 189) gerakan yang diperbolehkan adalah 

menjalankan program nasional, yakni Keluarga Berencana dan menjadi 

anggota organisasi isteri yang disebut Dharma Wanita (untuk isteri PNS) 

dan Dharma Pertiwi (untuk isteri ABRI). Sedangkan untuk perempuan 

kampung yang bukan isteri PNS maupun ABRI diarahkan untuk aktif di 

PKK, Posyandu atau pun menjadi penyuluh KB. Agar kaum perempuan 

tidak melanggar aturan ini, maka dikemaslah sebuah ideologi peran yang 

disebut Panca Dharma Wanita, dan kaum perempuan dikontrol oleh suami 

atau penjabat negara dari lokal hingga pusat. 

 Periode ini membuat gerakan organisasi PASI dan organisasi kaum 

perempuan lainnya hanya menjadi alat mobilisasi politik rezim militer. Adat 

dan paham tua dikembangkan kembali untuk proses penaklukan daya kritis 

organisasi perempuan. pada tahun 1967 organisasi PASI aktif kedalam 

Sekber (Sekretariat Besar) Golkar, lalu setelah berubah menjadi Golongan 

Karya organisasi PASI tidak aktif kembali. menurut DPP Pasundan Istri, 

PASI akan focus ke dalam usaha pemberdayaan kaum perempuan tetapi 

PASI memperbolehkan anggotanya untuk ikut aktif dalam perpolitikan. 
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 Organisasi PASI merupakan salah satu organisasi perempuan yang aktif 

di dalam perjuangan Indonesia. Dasar perjuangan organisasi Pasundan Istri 

bertujuan untuk kemajuan kaum perempuan. Secara umum kiprah 

perjuangan yang dilakukan oleh organisasi PASI di Bandung pada tahun 

1930-1970 memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan 

organisasi perempuan lain. Karakteristik pergerakan organisasi PASI 

dipengaruhi oleh faktor-faktor salah satunya faktor situasi dan kondisi 

pemerintahan pada saat itu mendominasi. Hal tersebut menjadikan 

pergerakan organisasi PASI menjadi suatu organisasi pemberdayaan 

perempuan di Jawa Barat yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan jaman 

seraya tidak lepas dari kodratnya sebagai perempuan Sunda. Karakteristik 

perjuangan PASI dapat dituangkan kedalam suatu peta konsep dibawah ini 

 

 

 

 

Tabel 4.2.3.2 

Karakteristik Perjuangan Organisasi Pasundan Istri Periode 

Pemerintahan Hindia-Belanda 1930-1942 

 

  

Pada periode ini karakteristik perjuangan organisasi Pasundan Istri lebih 

cenderung memperjuangkan hak perempuan dalam bidang peningkatan 

derajat kaum perempuan seperti kedudukan kaum perempuan dalam lingkup 

perkawinan, hukum islam dan koedukasi. Selain itu titik perjuangan PASI 

PEMERINTAHAN 
HINDIA 

BELANDA 1930-
1942

PENINGKATAN 
DERAJAT KAUM 

PEREMPUAN 

SOSIAL DAN 
BUDAYA

PENDIDIKAN

EKONOMI
KESADARAN 

NASIONAL

HAK PILIH AKTIF 
BAGI 

PEREMPUAN 
(POLITIK)
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yakni berusaha menumbuhkan kesadaran nasional untuk mencapai cita-cita 

kemerdekaan dengan melalui persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam 

kesempatan itu pula, organisasi PASi berupaya untuk memperjuangkan hak 

pilih aktif bagi perempuan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, akan tetapi 

perjuangan hak pilih tersebut tidak terlalu menjadi fokus utama bagi PASI. 

Selanjutnya setelah masa pemerintahan Hindia-Belanda berakhir, dengan 

dibuktikan oleh pemerintah kolonial menyerah kepada pemerintah Jepang. 

