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WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PIMPINAN PUSAT 
 

JL. TALANG NO.5, JAKARTA 10320 TELP. 3904366 – 3901338 FAX.(021) 3901338 

 

 

SEKAPUR SIRIH 

TERBITNYA BUKU SEJARAH 

 

 

TANPA  terasa  organisasi  Wanita  Katolik  Republik  Indonesia 

(Wanita Katolik RI)  tahun  ini  memasuki  ke-72.   Selama 72 tahun, 

organisasi Wanita Katolik RI tetap mampu menunjukkan kehadirannya di 

Bumi Pertiwi  Indonesia  yang tercinta.   Perjalanan  hidupnya  bukanlah    

perjalanan yang selalu mulus dan lancar. 

 

Perjalanan itu  memuat gejolak perjuangan yang tidak ringan. 

Perjalanan itu memerlukan, bahkan menuntut ketangguhan sikap dan yang 

utama adalah keteguhan iman untuk menjaga dan mempertahankannya.  

Perjalanan itu membutuhkan pemahaman serta penghayatan yang mendalam 

tentang “jiwa” yang  melandasi gerak langkah organisasi. 

 

Kehadiran Wanita Katolik RI pada hakikatnya tumbuh dari keresahan 

dalam lubuk hati nurani para ibu untuk  mengangkat harkat dan martabat 

sesama kaum wanita. Hati nurani mereka dilandasi oleh iman dan ketakwaan 

yang kukuh untuk “membela” kehidupan, untuk memperjuangkan keadilan 

dan mengembangkan kualitas wanita secara utuh. Ungkapan nurani itu secara 

nyata diwujudkan pada tahun 1924 dengan berdirinya Poesara Wanita Katolik, 

yang kemudian di dalam perjalanan sejarah berganti nama menjadi Wanita 

Katolik RI. 

 

Keinginan serta upaya menghimpun aspirasi dan potensi para wanita 

Katolik agar karya dan pengabdiannya di tengah masyarakat dapat terwujud 

secara optimal dan berkesinambungan, pada hakikatnya menjadi “tonggak 

kehidupan” organisasi. 
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Selaras dengan perkembangan zaman, dari waktu ke waktu,  semangat 

iman itu semakin tersebar luas bahkan tertanam semakin kukuh.  Kenyataan 

tidak dapat diingkari, bahwa perkembangan organisasi berjalan dalam suatu 

proses yang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan maupun tantangan yang 

terkandung dalam dinamika perjuangan, gejolak kehidupan serta kemajuan 

Bangsa dan Negara. Kondisi ini menuntut kemampuan penyesuaian yang 

tinggi.  Kendati demikian identitas Wanita Katolik RI tidak boleh goyah. 

 

Tuntutan penyesuaian diri memang perlu diiringi dengan kemampuan 

untuk menata serta menyempurnakan kualitas mekanisme organisasi.   Tetapi 

serentak dengan itu tetap terpelihara tugas perutusan yang menjadi inti sikap 

serta daya juang Wanita Katolik RI. 

 

BERTOLAK dari pemikiran di atas, dalam memasuki rentang usia  

organisasi ke-72,  Dewan Pimpinan Pusat Wanita Katolik RI  merasa  bahwa  

sudah saatnya  digali dan  dihimpun segenap data yang menggambarkan 

proses pertumbuhan dan dinamika perjuangan organisasi Wanita Katolik RI 

dari masa ke masa. 

 

Upaya itu kami wujudkan dalam penulisan buku sejarah bertajuk 

Dinamika Sejarah Wanita Katolik RI.  Isinya adalah  serangkaian  kisah  

tentang  proses kehidupan organisasi yang mengandaikan proses “perjalanan 

di balok titian” serta mengungkapkan semangat karya yang dijiwai tekad 

pelayanan bagi sesama. 

 

Sejarah adalah seleksi dari album kejadian masa lalu. Dalam kaitan ini, 

kami menyadari  bahwa  penyusunan sejarah  Wanita Katolik RI  bukan satu 

hal yang mudah.  Keterbatasan data berupa naskah, dokumen dan sumber 

informasi yang kami harapkan dapat diperoleh dari para perintis maupun 

pengamat, merupakan kendala yang tidak dapat dihindari.  Oleh sebab itu 

kendati tekad  penulisan Sejarah sudah mulai dirintis semenjak periode  1984 

– 1988, namun baru saat ini Dewan Pimpinan Pusat berketetapan untuk 

meluncurkannya. 

 

Tentu masih banyak kekurangan yang akan ditemukan,  masih jauh 

dari kesempurnaan,  bahkan mungkin  masih banyak kenangan yang 
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tertinggal.   Untuk itu di dalam perjalanan waktu menyongsong masa depan 

terkandung harapan kepada generasi penerus untuk dapat lebih  

menyempurnakan  penulisan sejarah ini karena nilai sejarah itu sendiri  

mengandung makna yang hakiki di dalam memelihara  identitas serta 

perkembangan organisasi selaras tuntutan jaman. 

 

Dalam keterbatasan itu, penyusunan buku sejarah ini kami harapkan 

dapat menjadi “khasanah pustaka perdana”,  baik  bagi  intern  organisasi  

maupun bagi dunia luar,  yang bercerita tentang  perjalanan  Wanita Katolik 

RI dalam mengemban misi  perutusan Gereja sekaligus menyandang predikat 

organisasi kemasyarakatan yang  harus menunjukkan kemampuan 

menjalankan peran aktif dalam Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia. 

 

Pada  kesempatan  ini,  atas  nama  segenap  jajaran  Wanita  Katolik  

RI,  kami  mengucapkan  terima  kasih kepada Ibu Tien Soeharto dan Ibu Tuty 

Try Sutrisno, yang melalui amanatnya telah menguatkan semangat dalam 

mewujudkan  aspirasi serta potensi kaum wanita.   Terima kasih kami 

haturkan kepada  Menteri  Negara,  Ibu H. Mien Sugandhi, atas arahan - 

arahan yang sungguh  memantapkan gerak langkah organisasi.   Ungkapan 

rasa syukur serta terima kasih  kami haturkan pula  kepada  Bapak  Kardinal  

Julius  Darmaatmadja SJ.  Pesan-pesan  Bapak Kardinal sungguh  merupakan 

bekal yang meneguhkan iman dalam menjalankan tugas pengabdian bagi 

Gereja, Bangsa dan Negara. 

 

Terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada ibu - ibu perintis 

Wanita Katolik RI serta para tokoh pengamat yang berkenan merenung serta 

mengenang kembali awal - mula dan bagaimana proses pertumbuhan 

organisasi.  Kami tujukan pula  ungkapan  terima kasih  kepada Tim-Sejarah 

DPP Wanita Katolik RI yang dengan tekun dan ulet telah mentelusuri  dan  

menghimpun data maupun dokumen yang  selama puluhan tahun  telah 

tersebar,  sehingga memungkinkan terwujudnya buku perdana ini. 

 

Tidak tertinggal, atas nama Wanita Katolik RI, kami sampaikan rasa 

terima kasih  kepada  Pater Subroto Widjojo SJ,  Tomy Legowo  dan  Bapak 

St. Sularto yang telah berkenan membantu pengeditan naskah buku ini. 
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Secara  khusus ungkapan terima kasih kami tujukan kepada CRI 

Alocita dengan segenap pengasuh dan stafnya yang pada pertengahan proses 

penyusunan berkenan mengulurkan bantuan  dengan penuh ketekunan untuk 

mengadakan penelitian,  merunut segenap data dan mempelajari secara 

seksama dinamika kehidupan Wanita Katolik RI, sehingga buku sejarah ini 

dapat terwujud. 

 

Akhirnya ungkapan tentang kasih yang  tak terhingga, kami sampaikan 

kepada siapa saja yang terlibat secara langsung  maupun  tidak langsung 

dalam  proses  penelitian,   penulisan,  pencetakan,  penerbitan  dan 

pengedaran buku ini. 

 

     

DPP Wanita Katolik RI 

 

 

 

BK. Indarwahyanti Graito 

Ketua Presidium 
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IBU TIEN SOEHARTO 

JL. CENDANA NO. 8 

JAKARTA 

 

 

KATA SAMBUTAN IBU NEGARA 

Ibu Tien Soeharto 

 

 

 

SAYA rasa,  adalah  tepat  jika orang mengatakan bahwa sejarah 

dibuat  untuk  generasi  muda.  Sebab  merekalah   pewaris   sejarah, 

merekalah  yang  akan  memanfaatkan  sejarah  dan  mereka   pemilik  

kearifan sejarah. 

 

Kearifan  sejarah  sungguh  penting,   bagi kita dan generasi muda 

yang akan memikul tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa  dan bernegara.  Kearifan sejarah memberikan kepada suatu 

generasi pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal, tanpa dia harus 

melalui  dan  mengalami  sendiri  peristiwa  itu.  Semua  pengalaman  dan 

pahit getir  yang telah dilewati tidak perlu dialami sendiri dan terulang 

kembali jika semua mempunyai karifan sejarah. 

 

Dalam kerangka yang demikian itulah, saya menyambut gembira 

terbitnya buku “Sejarah Wanita Katolik Repbulik Indonesia” ini.  Wanita 

Katolik  Republik  Indonesia  adalah  salah  satu  organisasi  wanita yang 

tertua di Indonesia dan terus berkembang pesat hingga sekarang,  Hal ini 

menunjukkan bahwa selama ini organisasi ini dapat dikelola dengan baik, 

tujuannya  diterima  masyarakat dan gerak langkahnya sesuai dengan 

kemajuan zaman.   Prestasi tadi,  kiranya perlu diketahui oleh  kaum  muda 

kita    yang    akan    melanjutkan     perjuangan    para    pendahulunya    untuk  
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meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya.  Saya berharap 

mudah-mudahan buku ini dapat memenuhi harapan kita semua. 

 

Semoga  Tuhan  Yang  Maha  Esa melimpahkan rahmatNya kepada 

kita semua. 

 

Terima kasih. 

 

 

Jakarta, 14 September 1995. 
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KONFERENSI  WALI GEREJA INDONESIA – KWI 

 

 

 

SAMBUTAN  

BAPAK JULIUS KARDINAL   

DARMAATMADJA SJ 

 

 

ATAS PENERBITAN BUKU SEJARAH WANITA  

KATOLIK REPUBLIK INDONESIA 

 

 KAMI sangat menghargai penulisan  sejarah mengenai kiprahnya 

wanita katolik dalam organisasi, yang mulai dengan nama Poesara wanita 

Katolik, kemudian Pangreh ageng Wanita Katolik, akhirnya menjadi 

organisasi nasional yang bernama Wanita Katolik Republik Indonesia.  Ada 

banyak  sumbangan yang dapat kita timba,  baik yang  berupa  inspirasi, 

contoh semangat hidup  dan karya ibu-ibu katolik lewat organisasi ini, 

maupun  kiprah sebuah organisasi  kemasyarakatan katolik di tengah 

organisasi - organisasi wanita lainnya di tingkat nasional maupun 

internasional.  Hal - hal tersebut dapat menjadi cermin baik bagi ibu – ibu 

yang tergabung dalam WKRI sendiri, maupun kita semua lainnya sebagai 

orang katolik yang ingin hidup secara  katolik yang baik, yang sekaligus 

terlibat dan melibatkan diri dalam masalah - masalah  keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. 

 

Kecuali semangat iman katolik, api nasionalisme atau semangat 

kebangsaan tidak sedikit ikut mendorong Ibu R.A. Maria Soelastri 

Sastraningrat atau Ibu R.A.Y. Soejadi Darmosepoetro untuk mendirikan 

perkumpulan Wanita Katolik tersendiri, lepas dari „De Katholieken Vrouwen 

Bond‟.  Maka sangat tepat pula  bahwa buku sejarah ini  diterbitkan justru 

pada saat kita sedang merayakan Pesta Emas Kemerdekaan Indonesia. 

 

Kebangkitan Nasional yang telah bermuara pada Kemerdekaan yang telah kita 

nikmati 50 tahun lamanya; demikian pula semangat nasionalisme dan 

keinginan untuk meningkatkan  martabat sesama wanita, telah melahirkan 
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sebuah organisasi pribumi 71 tahun yang lalu, yang kemudian menjadi 

Organisasi Sosial Katolik yang bertaraf nasional,  bahkan masuk di 

lingkungan organisasi Internasional.  Meskipun bukan hal pokok, namun 

sangat menarik untuk dilihat bahwa di balik itu ada unsur perasaan 

tersinggung sebagai seorang Ibu pribumi karena sikap dan ulah kolonial 

seorang wanita Belanda. 

 

Kalau kita membandingkan Ibu R.A. Maria Soelastri Soejadi dengan 

tokoh seperti  Mgr. Albertus Soegijapranata SJ dan Bapak I.J. Kasimo, kita 

dapat melihat adanya kesamaan  dalam hal  adanya perasaan tersinggung, 

yang sekaligus menjadi  letupan dari semangat kebangsaan yang 

mendasarinya.  Mgr. A. Soegijapranata SJ  memang tidak dapat  dikaitkan 

dengan kata - kata tertentu yang membuat beliau tersinggung rasa 

kebangsaannya, seperti halnya dengan Ibu R. A. M. Soejadi yang tersinggung 

oleh kata-kata ini : “..... zullenzizich niet overhedpaardegetildvoelen….. ?” 

(“..... apakah mereka tidak merasa seperti „kere munggah mbale‟ atau  

derajatnya dinaikkan ke atas?”).  Namun  Mgr. Soegijapranata SJ  dalam sikap 

dan sepak terjangnya pada masa kanak-kanak memang menampakkan adanya  

rasa “ tidak mau dianggap lebih rendah” dengan sinyo Belanda; ini 

ditunjukkan dengan menantang berkelahi satu lawan satu atau “kroyokan”  

(bersama teman-teman)  dan  menantang  bertanding  sepakbola.
1
  Kelak 

sebagai Pimpinan Gereja pada masa sebelum dan awal kemerdekaan, beliau 

menampilkan diri sebagai Pemimpin yang jelas mengarahkan umat katolik 

agar menjadi katolik 100% yang sekaligus juga nasionalis 100%.  Setelah 

wafat,  Pemerintah menganugerahi beliau gelar Pahlawan Nasional.
2
   

Sedangkan  mengenai  bapak  I.J. Kasimo, memang ada kata - kata yang 

secara pribadi menusuk perasaan dan harga diri beliau sebagai seorang 

pribumi, yaitu ketika beliau dikatakan “apenjongen” atau “anak monyet” 

oleh seorang Belanda pimpinan perkebunan dimana beliau mulai bekerja.
3 

 

Hal ini makin jelas menunjukkan bahwa WKRI sejak berdirinya 

membawakan semangat kebangsaan jamannya.  Berarti bahwa para wanita 

katolik tidak kalah dengan para pria,  turut serta  menanggapi arus 

Kebangkitan Nasional seperti para putra - putri bangsa Indonesia lainnya.  

Kami harap hal ini dapat menjadi pendorong bagi kita semua yang membaca 

buku sejarah WKRI ini, untuk mencari jawab bagi diri kita: apa sumbangan 
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kita yang pada masa kini bagi Gereja, keluarga dan masyarakat?  

Perkembangan jaman yang membawa perubahan telah juga membuat WKRI 

tidak hanya menyesuaikan AD/ART nya, tetapi juga menyesuaikan program 

kerjanya untuk dapat selalu menjawab tuntutan jaman. 

 

Kiprah WKRI pada dasarnya sekaligus menjadi sarana realisasi dan 

ungkapan diri bagi seorang wanita katolik.   Ibu Th. Hardjosoebroto, 

Sekretaris I kepengurusan Poesara wanita Katolik yang berdiri tanggal 26 Juni 

1924 mengatakan “ ....berorganisasi boleh,  asal  tidak meninggalkan tugas 

sebagai  ibu rumah tangga ....”.  Ungkapan ini  merupakan  sikap  yang beliau 

pegang, dalam rangka pengembangkan diri dan panggilan  hidupnya.  Menjadi 

anggota Poesara Wanita Katolik  berarti mengembangkan jati diri panggilan 

hidup sebagai wanita dan ibu, bukan sedikitpun meninggalkannya. Ini selalu 

menjadi perhatian dari WKRI.   Kita semua terpanggil demikian tadi, sesuai 

dengan kedudukan, keadaan dan kemampuan yang ada pada kita masing - 

masing. Pemahaman pokok dapat sama, melainkan pelaksanaan kongkrit tetap 

membutuhkan  permenungan yang serius untuk dapat menemukan apa yang 

pas  bagi diri kita  masing-masing.  Buku Sejarah Wanita Katolik Republik 

Indonesia ini banyak memuat bahan permenungan tersebut. 

 

Semarang, awal September 1995 

Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ . 

 

----------------- 
 

1. Bdk. Dra.M.Henricia Moeryantini CB, “Mgr. Albertus Soegijapranta SJ”, hal 14 

2. Dr. M.P.M. Moeskens Pr. “Sejarah Gereja Katolik Indonesia IV”, hal 457 – 458 

3. Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Ambo, hal 42 
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MENTERI NEGARA   

URUSAN  PERANAN WANITA  

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

KESAN DAN PESAN 

MENTERI NEGARA URUSAN PERANAN WANITA 

 

 

 

ORGANISASI Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai salah satu 

organisasi wanita tertua berdiri sejak tanggal 26 Juli 1924 dengan cita - cita 

mempertinggi martabat Wanita Katolik atas dasar agama Katolik,  hingga 

Wanita  Katolik Indonesia  dapat  menjadi anggota gereja dan negara yang 

wajar.  Organisasi, dengan nama Poesara Wanita Katolik ini lahir ketika 

kondisi sosial masyarakat yang sangat memprihatinkan akibat penjajahan.  

Bersamaan dengan  itu,  terdorong oleh  kehidupan masyarakat yang 

dirundung kemiskinan, keterbelakangan dan  kebodohan serta penderitaan 

lahir dan batin lainnya, tumbuhlah benih-benih nasionalisme yang makin 

subur di kalangan pribumi untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. 

 

Dalam perkembangan selanjutnya Wanita Katolik merupakan salah 

satu dari tujuh organisasi yang memprakarsai diadakannya Kongres 

Perempuan Indonessia I, yang diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 22 

Desember 1928.  Kongres ini pada hakekatnya  merupakan perwujudan dan 

kesadaran wanita akan pentingnya arti kesatuan bagi pergerakan Wanita 

Indonesia yang membangkitkan persatuan dan memupuk rasa kebangsaan. 

 

Perjuangan Organisasi Wanita Katolik kemudian berkembang antara 

lain untuk meningkatkan hak dan martabat wanita Indonesia pada umumnya 

dan Wanita Katolik khususnya serta guna menyadarkan kewajiban bernegara 

dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Organisasi ini selanjutnya tidak pernah absen dalam perjuangan 

merintis, menegakkan  dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan 

bersama - sama organisasi wanita dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 

 

Perjuangan ini kini, dengan makin majunya pembangunan, tidak 

menjadi makin ringan karena menghadapi tuntutan tantangan dan hambatan 

yang makin berat serta kesempatan yang makin luas yang  menuntut kualitas 

dan kemandirian sumber daya manusia yang makin tinggi.  Tantangan dan 

hambatan itu makin kuat dengan adanya pergeseran nilai akibat terjadinya 

perubahan dari masyarakat agraris ke marayarakat industri.  Di samping itu 

arus globalisasi yang makin deras melanda dunia merupakan tantangan dan 

hambatan tersendiri yang tidak mudah untuk dihadapi. Kita berkewajiban 

memanfaatkan pengaruh positif yang dibawanya untuk kepentingan 

pembangunan. Sebaliknya kita harus mampu menyaring masuknya pengaruh 

negatif yang dapat merusak kepribadian, kemandirian dan pandangan hidup 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 

 

Untuk menghadapi itu semua wanita Indonesia umumnya termasuk 

wanita Katolik Indonesia, seyogyanya : 

a. Bersama pria sebagai mitra sejajarnya, membentuk benteng guna 

memperkuat ketahanan mental spiritual keluarga, dengan 

meningkatkan pembinaan dan pendidikan anak dengan bertumpu 

pada ajaran agama dan nilai luhur budaya bangsa. 

b. Meningkatkan kualitas dan kemandirian dirinya sebagai sumber 

daya manusia, khususnya dalam menguasai IPTEK guna dapat 

mengisi peluang yang tersedia atau menciptakan kesempatan yang 

diperlukan dalam rangka melanjutkan, meningkatkan, dan 

memperbaharui pembangunan atas dasar kekuatan bangsa sendiri. 

c. Memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan diantara 

sesama umat Katolik dan dengan umat beragama lainnya, tanpa 

mencampuri kepercayaan agama masing-masing, guna 

meningkatkan ketahanan dan stabilitas nasional, untuk 

menyukseskan pembangunan. 

d. Berperan serta dalam memasyarakatkan wawasan kemitrasejajaran 

yang harmonis antara pria dan wanita dapat berpartisipasi secara 
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optimal dalam pembangunan. Wawasan kemitrasejajaran  yang 

harmonis antara pria dan wanita adalah kondisi dinamis, dimana 

pria dan wanita memiliki persamaan hak dan kewajiban, 

kedudukan, peranan dan kesempatan dalam pembangunan disegala 

bidang, termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh perilaku yang saling 

menghormati dan saling menghargai, saling membantu dan saling 

mengisi. 

 

Semoga dengan Kesan dan Pesan ini, Wanita Katolik dapat makin 

memperkuat semangat dan tekadnya untuk mengukir sejarah dalam 

perjuangannya mengisi kemerdekaan dengan pembangunan menuju 

masyarakat, adil makmur dan merata, berdasarkan Pancasila. 

 

 

Menteri Negara 

Urusan Peranan Wanita 

 

ttd 

 

Ny. Hj. Mien Sugandhi 
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I. PENGANTAR 

 

A.  Latar Belakang Metodologis 

 

DI kalangan sejarawan, sekurang-kurangnya sampai saat ini, masih 

terdapat dua kelompok yang mempertanyakan tentang  “bagaimana 

seharusnya sejarah itu ditulis”.  Kelompok pertama  menyatakan bahwa 

sejarah  harus ditulis  “sebagaimana  peristiwa  itu  terjadi“,  ... as it actually 

was ... (Beard, 1935: 84).  Sementara kelompok  yang  lain  mengatakan 

bahwa sejarah tidak mungkin ditulis sebagaimana sebuah peristiwa terjadi, 

karena sejarawan tidak dapat menghindari dari masuknya berbagai 

pertimbangan  yang  datang  dari diri sejarawan itu sendiri  ke dalam 

tulisannya (Becker, 1932: 232). Kedua pendapat itu memiliki implikasi 

metodologis terhadap hasil akhir penulisan seejarah. 

 

Jika mengikuti pendapat kelompok pertama, maka syarat  yang harus 

dipenuhi adalah tersedianya data yang lengkap, dan sebagai hasil akhir 

penulisannya adalah sebuah  “kronik sejarah” disisi lain, kelompok kedua 

menuntut sejarawan mampu mengambil jarak terhadap objek penulisan agar 

objektivitas  tulisan  tetap  terjaga.   Selain itu  walaupun  tidak sangat 

tergantung pada kelengkapan data,  akhir  hasil  penulisan  adalah  sejarah 

yang subjektif, karena memang tidak mungkin mencapai apa yang disebut 

sebagai kebenaran objektif (Beard 1935 : 8). 

 

Persoalannya sekarang, bagaimana seharusnya sejarah organisasi 

Wanita Katolik Republik Indonesia  (selanjutnya Wanita Katolik RI) itu 

ditulis?  Berdasarkan data yang diperoleh dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

Wanita Katolik RI,  maka  tidak  mungkin untuk menulis sejarah 

“sebagaimana peristiwa terjadi”  karena  kurangnya data untuk periode-

periode tertentu.  Memang telah diusahakan untuk melengkapinya dengan 

mewawancarai tokoh-tokoh yang masih hidup, tetapi kendalanya sebagai 

“fakta sejarah” masih dapat dipertanyakan berdasarkan prinsip-prinsip 

metodologi sejarah kritis.   Hal ini  disebabkan hasil maksimal dari 

penggunaan metode “sejarah lisan” hanya berupa “sejarah yang diingat”.  

Padahal itu dapat disebut fakta, informasi yang diberikan nara sumber 

berdasarkan apa yang diingat harus diuiji keandalannya melalui teknik 
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“wawancara silang”.  Dalam konteks ini dibutuhkan nara sumber dalam 

jumlah yang banyak setelah melewati metode kritik dan seleksi nara sumber 

(Gottschalk, 1975 :83). 