Masa pendudukan Jepang  selama tiga setengah tahun  turut menjadi sejarah 

bagi bangsa Indonesia. Adapun karakteristik perjuangan organisasi PASI 

pada masa ini adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2.3.3 

Karakteristik Perjuangan Organisasi Pasundan Istri Periode 

Pemerintahan Jepang 1942-1945 

 

 
 

KEBIJAKAN 
PEMERINTAH 

JEPANG

ORGANISASI  
DIBENTUK UNTUK 
KEPENTINGAN JEPANGDEGRADASI 

ORGANISASI 
SISTEM 
PERGERAKAN 
"BAWAH TANAH"

MEMBENTUK BARISAN PERJUANGAN UNTUK MEMBANTU 
MENDUKUNG PERJUANGAN KEMERDEKAAN
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Sampai pada masa pendudukan Jepang, di Indonesia, tahun 1942 

menjadi titik awal kemuduran pergerakan organisasi. Bahwa bangsa 

Indonesia tidak dapat secara bebas bergerak, karena setiap gerak-gerik yang 

dilakukan selalu berada dibawah pengawasan pemerintah Jepang. Hal ini 

dialami pula oleh organisasi PASI sebagai organisasi pergerakan kaum 

perempuan di Jawa Barat. Meskipun ruang gerak organisasi dibekukan, 

akan tetapi PASI masih berjuang demi kepentingan kaum dan bangsanya 

dengan melakukan system pergerakan “bawah tanah”. Pergerakan ini 

dilakukan oleh anggota PASI secara sembunyi-sembunyi untuk 

menghindari penyergapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 

pemerintah Jepang. Meskipun secara formal PASI dilebur kedalam 

organisasi Fujinkai, secara persaudaraan tetap berkelompok dan melakukan 

kegiatan-kegiatan sosial dan pembinaan seperti biasa. Pada tahun 1945 

Indonesia memasuki babak baru, dinamika perkembangan perjuangan 

organisasi PASI pada masa setelah kemerdekaan yakni sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2.3.3 

Karakteristik Perjuangan Organisasi Pasundan Istri Periode Setelah 

Kemerdekaan 1945-1970 
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Meskipun situasi dan kondisi berubah, pada perkembangan selanjutnya 

banyak anggota PASI yang berkeinginan untuk masuk dalam dunia 

perpolitikan, akan tetapi pergerakan PASI tidak berubah haluan, masih tetap 

diarahkan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Jawa Barat. Upaya-

upaya perjuangan organisasi PASI yang telah dilakukan tentunya menjadi 

salah satu faktor pembawa perubahan serta berdampak positif bagi 

kemajuan masyarakat pada umumnya.  

4.2 Dampak dari perjuangan Organisasi Pasundan Istri (PASI) 

terhadap pendidikan kaum perempuan tahun 1930-1970 

 

 Menurut surat kabar Papaes Nonoman yang terbit 10 Nopember 1914 

masalah kehidupan kaum perempuan di tatar Sunda baik yang ditulis oleh 

kaum perempuan itu sendiri maupun yang ditulis oleh kaum pria yang pada 

umumnya karangan tersebut membicarakan mengenai kedudukan dan 

kondisi social kaum perempuan Sunda yang memprihatinkan akibat sikap 

dan perlakuan orangtua, suami dan anggota masyarakat lainnya serta 

ajakan, saran dan harapan untuk memperbaikinya. Dalam hal ini semua 

anggota masyarakat berkewajiban untuk membantu meningkatkan martabat 

kaum wanita. 

 Selain permasalahan social dan budaya, pendidikan dan kesehatan pada 

masa kolonial yang merupakan landasan bagi kemajuan sumber daya 

manusia dan kemajuan suatu bangsa, semakin tak menjangkau perempuan. 
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Menurut Cokrowinoto (1988, hlm. 198) semakin sulit bagi mayoritas kaum 

ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang murah, 

karena rumah-rumah sakit besar yang berteknologi tinggi mayoritas dimiliki 

asing dan tidak bisa diakses oleh rumah tangga miskin. Perempuan juga 

merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat melek huruf dan rata-rata 

sekolah yang paling rendah. Pendidikan berkualitas hanya menjadi milik 

rumah tangga-rumah tangga kaya. Sehingga masuk akal jika perempuan 

terjerumus ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang rentan eksploitasi, 

kekerasan, pelecehan seksual, termasuk rela dipoligami karena tergantung 

secara ekonomi. Ini semua ditimbulkan oleh Neoliberalisme yang 

diterapkan di Indonesia .  

 Atas dasar hal-hal yang dikemukakan sebelumnya berbagai alternatif 

solusi terus dikembangkan dan diwacanakan oleh kaum aktivis perempuan 

dari berbagai organisasi, termasuk dari kalangan akademisi untuk 

mempertajam persoalan-persoalan perempuan dan membicarakan metode 

pengorganisiran massa perempuan dengan satu prinsip, tidak memisahkan 

pengorganisiran perempuan dengan massa lainnya. Banyak usaha yang 

telah dilakukan untuk mengangkat derajat kaum perempuan, salah satunya 

melalui organisasi perempuan sebagai gerakan kaum perempuan yang 

berupaya untuk melakukan pembebasannya dari segala ketertindasan dan 

ketidakadilan. Setelah kemerdekaan Indonesia, organisasi kaum perempuan 

pada masa ini lebih ditujukan pada usaha membantu  perjuangan dalam 

mengusir penjajah. Banyak kaum perempuan yang ikut berjuang membantu 

di medan perjuangan. Contohnya membantu Palang Merah Indonesia, 

mengurus dapur umum, serta memberi bantuan kepada para pengungsi. 

Selain itu, muncul laskar-laskar wanita dengan tugas-tugas mereka sangat 

luas: di garis depan, di medan pertempuran, melakukan kegiatan intel, jadi 

kurir, menyediakan dan mengirimkan makanan ke garis depan dan memberi 

penerangan.  

 Akan tetapi, menyesuaikan dengan suasana zaman, peran dan 

keikutsertaan kaum perempuan menjadi sangat beragam. Dilihat dari sudut 

pandang sejarah, kaum perempuan di Indonesia merasa terpanggil untuk 

turut membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh 

bangsa Indonesia, sehingga  secara tidak langsung mulai bermunculan 

berbagai macam badan-badan serta organisasi perjuangan perempuan. 

Keberadaan organisasi PASI yang didirikan pada tanggal 30 April 1930 

membawa pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan kemajuan kaum 
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perempuan di Jawa Barat. Selain itu terbentuknya organisasi PASI 

mendapat respon yang cukup baik bagi masyarakat yang berada di tatar 

Sunda. Dalam anggaran dasar PASI dicantumkan oleh DPP Pasundan Istri 

(2005, hlm. 2) bahwa maksud dan tujuan PASI dibentuk adalah: 

1.  Mempertinggi derajat dan potensi kaum perempuan Sunda  

2. Menggerakan perempuan Indonesia umumnya, dan perempuan 

Sunda khususnya untuk turut bekerja dengan kaum laki-laki dalam 

berbagai bidang, menuju kearah Negara adil dan makmur dimana 

kedudukan setiap warga Negara layak sebagai manusia. 

 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka kaum perempuan 

dituntut harus memiliki kesadaran mengenai kewajibannya yang bukan 

sebagai ibu dan istri saja. Akan tetapi juga sebagai warga Negara dan 

anggota masyarakat. PASI mulai membangun semangat anggotanya supaya 

beridri disamping kaum laki-laki (terutama dari kaum Paguyuban Pasundan 

sebagai mitra kerjasama) untuk membela kepentingan bangsa dan tanah air 

menuju kearah Negara merdeka dan berdaulat. Selain itu DPP Pasundan 

Istri (2005, hlm. 3) menjelaskan bahwa organisasi PASI memupuk dan 

memelihara setiap potensi kaum perempuan (baik yang termasuk anggota 

PASI, maupun bukan anggota) dalam hal: 

1. Potensi pikiran (ilmu pengetahuan) 

2. Potensi perasaan (Kesenian dan budaya) 

3. Potensi kebathinan (filsafah dan keagamaan) 

4. Potensi kehendak (Politik, social dan ekonomi) 

 Untuk pelaksanaan cita-cita ini, dibentuklah suatu program kerja yang 

rapi dan teratur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa 

itu. Sebagai realisasi di cabang-cabang PASI, diadakan kursus bahasa 

Belanda, kursus rumah tangga, kursus kejuruan, kursus mengenai persoalan 

politik, social dan ekonomi. Seperti beberapa cabang sudah memiliki bank, 

koperasi, berbagai pengumpulan dana social. Selain itu PASI juga 

mengadakan usaha-usaha yang nyata yang bertujuan untuk kepentingan 

wanita khususnya, seperti mengadakan konsultasi bureau untuk wanita 

hamil, panti asuhan anak yatim, panti perawatan orang tua, kursus buta 

huruf untuk rakyat serta memperbaiki nasib perempuan tuna susila.  