 

Untuk memperoleh nara sumber yang memliki keandalan dalam 

jumlah yang besar ini “metode bola salju” cukup banyak membantu. Intisari 

metode ini ialah , narasumber diperoleh dari hasil wawancara dengan nara 

sumber - nara sumber sebelumnya.  Misalnya nara sumber pertama masih 

ingat siapa saja yang pernah terlibat dalam peristiwa yang dinyatakan, maka 

nama-nama tersebut dinominasikan untuk dijadikan calon nara sumber. 

Langkah selanjutnya ialah, perumusan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi 

calon nara sumber. Penggunaan kriteria ini sebenarnya merupakan  “seleksi  

tidak langsung“ terhadap nara sumber. Setelah itu, dilakukan inventarisasi 

terhadap nara sumber yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Inventarisasi ini dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses wawancara. 

 

Dalam penelitin ini tercatat tidak kurang 80 calon nara sumber. Akan 

tetapi setelah melalui tahapan-tahapan seleksi, jumlah itu semakin menciut 

menjadi 50 orang,  suatu  jumlah yang memenuhi kriteria sebagai nara 

sumber, menciut lagi menjadi 39 orang.  Setelah wawancara pertama, 

diadakan wawancara ulang dalam rangka wawancara silang, jumlah akhirnya 

tinggal 35 orang. Jumlah ini belum termasuk sejumlah tokoh yang pernah 

diwawancarai oleh Tim Sejarah DPP Wanita Katolik RI. 

 

Mengenai para nara sumber dapat dijelaskan sebagai berikut: ditinjau 

dari jenis kelamin, ada 32 wanita dan tiga laki-laki. (Diikutkannya laki-laki 

sebagai nara sumber, dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kaum laki-laki 

melihat organisasi wanita, dan untuk mengetahui hubungan antara Wanita 

Katolik RI dengan  Partai  Katolik  Republik  Indonesia, dengan Ormas 

Katolik lainnya seperti PMKRI, Pemuda Katolik, dan lain-lain). Dari segi 

usia, nara sumber termuda adalah 42 tahun dan tertua 84 tahun, dengan 

konsentrasi terbesar pada kelompok usia 61-70 tahun (16 orang), dan 

kelompok usia 71-80 tahun (tujuh orang).  Tentang profesi nara sumber, 

kebanyakan adalah guru (12 0rang). Profesi lainnya yang cukup menonjol 

adalah pegawai negeri (sembilan orang).  Mengenai  lama aktifitas nara 

sumber ternyata  terkonsentrasi  pada  kelompok 21-30 tahun (18 orang), 
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tetapi ada juga yang telah aktif selama 41-50 tahun (empat orang), dan ada 

juga yang baru aktif dibawah 10 tahun (lima orang). 

 

Tabel 1. Kelompok usia Nara Sumber 

 

41 – 50 th 

51 – 60 th 

61 – 70 th 

71 – 80 th 

Di aatas 80 th 

 

3 orang 

4 orang 

16 orang 

7 orang 

3 orang 

 

Tabel 2. Masa aktif Nara Sumber 

 

1 – 10 th 

11 – 20 th 

21 – 30 th 

31 – 40 th 

41 – 50 th 

 

5 orang 

2 orang 

17 orang 

4 orang 

4 orang 

 

Selain mengunakan bahan-bahan tertulis dari DPP Wanita Katolik RI 

sumber pustaka  yang  membicarakan  tentang  gerakan wanita pada 

umumnya, dipakai agar penulisan ini tidak kehilangan konteks. Walaupun 

demikian,  sumber-sumber ini juga kurang memberikan dukungan dengan 

fakta yang langsung berhubungan dengan kegiatan Wanita Katolik RI. 

Untuk mengisi kekurangan itu, penggunaan bahan – bahan dokumenter 

seperti notulen kongres, notulen rapat dan sebagainya cukup membantu.  

Akhirnya dan tidak kalah pentingnya beberapa jurnal dan majalah Katolik 

dapat mengisi kekurangan itu Majalah Claverbond, De Java Post, Hidup, 

Warta Partai Katolik, Praba, dan bahan lainnya adalah beberapa  contoh 

jurnal dan majalah Katolik yang dipakai. 

Dari kenyataan itu dapat dikatakan sekaligus untuk menjawab 

persoalan metodologis- bahwa model yang dipakai dalam penulisan Sejarah 
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Wanita Katolik RI adalah  “metode campuran”  antara  kedua model yang 

telah disebutkan pada awal buku ini.  Keuntungan dari model penulisan 

campuran ini  ialah unsur sejarah (narasi)  tetap  terlihat dan  di sisi lain, 

urutan waktu (aspek prosesual) dalam penulisan sejarah tidak dianggap 

sebagai unsur yang harus baku.  Hal ini juga dmaksudkan untuk tidak 

“mengulang-ulang” fakta yang sama dan kegiatan yang sama di berbagai 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada  waktu (periode) yang sama. 

Implikasinya,  Sejarah Wanita Katolik RI disajikan dalam bentuk sejarah  

yang    deskriptif-analistis-tematis    dan   bukan    sejarah   yang   

deskriptif-naratif-prosesual.   Pemilihan bentuk penulisan ini 

memungkinkan untuk ditemukannya berbagai tema yang sama (dalam 

beberapa periode di beberapa DPD)  untuk kemudian memperoleh 

pembahasan yang lebih mendalam. 

 

B. Asumsi Teoritis  

 

Setalah melihat latar belakang metodologis penulisan ini, persoalan 

yang juga diajukan sehubungan dnegan topik penulisan ialah,  mengapa 

wanita perlu dan harus mengorganisasikan diri.   Apakah hal ini merupakan 

suatu konsep yang muncul sebagai ekspresi otonom kaum wanita sebagai 

mahluk ciptaan Tuhan -yang memiliki tanggung jawab untuk memberi arti 

bagi eksistensi kaum wanita di dunia ini dan  kehidupan itu sendiri  -atau 

hanya merupakann reaksi terhadap “sesuatu” yang memaksa wanita untuk 

memberikan respon -dalam bentuk organisasi -terhadapnya? Dalam konteks 

itulah perlu juga untuk melihat latar belakang pemikiran yang mendasari 

munculnya organisasi wanita. 

 

Secara teroritis , konsep organisasi adalah kumpulan sejumlah orang 

yang karena memiliki keprihatinan yang sama,  berusaha  

memperjuangkannya -berdasarkan norma dan nilai yang dianut -agar dapat 

memberikan sesuatu yang berarti umtuk mereka sendiri dan -tentunya -orang 

banyak yang juga memiliki keprihatinan yang sama.  Oleh karenanya maka 

sebuah syarat organisasi adalah adanya anggota yang harus mematuhi  

aturan/nilai yang diterapkan bersama untuk mencapai tujuan yang sama pula 

(Sorokin, 1947;  Turner & Killian, 1957 : 358) 
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 Ditinjau dari bentuk bentuk organisasi, ada dua jenis organisasi dilihat 

dari mekanisme perekrutan anggota.  Ada organisasi yang anggotanya 

mendaftarkan diri secara sukarela.  Di samping itu, ada juga organisasi  yang 

memiliki keanggotaan secara otomatis (Parsons, 1947 : 145). Misalnya 

seorang  Katolik  --tanpa dimintai kesediaanny--  secara otomatis telah 

menjadi anggota Gereja. 

 

  Kembali kepada asumsi teoritis yang diajukan -dengan tidak melihat 

organisasi ini termasuk dalam jenis yang mana -apakah eksistensi Wanita 

Katolik RI  didorong  oleh rasa tanggung jawab sebagai mahluk ciptaan 

Tuhan, ataukah hanya merupakan reaksi terhadap sesuatu yang membuat 

Wanita Katolik RI merasa terusik ? 

 

 Dilihat dari proses kelahirannya, dapat dikatakan bahwa Wanita 

Katolik pada  umumnya  telah merasa terpanggil dalam kegiatan-kegiatan 

yang bersifat sosial sebagai perwujudan dari ajaran Kitab Suci.  Dalam 

konteks Wanita Katolik RI, pendidikan yang diperoleh selama sekolah di 

„Kweekschool‟ (Sekolah Guru) Mendut maupun „Normaalschool‟ di 

Ambarawa semakin membuat murid-muridnya terpanggil dalam kegiatan 

sosial. Jadi dapat dikataan bahwa secara pribadi, wanita Katolik merasa 

terpanggil dalam  kegiatan-kegiatan sosial, terutama setelah Konsili Vatikan II 

- terutama tentang  Kerawam -dimana terbuka peluang  bagi  wanita  untuk 

ikut mengabarkan kabar sukacita. Kalau dalam kenyataannya kemudian 

muncul organisasi -jika dilihat prosesnya memang merupakan reaksi atas 

sikap diskriminatif wanita Katolik Belanda, dan reaksi terhadap kondisi 

keterbelakangan kaum wanita pada masa itu. 

 

 Pada waktu itu Ibu Soejadi diusulkan untuk mendirikan „Jaavanse 

Katholieken Vroumen Bond‟ sebagai bagian dari „Katholieke Vrouwen Bond‟ 

yang berkedudukan di Belanda tapi ditolak karena hanya diperuntukkan 

kepada mereka yang dapat berbahasa Belanda. Sikap yang diskiriminatif - 

ditambah lagi dengan ejekan terhadap keterlibatan sejumlah wanita Katolik 

pribumi dalam Melania Krans akhirnya memicu unruk mendirikan Wanita 

Katolik RI sebagai reaksi terhadap sikap diskriminatif dan arogansi wanita 

Katolik Belanda.   
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Dari sudut ini terlihat adanya titik persamaan antara tuntutan  

emansipasi Kartini  yang  reaktif  terhadap adat istiadat yang tidak 

memberikan peluang  kepada kaum wanita untuk maju, dengan  latar  

belakang kemunculan Wanita Katolik RI  -terlepas dari perbedaan isyu yang 

dihadapi- yang memang didasari oleh keinginan yang sudah ada dalam diri, 

dan  kemudian direlisasikan sebagai reaksi karena ada momentum sejarah 

yang tepat.  Dalam konteks  yang sama juga dapat dipahami fenomena 

gerakan feminisme di negara-negara Barat yang merupakan reaksi terhadap 

subordinasi yang  diperlakukan  kaum pria  terhadapnya,  walaupun tidak 

dapat dikatakan bahwa munculnya femisme hanya karena isyu itu. 

  Asumsi teoritis  yang ditawarkan ini dimaksudkan agar pembahasan  

permasalahan sesuai dengan porsi  dan proporsinya. Asumsi teoritis itu 

diajukan sebelum penelitian,  untuk  kemudian  diuji sejauh mana 

kebenarannya melalui hasil penelitian. 

 

C. Permasalahan  

 

Asumsi teoritis mengatakan bahwa setiap organisasi - termasuk di 

dalamnya Wanita Katolik RI yang muncul sebagai ekspresi nasionalisme 

dalam bentuk “gerakan” – akan selalu mengadakan transfoemasi,reorientasi 

dan reinterpretasi sepanjang perjalanan sejarahnya, sebagai upaya untuk 

“menyesuaikan diri”  dengan  situasi  setiap periode. Sejauh mana 

transformasi itu terjadi (atau tidak), adakah reorientasi dan reinterpretasi 

(atau tidak) terhadap pola gerak organisasi, adalah persoalan yang menarik 

untuk diungkapkan. 

Untuk dapat memahami setiap kedudukan Wanita Katolik RI berikut 

permasalahan yang dihadapi, jalan satu-satunya adalah melihatnya dalam 

konteks organisasi wanita lainnya.  Perkembangan Wanita Katolik RI tidak 

dapat dipisahkan dari apa yang terjadi atas organisasi wanita pada umumnya 

maupun organisasi wanita di negara – negara lain.  Dalam konteks Indonesia 

adalah “tabu”  untuk membicarakan lahirnya organisasi wanita tanpa 

menyebut nama R.A. Kartini.  Hal ini dapat dmaklumi karena apa yang 

dilakukan Kartini menjadi inspirasi kebangkitan kaum wanita pribumi.  Apa 

yang diperjuangkan Kartini itu  antara lain agar wanita diberi hak untuk 

memperoleh pendidikan yang berguna bagi pendidikan  anaknya; agar kaum 
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wanita  - tanpa memandang kelas sosial bekerja untuk memperoleh 

penghasilan sendiri sehingga tidak tergantung kepada kaum laki-laki, karena 

hal itu dapat menurunkan derajat kaum wanita (Wieringa, 1998 : 6) 

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika sudah bermunculan berbagai 

organisasi yang merupakan akibat langsung dari tuntutan Kartini, apa yang 

diperjuangkan Kartini itu selalu mengalami reorientasi, revisi dan redefenisi 

disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi. 

Dalam konteks Wanita Katolik RI sebagai organisasi  yang juga 

dimungkinkan lahir dari inspirasi itu, secara sepintas -berdasarkan data yang 

berhasil dikumpulkan - menunjukkan adanya reorientasi dan transformasi 

pada gerak organisasi dibandingkan dengan pada saat didirikan.  Jika pada 

awal  berdirinya masih bersifat kedaerahan, maka sekarang ini  Wanita 

Katolik telah terorganisir  secarav mantap, mapan, dan telah menjadi 

organisasi nasional. Tercatat sampai dengan pertengahan tahun 1995, DPP 

Wanita Katolik RI  telah mempunyai  sekitar 800 Cabang, 28 Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) meliputi wilayah di 25 propinsi. 

 Transformasi, reformasi dan reinterpretasi pada gerak  organisasi 

selalu mewarnai  dinamika sejarah Wanita Katolik RI. Perubahan Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)  disesuaikan dengan kondisi 

terakhir merupakan salah satu contoh.  Sementara itu, pilihan kegiatan 

(program kerja) yang terintegrasi dengan organisasi-organisasi pemerintah, 

merupakan “niat baik”  organisasi  untuk ikut  mensukseskan program-

program  pemerintah.   Pilihan  semacam  ini  tidak  harus   ditafsirkan  

sebagai sikap yang akomodatif semata karena pilihan itu masih dalam 

kerangka menerjemahkan spiritualitas Katolik. 

Jika Pater van Lith SJ dianggap sebagai peletak dasar kegiatan misi 

dan organisasi-organisasi Katolik di Indonesia -dan kenyataannya memang 

demikian -seharusnya tidak timbul lagi pertanyaan semacam itu.  Memang 

diakui bahwa aktifitas Pater van Lith lebih ditujukan pada kegiatan Misi, 

tetapi hal itu tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk menutup diri terhadap 

lingkungan luar. Dalam kenyataannya Pater Van Lith juga mendirikan 

sejumlah lembaga pendidikan yang terbuka bagi golongan non-Katolik  

(Praba, 25 Mei 1966). 
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Munculnya pertanyaan dikotomis itu, jika dirunut dari asal usulnya, 

bersumber dari dua hal.  Pertama, trauma politik dan posisi sosial orang 

Katolik sebagai minoritas. Trauma politik muncul setelah lahir apa yang 

disebut sebagai Front Katolik tanpa Lubang.  Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Monsigneur  Albertus Soegijapranoto SJ sebagai upaya 

melibatkan orang-orang katolik dalam partai-partai politik sehingga ikut 

menyuarakan tuntutan  agar pengaruh komunis tidak merasuk ke dalam 

Gereja.  Oleh karena itu muncul istilah Markatol (Marhaen Katolik) yaitu 

orang Katolik yang “masuk” dan “dimasukkan” ke dalam Partai Nasional  

Indonesia (PNI), ada orang katolik di Persatuan Wanita Nasionalis 

(Perwanas), ada orang Katolik di Murba, dan lain lain. 

 Sebagai warga Katolik, kaum wanita yang tergabung dalam organisasi 

Wanita Katolik RI tentu harus mengikuti seruan monsigneur.  Implikasi dari 

keterlibatan itu - walaupun dalam kenyataannya Front  Katolik tanpa Lubang 

ini tidak berjalan sebagaimana direncanakan- Wanita Katolik RI tetap 

mendapat sanksi dari pihak Gereja.   Hal ini  disebabkan  aktifitas politik 

orang Katolik itu mendapat perhatian dari penguasa dan sebagai akibatnya, 

pihalk Gereja menerima pula getahnya. 

 Munculnya peraturan pemerintah yang melarang masuknya misionaris 

ke Indonesia, cukup memukul pimpinan Gereja.  Oleh karena itu,  adalah 

wajar  jika pihak Gereja berusaha “mengekang” aktifitas politik umat 

termasuk Ormas-ormas Katolik (baca : Wanita Katolik RI). 

 Kebijaksanaan hirarki Gereja selalu menunjuk seorang pemimpin 

agama sebagai moderator dalam setiap Ormas Katolik.  Hanya Partai Katolik 

Republik Indonesia yang tidak dikenai peraturan itu, karena dianggap telah 

“dewasa”.  Akibatnya bagi  Wanita Katolik RI adalah kenyataan bahwa 

banyak pemimpin gereja yang tidak lagi mendukung, bahkan sebaliknya 

banyak yang justru membentuk organisasi lain yang lebih bersifat kegerejaan, 

seperti Wanita Paroki, Mudika dan lain-lain. Akibatnya muncul kesan seolah 

ada  “persaingan” antara Wanita Katolik RI dengan Wanita Paroki. 

Trauma politik semacam ini menyebabkan Wanita Katolik RI 

dihadapkan pada dilema antara lebih aktif di luar Gereja  atau  di dalam 

Gereja, agar mendapat restu dari pimpinan Gereja.  Persoalannya, kalau 
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Wanita Katolik RI ingin aktif di dalam Gereja, dikawatirkan terjadi tumpang 

tindih dengan Wanita Paroki. Walaupun ruang lingkup kegiatannya -seperti 

tertuang dalam AD/ART- termasuk dalam Gereja, selain keluarga dan 

masyarakat.  Sebaliknya, jika Wanita Katolik RI harus lebih banyak aktif di 

luar Gereja, persoalan yang harus memperoleh perhatian adalah bagaimana 

merumuskan  program kerja  yang relatif kurang  bersinggungan dengan 

politik agar tidak menimbulkan masalah yang pada gilirannya mempengaruhi 

sikap pemimpin Gereja. 

Selain trauma politik, faktor penyebab lainnya adalah posisi sosial 

orang Katolik sebagai minoritas. Dalam konteks ini Wanita Katolik RI harus 

bersikap “hati-hati”  dalam menempatkan diri di tengah-tengah organisasi 

yang “mayoritas”.  Walaupun demikian kondisi semacam itu bukan 

merupakan ciri umum organisasi ini, karena di beberapa daerah lain di mana 

Wanita Katolik merupakan mayoritas,  ternyata  tidak dijumpai sikap 

semacam itu. 

 

D. Ruang Lingkup Pembahasan dan Periodisasi 

 

Salah satu ciri dari tulisan sejarah adalah adanya ruang lingkup 

pembahasan yang meliputi batasan ruang dan batasan waktu.  Penggunaan 

ruang lingkup pembahasan itu dimaksudkan untuk melihat dinamika 

perkembangan pada jenjang waktu tertentu. Selain itu, cara ini mempermudah 

pembuatan periodisasi. 

 

Dalam konteks sejarah Wanita Katolik RI, batasan ruangnya meliputi 

seluruh wilayah DPD Wanita Katolik RI. 

 

Catatan 

Dalam  penelitian ini  bahan-bahan sejarah dari setiap DPD dipakai 

sebagai referensi. Walaupun demikian, data-data tersebut sangat kurang 

untuk penulisan sejarah.  Oleh karena itu pada awal penelitian juga 

disepakati untuk menggali sumber bahan ke beberapa DPD yang kiranya 

dapat menjadi representasi dari DPD lainnya di luar Jawa.  Akan tetapi, 

karena pertimbangan teknis, penggalian sumber-sumber lisan hanya 

dilakukan di DPD yang ada di Pulau Jawa.  
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Sedangkan batas waktunya meliputi rentang waktu 26 Juni 1924 (sejak 

didirikan) sampai dengan tahun 1995. 

 

Dari rentang waktu yang panjang itu dapat dipilah ke dalam beberapa 

periode (periodisasi)  yang dibuat berdasarkan kenyataan adanya 

perubahan mendasar yang membedakan dengan periode sebelumnya.  

Berdasarkan pertimbangan itu, periodisasi sejarah Wanita Katolik RI 

adalah sebagai berikut: 

 

Periode Pra 26 Juni 1924 

Periode 26 Juni sampai 1934 

Periode 1934 sampai 1942 

Periode 1948 sampai 1965 

Periode 1965 sampai sekarang 

 

Periode Pra 26 Juni 1924 memberikan gambaran tentang prakondisi 

munculnya organisasi ini.  Sedangkan penentuan tahun 1934 sebagai batas 

untuk periode kedua, disebabkan pada tahun itu terjadi perubahan besar 

dalam organisasi yang ditandai dengan adanya perubahan nama Poesara 

Wanita Katolik menjadi “Pangreh Ageng Wanita Katolik” (PAWK).  

Tahun 1942 -dengan masuknya tentara pendudukan Jepang- dijadikan 

batasan periodisasi karena pada periode itu terjadi perubahan besar bagi 

organisasi menyusul kebijakan dibekukannya semua organisasi wanita 

yang ada dan digantikan dengan organisasi wanita satu-satunya bikinan 

Jepang,    Fujinkai.    Periode   1942-1948   dianggap     periode     vakum   

-walaupun ada KUKSI I tahun 1945 --karena tidak ada aktivitas Wanita 

Katolik RI sebagai organisasi, kecuali akrivitas pribadi dari para anggota.  

Tahun 1948 dijadikan titik awal periode organisasi ini, karena pada tahun 

itu Wanita Katoki RI “dihidupkan kembali”. 

 

Tahun 1951 ditandai dengan adanya perubahan mendasar dalam diri 

organisasi ini, sehubungan dengan adanya keputusan untuk menggunakan 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam organisasi.  Hal ini 
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penting, sejalan dengan perkembangan organsiasi ini di daerah-daerah luar 

Pulau Jawa.  Demi  perkembangan  organisasi –dan  demi keefektivan 

serta efisiensi gerak organisasi-- pada kongres tahun 1965 muncul 

pemikiran bagaimana kalau di daerah-daerah tertentu --dengan 

pertimbagan geografis-- dalam  hal  pembagian daerah dan penentuan 

DPD menggunakan daerah hirarkhi pemerintahan dan bukan daerah 

hirarkhi Gerjea.  Itulah yang akan menjadi alasan mengapa tahun 1965 

dijadikan batas periode dalam sejarah organisasi Wanita Katolik RI. 

 

Oleh karena setiap periodisasi tidak bersifat “mutlak”, maka penulisan ini 

menggunakan teknik periodisasi yang tidak menggunakan batasan angka 

tahun tetapi lebih pada periodisasi yang menggunakan batasan kondisi 

yang membedakan dengan periode sebelumnya.  Walaupun demikian, 

periodisasi semacam itu secara implisit tetap mengacu kepada periodisasi 

dengan menggunakan batasan angka tahun.  Hal ini dimaksudkan agar ada 

sinkronisasi antara periodisasi ini dengan model penulisan yang dipakai, 

yang lebih tematis ketimbang posesual. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Berdasarkan persoalan metodologi, asumsi teoritis, dan permasalahan 

yang dipaparkan, sejarah Wanita Katolik RI disusun secara sistematis dalam 

tujuh bagian. Bagian I (Pengantar) memaparkan secara singkat hasil 

penelitian yang meliputi latar belakang metodologis, asumsi teoritis yang 

dipakaim dan permasalahan apa yang menjadi inti pembahasan dari sejarah 

Wanita Katolik RI. 

 

Bagian II (Potret Diri Wanita Katolik RI) menunjukkan misi yang 

mendasari didirikannya organisasi, semangat apa yang menjadi roh 

pendorong, dan siapa saja yang menjadi pendorong.  Bagian ini juga 

menunjukkan peran yayasan Santa Melania, suster-suster Fransiskanes yang 

membidani lahirnya sekolah guru Kweekschool di Mendut  dan 

Normaalschool bagian wanita di Ambarawa.  Kedua sekolah ini merupakah 

“kawah candradimuka”, tempat para tokoh awal organisasi ini memperoleh 

pendidikan. 
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Bagian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan yang dilandasi 

semangat merasul (semangat untuk melayani sesama) menjadi daya dorong 

untuk  memunculkan  sikap peduli  kaum  wanita Katolik RI terhadap 

masalah-masalah sosial.  Munculnya kepedulian bekas siswi-siswi Mendut 

dan Ambarawa itu juga mendorong lahirnya organisasi ini setelah melihat 

penderitaan  kaum buruh wanita  di pabrik cerutu Negresco (sekarang 

bernama Tarumartani) Baciro, Yogyakarta.  Inilah yang menyebabkan 

mengapa anggota organisasi ini pada awal  berdirinya terdiri dari para guru 

dan kaum buruh. 