 Apabila diperhatikan lebih dalam, upaya-upaya yang telah dilakukan 

oleh Pasundan Istri terhadap kemajuan kaum perempuan yang berada di 

Jawa Barat, pada dasarnya terutama unsur sosial dan pendidikan sebenarnya 

tidak dapat terpisahkan. Salah satu faktor yang dapat memajukan taraf 
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kehidupan sosial dan aktualisasi diri kaum perempuan adalah melalui 

perbaikan dalam bidang pendidikan. Untuk memudahkan memahami 

dampak organisasi PASI, maka peneliti mengelompokannya kedalam 

beberapa jenis kegiatan pendidikan sebagai berikut  

 

 

4.3.1 Pendidikan Formal 

 

 Jalur pendidikan formal pada umumnya memiliki jenjang pendidikan 

yang jelas. Akan tetapi pendidikan formal yang dibentuk oleh PASI 

memiliki kecenderungan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak 

(undergrowth) dan perempuan. PASI menganggap hal tersebut bahwa 

dengan memberikan pendidikan pada anak-anak khususnya anak-anak 

perempuan dapat dengan mudah membentuk karakter manusia yang 

diharapkan sejak dini. Bentuk kepedulian Organisasi Pasundan Istri (PASI) 

dalam bidang pendidikan di Jawa dapat dilihat dari kontribusinya sebagai 

berikut: 

A. Yayasan Pendidikan “Sekar Sunda” di Citayam Bojong Gede Kab. 

Bogor. 

 Pada hakekatnya organisasi perempuan di Indonesia memiliki cita-cita 

dan tujuan yang sama untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, 

khususnya perempuan. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut perlu 

dilakukan kerja sama antar organisasi perempuan agar partisipasi organisasi 

perempuan dalam pembangunan nasional, khususnya di Provinsi DKI 

Jakarta menjadi lebih optimal. Selain itu bertujuan pula untuk menjalin 

kerjasama dengan organisasi, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat 

lainnya dalam menyelenggarakan usaha di bidang kesejahteraan masyarakat 

sekitar Jakarta. Dalam kesempatan itu pula PASI DKI Jakarta berusaha 

menempatkan diri sebagai wadah perjuangan perempuan Indonesia 

khususnya di Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan aspirasi, potensi 

peran, dan akses perempuan dalam mendukung program pembangunan 

yang perspektif gender.  

 Oleh karena itu menurut DPP Pasundan Istri (2005, Hlm. 10) Pasundan 

Istri cabang DKI Jakarta berusaha sebaik mungkin dalam mengelola serta 

mengawasi langsung sekolah keterampilan yayasan pendidikan “Sekar 



81 

 

Fuji Astuti, 2019 
KIPRAH PASUNDAN ISTRI (PASI) DI BANDUNG PADA TAHUN 1930-1970 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Sunda” di Citayam Bojong Gede Kab. Bogor. Program jurusan pendidikan 

yang dilaksanakan yakni Pendidikan tata boga, busana, rias dan niaga. 

Kegiatan yang diupayakan adalah kemandirian perempuan di bidang 

ekonomi, guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pada khususnya, 

dan masyarakat pada umumnya. Salah satunya yakni pengembangan sistem 

kegiatan ekonomi produktif dan kreatif. Program yang telah ditetapkan 

tersebut sesuai dengan program kerja biro Pendidikan Ekonomi, Koperasi 

dan Yayasan yang telah ditetapkan oleh PASI DKI Jakarta. 

 

B. Mengelola atau membina atau mengawasi Taman Kanak-kanak (TK) 

 Sekolah-sekolah formal yang didirikan oleh PASI lebih cenderung 

undergrowth atau sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak. 

Fokus perhatian organisasi PASI terhadap pendidikan terutama proses 

belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak merupakan usaha mewujudkan 

visi pemberdayaan dan pembangunan bangsa yang telah dicanangkan. 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan 

karakter manusia sejak dini. Pengalaman yang didapat oleh anak-anak 

dalam periode ini turut membentuk kepribadiannya dan akan memengaruhi 

sosoknya hingga dewasa. Daftar sekolah Taman Kanak-Kanak yang telah 

dibentuk adalah antara lain: 

 

Tabel 4.3 

Daftar Sekolah Binaan Cabang Pasundan Istri 

 

NO NAMA SEKOLAH LOKASI 

1. Tk. Wirangrong Bandung 

2. Tk. Sapu Jagat Bandung 

3. Tk. Taman sari Bandung 

4. Tk. Ence azis Bandung 

5. Tk. Nusa Indah Kuningan 

6. Tk. Batu Tulis Bogor Selatan 

7. Tk. Palmerah  Jakarta 

8. Tk. Pasi  Cianjur 

 

 Maka dari itu PASI dengan melalui pembentukan Taman Kanak-kanak 

(TK), berusaha memberikan berbagai contoh dan kegiatan positif yang akan 
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diingat dan praktikkan dalam kehidupan nanti. Pendidikan TK bertujuan 

mengenalkan anak-anak pada bidang-bidang pelajaran ataupun melatihnya 

berinteraksi dengan teman sebaya. 

 

 

 

 

4.3.2 Pendidikan Non Formal 

 Organisasi PASI selalu berusaha memberikan pendidikan etika dan 

sopan santun serta keterampilan-keterampilan lainnya diadakan di seluruh 

tingkat kepengurusan melalui pengisian acara pada pertemuan anggota. 

Selain itu pula PASI berusaha memberikan keterampilan-keterampilan 

kepada masyarakat pada umumnya dengan mendirikan suatu lembaga 

masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Jawa 

Barat. Beberapa lembaga tersebut diantaranya sebagai berikut 

 4.3.2.1 Mendirikan Lembaga Penolong Pengangguran Kaum Ibu  

 (PPKI). 

 PASI cabang Jatinegara menjadi suatu lembaga yang unik yakni 

Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Pembentukan PPKI ini menurut 

surat kabar Galamedia (2015) dilatar belakangi karena pada periode tahun 

1933, menjadi kuli kontrak di Deli masih menjadi incaran banyak warga 

khususnya kaum perempuan di pulau Jawa. saat itu Algemeen Deli 

Emigratie Kantoor (ADEK) sudah menutup pendaftaran, sedangkan masih 

banyak kaum perempuan pengangguran karena kebijakan dari kantor 

Imigrasi Deli tersebut akibatnya  kaum perempuan menjadi terlantar. PASI 

cabang Jatinegara merasa terpanggil untuk melakukan perbuatan nyata 

dengan membentuk PPKI. selain itu alas an PASI membentuk lembaga 

tersebut yakni diantaranya anggapan PASI yang menganggap “beuteung 

mah teu kenging dipersabeman ngagebruskeun maneh kana jurang 

kahinaan” (perut kosong tidak bisa ditangguhkan dan perut kosong bisa 

menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan). Pada 20 Juli 1933, terdapat 

beberapa program yang telah disepakati diantaranya: 

1.  Membantu mencarikan informasi kerja kepada perempuan pencari 

kerja 

2.  Memberikan pelayanan sementara kepada para pencari kerja 

tersebut 
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3. Selama dalam layanan, mereka di bekali dengan beberapa kursus; 

memasak, menyetrika, menjahit, berdagang, baca-tulis, bahasa 

Belanda dan lain-lain 

4.  Mengupayakan pemulangan bagi mereka yang masih mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan kedaerah masing-masing 

dengan bantuan polisi. 