Bagian ini juga akan menunjukkan potret diri Wanita Katolik RI saat 

ini berdasarkan hasil angket yang disebarkan bersama penelitian.  Selain itu 

bagian ini juga membahas kedudukan organisasi dibandingkan dengan 

organisasi Katolik untuk kaum pria „Poesara Katolika Wandawa‟ yang nota 

bene  lebih dahulu lahir daripada „Poesara Wanita Katolik‟.  Dalam konteks 

ini kaum wanita mencari pembenaran Alkitabiah terhadap keunggulan 

perannya terhadap kaum pria, terutama dalam aktivitas sosial. 

Bagian III (Lintasan Sejarah Wanita Katolik RI) membahas secara 

singkat proses awal yang menjadi prakondisi didirikannya organisasi Wanita 

Katolik RI. Pembahasan dimulai dengan menggambarkan kisah masuknya 

agama Katolik di Indonesia  (waktu itu masih  bernama Hindia Belanda), 

peran Pater van Lith sebagai seorang misionaris yang mendirikan sejumlah 

lembaga pendidikan  yang nantinya  akan sangat membantu lahirnya 

organisasi ini. 

Bagian  ini  juga  membahas  kedudukan  Wanita Katolik RI  di 

tengah-tengah organisasi-organisasi wanita lainnya yang ikut berperan dalam 

Pergerakan Nasional.  Dalam konteks ini juga  akan dibahas bagaimana 

Wanita Katolik RI menempatkan diri di antara kepentingan nasional dan 

kepentingan agama.  Persoalan ini menjadi penting karena pada waktu itu 

agama Katolik diidentikkan dengan agama penjajah. 

Peristiwa didirikannya organisasi ini merupakan bukti adanya 

ketegasan  sikap  R.A. Maria Soelastri Sasraningrat  (setelah  menikah 

bernama Ibu Soejadi Darmosapoetro) yang lebih memilih nasionalisme 

ketimbang agama ketika dirasakan bahwa agama Katolik dipakai penjajah 
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secara diskriminatif.  (Ibu Soejadi merasa sangat tersinggung ketika dalam 

sebuah  forum  Melania Krans, seorang anggota organisasi melihat 

keterlibatan sejumlah wanita pribumi dalam organisasi itu dianggap sebagai 

“sesuatu yang akan membuat mereka merasa terangkat ke atas”  (“… zullen  

ze zich niet over het paard getild voelen ...?”). 

Ketegasan sikap itu juga yang menyebabkan Ibu Soejadi lebih memilih 

mendirikan organisasi wanita Katolik pribumi ketimbang mendirikan 

organisasi sejenis yang merupakan bagian dari Katholieke Vrouwen Bond 

(Wanita Katolik yang berpusat di Belanda). 

Bagian ini juga membahas  proses awal berdirinya organisasi yang 

pada waktu didirikan masih bernama „Poesara Wanita Katolik‟ (PWK), yang 

bersifat kedaerahan (Jawa) sampai bernama Wanita Katolik RI setelah 

Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI)  di Yogyakarta tahun 

1949, yang sekaligus mengubah corak organisasi kedaerahan menjadi 

organisasi yang berskala nasional. 

Lalu bagaimana kondisi Wanita Katolik RI dalam periode Orde Baru 

(baca : pembangunan)? BAgian ini akan menunjukkan sepak terjang Wanita 

Katolik RI dalam mengikuti “irama” pembangunan yang diinginkan 

pemerintah.  Hal ini menunjukkan adanya pergeseran aksentuasi program 

kerja maupun landasan kerja Wanita Katolik RI.  Perubahan demi perubahan 

atas Anggaran Dasar /Anggran Rumah Tangga (AD/ART)  dan pemilihan 

tema kongres, merupakan dua contoh yang dapat dijadikan indikator betapa 

Wanita Katolik RI berusaha untuk tetap berada di dalam dan bersama irama 

pembangunan.  Fakta ini, sekali lagi ingin menunjukkan bahwa Wanita 

Katolik RI sebagai organisasi, selalu mengadakan transformasi, reorientasi, 

dan reinterpretasi untuk selalu tampil aktual dan kontekstual. 

Selain itu juga dibahas  kepedulian Wanita Katolik RI terhadap 

masalah pendidikan.   Kepedulian itu diwujudkan dengan membentuk 

Yayasan Dharma Ibu (YDI) yang mengelola berbagai lembaga pendidikan 

dari jenjang TK sampai dengan SMTP. 

Bagian IV (Wanita Katolik RI dan Ajaran Sosial Gereja) akan 

membahas kegiatan organisasi setelah mempeoleh status badan hukum 
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sebagai Ormas.  Bagian ini  akan membahas secara lengkap kegiatan 

organisasi yang bertumpu pada segitiga: Gereja, keluarga, dan masyarakat.  

Dalam periode ini terlihat bahwa organisasi ini mencoba untuk 

menerjemahkan secara konkret semangat “solidaritas” dan “subsidiaritas” 

(ikut bertanggungjawab dalam menciptakan kesetiakawanan dan kebersamaan 

serta menumbahkan kemampuan anggota untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas organisatoris sesuai tingkat kepengurusannya, mulai dari tingkat 

kepengurusan dari bawah) seperti yang telihat dalam AD/ART ketika pertama 

kali didirikan. 

Selain itu juga dibahas bagaimana Wanita Katolik RI menanggapi 

pembaruan Gereja sejak Konsili Vatikan II  baik mulai  dari  Gaudium et 

Spes sampai Surat Apostolik Paus Paulus II  tentang  tugas  dan martabat 

kaum wanita (Mulieris Dignitatem) 

Selanjutnya sebagai bagian akhir disinggung usaha pencarian 

penyegaran spiritualitas.  Salah satunya di antaranya ialah fenomena 

munculnya Pembaharuan Khrismatik Katolik, di mana sebagian besar 

pesertanya ialah wanita, termasuk beberapa anggta Wanita Katolik RI.  

Bagaimana ini bisa masuk program kerohanian Wanita Katolik RI atau 

terserah para anggota secara pribadi. 

Bagian V (Wanita Katolik RI dan Politik) akan membahas sejumlah 

peristiwa  di mana secara tidak disadari Wanita Katolik  terlibat dalam 

kegiatan politik.  Pembahasan akan dimulai sejak  adanya  akrivitas  sejumlah 

tokoh Wanita Katolik RI sebagai “Seksi Wanita” dari Partai Katolik RI 

menimbulkan kesan seolah organisasi ini telah berpolitik.  Bagaimana tuduhan 

itu muncul, apakah demikian kenyataannya, dan apa dampaknya untuk 

organisasi akan dibahas dalam bagian ini. 

Bagian ini juga membahas akrivitas politik Wanita Katolik RI 

menyusul  seruan Mgr. Albertus Soegijapranoto SJ  kepada seluruh umat 

untuk ikut memperkuat barisan Front Katolik tanpa Lubang untuk 

membendung pengaruh komunis yang mulai diarahkan ke Gereja.  Apa yang 

dimaksud dengan istilah itu, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya 

bagi Wanita Katolik RI juga memperoleh pembahasan. 
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Demikian juga menjelang tumbangnya Orde Lama di mana Wanita 

Katolik RI menjadi pencetus didirikannya Kesatuan Aksi Wanita (KAWI) 

untuk bahu-membahu dengan KAMI/KAPPI menuntut dibubarkannya PKI.  

Sejauh mana peran Wanita Katolik RI dalam peristiwa itu akan dibahas secara 

mendalam. 

Bagian VI (Wanita Katolik RI dan Mitra Kerja) akan membahas 

bagaimana organisasi ini membawa misinya dalam setiap berhubungan 

dengan organisasi lain.  Pada awal bagian ini dibahas peran Wanita Katolik RI 

sebagai salah satu di antara tujuh organisasi wanita yang memprakarsai 

diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I pada tahun 1928.  Setelah itu 

juga dibahas  mengapa  aktivitas  organisasi  ini  mulai menurun pada 

kongres-kongres berikutnya, apa penyebabnya dan bagaimana reaksi 

organisasi lain terhadap sikap semacam itu.   Selain itu diuraikan juga 

mengapa organisasi ini sangat aktif dalam Kongres Wanita Indonesia 

(Kowani), bahkan beberapa wakilnya pernah menduduki jabatan strategis. 

Bagian ini juga membahas bagaimana sepak terjang organisasi pada 

tingkat organisasi internasional seperti “World Union of Catholic Women‟s 

Organization” (WUCWO), bagaimana proses awal diterimanya  Wanita 

Katolik RI sebagai anggota, mengapa beberapa tokoh Wanita Katolik RI 

memperoleh kedudukan yang penting dalam organisasi itu, apa 

keuntungannya bagi organisasi, dan sebagainya. 

Pemaparan ini lebih dilandasi keinginan untuk memberikan teladan 

dan wawasan kepada wanita Katolik pada umumnya, bagaimana Wanita 

Katolik RI berkiprah dalam zamannya ibarat “ikan” di tengah “lautan” 

organisasi tapi tidak menjadi “asin”.  Bahkan -dan mudah-mudahan- 

pemaparan ini  justru menjadi motivasi bagi  mereka yang belum terlibat 

secara aktif dalam organisasi, yang masih enggan menjadi anggota karena 

“ketakutan-ketakutan” yang bersumber dari “ketidaktahuan” terhadap apa 

yang sebenarnya terjadi.  Dengan demikian pemaparan ini menjadi penting, 

walaupun tidak menutup kemungkinan menjadi negatif bagi mereka yang 

sudah bersikap apriori.  

Bagian ini juga membahas interaksi Wanita Katolik RI dengan Ormas 

keagamaan lain.  Wujud interaksi itu dapat dilihat dari keterlibatan Wanita 
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Katolik RI dalam Proyek Kelangsungan Hidup Anak (PKHA).  PKHA 

merupakan proyek yang ditangai UNICEF bekerja sama dengan Departemen 

Agama. 

Selain itu dibahas hubungan Wanita Katolik RI dengan KNKWI 

(Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia), GOPTKI (Gabungan 

Organisasi Penyelenggara  Taman Kanak-Kanak Indonesia),  FKPPAI  

(Forum Komunikasi Pengembangan dan Pembinaan Anak), PDF 

(Partidipatory Development Forum), YPD-Semarang (Yayasan Purba 

Danarta), BKB (Bina Keluarga Balita) 

Bagian VII (Penutup) memberikan evaluasi secara keseluruhan 

terhadap Sejarah Wanita Katolik RI.  Bagian ini menunjukkan sejumlah 

kekurangan dari penulisan ini agar tidak menimbulkan salah pengertian. 
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II. POTRET DIRI WANITA KATOLIK RI 
 

PADA awal berdirinya, Wanita Katolik RI hanya didukung oleh para 

guru, istri karyawan, dan para buruh pabrik cerutu Negresco (sekarang 

bernama Tarumartani). Namun demikian, sejalan dengan perkembangan 

waktu  dan zaman,  potret  pendukung  semacam  itu  mulai  bergeser.  

Setidak-tidaknya pergeseran itu dapat dilihat dari hasil penelitian lapangan 

oleh CRI Alocita-DPP Wanita Katolik RI pada tahun 1992. 

 Dari sejumlah 841 responden yang  dijadikan sampel penelitian, 

terlihat adanya  sejumlah profesi  yang disandang  anggota Wanita Katolik RI 

antara lain ialah: buruh/petani, dokter, eksekutif, guru/dosen, 

hakim/pengacara, ibu rumah tangga, karyawan staf, karyawan biasa, 

konsultan, mahasiswi, pensiunan, perawat, sekretaris, dan lain-lain. 

 (Sekadar catatan bahwa data ini tidak dapat dijadikan kesimpulan 

untuk seluruh anggota Wanita Katolik RI mengingat keterbatasan sebuah 

penelitian dengan metode „sampling‟. Akan tetapi data ini setidaknya dapat 

menjadi pedoman untuk melihat potret anggota Wanita Katolik RI saat ini). 

 Walaupun terjadi pergeseran profesi anggota, tetapi tidak sekaligus 

menghapus kesan tentang potret awal organisasi ini pada saat didirikan. 

Sekadar contoh dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut yang menunjukkan 

bahwa ternyata anggota Wanita Katolik RI masih didominasi oleh para 

pendidik (167 orang dari 841 responden atau sebesar 19,9%). Contoh lain 

dapat dilihat dari profesi nara sumber penelititan. Dari 32 nara sumber 

ternyata terdapat 12 nara sumber yang menyandang profesi sebagai guru 

swasta. Tabel berikut ini dapat menunjukan hal tersebut. 

Tabel 3. Profesi Nara Sumber 

 

 

 1. Guru Swasta 

 2. Pegawai Negeri 

 3. Pegawai Swasta 

 4. Wiraswasta 

 5. Ibu Rumah Tangga 

 

12 

9 

3 

4 

4 
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Jika sampel penelitian ini dapat mewakili gambaran keseluruhan 

anggota organisasi Wanita Katolik RI, pertanyaan yang muncul ialah, 

mengapa jumlah anggota dari kalangan guru -tanpa  mengurangi  peran 

anggota dari profesi lain- selalu lebih dominan?  Faktor apakah yang menjadi 

penyebab? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja harus kembali 

ditempatkan dalam konteks  lahirnya organisasi ini yang memang dibidani 

oleh para guru. 

 

A. Mendut dan Ambarawa 

 

 Seperti telah disebutkan bahwa lahirnya organisasi ini tidak dapat 

dipisahkan dari dua pusat pendirikan calon guru  (khusus wanita) yaitu 

Mendut dan Ambarawa. Dalam membicarakan kedua pusat pendidikan itu, 

maka ada dua nama yang harus dikemukakan karena ikut mendorong para 

bekas siswinya untuk mendirikan organisasi ini. 

 

 Adalah Pater van Lith yang pertama kali mempunyai keinginan untuk 

mendirikan sekolah calon guru yang dikhususkan untuk kaum wanita. Akan 

tetapi karena kesibukannya  mengelola pendidikan calon guru khusus kaum 

pria di Muntilan, akhirnya Pater van Lith meminta bantuan para suster 

Fransiskanes untuk menangani sekolah pendidikan calon guru khusus wanita 

di Mendut dan Ambarawa. Pendidikan yang diperoleh serta pengalaman 

keterlibatan langsung dalam membantu para suster inilah yang nanti menjadi 

pendorong munculnya semangat untuk melayani sesama. Salah satu ialah 

melayani kebutuhan para buruh wanita yang kurang memperoleh perhatian 

dari pihak pengelola pabrik. 

 

 Hampir dapat dipastikan bahwa semua bekas siswi Mendut merasakan 

adanya pengaruh yang sangat besar selama mengikuti pendidikan di kedua 

lembaga ini. Jiwa sosial mereka seolah tersentuh dengan cara para suster 

mengajar.  Model pendidikan semacam itu menyebabkan munculnya 

panggilan  untuk melayani sesama.  (Sejumlah nara sumber yang 

diwawancarai adalah bekas siswi Mendut dan Ambarawa yang sampai 

sekarang masih terkesan dangan apa yang  diperoleh  selama  pendidikan. 

Oleh karena itu juga mereka selalu mengadakan pertemuan untuk sekadar 
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bernostalgia dengan lembaga pendidikan yang membuat mereka seperti 

sekarang).  

 Oleh karena itu tidak berlebihan jika kedua lembaga ini dianggap 

sebagai tempat para siswi ini “bertapa” (kawah candradimuka)  untuk pada 

saat yang tepat “turun gunung” mempraktekkan apa yang diperoleh selama 

“pertapaan”. Dalam konteks seperti itu, Wanita Katolik RI menjadi ajang 

untuk memperlihatkan apa yang diperoleh selama menimba ilmu di kedua 

lembaga pendidikan. 

 Kesimpulan semacam itu tidak lantas menganggap bahwa hanya 

mereka  yang memperoleh pendidikan di kedua sekolah itu yang memiliki 

jiwa pelayanan.  Sebab jiwa  semacam itu  sebenarnya merupakan sesuatu 

yang melekat dalam setiap orang Katolik, termasuk para guru yang bukan 

alumni Mendut maupun Ambarawa, termasuk juga mereka yang menjalani 

profesi lain.  Agama Katolik  memang telah mengajarkan -kalau 

diterjemahkan secara sederhana- agar “kalau kita makan, jangan biarkan 

tetangga kelaparan karena tidak makan”. Dengan perkataan lain, solidaritas 

sosial dan mengasihi sesama, bertanggung jawab terhadap hidup termasuk 

terhadap sesama sudah merupakan sesuatu yang “seharusnya” menjadi sikap 

setiap orang Katolik tanpa melihat perbedaan jenis kelamin maupun profesi. 

 Kalau kenyataan menunjukan bahwa para guru “lebih” memiliki 

semangat demikian, hal itu lebih disebabkan oleh sifat guru yang lebih 

memperhatikan  dan mengasihi secara total.  Dalam kenyataan pun 

kesimpulan itu tidak dapat dipakai secara umum, karena banyak juga guru 

yang tidak demikian dalam artian tidak menjadi anggota organisasi ini.  

Namun demikian,  barangkali semangat pelayanannya  sebagai orang Katolik 

diwujudkan dengan cara lain dan melalui organisasi lain. 

Dengan perkataan lain, pemaparan kedua institusi itu hanya merujuk 

kepada sejarah kelahiran organisasi -yang memang tidak dapat dibantah- di 

mana para guru dari kedua lembaga menjadi “bidan” yang membantu proses 

kelahirannya. Ini juga tidak berarti peran para buruh wanita yang menderita itu 

tidak besar. 
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Kalau berpedoman pada data statistik hasil penelitian, Dinamika 

Organisasi pun terlihat bahwa jumlah terbesar anggota  Wanita Katolik RI 

bukan pada guru tetapi pada kelompok ibu rumah tangga yang tidak bekerja 

secara formal yaitu sebanyak  536 orang atau 63,7% dari 841 responden.  

Dengan demikian  semakin jelas bahwa pemaparan ini  tidak bermaksud 

mengunggulkan satu profesi,  tapi profesi guru kenyataannya masih selalu 

mewarnai organisasi ini sejak berdiri sampai sekarang. (Data yang paling 

lengkap untuk  melihat potret diri Wanita Katolik RI sampai sekarang ini 

dapat dilihat pada Laporan Penelitian Dinamika Organisasi Wanita Katolik 

RI, 1992). 

 

B. Poesara Wanita Katolik dan Poesara Katolika Wandawa 

 

 Tanpa harus mempersoalkan „gender‟, tanpa harus berpikir secara 

sexes (membedakan jenis kelamin), sudah terlihat bahwa kaum wanita lebih 

tinggi kepedulian sosialnya ketimbang kaum pria. Demikian juga kalau mau 

membicarakan peranan Wanita Katolik RI. Dalam konteks itu kaum wanita 

Katolik mencoba mencari pembenaran Alkitabiah yang menunjukan bahwa  

kepedulian  kaum wanita itu tanpa pamrih dan sudah ada sejak zaman Yesus 

Kristus. Menjelang penyaliban Yesus -dan ketika para rasul (kaum pria) lari- 

justru kaum wanita, karena kepekaan dan kodrat kewanitaannya, tampil untuk 

melayani. Hal ini menunjukan bahwa kaum wanita memang selalu 

menempatkan pelayanan sebagai prioritas utama. 

 Dalam konteks sejarah Wanita Katolik RI, Poesara Katolika Wandawa 

adalah sebagai contoh. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa kaum pria lebih 

senang mengurusi hal-hal yang lebih berhubungan dengan  kepentingan  

kelompok  (kepentingan politik). Dengan demikian terkesan ada kepentingan 

di balik apa yang dilakukan. Walaupun kesimpulan ini tidak dapat dipakai 

untuk membuktikan bahwa kaum wanita lebih menempatkan pengabdiannya 

sebagai keharusan, dan bukan demi sesuatu yang lebih individual sifatnya. 

Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  ada  juga kaum pria yang memiliki komitmen 

sosial yang tinggi. 

 Dalam konteks PKW terlihat bahwa organisasi ini akhirnya lebih 

menuju kepada organisasi politik. Seperti disebutkan bahwa organisasi ini 
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juga yang pada akhirnya memunculkan Partai Katolik Republik Indonesia. 

Oleh karena orientasi ini juga, dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-

organisasi yang dikelola kaum pria ternyata “mati”, sementara organisasi 

kaum wanita justru semakin mantap kehadirannya. 

 Selain  karena orientasi yang berbeda, pengaruh kodrat -walaupun 

tidak harus dimutlakkan- kaum wanita yang lebih telaten ternyata merupakan 

resep tersendiri untuk tetap menjaga keberadaan organisasi yang mereka 

kelola. Hal ini dapat dilihat dalam bagian selanjutnya yang menggambarkan 

bagaimana sifat-sifat wanita diterjemahkan dalam program yang diterapkan 

sepanjang sejarah organisasi. Dari aktivitas-aktivitas mereka terlihat bahwa 

kaum wanita Katolik yang tergabung dalam organisasi ini memang memiliki 

semangat-semangat itu untuk kemudian menjadi roh pendorong dalam setiap 

aktivitas.  Dengan demikian,  organisasi ini memiliki arah dan  tujuan  yang 

jelas,  yang membuatnya terus berjalan dalam rel -walaupun sesekali keluar 

untuk kemudian masuk lagi ke dalamnya- yang memang merupakan jalan 

yang harus dilalui untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

 

C. Anggota Wanita Katolik RI Saat Ini 

 

 Sejalan dengan kemajuan zaman, kedudukan kaum wanita dalam 

stratifikasi sosial juga mengalami kemajuan.  Jika pemicu berdirinya 

organisasi wanita adalah kondisi  keterbelakangan  kaum wanita, sekarang 

isyu itu telah bergeser. Penyebabnya, kaum wanita semakin tampil dan 

berperan dalam masyarakat. 

 Hal yang sama juga dialami  oleh kaum wanita Katolik pada 

umumnya. Jika anggota organisasi Wanita Katolik RI pada saat didirikan  

hanya terdiri dari  para guru dan buruh, sekarang potret itu sudah jauh 

berubah. Hasil penelititan Dinamika Organisasi menunjukkan bahwa ada 

sebaran  jenis pekerjaan anggota.  Hal lain yang diperoleh,  menunjukan 

bahwa 37,9% dari 536 responden ternyata bekerja.  Kenyataan yang 

menggembirakan ialah, bahwa lebih dari sebagian anggota ternyata 

merupakan tenaga kerja aktif ditinjau dari aspek ekonomi. Dengan kondisi 

keluarga yang berstatus menengah ke atas, anggota organisasi merupakan 
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potensi yang besar dalam mengembangkan organisasi karena salah satu 

kendala organisasi yaitu dana, sedikitnya dapat teratasi. (Untuk lebih 

lengkapnya,  lihat Penelitian Dinamika Organisasi Wanita Katolik RI,  

1992).* 
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III. LINTASAN SEJARAH WANITA KATOLIK RI 

  

SEANDAINYA Ibu Soejadi Darmosapoetro tidak merasa tersinggung 

mendengar perkataan seorang anggota „Katholieke Vrouwen Bond‟ dalam 

salah satu forum Melania Krans, barangkali organisasi yang sekarang 

bernama Wanita Katolik RI tidak akan pernah ada. Barangkali juga yang 

muncul adalah organisasi bernama „Javaanse Katholieke Vrouwen Bond‟ 

seperti yang banyak diusulkan pada waktu itu. 

 Pengandaian-pengandaian itu tampaknya tidak perlu dilakukan karena 

dapat menimbulkan kesan mengingkari kenyataan sejarah. Akan tetapi 

pengandaian itu dapat juga dipakai sebagai metode “if in history” untuk 

menunjukan bahwa variabel itu  sangat  menentukan  jalannya sebuah 

peristiwa sejarah  (Sartono Kartodirdjo, 1992: 89). Dalam konteks ini, 

pengandaian itu dipakai untuk menunjukan bahwa variabel sinisme atau 

ejekan itu cukup berpengaruh bagi Ibu Soejadi dalam menentukan sikap. 

 Oleh karena itu, keputusan untuk mendirikan sebuah organisasi wanita 

Katolik pribumi sekaligus menunjukkan integritas pribadinya sebagai seorang 

nasionalis tulen (DPP Wanita Katolik RI, 1992: 2). Pengandaian ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui jiwa zaman (zeitgeist) yang menjadi 

prakondisi kelahiran organisasi Wanita Katolik RI. 

 

A. Wanita Katolik RI dan Pergerakan Nasional 

 

 Ketegasan sikap Ibu Soejadi merupakan represntasi dari nasionalisme 

Indonesia yang mulai tumbuh sebagai antitesis terhadap kolonialisme. 

 Ketegasan sikap itu juga dapat dilacak dari latar belakang keluarga dan 

pendidikan Ibu Soejadi. Dari garis keturunan pihak ayah, Ibu Soejadi 

merupakan cucu dari  Paku Alam III -dikenal sangat nasionalis,  sehingga 

amat disegani oleh kolonialis Belanda -dan ayahnya adalah Pangeran 

Sasraningrat yang juga paman dari  Pangeran Suryopranoto, seorang 

nasionalis tulen yang lebih dikenal dengan julukan “Raja Mogok”, karena 

aktivitasnya memimpin beberapa pemogokan melawan kolonialis Belanda. 

Kakak dari  Ibu Soejadi yakni  R.A Sutartinah  (kemudian  dikenal sebagai 
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Nyi Hajar Dewantara)  terlebih  dahulu telah mendirikan  Wanita Taman 

Siswa yang nasionalis. Sementara itu, ibunya sendiri merupakan cicit 

Pangeran Diponegoro. Perpaduan dari kedua garis  keturunan,  baik  dari 

pihak ayah atau ibu itu yang mungkin mempengaruhi ketegasan sikap Ibu 

Soejadi. 

 Selain itu latar belakang pendidikan yang termasuk “elite”, sekolah 

yang sebenarnya dikhususkan bagi orang-orang Eropa (Europeesche Lagere 

School)  semakin membuatnya  tidak takut untuk mengatakan “Tidak”. 

Apalagi ditunjang dengan  kedudukan suaminya yang merupakan Vicaris  

sekaligus anggota „Volksraad‟. 

 Salah satu ketegasan sikapnya juga dapat dilihat dari salah satu 

suratnya kepada seorang Wanita di  Belanda.  Judul suratnya sangat 

provokatif,  “Zonder Tropen geen Nederland” (Tanpa Negeri Tropis Tidak 

Ada Negeri Belanda). 

 Sikap “berontak” semacam itu menunjukan bahwa batas toleransi yang 

diberikan telah  terlampaui oleh tekanan-tekanan dalam aspek politik, 

ekonomi dan sosial,  termasuk agama  (Sartono Kartodirdjo, 1990: ix-x).  

Bahkan, keberanian kaum wanita untuk “memberontak” itu juga sudah mulai 

dirintis oleh R.A Kartini, walaupun isyu yang dilemparkan hanya menyangkut 

emansipasi wanita. 

 Tuntutan Kartini kemudian membuka peluang kepada kaum wanita 

untuk memasuki lembaga pendidikan dan pada gilirannya mempengaruhi 

tingkat kesadaran berbangsa.  Dalam konteks ini, Politik Etis-nya van 

Deventer (irigasi, edukasi dan transmigrasi) memberikan andil yang cukup 

besar.  Sejak pidato  Ratu Wilhelmina  “Ethische Richting”  (Haluan Etis) 

pada tahun 1900, perubahan itu semakin terlihat.  Sebagai  contoh  (jika 

jumlah sekolah dan murid sekolah dapat dijadikan indikator),  pada tahun 

1903 sudah ada  1700 sekolah desa  (dikenal sebagai sekolah “ongko loro”) 

dengan 9.000 murid. Sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 3500 

sekolah desa dengan 19.000 murid ditambah 700 sekolah. Pada satu dekade 

berikutnya (1923) sudah tercatat 700.000 murid sekolah. 
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 Semakin banyaknya organisasi yang muncul sejak awal abad ke-20 

merupakan bukti yang sekaligus menyuntik keberanian para wanita untuk ikut 

membentuk organisasi. 

 Dalam konteks Wanita Katolik RI, munculnya berbagai organisasi 

kebangsaan pada awal abad ke-20 itu memberikan pengaruh yang cukup 

besar. Organisasi-organisasi seperti „Tri Koro Darmo‟, „Boedi Oetomo‟ dan 

sebagainya mendorong orang-orang Katolik ikut mendirikan organisasi. 

Munculnya organisasi „Katolika Wandawa‟ pada tahun 1913 merupakan bukti 

nyata. Akan tetapi kemunculan organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari peran 

besar Pater van Lith dan Pater Mertens SJ (dua misionaris Belanda) yang 

mendirikan Sekolah Guru di Muntilan pada tahun 1904 (Claverbond, 1915: 

173-180). Para guru ini yang menjadi tulang punggung organisasi Katolika 

Wandawa. Yang menjadi pertanyaan berikut: Apa hubungan Sekolah Guru di 

Muntilan dengan Wanita Katolik RI? 

 Selain mendirikan sekolah guru di Muntilan (untuk putra), Pater van 

Lith juga mendirikan sekolah guru di Mendut pada tahun 1911 (untuk putri) 

dengan bantuan sepenuhnya dari suster-suster Fransiskanes dari Heythuizen 

yang sudah fasih berbahasa Jawa sebagai  sarana  pengajaran yang efektif.  

Pada tahun itu  jumlah gadis di sekitar Desa Mendut yang dididik berjumlah 

400 orang (Claverbond, 1915: 176). 

 Salah satu kebiasaan Pater van Lith ialah mengajak murid-muridnya di 

Muntilan untuk mengunjungi murid-murid di Mendut sambil menikmati 

pemandangan Candi Mendut. Melalui cara ini juga para siswi mulai 

memperluas wawasan untuk kemudian terpacu mendirikan organisasi Wanita 

Katolik RI. Hal ini juga ditunjang oleh kehadiran Surat Kabar Katolik  Djawi 

Sraja  yang didirikan siswa-siswa Muntilan pada bulan Januari 1913 

(selanjutnya pada tahun 1920 berganti nama menjadi Swara Tama) yang 

menyuarkan semangat kebangsaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena Pater 

van Lith tidak menyetujui beberapa kebijaksanaan pemerintah kolonial 

(Praba, 25 Mei 1966: 9-10). 

 Kontak-kontak semacam itu yang secara perlahan memunculkan benih 

keinginan untuk mendirikan organisasi sosial. Oleh karena para siswi ini 

sering diikutkan dalam berbagai kunjungan kepada orang-orang yang 
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menderita, lama kelamaan ketertarikan menjadi obsesi. Bahkan jika tidak 

terpanggil melakukan sesuatu untuk sesama, muncul rasa berdosa karena 

Tuhan melihat semuanya. Memang sebuah lukisan berjudul Mata yang 

terpampang di sekolah itu selalu  mengingatkan para siswa di mana pun 

berada akan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai panggilan. 

Dengan kata lain kehadiran organisasi Wanita Katolik RI pada masa 

Pergerakan  Nasional bukan sekedar ikut latah,  melainkan  dilandasi niat 

luhur memperjuangkan  kesamaan hak di antara sesama manusia.  Hal  ini 

juga mendasari didirikannya Wanita Katolik RI. 

Walaupun sudah ada beberapa organisasi wanita yang lebih dahulu 

lahir ketimbang Wanita Katolik RI,  tetapi Wanita Katolik RI memiliki ciri 

dan tujuan yang membedakannya dengan organisasi lain.  Perbedaan  itu 

selain disebabkan organisasi-organisasi itu berafiliasi dengan organisasi 

politik, juga karena Wanita Katolik RI tidak mau menjadi ajang mencari 

pengaruh di kalangan partai politik (Brown, 1981: 70). 

Organisasi-organisasi  wanita  yang sudah ada pada waktu itu antara 

lain ialah, „Putri Mardika Jakarta‟ (1912); „Kartini Fonds‟ (1912);  

„Keutamaan Istri Tasikmalaya‟ (1913); „Kerajinan Amai Setia Padang‟ 

(1914); „Keutamaan Istri Minangkabau‟  (1915);   „Aisjiah   Yogayakarta‟  

(1917);   PIKAT   („Percintaan  Ibu Kepada Anak Temurunnya‟)  Manado 

(1918);  „Wandoyo Oetomo Yogyakarta‟ (1922) (Kowani 1978: 26). 

 Ciri yang membedakannya juga dapat dilihat dari latar belakang 

historis didirikannya maupun tujuan yang ingin diraih  (DPP Wanita Katolik 

RI, 1991: 2). Ciri lain yang juga membedakannya adalah bahwa Wanita 

Katolik  tidak  pernah  berhasil dipengaruhi oleh partai politik yang pada 

waktu itu sedang mencari dukungan dari kaum perempuan. Dalam hal ini 

banyak organisasi wanita yang menjadi bagian dari partai politik (Brown, 

1981: 70). 

 

B. Wanita Katolik RI dan ‘Katholieke Vrouwen Bond’ 

 Salah satu hal yang perlu  diperhatikan agar tidak menimbulkan 

dugaan yang salah ialah, bahwa harus dibedakan antara agama dan 

kolonialisme,  karena karya para misionaris mendahului apa yang kemudian 
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dikenal sebagai kolonialisme. Memang benar bahwa agama sempat 

diidentikkan dengan agama penjajah karena mayoritas orang Belanda 

beragama Kristen (Katolik dan Protestan), sedangkan mayoritas penduduk 

Indonesia (waktu itu masih dinamakan Hindia Belanda) beragama Islam. 

Dengan kata lain,  agama Katolik  pada waktu itu dapat dikatakan dalam 

posisi yang membingungkan karena mempertemukan antara kepentingan 

agama dan kepentingan secara politik dan ekonomi bangsa terjajah. 

 Posisi semacam ini di satu sisi memberikan keuntungan, ditinjau dari 

politik penjajahan, tetapi merugikan ditinjau dari munculnya kesadaran 

berbangsa.  Salah satu keuntungan  ialah  adanya perhatian dari sebagian 

warga Belanda  yang beragama Katolik dalam bentuk  Yayasan  Santa 

Melania di Belanda yang didirikan untuk membantu kebutuhan kaum wanita 

di Jawa. Realisasi itu di Indonesia terlihat dengan dibukanya cabang yayasan 

ini pada bulan September 1923,  berkat jasa Pater Henry van Driessche SJ  

yang selalu  memberikan pelayanan  kepada para buruh wanita di pabrik 

cerutu Negresco, yang kurang memperoleh perhatian. Kedatangan Nona 

Fischer yang mewakili yayasan ini membawa perubahan cukup besar bagi 

kaum wanita Katolik Jawa (De Java Post, 1924: 200). 

 Sementara itu -berbeda dengan Katholieke Vrouwen Bond yang 

diskirminatif- aktivitas yayasan ini memperoleh tanggapan yang baik. Banyak 

wanita Katolik pribumi yang aktif dalam yayasan. Karena aktivitas dalam 

pelayanan bersama, mereka merasa terpanggil untuk membantu para buruh 

wanita di pabrik cerutu Negresco. 

 Di sisi lain, tawaran „Katholieke Vrouwen Bond‟ untuk mendirikan 

„Javaanse Katholieke Vrouwen Bond‟ tidak memperoleh tanggapan karena 

sifat arogan anggota maupun organisasinya yang diskriminatif (dikhususkan 

bagi yang dapat berbahasa Belanda). Sikap semacam ini -ditambah lagi 

dengan  bangkitnya  kesadaran nasional  di kalangan kaum pribumi pada 

waktu itu, dan kenyataan bahwa masih banyak kaum wanita yang 

diperlakukan kurang adil- akhirnya mendorong lahirnya organisasi wanita 

Katolik pribumi yang  merupakan prakarsa otonom dari anggotanya. 

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kaum wanita Katolik itu lebih 

berpihak kepada kepentingan nasional ketimbang agama yang dalam 

prakteknya  tidak  dapat  dipisahkan dari politik pemerintah yang 
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diskriminatif. Keberpihakan ini didorong oleh keberanian Pakempalan 

Politik Katolik Djawi (PPKD) - yang didirikan oleh bekas siswa Muntilan 

pada tahun 1923 -melepaskan diri dari „Indische Katholieke Partij‟ (IKP)  

pada  22 Febuari 1925 dan  menjadi  partai politik mandiri  dengan nama 

Perkumpulan Politik Katolik di Djawa (PPKD) (Mushkens, 1973: 290). 

 Keberpihakan itu semakin terlihat ketika bersama dengan enam 

organisasi wanita  yang ada pada waktu  itu  memprakarsai 

diselenggarakannya  Kongres  Perempuan  Indonesia (KPI) I  pada  tanggal 

22-25 Desember 1928. Sikap semacam itu menunjukkan adanya kesadaran 

berbangsa dalam organisasi Wanita Katolik RI, walaupun isyu yang diangkat 

dalam kongres itu hanya tentang masalah perkawinan dan pendidikan 

perempuan dan bukan isu politik (Cora Vreede- de Sturs, 1960:89). Dalam 

kongres itu, Ibu C. Hardjodiningrat (Ketua Wanita Katolik RI) menjadi 

bendahara. Sedangkan Ibu R. Aufrida Suryomursandi memperoleh 

kesempatan menyampaukan makalah dengan judul “Orang Perempuan dan 

Masyarakat” (Kowani, 1978: 34). Utusan Wanita Katolik RI dipercayakan 

kepada Ibu Sugeng Winatasastra. 

 Sikap semacam itu juga yang terus mewarnai perjalanan sejarah 

Wanita Katolik RI sejak didirikan 26 Juni 1924.  Bahkan dalam  beberapa 

peristiwa bersejarah di negeri ini Wanita Katolik selalu tampil untuk 

kepentingan bangsa seperti pada peristiwa menjelang Kemerdekaan dan pada 

peristiwa tampilnya Orde Baru dalam pentas politik sampai sekarang. 

 

C. Dari Poesara Wanita Katolik sampai Menjelang  

     Pendudukan Jepang 

 Hari itu tanggal 24 Juni 1924, ketika dalam sebuah perayaan Misa 

Kudus,  Pater Henry van Driessche  -pamong umat Katolik Jawa termasuk 

para  buruh  wanita  di  Pabrik  Cerutu Negresco-  mengumumkan  kepada 

ibu-ibu agar hadir dalam pertemuan dua hari lagi. Dua hari kemudian di 

halaman  Sekolah  Susteran Fransiskanes, Kidul Loji (Jl Senopati), 

Yogyakarta hadir sekitar 20 orang ibu dan gadis.    Tampil    Ibu  Soejadi  

Darmosapoetro   membacakan   maksud   diadakannya pertemuan, dasar 

pemikiran didirikannya organisasi, berikut peraturan-peraturannya. Setelah 
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semua setuju,  resmi  berdiri organisasi dengan nama Poesara Wanita 

Katolik (selanjutnya ditulis PWK) pada tanggal 26 Juni 1924 (DPP Wanita 

Katolik RI, 1991: 2). 

 

 Pada waktu itu pengurus yang terpilih adalah Ketua, R.A. Catharina 

Soekirin Sastraningrat (setelah menikah bernama Ibu Catharina Sukirin 

Hardjadiningrat), penulis Ibu Yosephine Suratinah Prawiroadisoemarta dan 

Ibu Theresia Soebirah (setelah menikah bernama Ibu Theresia Hardjosubroto), 

Bendahara Ibu R.A. Christina Moerdoatmadja, Pater J. Srater SJ sebagai 

penasihat rohani.  Ibu Soejadi sendiri tidak menjadi pengurus karena pada 

waktu itu berdomisili di Magelang. 

 

Tujuan organisasi ini ketika didirikan ialah, “…sebagai wadah wanita 

Katolik untuk bersama mewujudkan suatu barisan, bergandengan tangan satu 

dengan lainnya di bawah panji-panji Yesus Kristus; memperhatikan satu sama 

lain sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat kaum wanita…” 

 

Pemikiran ke arah didirikannya organisasi itu didasarkan atas 

kenyataan  bahwa pada waktu itu kondisi kaum wanita sangat 

memprihatinkan.  Di mana-mana terjadi  pergundikan,  gaji buruh rendah, 

yang menyebabkan adanya kesenjangan status sosial.  Hal ini terutama 

dirasakan oleh buruh wanita di pabrik cerutu Negresco.  Penyebab lainnya 

datang dari luar berupa bertumbuhnya banyak organisasi wanita pada waktu 

itu (DPP Wanita Katolik RI, 1991:4). 

 

Keterangan ini sesuai dengan Laporan Tahunan 1914 Mindere 

Welvaart Onderzoek yang menampilkan sejumlah tulisan perempuan pribumi 

tentang poligami dan kondisi pendidikan perempuan yang rata-rata rendah. 

(Maria –Ulfah Subadio & Ihromi (editor), 1978: 83-145) 

 

Untuk merealisasikan tujuan itu, PWK merumuskan program kerja 

yang meliputi: kursus pemberantasan buta huruf, kursus menjahit dan merajut, 

perawatan bawi, memberi perawatan kepada orang sakit di kampung-

kampung, kursus Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK), 

menyediakan perlengkapan gereja (pakaian pastor, misdinar, dan hiasan 
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bunga), menjadi anggota Maria Kongregasi, dan bekerja sama dengan 

organisasi wanita lainnya dalam menyelenggarakan Fancy Fair. 

Bersamaan dengan didirikannya PWK, setiap anggota mulai aktif 

mendirikan perwakilan di daerah-daerah.  Ibu Hardjosubroto yang 

dipindahkan ke Solo pada tahun 1926  sehubungan  dengan  tugasnya  sebagai  

seorang  guru,  mendirikan PWK Cabang Surakarta pada tahun 1928.  

Semakin banyaknya cabang yang didirikan menyebabkan PWK  berani untuk 

mengadakan Konferensi I  di Yogyakarta (Kotabaru) pada tahun 1930 yang 

dihadiri Cabang Yogyakarta (Mataram), Solo, Magelang, Muntilan, 

Semarang, Sleman, Ganjuran, dan Surabaya.   Hasil nyata  konferensi  itu 

ialah dibuatnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam bahasa 

Jawa yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

Konferensi juga menghasilkan kesepakatan pembentukan Pucuk 

Pimpinan  Pusat  Wanita  Katolik  yang  diketuai Ibu C. Hardjodiningrat 

dibantu Ibu Johana Soewandi sebagai Penulis.  Keputusan lainnya ialah 

membentuk Muda Wanita Katolik (MWK) sebagai lembaga pengkaderan bari 

calon-calon pimpinan.  Selain itu juga diputuskan untuk mendirikan 

Kongregasi Maria di setiap paroki  sebagai wadah memenuhi kebutuhan 

rohani anggota. 

Setelah Konferensi I itu, perkembangan PWK semakin terlihat.  Dalam 

Konferensi II di Solo tahun 1934 (Dasa Warsa I PWK) semakin banyak 

cabang yang hadir.  Dalam konferensi ini juga  diputuskan untuk  mengganti 

nama PWK menjadi Pangreh Ageng Wanita Katolik (PAWK).  Dalam 

konferensi itu pula  terpilih  Ibu Th. Siswosubroto sebagai ketua 

menggantikan Ibu Maria Soelastri,  yang  sebelumnya  menggantikan tugas 

Ibu C. Hardjodiningrat yang meninggal pada tahun 1933.  Setelah periode ini 

PAWK semakin menunjukkan eksistensinya. 

Sebagai bukti, pada tahun 1936 PAWK mengirimkan Ibu Kwari 

Sosrosumarto (waktu itu masih bernama Nona Boeniati) ke Kongres Wanita 

Katolik Se-dunia (WUCWO) di Brussel yang merupakan era baru bagi 

PAWK. 

Konferensi III dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1937 dan 

terpilih Ibu Hardjosubroto sebagai Ketua.  Dalam Kongres ini diputuskan 
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untuk menertibkan sebuah majalah  sebagai media komunikasi antarcabang 

dengan penanggung jawab Ibu Hardjosubroto dan Ibu Suratal.  Keputusan 

lainnya ialah,  perlu digiatkannya pendirian  cabang  Wanita Katolik RI  di 

luar Jawa. 

Pada tahun 1938 berlangsung Konferensi IV di Muntilan. Dalam 

konferensi ini dibagikan majalah Serat Iberan yang merupakan realisasi 

Konferensi III.  Dalam konferensi ini juga diadakan pameran hasil kerajinan 

tangan berupa paramenten yang kemudian dihadiahkan  kepada paroki 

masing-masing. 

Setelah itu  Muntilan  masih dipercaya menjadi tuan rumah 

Konferensi V tahun 1940.  Inilah Konferensi terakhir dalam masa penjajahan 

Belanda, karena setelah itu Indonesia diduduki Jepang.  Konferensi ini juga 

mengakhiri aktivitas PAWK  sebagai  Organisasi,  karena adanya 

kebijaksanaan pemerintah pendudukan Jepang untuk hanya  ada satu 

organisasi wanita yaitu Fujinkai. 

Walaupun demikian, secara individual,  ada anggota Wanita Katolik 

yang terlibat dalam Fujinkai, mendirikan dapur umum untuk membantu para 

pejuang, maupun aktif dalam Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia 

(PTPWI).  Ini juga menandai berakhirnya nama PAWK karena setelah 

KUKSI,  sifat organisasi  berubah  dari kedaerahan menjadi organisasi 

nasional dengan nama Wanita Katolik RI. 

 

D. Wanita Katolik RI setelah KUKSI sampai 1965 

 

Seperti telah disebutkan, selama masa pendudukan Jepang hanya ada 

sebuah organisasi wanita buatan Jepang. Untuk menyiasati semua itu, para 

anggota  Wanita  Katolik  RI  diberi  kebebasan  memilih  kegiatannya  

sendiri-sendiri.   Dalam kondisi seperti ini,  para anggota ada juga yang 

terlibat dalam barisan-barisan perjuangan. 

Seperti juga telah diketahui, setelah Kemerdekaan,  pemerintah 

didesak oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) 

untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap warga negara 
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untuk  mendirikan partai politik.  Bersamaan dengan tanggapan positif 

pemerintah melalui dikeluarkannya Maklumat  Pemerintah,  tanggal 3 

November 1945,  golongan Katolik menanggapi dengan mengadakan 

Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) I, tanggal 7-15 

Desember 1945 di Surakarta.  Pada tanggal 8 Desember resmilah berdiri 

Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)  dimana Ibu Kwari 

Sosrosumarto ditunjuk sebagai Ketua Seksi Wanita PKRI (DPP Wanita 

Katolik RI: 1991: 8) 

Dengan kedudukannya sebagai seksi wanita dalam partai, Ibu Kwari 

Sosrosumarto sangat dekat dengan tokoh-tokoh politik partai  dan  juga 

dengan Mgr. A. Soegijapranoto SJ.  Kedekatan itu yang  memungkinkan 

kembali berdirinya Wanita Katolik RI.  Pada KUKSI II di Yogyakarta 7-12 

Desember 1949, atas desakan Mgr. A. Soegijapranoto SJ  keinginan itu  

semakin mendekati kenyataan.  Hubungan dekat itu juga dimungkinkan 

dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Yogyakarta di mana turut pindah 

juga sekretariat PKRI. 

Akhirnya secara sepakat diputuskan untuk mendirikan kembali 

organisasi Wanita Katolik RI.  Seperti juga PKRI yang merupakan sebuah 

organisasi nasional -fusi dari berbagai partai Katolik kedaerahan- organisasi 

Wanita Katolik yang didirikan juga harus bercorak nasional.  Sejak saat itu 

Wanita Katolik RI memasuki era baru yaitu sebagai organisasi nasional. 

Realisasi dari keinginan itu terwujud ketika diselenggarakan 

Konferensi I pada tanggal 27-28 Mei 1950. Konferensi ini berhasil 

membentuk pengurus dengan susunan: Ibu Kwari Sosrosumarto, sebagai 

Ketua,  Ibu D. Kasidjo (Wakil Ketua I),  Ibu V. Sutandar (Wakil Ketua II),  

Ibu Brotowardoyo (Sekretaris I),  Ibu Sugeng Winotosastro  (Sekretaris II), 

Ibu Suwandi (Bendahara I) dan  Bendahara II dipegang Ibu Sudarusalam 

(DPP, 1991: 5). Keputusan lainnya ialah, dipilihnya Santa Anna sebagai 

Santa Pelindung Wanita Katolik RI, dan disahkannya AD/ART yang telah 

disahkan sebelumnya  oleh  Mgr. A. Soegijopranoto SJ pada tanggal 24 

Januari 1950. 

Setalah revitalisasinya pada tabun 1948, wajah organisasi Wanita 

Katolik RI mengalami perubahan. Dengan statusnya sebagi organisasi yang 
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berskala nasional, Wanita Katolik RI segera mengadakan pembenahan 

organisasi.  Salah satu pembenahan yang dilakukan ialah,  menyusun 

Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga yang baru untuk memenuhi 

anjuran pemerintah  dalam rangka memperoleh  status badan  hukum. 

AD/ART  yang  disyahkan  Mgr. A. Soegijatanoto SJ  pada  tanggal  24 

Januari 1950 akhirnya mempercepat diperolehnya status badan hukum pada 

tahun 1952, berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 5 

Februari 1952  No. J.A.5/23/8. 

Pada tahun 1951 dilangsungkan Konferensi II di Semarang untuk 

membahas kembali AD/ART yang telah disahkan setahun sebelumnya.  

Keputusan  lainnya ialah, dipakainya bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar dalam organisasi (sebelumnya masih memakai bahasa Jawa).  

Konferensi ini juga membahas terpilihnya Ibu V. Sutandar (wakil Wanita 

Katolik RI dalam Kowani) dalam panitia Nikah Talak Rujuk (NTR) yang 

membahas Undang-Undang Perkawinan. 

Pada tahun 1952 dilangsungkan Kongres I setelah Kemerdekaan.  

Dalam kongres itu semakin terlihat adanya perkembangan organisasi dengan 

hadirnya beberapa wakil cabang  dari  luar Jawa yaitu Bali dan Flores 

(Notulen Kongres, 1954).  Hal itu tidak berarti bahwa baru ada dua cabang 

dari luar Jawa, sebab sebenarnya sudah ada cabang lain yang berdiri yaitu 

Medan (1945), Sulselra (1947), Manado (1950), Bali (1950) dan Flores 

(1951).  Ketidakhadiran cabang-cabang yang baru berdiri itu juga barangkali 

ada hubungan dengan kesulitan keuangan. Dalam kongres itu juga disahkan 

AD/ART Wanita Katolik RI. 

Pengurus yang terpilih pada tahun itu adalah Ibu Kwari Sosrosumarto 

(Ketua) dibantu oleh Ibu C. Brotowardoyo, Ibu A. Miharso, dan Ibu C. 

Wignjanto.  Selain itu juga ditetapkan ada lambang (panji) Wanita Katolik RI. 

Perubahan lainnya adalah pindahnya pengurus pusat Wanita Katolik 

RI ke Jakarta pada tahun 1953.  Kepindahan itu membawa perubahan 

organisatoris dengan dibentuknya pembagian tugas pengurus di  Jakarta dan  

Yogyakarta.  Di Yogyakarta dibentuk pengurus dengan Ketua Ibu 

Brotowardoyo yang dibantu oleh Ibu Th. Soemarto (penulis),  dan Ibu Johanna 

Suwandi sebagai Bendahara. 
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Sejak saat itu perkembangan Wanita Katolik RI semakin pesat dilihat 

dari semakin banyaknya cabang di luar Jawa (lihat: tabel 4). 

 

Tabel 4. Tahun Berdirinya DPD Wanita Katolik RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama DPD 

 1. D.I. Yogyakarta 

 2. Purwokerto 

 3. Manado 

 4. Jakarta 

 5. Kupang 

 6. Bali/Lombok 

 7. Bandung 

 8. Ujung Pandang 

 9. Samarinda/Kaltim 

10. Palembang 

11. Medan/Sumatera Utara 

12. Banjarmasin 

13. Lampung 

14. Sibolga 

15. Pekanbaru/Riau 

16. Jawa Tengah 

17. Malang 

18. Surabaya/Jatim 

19. Pontianak/Kalbar 

20. Ambon 

21. Bogor 

22. Jayapura 

23. Merauke 

24. Padang/SumBar 

25. Pangkalpinang 

26. Sorong 

27. Palangkaraya 

28. Palu 

 

Tahun Didirikan 

1950 

1950 

1950 

1952 

1956 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1966 

1966 

1967 

1967 

1967 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1973 

1984 

1988 

1989 

1991 

1991 

1994 

1994 
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Catatan! 

Penentuan tahun pendirian ini adakalanya berdasarkan tahun 

didirikannya salah satu cabang di daerah yang sekarang telah menjadi 

DPD 

 

Pada tahun 1954 diselenggarakan  Kongres II  yang dihadiri 42 

cabang dari 48 cabang yang sudah berdiri termasuk delegasi cabang 

dari luar jawa seperti Denpasar, Singaraja, dan Manado. Dalam 

kongres ini AD/ART yang telah disahkan itu kembali dipertanyakan, 

khususnya mengenai tanggal kelahiran organisasi yang ditulis tahun 

1948.  Selain itu kongres juga mengeluarkan resolusi kepada  

pemerintah untuk kelancaran masuknya misionaris yang dirasa masih 

tersendat-sendat, dan  resolusi kepada pemerintah tentang realisasi 

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. (Notulen Kongres, 1954: 

61-62) 

Kongres juga membahas sikap politik Wanita Katolik RI menghadapi 

Pemilihan Umum (1955),  apakah akan mendukung Partai Katolik RI 

atau tidak. Kongres memutuskan bahwa secara organisasi tidak 

mendukung karena statusnya sebagai Ormas dan bukan Orpol.  Tetapi, 

secara  pribadi  diharapkan memberikan suaranya kepada Partai 

Katolik RI.  Kongres juga berhasil menyusun Kepengurusan sebagai 

berikut: Ketua Ibu Kwari Sosrosumarto, Wakil Ketua Ibu V. Sutandar, 

Sekretaris Ibu Wignjanto, Bendahara Ibu  Is Soebagus.  Keputusan 

lainnya adalah anjuran untuk mendirikan DPD, DPC atau Ranting 

 

Kongres III dilangsungkan di Malang pada tahun 1956. Salah satu 

keputusannya ialah, mendirikan Yayasan Salib Kuning.  Tugas 

yayasan ini ialah memperdalam  soal-soal pendidikan, terutama bagi 

para pemudi dan untuk mengintensifkan  serta memperluas usaha-

usaha sosial  yang  dilaksanakan  oleh   Cabang-cabang  Wanita 

Katolik RI di seluruh Indonesia. Ibu Kwari Sosrosumarto menjabat 

sebagai Ketua Yayasan Salib Kuning.  Dalam kepengurusan Dewan 

Pimpinan Pusat  pada  Kongres ini, terpilih Ibu V. Sutandar sebagai 

Ketua Umum. 
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Pada tahun 1959 kota Yogyakarta  terpilih sebagai tuan rumah 

Kongres IV dengan Ibu E. Soebari sebagai ketua panitia.  Kongres ini 

berhasil mengambil keputusan untuk membentuk sejumlah koordinator 

(koordinatris) untuk setiap daerah.  Alasannya, karena wilayah 

keuskupan dirasakan terlalu luas untuk dijangkau oleh Komisariat 

Daerah (komda).  Keputusan lainnya  ialah, Cabang dengan nama 

hirarki Gereja kemudian diganti dengan hirarki pemerintahan 

(kecamatan).  Ibu V. Sutandar terpilih kembali menjadi Ketua Wanita 

Katolik RI. 

 

Kongres V dilangsungkan di Surabaya pada tahun 1961.  Salah satu 

keputusan kongres ialah membubarkan Yayasan Salib Kuning yang 

salah satu kegiatannya adalah  mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

ziarah ke luar negeri.  Kongres memilih Ibu V. Sutandar sebagai ketua 

dan Ibu C. Soeparni Moeliono SH sebagai Wakil Ketua. Dalam 

kapasitas ini,  Ibu Soeparni bersama Ibu F. Doriat  diutus mewakili 

Wanita Katolik RI menghadiri perayaan 50 tahun WUCWO di Roma. 

 

Pada Tahun 1963 Kongres VI diselenggarakan di Bandung. Kongres 

ini berhasil memilih Ibu F. Doeriat sebagai Ketua.  Keputusan pada 

Kongres ini diantaranya adalah menetapkan seragam resmi Wanita 

Katolik  RI   yaitu   kebaya  putih -  selendang   biru   dan   kain 

parang-kusumo. 

Memutuskan  penyelenggaraan  perayaan Pantja Windu Wanita 

Katolik RI (1964)   secara  serentak  dengan melakukan kegiatan 

usaha-usaha sosial bersama.  Perayaan dilaksanakan pada tanggal 26 

Juli sampai 26 Agustus 1964, dihadiri dan dibuka oleh Presiden 

Soekarno. Selain itu Ibu Fatmawati Soekarno bersedia menerima 

Wanita Katolik RI di Istana Negara.  Dalam peringatan itu Mars 

Wanita Katolik RI (RAJ Soejasmin) dikumandangkan. 

 

Kongres VII dilangsungkan pada tahun 1965 di Semarang.  Salah satu 

keputusannya ialah mengganti nama Komisariat Daerah (Komda) 

menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Penggantian itu dibarengi 

dengan   penyusunan   bentuk  kepemimpinan  menjadi  Presidium  dan  
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berhasil memilih Ibu C.S. Mustamiroedin sebagai Ketua Presidium, 

Ibu Doeriat sebagai anggota Presidium I, Ibu C. Soeparni Moelyono 

anggota Presidium II dan Ibu Soenarjo Soerjosoerardjo sebagai 

Presidium III.  Ibu D. Soejoed pada periode ini menjabat Sekretaris 

Jenderal. 

Beberapa keputusan penting adalah bahwa Wanita Katolik RI 

mensahkan pendirian Yayasan Dharma Ibu (YDI)  pada tanggal 21 

April 1965 dengan  Akte Notaris Pendirian yang dibuat pada tanggal 

12 Agustus 1965. 

Pada Kongres ini  Wanita Katolik RI mendesak kepada pemerintah 

agar selekas mungkin menetapkan berlakunya Undang-Undang Kerja 

1948 dengan  suatu peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 

terutama mengenai hak-hak buruh wanita.  Mengajukan sikap kepada 

Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktek dan 

penyelewengan ekonomi. 

Keputusan  segi  intern  organisasi,  adalah  meningkatkan tertib-

organisasi  khususnya  di  tingkat  Cabang.   Penyelenggaraan kursus-

kursus  bagi  kader  organisasi  dalam  upaya   memperluas  

pengabdian Wanita Katolik RI kepada Negara, Bangsa dan Gereja, 

juga menjadi perhatian utama. 

 

E. Wanita Katolik RI dan Pembangunan Nasional 

 

Setelah memasuki periode Orde Baru, Wanita Katolik RI berusaha 

untuk masuk dalam irama zaman yaitu  ikut mensukseskan program 

pemerintah yang dikenal dengan pembangunan nasional.  Hal ini terbaca 

dengan jelas dalam  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) Wanita Katolik RI.  Sebagai acuan dapat diperbandingkan antara 

AD/ART tahun 1952 dan 1964 (Orde Lama) dengan AD/ART tahun 1970, 

1984, 1988 dan 1993 (Orde Baru).  Perubahan-perubahan itu sekurang-

kurangnya dapat dijumpai pada tiga hal berikut ini: 

 

a. Dicantumkannya Pedoman Kerja Dewan Pimpinan Pusat sebagai 

bagian tak terpisahkan dari AD/ART.  Dalam AD/ART tahun 1970 

dan seterusnya (Orde Baru) Pedoman Kerja selalu dijadikan bagian 



50 
 

yang tak terpisahkan dari AD/ART. Hal ini belum terlihat dalam 

AD/ART pada periode 1964. 

 

b. Dipakainya terminologi "membangun" (sebagai padanan dari kata 

pembangunan) dalam Falsafah Kerja di dalam AD/ART (1984, 

1988, 1993). Hal ini terlihat dari membandingkan isi   AD/ART 

tahun 1970 dengan AD/ART tahun 1984 misalnya.  Pada AD/ART 

tahun 1970 (Dasar Hubungan)  tertulis antara lain:  …..  saling 

asih,  saling asah, saling asuh, dan pendekatan terbuka, 

pengukuhan segi-segi positif, penghargaan .....". Sedangkan pada 

AD/ART 1984  (Falsafah Kerja, item 3) tertulis antara lain:  

"Dalam mewujudkan kehidupan organisasi yang serasi, kita anut 

falsafah saling asih, saling asah, saling asuh dengan pendekatan 

terbuka dan pengukuhan segi-segi positif membangun" 

 

c.  Penyesuaian Tujuan Organisasi dengan kondisi terkahir.  Sebagai 

contoh pada AD/ART 1950 tujuan organisasi masih bergerak 

seputar dunia kewanitaan (Katolik). Pada tahun 1964 -selain dunia 

kewanitaan (umum)- ditambah dengan membantu negara, dan 

menyempurnakan kehidupan masyarakat.  Pada tahun 1970, tujuan 

organisasi lebih pada hak dan martabat wanita yang dikaitkan 

dengan peningkatan kesadaran akan kewajiban bernegara dengan 

mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.  Hal 

ini secara jelas tertuang pada AD/ART 1984 yang menyatakan 

bahwa Wanita Katolik RI berazaskan Pancasila. 

 

Setelah memperhatikan masalah-masalah di "luar" organisasi, Wanita 

Katolik RI  merasa  perlu untuk melihat persoalan intern anggota sebagai 

suatu hal yang perlu diperjuangkan dan dituju.  Pada AD/ART itu 

dicantumkan:  "mengembangkan semangat Katolik  yang  sejati dalam diri 

para anggota".  Sementara pada AD/ART 1988 masalah peran ganda wanita 

dimasukkan sebagai salah satu tujuan organisasi "mengembangkan  peran 

ganda sebagai wanita dalam keluarga, Gereja dan masyarakat" 

Ketiga perubahan itu setidak-tidaknya dapat dijadikan indikator "ada 

sesuatu yang lain" pada wajah organisasi setelah  memasuki  Orde Baru.  
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Lebih spesifik lagi, ada kesan organisasi ingin berbuat sesuatu untuk ikut 

mensukseskan program pemerintah yaitu pembangunan menyusul 

dicanangkannya Pelita I pada tahun 1969 dan Pelita II pada era 1993. 

Perubahan-perubahan itu (baik yang fundamental maupun insidental) 

akan semakin menampakkan wajahnya jika mengikuti kecenderungan tema 

dari setiap kongres organisasi. Kecenderungan tema itu menunjukkan bahwa 

organisasi ini selalu berusaha memberikan  peran aktualnya dengan program 

kerja yang disesuaikan dengan kondisi terakhir (kontekstual). 

Pada tahun 1967 Wanita Katolik RI mengadakan kongres pertamanya 

di masa Orde Baru (Kongres VIII di Jakarta).  Adapun tema kongres waktu 

itu ialah, Wanita Katolik RI:  Penegak Pancasila dalam Pembangunan.  

Kongres itu berhasil menyusun kepengurusan  Wanita Katolik RI periode 

1967-1970  dengan Ketua Ibu C.S. Mustamiruddin, BA,  Ibu Fr. R. Siregar  

sebagai anggota presidium I dan Ibu G.H. Soegiharto sebagai Presidium II, 

serta Ibu S. Marsidi BA sebagai Sekretaris Jenderal. 

Keputusan yang perlu dicatat dalam kongres ini adalah 

penyempurnaan AD/ART yang mencantumkan 'Wanita Katolik RI bersifat 

sosial aktif dan tidak di bawah naungan partai politik'.  Program  kerja 

berdasar pada orientasi bahwa Wanita Katolik RI  merupakan unsur dinamika  

dalam Masyarakat Orde Baru,  oleh sebab itu harus  berani  mengadakan 

'social-controle'  terhadap  Pemerintah,  berani  mengeluarkan pendapat 

apabila hak-hak azasi manusia dilanggar.  Wanita Katolik RI harus mampu 

membina disiplin dan moral keluarga untuk tercapainya kesejahteraan sosial 

dengan berpandangan realistik tanpa konservatisme.  Siap membantu 

Character  Building  khususnya  dalam  pemberian  sosial  service  untuk 

anak-anak sebagai generasi hari depan bangsa. 

Kongres berikutnya dilangsungkan pada tahun 1970 di Jakarta.  

Kongres IX berhasil merumuskan lambang organisasi yang kemudian 

disahkan oleh Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto, SJ.  Keputusan 

penting lainnya ialah, bahwa suatu wilayah Keuskupan dapat menjadi DPD 

tersendiri. Dengan keputusan itu,  DPD Jawa Timur dipecah menjadi dua: 

DPD Jawa Timur Keuskupan Surabaya dan DPD Keuskupan Malang. 
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Selain itu diputuskan juga untuk menyeragamkan nama lembaga 

pendidikan di bawah Yayasan Dharma Ibu dengan nama Indriyasana.  Juga 

diputuskan untuk mengadakan kongres setiap 4 (empat) tahun (sebelumnya 

setiap 3 tahun). 

Pengurus yang terpilih dalam kongres itu adalah: Ibu Fr. R. Siregar 

(Ketua Presidium), Ibu C.S. Mustamiroeddin BA ( Anggota Presidium I) dan 

Ibu D. Poluan (Anggota Presidium II).  Pada bulan November 1973 Ibu C.S. 

Mustamiroeddin  wafat, sehingga kedudukannya digantikan Ibu V. Soetandar.  

Saat ini Wanita Katolik RI memiliki 580 Cabang. 

Pada tahun 1974 DPD Wanita Katolik RI DIY dipercaya menjadi tuan 

rumah Kongres X Wanita Katolik RI.  Kongres berhasil memutuskan 

beberapa hal berikut: 

 

1.  Mengeluarkan pernyataan yang merupakan kebulatan tekad untuk 

membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan; dan 

lebih khusus lagi membantu dalam mensukseskan Tahun Wanita 

Internasional 1975 di tingkat nasional dan regional. 

2. Menetapkan program kerja jangka pendek (1975) dan jangka 

panjang (1975-1978) dalam enam bidang: pendidikan dan 

kebudayaan, sosial  ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan 

keluarga, kerohanian, dan bidang usaha 

3.  Mengadakan perubahan- perubahan dalam AD/ART 

4.  Selain itu juga ditetapkan antara lain: 

a.  Arti lambang Wanita Katolik RI 

b.  Pakaian seragam resmi: kebaya putih, selendang biru. 

c.  Menyeragamkan nama, mars dan cap Taman Kanak-Kanak  

Indriyasana 

d.  Mengesahkan berdirinya DPD Riau di Pekanbaru. 

 

Adapun kepengurusan lengkap yang terpilih pada saat itu adalah: Ibu 

S. Marsidi (ketua Presidium), Ibu R. Takasili (Anggota Presidium I),  Ibu F. 

Doeriat (Presidium II),  ketiga presidium mengangkat Ibu C. Poerwanto 

menangani tugas sebagai Sekretaris Jenderal. 
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Kongres XI dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1978. Tema 

pembahasan kongres adalah  Peranan Wanita dalam Pembaharuan-

pembaharuan  dalam  Keluarga,  Gereja,  dan  Masyarakat.   Pada  Kongres 

ini  perangkat organisasi dilengkapi  dengan dua seksi baru,  yakni Seksi 

Hukum dan Seksi Kaderisasi. 

Susunan pengurus yang terpilih dalam Kongres itu adalah Ibu S. 

Marsidi BA (Ketua Presidium),  Ibu Fr. R. Siregar (Anggota Presidium I),  Ibu 

R. Takasili (Anggota Presidium II).  Dalam periode ini diangkat sebagai 

Sekretaris  Jenderal Ibu  Marie Sumual. 

Pada tahun 1981 di Bandung dilangsungkan Kongres XII Wanita 

Katolik RI. Tema kongres adalah  Kebangkitan  Wanita dalam Keluarga, 

Gereja, dan Masyarakat dalam Era Pembangunan.  Presidium DPP yang 

terpilih adalah: Ibu A. Sri Soedito (Ketua Presidium),  Ibu M.S.M. Beding 

(Anggota Presidium I),  dan Ibu F. Doeriat (Anggota Presidium II) untuk masa 

bakti 1981-1984.  Sebagai sekretaris jenderal diangkat kembali Ibu Marie 

Sumual.  Pada tengah masa bakti Ibu Sri Sudito dipindahtugaskan ke 

Denpasar, Bali, sebagai sekjen Ibu Marie Sumual mengundurkan diri dan 

digantikan Ibu Itje Soetanto. 

Hasil-hasil yang diputuskan dalam kongres antara lain: 

a.  Mengenai kekayaan DPP/DPD/DPC (dalam bentuk benda tidak 

bergerak) akan diurus oleh YDI yang dikukuhkan dengan salah 

satu pasal dalam ART. 

b.  Menunjang program pemerintah  dalam  bidang PKK, KB, 

pendidikan Gizi, dan membudayakan Pancasila. 

Kota Surabaya dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres 

XIII Wanita Katolik RI, 1984.  Kongres ini membahas tema Wanita Katolik 

RI dalam Hidup Menggereja dan Bernegara.  Adapun sub tema kongres 

berbunyi (1) pemantapan iman untuk meningkatkan kerasulan awam, (2) 

pemantapan peran ganda wanita dalam pembangunan keluarga dan 

masyarakat. 

Peran aktif  Wanita Katolik RI dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, secara jelas dirumuskan di dalam  Anggaran Dasar  
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hasil Kongres XIII yang menyatakan bahwa Wanita Katolik RI berazaskan 

Pancasila yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Berkenaan dengan Yayasan yang didirikan Wanita Katolik RI 

keputusan penting yang dihasilkan,  adalah bahwa seluruh yayasan yang 

didirikan Wanita Katolik RI wajib menggunakan nama Yayasan Dharma Ibu 

(YDI). 

Dalam  kongres  itu terpilih Ibu F. Doeriat (Ketua Presidium), Ibu 

M.S.Marcel Beding (Anggota Presidium I),  Ibu  E.T.O. Walanda (Anggota 

Presidium II)  untuk masa bakti 1984-1988. Kongres juga memilih sekretaris 

jendral dan dalam periode ini Ibu Y. Soetopo memperoleh kepercayaan untuk 

mengemban tugas sebagai Sekretaris Jendral. 

Pada tahun 1988 Kongres XIV Wanita Katolik RI dilangsungkan di 

Jakarta dengan tema Pengembangan Wanita Memajukan Bangsa dan Negara. 

Presidium terpilih untuk masa bakti 1988-1993 dalam kongres tersebut adalah: 

B.K. Indarwahyanti Graito (Ketua Presidium),  Ibu Y. Soetopo  (Anggota 

Presidium I), Ibu R. Winarti Siswoyo (anggota presidium II).  Sesuai 

kesepakatan presidium Ibu M. Gustama mendapat kepercayaan mengemban 

jabatan selaku Sekretaris Jendral. 

Keputusan penting yang dihasilkan adalah pelaksanaan rencana kerja 

berdasarkan pada Tema Sentral, yaitu: 'Peningkatan Kualitas Organisasi 

untuk  meningkatkan  karya pelayanan menuju kehidupan masyarakat adil 

dan makmur yang merata materiil dan spiritual'.  Penjabarannya  adalah 

penataan menuju tertib organisasi, upaya peningkatan kualitas wanita, 

peningkatan karya pelayanan dan peningkatan peran serta dalam kehidupan 

menggereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kongres ini memutuskan masa bakti kepengurusan menjadi lima 

tahun, sehingga di dalam rangka  melakukan pengkajian atas pelaksanaan 

keputusan Kongres, ditetapkan bahwa diantara masa bakti diselenggarakan 

musyawarah kerja yang saat itu dinamakan Musyawarah Kerja Nasional 

(Mukernas) dihadiri oleh pimpinan-pimpinan daerah.  Mukernas I diadakan 

pada tahun 1991 bertempat di Jakarta. 
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Sebagai ungkapan rasa syukur atas penyelenggaraan Ilahi 

bahwasannya Wanita Katolik RI tetap tangguh di dalam menjalankan 

pengabdian serta karya Gereja Indonesia di tengah kancah  Pembangunan 

Bangsa dan Negara, disamping Mars Wanita Katolik RI, dalam Kongres ini 

dikumandangkan pula Hymne Wanita Katolik RI (BJ Graito). 

Kesan yang kiranya perlu dicatat adalah bahwa Ibu Negara Ibu Tien 

Suharto berkenan untuk memberikan amanat dan membuka Kongres XIV. 

Kongres XV diselenggarakan pada tahun 1993 bertempat di 

Yogyakarta dengan mengangkat Tema: "Peningkatan kualitas manusia 

Indonesia  sumbangsih nyata Wanita Katolik RI mengisi Pembangunan 

Jangka Panjang Tahan II". Untuk masa bakti 1993-1998, presidium terpilih 

adalah: B.K. Indarwahyanti Graito (Ketua Presidium), Ibu Y. Soetopo 

(Anggota Presidium I) dan Ibu V. Suseno (Anggota Presidium II) dan Ibu M. 

Gustama kembali memangku jabatan sebagai Sekretaris Jendral. 

Kongres XV  berhasil merumuskan 'Pernyataan Sikap Wanita Katolik 

RI' sebagai berikut:  

1. Dalam pembangunan Nasional Tahap Kedua, Wanita Katolik RI 

menitikberatkan program kerja pada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, baik dalam kehidupan jasmani, mental, spiritual dan 

kehidupan sosial. 

2. Wanita Katolik RI menghargai usaha Pemerintah dan Masyarakat 

untuk meningkatkan peran wanita serta mengajak seluruh 

organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat 

dalam upaya peningkatan martabat dan dan harkat wanita. 

3. Wanita Katolik RI, turut berperan aktif untuk mempersiapkan 

perkawinan yang merupakan titik-awal dari perwujudan kehidupan 

keluarga bahagia dan sejahtera. 

4. Wanita Katolik RI, menjunjung tinggi makna hidup dan kehidupan 

dan karenanya tidak membenarkan aborsi 

5.  Wanita Katolik RI, turut aktif berperan dalam memelihara 

lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan untuk kita bina dan 

lestarikan bersama. 

6.  Bagi Wanita Katolik RI, berkiprah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berazaskan Pancasila 

merupakan eksistensi Organisasi. 
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7.  Dalam mengemban tugas keluarga, Gereja dan masyarakat yang 

semakin majemuk. Wanita Katolik RI mengkonsolidasikan dan 

menata organisasi serta menjalin kerjasama dengan seluruh 

organisasi kemasyarakatan. 

Kesatuan serta keterpaduan gerak organisasi menjadi perhatian utama.  Untuk 

ini kongres XV menetapkan Program Nasional yang wajib dijalankan oleh 

segenap jajaran organisasi.  Pencanangan Program Nasional dalam upaya 

meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui  Program 

Ekonomi Rumah Tangga (ERT),  dalam upaya meningkatkan kesehatan serta 

kesejahteraan ibu dan anak melalui pelaksanaan program Kelangsungan Hidup 

Anak (KHA).   Sementara itu dalam upaya meningkatkan martabat dan 

potensi wanita, pilihan utama ditempuh melalui  jalur pendidikan non-formal.  

Untuk itu dalam perwujudannya Wanita Katolik RI bertekad 

menyelenggarakan suatu Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi kaum wanita 

serta generasi muda 

Dalam rangka memenuhi keputusan Kongres untuk mengadakan 

evaluasi atas pelaksanaan program kerja di tengah masa bakti, pada tahun 

1995 diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).  Tema yang 

menjadi acuan rapat kerja adalah Konsolidasi program kerja Wanita Katolik 

RI dalam upaya meningkatkan harkat dan potensi wanita.  Pada Rakernas ini 

peran dan fungsi Yayasan yang didirikan Wanita Katolik RI sebagai kekuatan 

organisasi di dalam menjalankan tugas pengabdian di tengah masyarakat, 

(yang harus) mendapat perhatian khusus. 

 

F. Wanita Katolik RI dan Yayasan Dharma ibu 

 

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para guru, sudah sewajarnya 

jika perhatian utama kegiatannya lebih diarahkan kepada dunia pendidikan. 

Contoh kepedulian terhadap pendidikan sudah ditunjukkan oleh para pendiri 

organisasi ini yang sangat aktif menjadi guru pada sekolah-sekolah khusus 

wanita, yang pada waktu-waktu  sebelumnya kurang memperoleh perhatian.  

Sebut     saja    Ibu    Hardjosubroto     yang     mendirikan      Eerste     Meisjes   
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Melania-School, dan sekolah keterampilan wanita  Meisjes St. Agnes di Solo 

tahun 1926-1933.  Hal yang sama juga dilakukan tokoh-tokoh lainnya. 

Kepedulian semacam itu sudah merupakan bagian integral dari 

organisasi ini, yang diwujudkan dengan mendirikan sejumlah lembaga 

pendidikan dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak,  Sekolah Dasar 

maupun Sekolah Menengah Pertama.  Selain itu juga didirikan sejumlah 

lembaga pendidikan non-formal seperti kursus ketrampilan. 

Proses berdirinya  lembaga-lembaga pendidikan yang pada mulanya 

merupakan prakarsa pribadi itu,  menimbulkan  kesulitan dalam pelacakan saat 

berdiri.  Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini akhirnya diintegrasikan 

ke dalam Yayasan Dharma Ibu (selanjutnya ditulis YDI) sebagai realisasi dari 

hasil keputusan Kongres Wanita Katolik RI VII di Semarang tahun 1965. 

Ditilik dari keberadaannya, YDI dimaksudkan untuk menunjang 

pelaksanaan karya-karya Wanita Katolik RI dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di bidang Pendidikan yang kemudian berkembang 

menyentuh bidang Kesehatan juga bidang Sosial-Ekonomi. 

Dalam dunia pendidikan, sesuai Kongres VII Wanita Katolik RI di 

Semarang ditetapkan bahwa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang 

dikelola oleh YDI dinamakan  Indriyasana  (Indriya = Anak, dan Sana = 

Tempat).  Jadi  Indriyasana mengandung makna tempat bagi anak-anak untuk 

memperoleh pendidikan. Ada juga yang  menghubungkan nama itu dengan 

nama orang kudus pelindung Wanita Katolik RI yaitu Santa Anna, sehingga 

Indriyasana diartikan sebagai "anak-anaknya Santa Anna". 

Setelah resmi menjadi bagian integral dari organisasi Wanita Katolik 

RI, YDI menunjukkan kemajuan pesat. Bertumbuhnya lembaga-lembaga 

pendidikan di daerah-daerah,  merupakan salah satu bukti.  Bahkan dalam 

perkembangan selanjutnya, YDI juga menyelenggarakan kegiatan non- 

pendidikan seperti klinik bersalin, dikelola oleh YDI- Surabaya. 

Tingkat perkembangan YDI dapat dilihat dalam tabel 5 
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Tabel 5. Jumlah Lembaga yang dikelola Yayasan Dharma ibu 

 

 

 

DPD 

Jenis Lembaga 

Jumlah TK SD SMP Kursus Lembaga 

Lain 

1. D.I. Yogya 30 - - 4 1 35 

2. Jateng 35 - - - - 35 

3. Jatim 7 2 2 1 3 15 

4. Jakarta 1 1 1 - - 3 

5. Malang 3 - - - - 3 

6. Purwokerto 3 - -  - 4 

7. Palembang 2 1 2 - - 5 

8. Manado 22** - - - 1 23 

9. YDI Pusat 2 - - - - 2 

        

 Jumlah 105 4 5 6 5 125 

 

** Sekarang telah diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado 

 

Dari tabel itu terlihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan maupun 

non-pendidikan berkembang dengan pesat di bawah YDI bahkan sampai saat 

ini berdasarkan data th. 1995 jumlah YDI sudah menunjukkan penambahan 

menjadi 'dua belas' yayasan. 

Keberadaan yayasan yang mengemban misi 'menunjang pelaksanaan 

tugas pokok Wanita Katolik RI'  menjadi pemikiran serius bagi Wanita 

Katolik RI.  Dalam rangka itu pada Kongres Wanita Katolik RI XII di 

Surabaya tahun 1984, diputuskan agar Wanita Katolik RI mengeluarkan 

kebijakan tentang yayasan-yayasan. 

Pokok-pokok kebijakan Wanita Katolik RI tentang yayasan-yayasan 

itu antara lain ialah,  pertama, setiap pengurus Wanita Katolik RI yang 

mendirikan yayasan wajib memperhatikan dan membantu usaha yayasannya; 

kedua, pengurus yayasan melaksanakan program yayasannya secara mandiri 
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dengan  tetap menaati  Anggaran Dasar dan Program Kerja Yayasan;  ketiga, 

di waktu mendatang Yayasan Dharma Ibu perlu menyelenggarakan Rapat 

Kerja dan Musyawarah Nasional sendiri untuk menentukan  langkah-langkah 

dengan  mengikut-sertakan  semua yayasan yang didirikan oleh  Wanita 

Katolik RI;  keempat, Yayasan Dharma Ibu di daerah yang masih memiliki  

fotokopi Akte Notaris sebagai  perwakilan Yayasan Dharma Ibu Pusat, 

diharapkan membuat  Akte sendiri yang sesuai dengan Keputusan Kongres 

XIII Wanita Katolik RI tahun 1984 (Anggaran Dasar 1984). 

Pada Kongres XIV th. 1988 di Jakarta, peranan serta fungsi Yayasan 

merupakan salah satu materi pokok bahasan dimana Kongres kemudian 

berhasil merumuskan Anggaran Dasar YDI dan Pedoman Kerja YDI yang 

ditetapkan pada tanggal 24 Juni 1988. 

Dalam perjalanan waktu, persoalan aktual yang dihadapi Wanita 

Katolik RI dan yayasan yang didirikannya, adalah bagaimana YDI sebagai 

salah satu perangkat organisasi sungguh dapat menunjang  misi serta tugas 

pokok organisasi.  Memiliki visi atau  cara pandang  yang sejalan dengan 

organisasi di dalam menatap masa depan. Mampu menciptakan karya-karya 

kegiatan selaras dengan program Wanita Katolik RI dan menjalankan 

manajemen  Yayasan   secara  efektif  sesuai   ketentuan  ataupun   Undang-

Undang  mengenai  Yayasan yang diberlakukan dari waktu-ke-waktu. 

Hal ini mengandung makna bahwa organisasi Wanita Katolik RI dan 

yayasan-yayasan yang didirikannya perlu untuk terus menerus melakukan 

pengkajian agar dapat menjawab dan menyesuaikan diri dengan tanda-tanda 

jaman* 

  



60 
 

IV. WANITA KATOLIK RI DAN AJARAN  

SOSIAL GEREJA 

 

PADA  bagian awal buku ini telah ditunjukkan proses awal kelahiran 

organisasi Wanita Katolik RI yang penuh dengan dinamika.  Realisasi dari 

keinginan itu berhasil diwujudkan dengan dukungan orang-orang yang 

memiliki   obsesi  besar   terhadap  persamaan  kodrat  manusia   sebagai 

sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.  Untuk itu,  pada bagian ini akan 

ditunjukkan apa saja yang telah diupayakan: pada awal munculnya keinginan 

mendirikan organisasi, dan apa juga yang telah dilakukan ketika obsesi itu 

sudah terwujud sepanjang  perjalanan sejarahnya hingga kini. Banyak yang 

telah dilakukan tetapi masih banyak juga yang masih menantang untuk 

diwujudkan.  Bagian ini akan mendeskripsikan apa saja yang telah dilakukan 

organisasi. 

 

A. Solidaritas dan Subsidiaritas 

 

Pada bagian-bagian awal buku telah dipaparkan dominasi wanita 

dalam  berbagai  aktivitas sosial.  Walaupun kaum wanita mencari 

pembenaran Alkitabiah terhadap peran mereka, sebenarnya tugas itu juga 

dimiliki siapa saja yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. 

Semangat melayani sesama  (semangat rasuli) bukan hanya ajaran 

'kasih' belaka yang mulia (Markus 12:28-34), tetapi juga dicontohkan oleh 

Yesus Kristus seperti terbaca dalam Alkitab, antara lain dinyatakan: "Anak 

Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 

memberikan nyawaNya sebagai tebusan bagi banyak orang" (Matius 20:28); 

lihat juga Matius 25: 31-46); dan pelaksanaan pelayanan di kalangan umat 

Gereja Perdana dalam kisah Para Rasul 2:45; 4:34-37; 6:1-6 dll).   Kalau 

dalam kenyataannya  kaum wanita lebih  memiliki  kepedulian akan hal ini, 

hal itu tidak dengan sendirinya ingin mengatakan bahwa kaum pria tidak 

memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama.  Hanya saja dalam 

kenyataannya kaum pria (awam) lebih diarahkan untuk kepentingan- 

kepentingan  lain  seperti  politik  dan   sebagainya.    Dengan  demikian 

timbul kesan seolah-olah pria kurang mempedulikan pelayanan kepada 

sesama. 
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Semangat melayani sesama ini juga yang kemudian diterjemahkan 

sebagai semangat solidaritas dan subsidiaritas yang kemudiaan menjadi roh 

pendorong bagi lahirnya organisasi Wanita Katolik RI,  yang ditegaskan 

kembali dalam AD/ART (1993), bab IV, tentang organsiasi, yaitu 'sifat 

kepemimpinan organisasi Wanita Katolik RI‟.  Yang dimaksud dengan 

'semangat solidaritas' adalah kesetiakawanan dan kebersamaan, karena ada 

rasa tanggung jawab bersama, dalam kepemimpinan organisasi, sedangkan 

'subsidiaritas',  yaitu menumbuhkan kemampuan sesama anggota/ kemampuan 

dari  bawah,   yang   perlu   diusahakan   dan   dihormati,    sehingga   apa 

yang  dapat  dilakukan  oleh   para  anggota  di  tingkat  lebih  bawah, 

pimpinan  dari  tingkat  lebih atas tidak perlu mengambil alih untuk 

dikerjakannya.  Ini merupakan aplikasi dari ensiklik Rerum Novarum  yang 

dicetuskan oleh Paus Leo XIII tahun 1891.  Dalam ensiklik ini termaktub 

kewajiban sosial orang Katolik.  Secara umum ada tiga hal penting di 

dalamnya.  Pertama, melawan liberalisme yang menolak campur tangan 

negara (dalam hubungan sosial ekonomi). Paus menegaskan bahwa negara 

berkewajiban berat untuk melindungi kaum buruh.  Untuk itu negara berhak 

untuk ikut serta menata bidang sosial- ekonomis.  Kedua, Paus membenarkan 

hak kaum buruh  untuk membentuk serikat-serikat pekerja untuk membela 

diri. Ketiga, Paus mengggarisbawahi hak Gereja untuk memberikan suara 

dalam sosial-ekonomi.  Salah satu bagian dalam ensiklik itu  memberi  

kesempatan kepada kaum wanita awam untuk terlibat dalam kegiatan 

pelayanan . (Lihat: Watt, SJ, 1949: 1-6). 

Dalam konteks Wanita Katolik RI, semangat itu sudah tampak sejak 

pendidikan di  Sekolah Pendidikan Guru di Mendut maupun Ambarawa.  

Realisasi dari apa yang diperoleh selama pendidikan itu terlihat dalam 

aktivitas para bekas siswanya.  Aktivitas mereka dalam Yayasan Santa 

Melania yang  melayani para buruh wanita pabrik cerutu Negresco, 

merupakan manifestasi dari semangat yang sudah terpateri dalam diri setiap 

siswi.  Bahkan, didirikannya organisasi Wanita Katolik RI seolah-olah 

membuka peluang yang lebih besar untuk merealisasikan semangat itu. 

Semangat itulah yang kemudian diterjemahkan dengan mengidentifikasikan 

diri sebagai "mereka adalah kami, kami adalah mereka". 

Semangat Mendut ini dalam bahasa yang kain disebut sebagai  

'berkorban tanpa pamrih" (DPP Wanita Katolik RI, 1991: 9),  "melayani 
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karena kita lebih dulu telah dilayani", atau ditangkap oleh anggota Wanita 

Katolik RI sebagai "kalau kita makan, jangan biarkan tetangga kita tidak 

makan." 

Demikianlah  terlihat bahwa apa yang dilakukan Wanita Katolik RI 

pada   waktu  itu  selalu  diwarnai   dengan  penjabaran   ajaran   agama  dalam 

kehidupan sosial yang konkret.  Hal ini  tercermin dari  kegiatan-kegiatan 

yang pernah  dilakukan  Wanita Katolik RI,  yang  didominasi  oleh   kegiatan 

yang sosial-karitatif (keagamaan). Sebagai contoh dapat dilihat pada laporan 

cabang-cabang yang hadir dalam kongres tahun 1954.  Dari 25 jenis kegiatan 

yang dilaporkan ternyata ada 7 kegiatan gerejani, 15  kegiatan sosial-karitarif  

dan 3 kegiatan organisasi.   Jika ke-15 kegiatan sosial-karitarif itu dipilah 

berdasarkan kelompok sasaran, akan terlihat adanya 9 kegiatan yang 

dilakukan untuk Gereja dan hanya 6 kegiatan yang ditujukan untuk 

masyarakat umum.  Artinya, kegiatan kegerejaan masih mendominasi semua 

kegiatan Wanita Katolik RI. (Notulen Kongres, 1955: 33-34) 

Pada kondisi sekarang, walaupun terlihat ada pergeseran dari kegiatan 

keagamaan ke kegiatan sosial-ekonomi dan sosial politik, tetapi tidak 

menunjukkan bahwa warna keagamaan itu sudah luntur dari organisasi ini. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh CRI Alocita (1992) 

terhadap beberapa DPD, sebagai 'sample', yaitu DPD-DPD Yogyakarta, 

Jakarta, Semarang, Lampung, Kalimantan Barat, Bali-Lombok, Sumatera 

Selatan, tercatat frekuensi jenis-jenis  kegiatan  mereka sebagai berikut: 

kegiatan ilmiah 183, gerejani 130, sosial karitatif 175, dan kegiatan 

keorganisasian 116. 

1.  Yang termasuk jenis kegiatan "ilmiah"  adalah kegiatan ke arah 

peningkatan kualitas anggota 

2.  Yang termasuk jenis kegiatan "gerejani" adalah doa, retret, 

rekoleksi, dan kegiatan gerejani lainnya. 

3.  Yang ternasuk jenis kegiatan "sosial- karitatif" adalah kunjungan,  

bantuan, aksi sosial, dan jenis lainnya 

4.  Yang termasuk jenis kegiatan "keorganisasian" adalah berbagai 

jenis rapat intern yang lebih dimaksudkan untuk konsolidasi 

organisasi. 
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Dari gambaran "sample"  kegiatan tersebut di atas terlihat adanya 

pergeseran jenis kegiatan, tetapi tidak terlalu menyolok: dari kegiatan 

kegerejaan ke kegiatan sosial-karitatif.  Hal ini dapat dipahami karena 

kegiatan sosial-karitatif hanya merupakan aplikasi dari kegiatan keagamaan.  

Tetapi yang menarik justru mulai muncul kesadaran pada tingkat individu 

maupun organisasi untuk meningkatkan kualitas anggota maupun organisasi.  

Tingginya jenis kegiatan ilmiah dan kegiatan keorganisasian menunjukkan, 

bahwa untuk masa-masa yang akan datang jenis-jenis kegiatan semacam ini 

harus memperoleh prioritas pertama. 

 

 

B. Wanita Katolik RI dan Wanita Paroki 

 

Setelah mengikuti anjuran pemerintah untuk berbadan hukum  pada 

tahun 1952,  Wanita Katolik RI resmi menjadi ormas keagamaan dengan tiga 

bidang garapan: keluarga, Gereja dan masyarakat.  Implikasi dari semua itu 

adalah bahwa Wanita Katolik RI harus menciptakan keseimbangan antara 

ketiga bidang garapan itu dalam setiap kegiatan mereka. 

Pada saat yang hampir bersamaan, umat Katolik  dihadapkan pada 

kondisi yang kurang menguntungkan akibat politik pemerintah pendudukan 

Belanda.  Larangan masuknya misionaris menyebabkan Wanita Katolik RI -

yang salah satu bidang kegiatannya meliputi Gereja -merasa bertanggung 

jawab untuk mengeluarkan resolusi menetang keputusan tersebut.  

Implikasinya,  ada kesan bahwa Wanita Katolik RI telah berpolitik.  Oleh 

karenanya  maka  dirasa perlu adanya organisasi wanita yang murni 

kegerejaan dan tidak berhubungan dengan kondisi sosial politik yang 

berkembang.  Inilah yang mendasari didirikannya Wanita Paroki. 

Dalam perkembangan selanjutnya,  Wanita Paroki merupakan 

mitrakerja Wanita Katolik RI dalam menjalankan tugasnya sebagai ormas 

Katolik.  Wanita Paroki, sebagai perangkat Paroki, yang lebih menekankan 

dimensi  kegerejaan  serta perkembangan kehidupan paroki, sedangkan 

Wanita Katolik RI lebih mengutamakan dimensi kebangsaan dan 

kemasyarakatan.  Dalam fungsinya keduanya dapat saling melengkapi. 
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C. Wanita Katolik RI dan Pembaharuan Gereja 

Sejak penciptaan umat manusia, peran kaum wanita sudah jelas 

digambarkan dalam Kitab Kejadian.  Demikaian pula di dalam gereja Katolik 

yang dengan gamblang telah mengatur peran, martabat, dan kedudukan kaum 

wanita  untuk  pengembangan  (gereja)  dan  dunia.  Peran  sentral  itu 

semakin terlihat menyusul keluarnya dokumen Konsili Vatikan II.  Dalam 

beberapa dokumen Konsili Vatikan II dengan jelas disebutkan bahwa kaum 

wanita mempunyai  tugas yang besar  dalam ikut memberitakan kabar 

sukacita.  Dalam  Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern  

Gaudium et Spes,   (GS: Kegembiraan dan Harapan), 1965,  -misalnya, 

antara lain dikatakan,  bahwa kaum wanita harus memainkan perannya secara 

penuh sesuai  dengan  kodrat mereka  yang  khusus  (GS.60).  Dalam 

dokumen itu bahkan kehadiran kaum wanita disebut sebagai:  "ciri khas 

zaman kita".  Adapun maksud dari istilah itu adalah: "....masuknya wanita 

dalam hidup umum, lebih cepat mungkin dalam kalangan bangsa-bangsa 

yang  berperadaban Kristiani, d an agak lambat, tetapi semakin meluas, 

dalam kalangan tradisi atau kebudayaan lainnya....". Hal itu semakin 

ditegaskan  dengan  keluarnya  Dekrit Apostolicam Actuositatem, 1965, 

(AA: Kegiatan Kerasulan atau tentang Kerasulan Awam)  dari Konsisli 

Vatikan II.  Dalam dekrit itu dituliskan antara lain: "...karena dalam zaman 

kita ini  kaum  wanita  semakin banyak memperoleh bagian yang aktif di 

dalam seluruh kehidupan masyarakat,  maka penting sekali agar  mereka 

berpartisipasi lebih  luas  juga  di  dalam  berbagai  bidang kerasulan 

Gereja" (AA, 9).  Bahkan Surat Apostolik Paus Paulus II juga amat 

menekankan tentang tugas dan martabat kaum wanita (Mulieris Dignitatem) 

 

Konsili Vatikan II memang membawa perubahan besar bagi Gereja 

Katolik.  Salah satu permasalahan  yang  mendorong peran kaum wantia 

adalah masalah Kerasulan Awam (Kerawam).  Wanita Katolik RI dalam hal 

ini -memperoleh peluang yang besar untuk berpartisipasi dalam ikut 

mewartakan kabar sukacita.  Lahirnya organisasi ini- ditilik dari proses 

historisnya -merupakan tanggapan positif terhadap ajakan merasul itu. 
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Dari pilihan jenis kegiatan pun terlihat bahwa semua kegiatan itu 

merupakan refleksi dari ajaran sosial Gereja.  Melahani sesama manusia 

berdasarkan kasih merupakan dasar moral yang melandasi berdirinya 

organisasi ini ketika melihat penderitaan sesama kaumnya.  Dalam 

perkembangan selanjutnya juga terlihat bahwa spiritulaistas katolik ini selalu 

mewarnai setiap kegiatan intern maupun yang berhubungan  dengan  

masyarakat luas.  Pilihan kegiatan kegerejaan dan sosial-karitatif merupakan 

cermin dari spiritualitas itu. 

Pengutamaan spiritualitas Katolik ini juga terlihat dari hasil penelitian 

Dinamika Organisasi  yang menunjukkan bahwa alasan ini menjadi 

dorongan utama untuk menjadi anggota Wanita Katolik RI.  Data yang 

diperoleh menunjukkan  bahwa alasan "mengabdikan diri bagi Agama 

Katolik"  sangat  dominan yaitu 46,9% dari 1130 responden.  Sedangkan 

alasan untuk "mengembangkan diri" hanya 27,4%. Spiritualitas itu akan 

semakin terlihat  jika  jawaban "mempertinggi iman"   dijadikan  indiktor 

untuk mengukur spiritualitas.  Ada 16,1% responden mengatakan alasan 

keanggotaannya untuk mempertinggi iman.  Dengan demikian ada 61% 

responden yang aktif dalam organsiasi ini karena spiritualitas itu. 

Dari data semacam itu semakin terlihat bahwa apapun yang dilakukan 

Wanita Katolik RI  semata-mata untuk memenuhi prinsip-prinsip Ajaran 

Sosial Gereja dan sekaligus menunjukkan spiritualitas kekatolikannya. 

 

D. Wanita Katolik RI dan Pelayanan Spiritualitas 

 

Wanita Katolik RI sebagai organisasi kewanitaan yang bernafaskan 

iman kristiani, selalu harus mengadakan penyegaran hidup rohani.  Dalam 

perjalanannya Wanita Katolik RI pernah mengalami suatu gejolak yang 

kiranya perlu dicatat. 

Salah satu penyegaran hidup rohani bersumber dari Pembaharuan 

Karismatik Katolik (selanjutnya PKK).  Munculnya fenomena ini pada 

mulanya tidak langsung memberikan pengaruhnya kepada organisasi Wanita 

Katolik RI.  Dia baru memberikan pengaruhnya ketika tokoh-tokoh Wanita 

Katolik RI (pada saat itu masih memegang jabatan Presidium) ternyata 
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menjadi bagian dari PKK.  Tokoh-tokoh yang dimaksud  adalah  Ibu Fr. R. 

Siregar, Ibu S. Marsidi, dan Ibu M. Ragil Suharjo. Maka salah satu agenda 

menarik yang mewarnai  Kongres XII Wanita Katolik RI 1981 di Bandung 

adalah masalah PKK.  Pertanyaan yang mencuat pada saat itu adalah di 

seputar:  "Apakah PKK  pantas untuk dijadikan salah satu program dari Seksi 

Kerohanian Wanita Katolik RI?" 

Apa dan bagaimanakah PKK itu sehingga mesti dibahas secara khusus 

dalam Kongres Wanita Katolik RI? 

Di kalangan pengikut PKK di Indonesia, sejak 1976, fenomena PKK 

diterima sebagai  sesuatu yang integral dari Konsili Vatikan II yang 

berjiwakan pembaharuan. Dalam Konsitusi Dogmatik Vatikan II tentang 

Wahyu 'Dei Verum'  itu disebutkan antara lain: kaum awam Katolik diminta 

untuk membaca Kitab Suci dan mempelajarinya. 

Intisari dari Pembaharuan Kharismatik Katolik ini adalah bahwa 

selama ini umat Katolik baru sampai pada tingkat "mengenal" Yesus Kristus, 

dan belum "mengalami" hidup di dalam Kristus.  Pembaharuan ini 

dimaksudkan agar umat mengalami karya penyelamatan Allah.  Membaca 

Kitab Suci merupakan salah satu cara mengenal sekaligus mengalami, 

berkomunikasi dengan Allah.  Cara itu  merupakan  wujud  nyata dari  rasa 

cinta kepada Yesus  dengan cara  membaca Kitab  Suci yang merupakan 

"Surat Cinta" Yesus kepada kita,  orang yang dicintaiNya. Dan ini 

meningkatkan kadar doa perorangan yang menjadi jiwa hidup rohani 

kerasulan. 

Kalau memang intisari PKK dipahami seperti itu,  mengapa 

pembaharuan yang lebih individual itu mempengaruhi Wanita Katolik RI 

sebagai organisasi? Pengaruh itu mulai muncul  ketika timbul kesadaran 

anggota Wanita Katolik RI bahwa untuk menjalankan misi menggarami 

terlebih dahulu harus melalui proses penggaraman terhadap diri sendiri 

melalui penguatan spiritualitas.  Bertolak dari asumsi itulah,  PKK dianggap 

sebagai alternatif untuk "mengisi rohani" anggota Wanita Katolik RI  sebelum 

menjalankan misi organisasi di berbagai organisasi lainnya. 
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Langkah konkrit ke arah itu dimulai ketika PKK diusulkan untuk 

dimasukkkan sebagai bagian dari Seksi Kerohanian organisasi Wanita Katolik 

RI.  Pada mulanya pengenalan itu tidak menimbulkan persoalan serius 

(Program Kerja DPP Wanita Katolik RI, 1978-1981).  Akan tetapi ketika 

perkembangan PKK ini semakin pesat, sementara belum ada ketegasan sikap 

Gereja terhadap PKK, persoalan ini kemudian dianggap serius sehingga 

dibicarakan secara  serius pula dalam  Kongres XII Wanita Katolik RI.   Hal 

ini disebabkan karena  Wanita Katolik RI bersikap "menunggu" sikap hirarki 

mengenai PKK. Oleh sebab itu Kongres menolak dimasukkannya PKK 

sebagai bagian dari program kerja Seksi Kerohanian. 

Meskipun demikan Wanita Katolik RI tetap berupaya untuk 

'meningkatkan penyegaran dan pembinaan iman' bagi anggotanya, 

sebagaimana termaktub dalam fungsi bidang kerohanian Wanita Katolik RI.  

Dan penyegaran spiritualitas dari masing-masing anggota,  baik macam dan 

caranya, diserahkan kepada pilihan mereka pribadi. 
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V. WANITA KATOLIK RI DAN POLITIK 

 

PADA bagian awal telah dijelaskan bahwa  pada periode-periode 

tertentu dalam sejarahnya,  Wanita Katolik RI  pernah  "terseret" dalam 

kancah dinamika politik yang bersumber dari  ketidaktahuan dalam 

membedakan antara politik dalam arti teori (politik dalam arti luas) dan politik 

praktis (politik dalam arti sempit).  Walaupun  keterseretan itu hanya 

merupakan sebuah reaksi terhadap situasi sesaat yang dihadapi, tetapi tidak 

dapat dipungkiri juga kalau hal itu cukup memberikan dampak negatif bagi 

Wanita Katolik RI di masa selanjutnya. 

Bagian ini akan menunjukkan periode- periode itu, apa penyebabnya, 

dan apa dampaknya bagi Wanita Katolik RI, 

 

A. Wanita Katolik RI dan Partai Katolik RI 

 

Sejak didirikan telah terlihat bahwa Wanita Katolik RI  benar-benar 

diarahkan untuk menjadi organisasi sosial berdasarkan keagamaan,  dan tidak 

pernah dibayangkan untuk menjadi sebuah organisasi yang nantinya akan 

menjadi alat dari sebuah partai politik.  Akan tetapi karena sulitnya 

membedakan antara aktivitas sosial dan aktivitas politik, maka potensi 

keterlibatan bukan menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi.  Ketika 

jalannya  sebuah program kerja tersendat karena kebijaksanaan politik 

tertentu, maka sebuah protes terhadap kebijaksanaan tersebut sudah dapat 

dikategorikan sebagai "politik"  walaupun protes itu datangnya dari sebuah 

organisasi sosial sekalipun. 

Proses awal didirikannya organisasi ini menunjukkan bahwa semua 

bermula dari  ketidakpuasan  terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial 

yang telah menimbulkan  penderitaan kaum wanita.  Protes terhadap 

kebijaksanaan itu  -walaupun  diwujudkan  melalui aksi-aksi sosial -

sebenarnya  merupakan  sikap  politis yang akan bermuara kepada 

penyadaran.  Kegiatan awal Wanita Katolik RI seperti pemberantasan buta 

huruf adalah penyadaran kepada kaumnya, bahwa "...kalau kita pandai, maka 

tidak akan diperlakukan seenaknya..." 
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Kalaupun bentuk protes itu tidak dianggap sebagai kegiatan yang 

politis, hal itu harus dipahami dalam situasi zaman pada waktu itu, di mana 

hampir semua organisasi membangun "kebersamaan" untuk mengusir kaum 

penjajah.  Akan lain halnya jika protes semacam itu ditempatkan dalam situasi 

zaman ketika tidak ada kebersamaan. 

Terseretnya Wanita Katolik RI ke dalam kegiatan politik (seperti 

sering dituduhkan),  disebabkan oleh  bentuk kegiatannya dimunculkan pada 

saat bersamaan sudah menjadi lain karena kekuatan-kekuatan yang 

membentuk kebersamaan itu sudah memiliki kepentingan sendiri.  Oleh 

karena itu, ketika Wanita Katolik RI -selepas Kongres tahun 1954 

mengeluarkan  resolusi  kepada pemerintah untuk meninjau kembali 

keputusan tahun 1953 yang melarang masuknya para misionaris, kemudian 

dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya muncul dari partai politik 

(Muskens, op.cit.:400).   Secara  kebetulan juga  ketua  Wanita Katolik RI 

pada periode itu adalah Ibu Kwari Sosrosumarto yang nota bene adalah 

anggota Partai Katolik RI Seksi Wanita. 

Oleh karena itu,  untuk mengetahui apakah dengan demikian 

organisasi ini telah berpolitik atau hanya anggotanya (secara individual) ikut 

berpolitik karena menjadi anggota partai politik, perlu juga dilacak proses 

lahirnya Partai Katolik RI, lahirnya Wanita Katolik RI maupun proses-proses 

politik pada tingkat nasional yang mendahului. 

Seperti yang telah  dikemukakan telah terjadi banyak perubahan 

setelah Kemerdekaan. Salah satu perubahan itu adalah dibolehkannya setiap 

orang untuk mendirikan partai politik.  Munculnya Maklumat Pemerintah 

tanggal 3 November 1945 mendorong lahirnya partai politik termasuk Partai 

Katolik RI sebagai hasil dari Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia 

(KUKSI) I , 7-15 Desember 1945.  Pada saat KUKSI itu para anggota Wanita 

Katolik RI yang sempat "beku"  selama  pendudukan  Jepang ikut serta 

sebagai anggota Gereja.  Ibu Kwari Sosrosumarto  -yang selama pendudukan 

Jepang ikut berjuang melalui Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia 

(PTPWI)  -ditunjuk sebagai panitia sekaligus terpilih sebagai anggota partai 

Seksi Wanita. Melalui Seksi Wanita ini, bersamaan pula organisasi Wanita 

Katolik RI, dimungkinkan muncul menjelang dan pada saat KUKSI II di 
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Yogyakarta.  Ibu Kwari juga yang menjadi Ketua organisasi sejak berdiri 

sampai tahun 1956. 

Sementara itu dalam politik pemerintahan juga terjadi banyak 

perubahan.  Sebagaimana diketahui, walaupun Kemerdekaan sudah 

diproklamasikan, Belanda masih tetap berusaha menguasai Indonesia.  

Berbagai kebijaksanaan pemerintah terhadap Belanda  akhirnya ikut 

berpengaruh terhadap umat Katolik dan Gereja.  Salah satu contohnya ialah  

keinginan untuk menciptakan Uni Indonesia-Belanda yang gagal mencapai 

tujuan pada tanggal 10 Agustus 1953.  Implikasi dari kegagalan itu  yang  

kemudian memaksa Kementerian Agama melahirkan berbagai kebijaksanaan 

yang merugikan Gereja. 

Sikap agresif pemerintah terhadap Belanda itu ditakutkan akan 

merasuk ke dalam tubuh Gereja (Arsip KAS, Map.A.X.11, Nomer: S/48/50).  

Ketakutan itu akhirnya menjadi kenyataan,  ketika Kementerian Agama 

mengeluarkan Surat Keputusan No. 8 dan 9/1953 yang melarang masuknya 

misionaris ke Indonesia.  Padahal ketika keluar Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman pada tanggal 12 Januari 1952, No.J.M.2/1/12,  yang berisi 

larangan bagi orang asing masuk ke Indonesia, para misionaris masih 

merupakan kekecualian.  Dengan kata lain, peraturan itu tidak dikenakan 

kepada para misionaris (Arsip KAS, Map A.VI.2.). 

Kembali pada pertanyaan, apakah dengan mengeluarkan resolusi itu 

Wanita Katolik telah berpolitik?  Apakah Wanita Katolik RI sebagai bagian 

integral dari Gereja -tidak dirugikan karena kebijaksanaan itu? Persetujuan 

maupun ditandatanganinya resolusi itu oleh peserta kongres, menunjukkan 

bahwa kebijaksanaan itu  merugikan kepentingan Gereja  dan  kepentingan 

Wanita Katolik RI. 

Jadi kalau boleh disimpulkan, Wanita Katolik pernah berpolitik hanya 

sebagai reaksi, sebuah gerakan sesaat, dan bukannya menjadi sikap dasar 

organisai. Dengan kata lain, sikap itu tidak menunjuk kepada kesimpulan 

bahwa Wanita Katolik RI merupakan bagian Partai Katolik RI. (Notulen 

Kongres, 1954:61-62) 
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Salah satu bukti bahwa Wanita Katolik RI bukan bagian Partai Katolik 

RI dapat dilihat dalam perdebatan selama kongres tahun 1954, ketika sikap 

politik organisasi dipertanyakan menjelang Pemilihan Umum tahun 1955. 

Pada waktu itu disimpulkan bahwa sudah menjadi kewajiban Wanita Katolik 

untuk mensukseskannya dengan ikut memberikan suara.  Sedangkan kepada 

kontestan apa suara diberikan, diputuskan untuk diserahkan kepada setiap 

pribadi.  Memang, pada waktu iru Ibu Kwari Sosrosumarto yang pernah 

menjabar Ketua Seksi Wanita PKRI, seolah "meminta"  agar suara itu 

disalurkan melalui Partai Katolik RI (Notulen Kongres, 1954:6). Kalaupun ada 

Cabang Wanita Katolik RI yang menyatakan dukungan kepada Partai Katolik 

RI , apakah itu dapat dikatakan mewakili sikap organisasi secara nasional? 

 

B. Front Katolik tanpa Lubang 

 

Seperti telah disebutkan bahwa kedudukan umat Katolik pada 

umumnya, berikut ormas maupun orpol,  semakin  terancam pada periode 

awal Kemerdekaan.  Tekanan demi tekanan dari pemerintah -akibat politik 

Belanda -secara  tidak  langsung menciptakan persatuan di antara semua 

unsur.  Munculnya Forum Komunikasi Antar-ormas Katolik merupakan 

jawaban nyata dari adanya tekanan-tekanan itu.  Semakin besar tekanan, 

semakin mempererat pula komunikasi itu. 

Menyadari adanya tekanan-tekanan itu -sebagai konsekuensi dari 

Kemerdekaan-  dalam  KUKSI I Monsigneur Albertus Soegijapranoto SJ 

sudah menginstruksikan kepada umat Katolik  agar bergandengan tangan 

membentuk barisan yang dimanakan Badan Persatuan Organisasi-organsiasi 

Katolik (yang pada masa berikurnya terkenal dengan nama Forum 

Komunikasi Antar-ormas Katolik) (Resolusi KUKSI I, 1945).  Seolah-olah 

menjawab imbauan itu, kaum awam mulai mendirikan organisasi-organisasi 

dengan  atau  tanpa  label  Katolik seperti misalnya Organisasi Buruh 

Pancasila dan Biro Sosial Sentral Pancasila di Semarang.  Di daerah lain 

bermunculan apa yang disebut Front Pancasila.  Keberadaan organisasi-

organisasi ini pada momentum tertentu cukup memberikan manfaat. 

Salah satu contohnya ialah, ketika terjadi pengambilalihan rumah sakit 

yang dikelola para suster  St. Fransiskus dari  Heythuyzen  di Ambarawa 
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tahun 1956  oleh orang-orang yang mendukung PKI.  Pada waktu itu 

kehadiran organisasi semacam ini cukup berpengaruh, kalau tidak akan 

mengatakan  justru  akan merusak hubungan baik pemerintah dan Gereja 

untuk jangka panjang.  Aksi fisik hampir saja terjadi jika monsigneur tidak 

cepat turun tangan  dan  menyelesaikan kasus itu dengan cara damai. (Surat 

Monsigneur Soegijapranoto, 1 Mei 1956: Arsip KAS, Map B.VI.1.).  

Berdasarkan pengalaman itu,  akhirnya  keluarlah  konsep "Front Katolik 

tanpa Lubang"  dengan   maksud   sebagai  upaya  preventif  terhadap  

tekanan-tekanan yang akan muncul. 

Intisari dari keinginan itu ialah, setiap umat Katolik sebisa mungkin 

"dimasukkan" dalam organsasi-organisasi non-Katolik untuk ikut 

mempengaruhi  proses pengambilan keputusan yang jika tidak dilakukan, 

dapat merugikan umat Katolik sendiri. 

Front ini dimaksudkan untuk membendung pengaruh komunisme yang 

mulai mengarah ke Gereja,  berdasarkan referensinya pada Kasus Rumah 

Sakit di Ambarawa.  Front ini -dan juga peranan besar ormas Katolik -ikut 

berperan  dalam  menumpas  pemberontakan G30S/PKI  tahun  1965.  Front 

ini juga merupakan sarana persatuan di kalangan umat Katolik dalam 

menghadapi tantangan bersama.  Salah satu contohnya adalah ketika muncul 

kasus pengrusakan dan pembakaran gereja di Meulaboh, Ujungpandan, 

Cirebon, dan Padang yng berlangsung sejak akhir tahun 1967 sampai awal 

tahun 1968 (Warta Partai Katolik No.5,1,10 Februari 1968: 4-5). 

Di manakah posisi Wanita Katolik RI dalam Front ini? Seperti ormas 

lainnya,  peran Wanita Katolik RI  dalam setiap momentum "gerakan 

bersama" tidak dapat diabaikan.  Bahkan ketika ormas Katolik lainnya sudah 

"kurang" berperan, justru Wanita Katolik RI  tampil sebagai  "penyelamat".  

Memang  ketika  ada larangan masuknya para misionaris, hanya Wanita 

Katolik RI -dari sekian banyak ormas dari kaum awam -yang "berani" 

mengeluarkan resolusi.  Pihak Gereja sendiri -melalui Monsigneur 

Soegijapranoto- mencoba memberikan reaksi atas kebijaksanaan pemerintah 

itu, tetapi justru dengan sikap itu Gereja terjebak dalam kegiatan politik 

praktis.  Dengan demikian, peran Wanita Katolik RI dalam Front ini tidak 

perlu diragukan. 
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C. Wanita Katolik RI dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia 

 

Telah disebutkan bahwa pada periode-periode tertentu Wanita Katolik 

RI terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis. Salah satu peristiwa yang 

menunjukkan langsung pada keterlibatan itu ialah periode pasca- G.30.S/PKI. 

Seperti diketahui, setelah peristiwa kudeta yang gagal, bangsa Indonesia 

memasuki suatu masa kekosongan karena pada waktu itu belum ada instruksi 

yang berani mengatakan PKI sebagai partai terlarang. Dalam konteks ini 

Wanita Katolik RI -mewakili organisasi- organisasi wanita yang ada pada 

waktu itu -mengambil inisiarif untuk membentuk Kesatuan Aksi Wanita 

Indonesia (KAWI).  Dan bersama-sama dengan KAMI (Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), 

KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh 

Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi 

Sarjana Indonesia) menuntut dibubarkannya PKI sebagai partai terlarang. 

(Ginandjar Kartasasmita, et.al., 1980:97) 

Mengapa dan apa yang mendorong Wanita Katolik RI mengambil 

sikap demikian?  Ada tiga faktor yang dapat menjelaskan hal ini. 

Pertama, dengan keterlibatan Wanita Katolik RI dalam berbagai 

organisasi ternyata memenuhi keinginan Monsigneur Soegijapranoto dengan 

Front Katolik tanpa Lubang.   Dengan  dimasukkannya anggota Wanita 

Katolik RI dalam organisasi integratif ternyata memberikan keuntungan 

karena dapat mengetahui bagaimana Gerwani - yang sangat dominan karena 

memperoleh dukungan dari Presiden dengan Nasakom-nya- berusaha 

mempengaruhi organisasi lain.  Dengan keterlibatan itu, Wanita Katolik RI 

dapat membaca strategi PKI.  Bahkan, dengan dimasukkannnya anggota 

Wanita Katolik RI dalam Kodim, informasi yang diperoleh dapat 

menyelamatkan sejumlah orang Katolik. 

Kedua,  karena ada  komunikasi yang lancar antara ormas Katolik. 

Pada periode itu  Wanita Katolik selalu bertugas untuk mengirimkan konsumsi 

ke  sekretariat  PMKRI  (Persatuan  Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia)   
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-yang pada waktu itu dipimpin oleh Cosmas Batubara -di Jl. Sam Ratulangi 

No. 1 Jakarta. Lancarnya komunikasi itu juga yang memungkinkan anggota 

Wanita Katolik RI  mengetahui  bahwa di kalangan mahasiswa sudah 

terbentuk KAMI yang dipimpin Cosmas Batubara.  Dengan pendekatan 

seperti  itu  akhirnya  anggota  Wanita Katolik RI  yang  dipimpin  oleh  Ibu 

Fr. R. Siregar -dengan mengajak organisasi wanita lain - membentuk KAWI 

yang ikut menuntut dibubarkannya PKI dalam Rapat Akbar di Lapangan 

Banteng Jakarta.  Ibu Fr.R. Siregar  sendiri  ditunjuk sebagai ketua KAWI 

pada tanggal 9 Maret 1966. 

Ketiga, adanya peluang besar yang sengaja diciptakan Presiden 

Soekarno untuk memperoleh dukungan dari kaum wanita sejak periode 

Demokrasi Terpimpin.  Dukungan itu diperlukan Soekarno karena dia telah 

menciptakan "musuh"  seperti aksi "Ganyang Malaysia" dan Trikora untuk 

merebut kembali Irian Barat.  Salah satu wujudnya adalah dibentuknya 

"Suswati" -sukarelawati- dimana para wanita dilatih untuk memiliki 

pengalaman dalam bidang militer (Douglas, 1980: 164-166). Wanita Katolik 

RI merupakan salah satu organisiasi yang turut dalam program Suswati.  

Dukungan yang diberikan Soekarno itu akhirnya justru menjadi bumerang 

ketika wanita -yang semakin memiliki kesadaran itu- ikut menjatuhkannya.  

Dari  sudut ini dapat dilihat mengapa Wanita Katolik RI -dan organisasi 

wanita lain- berani menyuarakan tuntutan pembubaran PKI. 

Bagaimana juga kedudukan Wanita Katolik Daerah dalam konteks 

berakhirnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru?  Seperti telah disebutkan, 

hampir di semua daerah anggota Wanita Katolik diikutkan dalam berbagai 

organisasi - terutama melalui GOW maupun BKOW - untuk mengetahui 

konstelasi politik pada waktu itu.  Dengan cara itu Wanita Katolik RI akan 

cepat tanggap dan mengambil sikap berdasarkan informasi yang diperoleh. 

Selain itu, ketegasan sikap Wanita Katolik RI juga disebabkan 

kedudukan anggota Wanita Katolik (secara perorangan) dalam DPR /DPRD 

maupun  karena  keterlibatan  Wanita Katolik RI dalam Suswati.  Dengan 

cara-cara seperti itu,  Wanita Katolik RI juga berjasa dalam membubarkan 

PKI yang selama ini menjadi "musuh"  Bangsa, dan terutama juga ikut 

membidani lahirnya Orde Baru. 
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Pemaparan di atas menunjukkan bagaimana Wanita Katolik RI terlibat 

dalam  berbagai peristiwa politik yang menunjukkan, bahwa organisasi ini 

tahu kapan harus tampil dan  kapan harus diam.   Pemaparan ini  sekaligus 

juga ingin   menempatkannya pada porsi dan  proporsinya agar anggota 

Wanita Katolik RI tidak merasa takut dan trauma dengan aktivitas itu.  

Kenyataan semacam ini juga yang ikut mempengaruhi maju-mundurnya 

organisasi selama bertahun-tahun melaksanakan kiprahnya 
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VI. WANITA KATOLIK RI DAN MITRA KERJA 

 

PADA bagian-bagian lain penulisan Sejarah Wanita Katolik RI ini 

disebutkan bahwa salah satu misi didirikannya organisasi adalah untuk 

menjadi "garam dan terang" (Matius 5:13-16) di mana pun organisasi ini 

hadir.  Dan karena bukan sekedar slogan Alkitabiah - tetapi juga yang 

mencirikannya sebagai organisasi sosial keagamaan- Wanita Katolik telah 

mencoba merumuskannya dalam  bahasa  tindakan sejak berdirinya. Bagian 

ini akan memaparkan "apa  saja yang telah dilakukan" untuk penggenapan 

misi suci tersebut. 

Untuk maksud itu, bagian ini mulai membahwa bagaimana keterlibatan 

Wanita Katolik RI dalam Kowani -bahkan sejak masih bernama " Perikatan 

Perempuan Indonesia"- yang tidak membuatnya "terlarut" di dalamnya tanpa 

sempat "memberi warna". Dalam bagian ini juga akan dibahas bagaimana 

keterlibatan Wanita Katolik RI dalam WUCWO tanpa merasa kehilangan 

nasionalismenya.  Mengapa Wanita Katolik RI perlu dan harus masuk dalam 

organsiasi ini, apa keuntungannya, dan bagaimana bentuk keterlibatan ha, 

akan memperoleh pembahasan cukup mendalaml. 

Hal lain yang juga akan dibahas ialah bagaimana Wanita Katolik RI 

menempatkan dirinya di antara Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya 

dalam konteks proyek PKHA (Program Kelangsungan Hidup Anak)? 

Bagaimana peran Wanita Katolik RI dalam Organisasi atau Yayasan Sosial 

lainnya. 

 

A. Wanita Katolik RI dan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) 

 

Pada bagian sebelumnya, secara sepintas tqlah dibahas mengapa 

Wanita Katolik RI harus menjadi anggota Kowani. Sebenarnya proses 

bergabungnya Wanita Katolik RI ke dalam organsiasi integratif sudah mulai 

secara  insidental sejak awal berdirinya, dan mulai terorganisir setelah 

Kongres Perempuan Indonesia (selanjutnya ditulis KPI)  I tahun 1928 yang 

memunculkan organisasi integratif; 'Perikatan Perkumpulan Perempuan 

Indonesia (PPPI)  yang kemudian berganti nama menjadi Perikatan 

Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).  Keanggotaan Wanita Katolik RI itu 
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pernah terhenti beberapa periode.  Padahal Wanita Katolik RI merupakan 

salah satu penggagas  munculnya KPI. Bahkan ibu C. Hardjodiningrat 

ditunjuk  sebagai   Bendahara organisasi  bakal Kowani tersebut.  (Semua nara 

sumber tidak menyebutkan alasan yang jelas mengapa Wanita Katolik RI 

tidak terlibat dalam periode-periode pasca-KPI  I  sampai keaktivannya 

kembali pada tahun 1946.  Ada dugaan, pada periode-perode itu Wanita 

Katolik RI sedang mengadakan konsolidasi) 

 

Wanita Katolik RI kembali menjadi anggota ketika berganti nama 

menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1946.  (Pada waktu 

itu pun nama organisasi Wanita Katolik RI ditulis sebagai “Partai Katolik 

Republik Indonesia Bagian Wanita”. Penyebutan ini barangkali merupakan 

awal munculnya “tuduhan” pada periode-periode selanjutnya, seolah-olah 

Wanita Katolik RI merupakan “onderbouw” Partai Katolik RI). 

Wanita Katolik RI bahkan merupakan salah satu dari empat organisasi 

pendiri Kowani, yaitu Persatuan Wanita Indonesia (Perwari), Pemuda-Puteri 

Indonesia (PPI), dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) (Kowani, 

1978: 30, 86).  Dengan latar belakang itu, sudah terjawab mengapa Wanita 

Katolik RI harus menjadi anggota Kowani. 

Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Wanita Katolik RI ikut 

mewarnai Kowani ilah ketika muncul Peraturan Pemerintah (PP19) tentang 

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tunjangan untuk empat istri 

(poligami).  Oleh karena Wanita Katolik RI menganut sistem monogami, 

Kowani didesak untuk mengeluarkan resolusi menolak kehadiran PP 19. 

Hal ini dimungkinkan karena kedudukan Ibu V. Sutandar dalam 

Kowani yang membawanya menjadi anggota Panitia Nikah Talak Rujuk 

(PNTR) pada tahun 1951 yang bertugas membahas rancangan Undang-

Undang Perkawinan itu (PP 19).  Di sini terlihat Wanita Katolik RI mampun 

“bermain” dalam Kowani, di mana anggotanya juga terdiri dari organisasi 

wanita dari golongan Islam yang nota bene menyetujui kehadiran PP 19 

(Kowani, 1978: 107) 
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Terlepas dari politik Soekarno yang “memberi angin” kepada wanita 

dengan  menggunakan ungkapan “wanita  sebagai  kekuatan revolusioner”, 

apa  yang dilakukan  Wanita Katolik RI  itu sudah merupakan “nilai lebih” 

dari keterlibatannya dalam Kowani. 

Keuntungan lainnya ialah, terbukanya peluang bagi anggota Wanita 

Katolik RI untuk menempati kedudukan strategis dalam organisasi itu.  Pada 

saat didirikan pun anggota Wanita Katolik RI sudah menduduki posisi 

penting.   Dalam struktur organisasi Kowani  yang pertama,  Ibu 

Brotowardoyo  menempati  posisi  sebagai  Penulis II  pada  tahun 1946-1948 

dan  Pembantu  pada tahun 1949.  Selain itu Ibu Sugeng Winatasastra 

menjabat sebagai Bendahara untuk periode 1946-1948 (Kowani, 1978: 99).  

Bahkan,  karena kedudukan penting Wanita Katolik RI, beberapa tokoh 

Wanita Katolik RI  dikirim mewakili Kowani ke berbagai negara.  

Keterlibatan dalam Kowani juga yang membuka peluang bagi Ibu Kwari 

Sosrosumarto untuk dipilih sebagai “Panitia Penasihat Pembentukan Corps 

Wanita Angkatan Darat” pada tanggal 23 Maret 1960 berdasarkan Surat 

Keputusan KASAD, No.Kpts-381/3/1960). 

Peluang dan kesempatan yang tercipta itu berkat kedudukan mereka 

yang cukup strategis dalam Kowani. Wanita Katolik RI mencatat sejumlah 

tokoh yang pernah menduduki posisi presidium maupun sebagai anggota 

pengurus Kowani.  Berikut ini dpaparka apa yang dilakukan tokoh-tokoh itu 

dalam membawa misi Wanita Katolik RI dalam organisasi Kowani. 

Ibu Kwari Sosrosumarto mewakili Wanita Katolik RI sejak tahun 

1950-1960.  Karena aktivitasnya dalam Kowani itu membawanya menduduki 

berbagai jabatan dalam pemerintahan.  Pada tahun 1950-1953 dia menjabat 

sebagai Kepala Jawatan Sosial Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.  Dia juga 

menjabat Kepala Skesi Fakir Miskin Seluruh Indonesia dalam KEmenterian 

Sosial di bwah pimpinan Ibu Maria Ulfah Santoso.  Jabatan ini dipegangnya 

sampai tahun 1966.  Sejak tahun 1966 ia dipindahkan ke Departemen Agama 

dan menjabat sebagai Menteri Muda Agama Katolik (selanjutnya Ditjen 

Bimas Katolik) sampai tahun 1976.  Jabatan lainnya adalah anggota Badan 

Sensor Film (BSF) tahun 1961-1973.  Ibu Kwari juga mewakili Kowani 

menjadi tamu Departemen Pendidikan Amerika Serikat pada tahun 1957. 
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Tokoh lain yang cukup mewakili Wanita Katolik RI dalam Kowani 

adalah  Ibu V. Sutandar  pada  tahun 1950-1969.   Pada  tahun  1951  ia 

terpilih sebagai anggota panitia Nikah Talak Rujuk (NTR) yang membahas 

Undang-Undang Perkawinan.  Sejak tahun 1950 ditunjuk sebagai penilik 

sekolah-sekolah asuhan Kowani.  Oleh karena kemampuannya juga, pada 

tahun 1964 Ibu Sutandar diutus mewakili Kowani mengadakan kunjungan 

balasan atas undangan Wanita Katolik Hungaria.  Pada kesempatan itu Ibu 

Sutandar sekaligus menghadiri Peringatan Hari Buruh Hongaria.  Kunjungan 

itu  juga  dimaksudkan  untuk membantu KBRI Budpest dalam 

mempersiapkan diri untuk  mengikuti World Fair  yang antara lain diisi 

dengan peragaan masakan dan tarian Indonesia.   Karena  kemampuannya 

juga, pada tahun 1969 Ibu Sutandar membawakan makalah Mapram dan 

Pembangunan dari Segi Moral dalam Seminar Mapram dan Pembangunan. 

Tokoh Wanita Katolik RI dalam Kowani selama periode transisi dari 

Orde Lama ke Orde Baru adalah ibu C. Soeparni Moeliono SH.  Pada tahun 

1964 ia terpilih menjadi Ketua Koordinator Kowani. Jabatan Ketua PEriodik 

dipegangnya pada periode 1966-1969.  Aktivitas lain yang dimungkinkan 

karena jabatan itu antara lain anggota „Panita Perumus Arti dan Makna Hari 

Wanita Internasional‟ (1964) dan memberikan ceramah dalam „Seminar 

Pendidikan Aksarawan Baru‟ (1965), serta Ketua Peringatan Hari Ibu/Sosial 

1965. 

Setelah Ibu Soeparni Moeliono SH, tokoh yang menggantikan 

kedudukannya adalah Ibu C.S. Mustamiruddin BA.  Dia memegang jabatan itu 

sejah tahun 1969 sampai dengan meninggalnya pada tahun 1973.  

Sebelumnya, pada tahun 1969 sampai dengan meninggalnya pada tahun 1973.  

Sebelumnya, pada tahun 1965, ia menjadi juru bicara Kowani ketika 

menyampaikan resolusi kepada Ketua Front Nasional tentang Pembubaran 

PKI. 

Pada tahun yang sama, ia menjadi anggota koordinasi KAP (Komite 

Aksi Pengganyangan Gestapu), KAP-Gestapu.  Setelah Orde Baru, Ibu 

Mustamiruddin mendapat tugas berat untuk memulai diplomasi dengan 

organisasi wanita di tingkat International.  Maka pada tahun 1967 dia diutus 

mewakili Kowani untuk menghubungkan Kowani dengan NVC (Nederlanse 

Vrouwen Comite).  Pada tahun 1970 –dengan kedudukannya sebagai Ketua 
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Kowani Urusan Kesekretariatan -menandatangani Pernyataan tentang 

Pemberantasan Korupsi. 

Setelah meninggal, kedudukannya digantikan oleh Ibu F. Doeriat.  

Pada tahun 1973 menjadi utusan Kowani dalam Interntional Council of 

Women (ICW) Regional Conference di Sydney, Australia.  Dan pada tahun 

1974 menjadi Pimpinan Kongres Kowani XVI. 

Tokoh lain yang mewakili Wanita Katolik RI dalam Kowani adalah 

Ibu G.H. Soegiharto. Pada tahun 1964 ditunjuk Kowani untuk menghadiri 

konferensi International Council of Women (ICW) di Filipinan.  Dan pada 

tahun 1967 menjadi Anggota Komisi Penyaring Kowani.  Tokoh lainnya 

adalah Ibu R. Siregar yang ditunjuk sebagai Ketua KAWI (Kesatuan Aksi 

Indonesia) pada tanggal 9 Maret 1966. 

Pada era 1985, Ny. Ch. Hardoyo mewakili DPP Wanita Katolik RI 

dalam badan pengurus Dewan Pimpinan Kowani, menjabat sebagai Ketua 

Bidang Ekonomi dan Koperasi, kemudian untuk periode 1993-1998 menjabat 

sebagai Wakil Sekretaris Jendral.  Beberapa wakil dari Wanita Katolik RI 

sampai kini juga masih menjabat dalam badan penguru DP Kowani sebagai 

anggota bidang. 

Kehadiran tokoh-tokoh ini dalam tubuh Kowani ikut memberikan 

keuntungan bagi Wanita Katolik RI terutama yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola secara langsung oleh Kowani. 

 

B. Wanita Katolik RI dan LSM Beragama 

Salah satu bukti adanya kemitraan antara Wanita Katolik RI dengan 

organisasi sosial kemasyarakatan beragama lainnya (baca: LSMA) adalah 

Proyek Kelangsungan Hidup Anak (PKHA) yang mulai diperkenalkan sejak 

tahun 1986.  Proyek ini merupakan kerja sama antara Departemen Agama 

dengan UNICEF dalam rangka mensukseskan program lembaga ini dalam dua 

hal, yaitu meminimalisasikan angka kematian bayi dan balita; dan 

memberikan motivasi untuk mengubah perilaku kesehatan keluarga.  

Pertimbangannya ialah, bahwa proyek semacam itu akan lebih mudah 

dimasukkan melalui pesan-pesan agama. 
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Berdasarkan pertimbangan itu, proyek ini dipercayakan kepada 

Departemen Agama.  Sebagai pelaksana ditunjuk 15 Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Beragama -termasuk Wanita Katolik RI -ditunjuk sebagai 

pelaksana di lapangan. 

Berdasarkan mandat itu, Wanita Katolik RI memilih 9 DPD sebagai 

proyek percontohan untuk masa kontrak selama tiga tahun.  Dalam hal ini 

target yang dibebankan kepada setiap LSM berbeda-beda.  Untuk Wanita 

Katolik RI target yang diberikan kepada setiap motivator adalah 300 orang 

yang disuluh, sedangkan untuk LSM Beragama Islam ditargetkan sebanyak 

500 orang.  Hasil evaluasi selama dua tahun berjalan menunjukkan tingkat 

realisasi sebesar 60%, yaitu di atas angka rata-rata nasional sebesar 50%.  

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa proyek yang dilaksanakan 

LSM Beragama ini dikatakan berhasil sehingga dilanjutkan untuk tiga tahun 

berikutnya. 

Walaupun demikian Wanita Katolik RI masih merasakan sejumlah 

kendala  dibandingkan dengan LSM Beragama Islam.  Hal ini dapat 

dimaklumi dari dua hal: karena LSM Beragama Islam tidak mengalami 

kesulitan dalam mencari kelompok sasaran, dan LSM Beragama Islam dapat 

memanfaatka pengajian untuk memasukkan pesan-pesannya.  Bagi Wanita 

Katolik RI sendiri, persoalannya ialah, selain kesulitan mencari kelompok 

sasaran, juga karena perangkat agama tidak secara sistematis mengajarkan 

metode semacam itu.  Pedoman yang dipakai adalah Dokumen Vatikan II 

Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Pengharapan). 

Keterlibatan Wanita Katolik RI dalam kegiatan-kegiatan bersama LSM 

Beragama lainnya membawa misi tersendiri.  Dalam kondisi seperti ini, 

Wanita Katolik RI dapat menjunjukkan eksistensinya melalui program yang 

ditangani.  Dengan kata lain, PKHA merupakan lahan untuk penggaraman 

dalam arti yang sebenar-benarnya.  Oleh karena itu, Wanita Katolik RI terus 

mengoptimalkan hasil agar terus memperoleh kepercayaan daalam menangani 

proyek-proyek bersama LSM Beragama.  Keterlibatan ini juga merupakan 

bukti bahwa Wanita Katolik RI  mencoba  mengimplementasikan ensiklik 

Paus  Paulus Yohanes II, Centesimus Annus  -dikeluarkan  untuk 

memperingati  100 Tahun  Ensiklik  Rerum  Novarum  Paus  Leo  XIII  tahun 
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1891 - yang mengjarkan bahwa iman perlu ditunjukkan dalam karya nyata 

baik pada lingkup perseorangan maupun dlaam lingkup kemasyarakatan. 

 

C. Wanita Katolik RI dan WUCWO 

Keterlibatan Wanita Katolik RI dalam WUCWO (World Union 

Catholic Women‟s Organization) sudah dimulai sejak tahun 1936, ketika 

Wanita Katolik RI mengirim Nona Boeniati (setelah menikah menjadi Ibu 

Kwari Sosrosumarto) ke Kongres WUCWO yang diselenggarakan di Brussel 

(Belgia).  WUCWO  didirikan pada tanggal 27 Agustus 1910 oleh enam 

negara yaitu  Belgia, Brasil, Perancis, Jerman,  Belanda,  Portugal, Spanyol 

dan Swiss.  Adapun  syarat keanggotaannya ialah,  pertama, organisasi itu 

telah diakui eksistensinya oleh hirarki; kedua, organisasi harus membuktikan 

diri bahwa tidak terlibat dalam kegiatan politik; ketiga, organisasi ini 

bertujuan untuk  membangun manusia dan  mengakui kebebasan beragama 

dan sambil mengikuti segala kegiatan kerasulan Gereja dalam segala bidang 

(Hidup, 17/XXIV/4-5/1980: 5).  Sejak saat itu Wanita Katolik RI selalu 

mengikuti semua kegiatan WUCWO. 

Mengapa Wanita Katolik RI harus dan perlu menjadi anggota 

WUCWO, apa keuntungannya, dan bagaimana seandainya tidak menjadi 

anggota?  Dilihat dalam konteks sesama organisasi Wanita Katolik, 

keterlibatan itu  tidak ada gunanya jika ditempakan dalam misi organisasi, 

yaitu menggarami dan menerangi.  Akan tetapi, jika ditempatkan dalam 

konteks hubungan Wanita Katolik RI  dengan organisasi integratif -seperti 

juga hubungan Wanita Katolik RI dengan Kowani-  ikut sertanya Wanita 

Katolik RI dalam WUCWO memberikan keuntungan tersendiri. 

Keuntungan paling konkret ialah Wanita Katolik RI dapat memperluas 

wawasan dan mengadakan studi perbandingan dengan organisasi Wanita 

Katolik di berbagai negara.  Selain itu -karena WUCWO sebagai NGO 

internasional (Non-Government Organization) dan memiliki consultative 

status pada Perserikatan Bangsa-Bangsa -anggota Wanita Katolik RI 

memperoleh kesempatan untuk ikut membicarakan berbagai persoalan dan isu 

internasional.  Kehadiran anggota Wanita Katolik RI dalam merumuskan 

Deklarasi Bali 1991 mengenai kependudukan bukan disebabkan Wanita 



83 
 

Katolik RI semata-mata, bukan karena keanggotaan dalam Kowani, tetapi 

karena keanggotaan dalam WUCWO.  Seperti diketahui bahwa WUCWO 

merupakan  salah satu dari  12 NGO Internasional  dalam Economic and 

Social Council PBB yang diikutsertakan dalam konferensi internasional 

tentang kependudukan yang sebenarnya diadakan untuk tingkat menteri.  

Dengan keanggotaan Wanita Katolik RI dalam WUCWO, terbuka kesempatan 

untuk mewakili WUCWO. 

Mengapa Wanita Katolik RI memperoleh kesempatan yang demikian 

besar?  Hal ini disebabkan peran anggota Wanita Katolik RI sebelumnya 

dalam organisasi ini.  Kepercayaan itu tidak datang dengan sendirinya.  Salah 

satu faktor penunjang itu ialah karena peran sentral Ibu Sri Soedito yang 

pernah menjabat Board Member tahun 1975-1987.  Bahkan pada tahun 1979 

Ibu Sri Soedito juga adalah Vice President untuk WUCWO Asia Pasifik.  

Faktor ini memungkinkan terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara 

Konferensi Reional WUCWO Asia Pasifik pada tahun 1982. (DPP Wanita 

Katolik RI, Buku Kenangan, 1982: 15) 

Faktor-faktor itu -selain kemampuan pribadi anggota Wanita Katolik 

RI- menyebabkan Ibu Bernardine Wirjana terpilih sebagai Board Member 

untuk periode 1987-1991, dan kembali terpilih untuk periode 1991-1995.  

Kunci dari semua itu adalah kualitas anggota Wanita Katolik RI agar dapat 

mensejajarkan diri dengan saudara-saudara Wanita Katolik dari 62 negara 

anggota.  Peningkatan kualitas anggota Wanita Katolik RI itu perlu 

diupayakan, sebab selain beban sejarah yang telanjut besar, juga pada 

dasarnya WUCWO itu merupakan suatu federasi dari organisasi-organisasi 

wanita yang diklola secara profesional dan anggotanya memiliki posisi 

strategis di negaranya. 

Kesempatan yang diperoleh maupun peningkatan kualitas anggota 

Wanita Katolik RI -sebagai jawabannya -mutlak diperlukan dalam konteks 

perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi yang menuntut 

profesionalisme.  Jika hal itu tidak segera diupayakan, “kebesaran” Wanita 

Katolik RI  akan  digugat.   Jawaban ke arah itu ialah profesionalisme, 

bersikap demokratis dengan menempatkan kebutuhan anggota sebagai 

masalah pokok yang harus diperhatikan organisasi.  Syarat dari 
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profesionalisme itu adalah dialog, kaderisasi dan regenerasi,  sehingga tidak 

terjadi keterputusan sejarah. 

Tahun 1994 telah ditetapkan sebagai International Year of Family, dan 

tahun 1995 akan diadakan International Conference of Women di Beijing, 

Cina.  Dalam kejadian-kejadian seperti itu, WUCWO akan selalu menunjuk 

wakilnya.  Ini merupakan tantangan bagi Wanita Katolik RI untuk 

membawakan sesuatu sebagai hasil kerja organisasi.  Tantangan lain adalah 

Konferensi Regional WUCWO Asia Pasifik di Hamilton, Selandia Baru, 

Januari 1993.  Dalam kesempatan-kesempatan seperti itu Wanita Katolik RI 

diuji kesiapan dan kemampuan dalam berperan. 

Dari pemaparan di atas,  terlihat bahwa peran  Wanita Katolik RI 

cukup besar.  Akan tetapi -bersamaan dengan peluang yang tercipta karena 

perannya- tantangan besar yang harus dijawab ialah bagaimana memanfaatkan 

peluang itu. 

Berikut ini dipaparkan siapa saja anggota Wanita Katolik RI yang 

memanfaatkan peluang yang diperoleh dengan keanggotaan Wanita Katolik 

RI dalam WUCWO. 

Tokoh yang pertama kali memperkenalkan Wanita Katolik RI dalam 

forum WUCWO adalah ibu B. Kwari Sosrosumarto.  Pada tahun 1936, dia 

yang ketika itu masih bernama Nn. Boeniati diutus Wanita Katolik RI 

menghadiri Kongres WUCWO sebagai peninjau.  Maksud dikirimnya Ibu 

Kwari ialah untuk memperkenalkan organisasi sekaligus menjajagi 

kemungkinan menjadi anggota WUCWO.  Akan tetapi situasi penjajahan pada 

waktu itu menghambat diterimanya Wanita Katolik RI sebagai anggota 

WUCWO.  Baru sesudah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa 

Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia,  tepatnya di tahun 

1957, Wanita Katolik RI diterima sebagai anggota penuh WUCWO.  Pada 

waktu itu Ibu Kwari Sosrosumarto dan Ibu Wignyanto yang dikirim Kowani 

ke Amerika Serikat, menyempatkan diri menghubungi Headquarter Catholic 

Relief Service di New York untuk kemudian terbang ke Paris guna 

menghubungi Headquarter WUCWO.  Dengan memenuhi persyaratan a.l. 

membayar yang pangkal keanggotaan, Wanita Katolik RI secara resmi 

menjadi anggota penuh WUCWO.  Proses menjadi anggota WUCWO ini 



85 
 

tidak lepas dari peran besar Ibu F. Doeriat dan Ibu Soenarjo Soerjosoerardjo 

sebagai Seksi Luar Negeri Wanita Katolik RI.  Merkea berdua terus menerus 

melakukan kontak dengan WUCWO. 

Setelah resmi menjadi anggota penuh,  kiprah Wanita Katolik RI 

dalam WUCWO semakin tampak.  Sebagai  bukti dapat ditunjukkan 

kenyataan pada tahun 1961, ketika  Ibu C. Soeparni Moeliono SH  bersama 

Ibu F. Doeriat  menghadiri  perayaan setengah abad WUCWO.  Demikian 

juga Ibu Soenarjo Soerjosoerardjo yang memperoleh kesempatan menghadiri 

Sudy Days di Paris pada tahun 1964.  Bahkan yang lebih menarik lagi dalam 

kesempatan itu ialah,  Ibu Soenarjo menyampaikan prasaran tentang 

Pancasila yang mendapat komentar baik dari para peserta.  Pada kongres 

tahun 1967 di Roma, tokoh yang memperoleh kesempatan hadir adalah Ibu 

C.S. Mustamiruddin BA.  Pada tahun 1969, kembali Ibu Soenarjo memperoleh 

kesempatan menghadiri Study Days di Paris. 

Pada tahun 1970 dan 1973 Wanita Katolik RI juga mengirimkan 

wakilnya ke Kongres WUCWO.   Pada tahun 1974  kembali  Ibu  Soenarjo 

kali  ini  bersama  Ibu F. Doeriat – menghadiri kegiatan WUCWO di 

Tanzania. 

Kiprah Wanita Katolik RI dalam WUCWO semakin berpengaruh, 

setelah berhasil menempatkan wakilnya dalam kepengurusan WUCWO 

(board member).   Adalah Ibu A. Sri Soedito yang memperoleh kesempatan 

itu pada tahun 1975.  Setahun kemudian giliran Ibu S. Marsidi BA mewakili 

Wanita Katolik RI dalam kegiatan WUCWO.   Perlu juga  diketahui bahwa 

Ibu Soedito menjadi  board member  selama  tiga periode kepengurusan: 

1975-1979, 1979-1983, dan 1983-1988.  Pada tahun 1979 bersama Ibu R. 

Takasili, Ibu Soedito menghadiri Kongres WUCWO di Bengalore, India.  

Periode puncak keterlibatan Wanita Katolik RI dalam WUCWO 

adalah tahun 1979-1983 dan 1983-1987.  Pada dua periode itu, wakil Wanita 

Katolik RI yaitu Ibu Sri Soedito dipilih menjadi Vice President WUCWO 

untuk wilayah Asia Pasifik.  Bahkan di samping jabatan itu Ibu Sri Soedito 

masih dipercaya mengurusi seksi Ekumene.  Pada tahun 1983 giliran ibu Dr. 

Y.W. Gautama, Ibu