 Dalam kondisi ekonomi yang demikian, upaya PASI khususnya PASI 

cabang Jatinegara menunjukan kepeduliannya sebagai bukti dari misi 

kemanusiaan yang menjadi cita-cita PASI dan Paguyuban Pasundan. Untuk 

pembiayaan hal tersebut, mengusahakannya dengan melalui pencarian dana 

kepada masyarakat umum, pribadi dan perkumpulan-perkumpulan 

setempat. selain itu bekerja sama dengn media massa untuk mengumpulkan 

dan mencarikan informasi pekerjaan.  Selain hal-hal tersebut, PASI 

memberi penerangan tentang persoalan dan permasalahan kaum perempuan 

pada saat itu dengan menerbitkan suatu majalah yang bernama “Gentra 

Istri” yang terbit setiap satu bulan sekali. Meskipun majalah Gentra Istri ini 

tidak bertahan lama, majalah “Gentra Istri” ini dianggap sebagai salah satu 

media politik bagi organisasi PASI untuk mengajak kaum perempuan untuk 

sadar akan haknya mengenai pendidikan politik. Sebagai alasan utamanya 

adalah tetap memperjuangkan aspirasi perempuan melalui parlemen sebagai 

lembaga legal yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.  

 4.3.2.2 Mendirikan Yayasan Beribu di Bandung 

 Menurut DPP Pasundan Istri, pada 17 April 1951 organisasi PASI 

mendirikan “Yayasan Bersekolah Pada Ibu” atau Yayasan Beribu di 

Bandung. Yayasan Beribu adalah organisasi Sosial yang bergerak di bidang 

pendidikan, Rumah Perlindungan Anak, dan pembinaan orang tua anak 

jalanan. Merasa dan menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu faktor 

yang penting bagi pembentukan manusia yang utuh seperti kita harapkan. 

pendirian organisasi Yayasan Beribu ini dibantu oleh 12 organisasi 

perempuan lain. Hal yang melatar belakangi pendirian yayasan tersebut 

adalah salah satunya melihat fenomena kekurangan sekolah dan kurangnya 

guru atau tenaga pengajar, maka menurut artikel yang diterbitkan oleh 

website resmi Save Millions yang berjudul Kunjungan Survey Save 

Millions (2016) timbulah gagasan para beberapa ibu-ibu dan organisasi 

perempuan yang ada dikota Bandung antara lain Ny. M.E. Saleh, Ny, 

Marsman, Ny. Ema Puradireja, dengan gagasan untuk memperkecil 

kekurangan yang ada tadi maka didirikanlah sekolah-sekolah dilingkungan 
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kota Bandung yang guru-gurunya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang 

berpendidikan dan masih mempunyai waktu luang untuk mencerdaskan 

anak bangsa dari keterbelakangan. Dari gagasan inilah muncul nama 

“Bersekolah Pada Ibu” dalam bentuk Yayasan seperti yang telah dijelaskan 

diatas. Gerak langkah yayasan beribu yang masih eksis sampai saat ini, 

menyebabkan Yayasan Beribu banyak mengalami perubahan didalam 

lingkup pendidikan maupun kepengurusan didalam tubuh yayasannya 

sendiri menginggat perubahan zaman semakin berkembang. 

 Yayasan Beribu ini berusaha melakukan Kegiatan Pelayanan Usaha 

Kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan progam kerja Yayasan Beribu yang 

dibuat tahun demi tahun kegiatannya senantiasa berkisar sekitar dunia 

pendidikan. Baik pendidikan anak maupun pendidikan orang tua. Adapun 

kegiatan-kegiatan Yayasan Beribu yang masih eksis sampai saat ini 

meliputi:  

1. Menyelengarakan Sekolah Anak Jalan dari beberapa tingkatan usia.  

2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak. 

3. Penyelengarakan Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak  

(PGTK/LP3S). Menyajikan Alat-alat Permainan Edukatif (APE) .  

4. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid.  

5. Pembinaan terhadap Orang Tua Anak Jalan dalam bidang Usaha 

 Kelompok. 

Dampak lain yang terjadi dari dibentuknya Yayasan Beribu, ialah 

semakin menginspirasi kaum perempuan di Indonesia khususnya di Jawa 

Barat untuk membentuk organisasi kaum perempuan berbasis seprofesi 

seperti Ikatan Bidan Indonesia (1951), Ikatan Guru Taman kanak-kanak 

(1951), Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia (1957) yang namanya 

kemudian berobah menjadi Ikatan Sarjana Wanita indonesia dsb. Selain itu, 

mulai muncul pula organisasi dari para isteri, yang suaminya tergabung 

dalam organisasi profesi, seperti Persatuan istri insinyur Indonesia (1951), 

Ikatan istri dokter Indonesia (1954), Ikatan istri wartawan Indonesia (1957 

dsb. Juga dilingkungan jawatan-jawatan dan departemen pemerintah 

misalnya: Ikatan Wanita Kereta, IKW, Ikatan Istri Kementrian Penerangan 

dan beberapa lagi.Organisasi semacam ini lebih bersifat kekeluargaan dan 

sosial, dibentuk dengan fungsi penunjang profesi dan organisasi profesi 

suami. Karena itu kegiatan yang dilakukan lebih bersifat perpanjangan 

peran domestik para isteri tersebut seperti misalnya menangani urusan 

konsumsi bagi rapat dan kegiatan kantor suami piknik keluarga, kursus 
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ketrampilan rumahtangga dan kegiatan2 serupa. Selain itu, organisasi 

semacam ini juga memainkan fungsi kontrol sosial terutama bagi gerak dan 

tingkah laku sosial para suami. Sampai tahun 1965 dapat dikatakan bahwa 

lingkup perhatian dan wawasan kaum wanita cukup luas dan mendunia, 

disamping merupakan cerminan dari aliran politik ditingkat nasional. 

Melalui pembentukan lembaga pendidikan formal dan non-formal di 

beberapa cabang ini, organisasi Pasundan Istri berusaha membentuk pola 

pikir kaum perempuan  mengarah ke kemajuan. Diharapkan dengan adanya 

pendidikan yang diberikan kepada kaum perempuan terutama pendidikan 

bagi anak-anak, dapat membawa pengaruh yang cukup besar terhadap 

kemajuan bangsa Indonesia. Secara umum dengan melalui pendidikan, arah 

perkembangan organisasi Pasundan Istri sampai tahun 1970-an telah 

mencakup paling tidak hal-hal seperti pertama, sebagai kelanjutan dari 

perjuangan pada masa sebelumnya, wawasan dan lingkup perhatian 

organisasi wanita telah meluas tidak hanya pada masalah dan isu wanita 

saja, tetapi juga ke bidang-bidang lain seperti pendidikan dan pemerintahan 

(politik).  

Kedua, muncul jenis organisasi wanita yang semakin beragam. Menurut 

Rusiyati dalam artikel yang berjudul “Sepintas Gerakan Wanita Indonesia 

dalam Perkembangan Sejarah”, selain organisasi-organisasi yang sudah ada 

sebelumnya seperti organisasi yang berafiliasi pada partai politik dan 

organisasi yang berazaskan agama, muncul pula organisasi khusus pada 

kelompok sosial tertentu seperti dikalangan istri Angkatan Bersenjata, dan 

organisasi profesi. Selain itu, azas demokrasi yang dipercaya sebagai dasar 

negara yang baru merdeka juga telah mendorong kaum wanita untuk 

membentuk partai politik agar kepentinngan kaum wanita juga terwakili dan 

tersalur. Ketiga, Ruang gerak organisasi wanita juga semakin meluas, tidak 

hanya lokal dan nasional tetapi juga internasional, dengan bergabungnya 

organisasi-organisasi dalam Kowani dengan WIDF. 

Keempat, sebagai akibat orientasi gerakan yang diambil, kegiatan 

organisasi-organisasi wanita juga beragam, yang terakhir ini paling tidak 

dapat dipisahkan menjadi dua kelompok besar menurut, pertama organisasi-

organisasi yang mendasarkan kegiatannya pada kesejahteraan (welfare) 

yaitu masalah pendidikan, sosial ekonomi, kewanitaan dan kegiatan 

karitatif; dan kedua organisasi yang berkonsentrasi pada masalah-masalah 

politik. Kelompok yang disebut pertama jumlahnya lebih besar dari yang 

kedua, dan mencakup diantaranya organisasi-organisasi yang tergabung 
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dalam Kowani, organisasi-organisasi yang berazaskan agama, organisasi 

khusus dan organisasi profesi. Sedangkan yang termasuk kategori kedua 

yaitu berfokus pada kegiatan politik tidak lebih dari tiga organisasi saja. Di 

sini terlihat bahwa ciri domestik dan karitatif memang sejak awal telah 

melekat pada organisasi wanita dan tetap bertahan sebagai ciri utama yang 

membedakannya dari organisasi massa umum yang didominasi laki-laki. 


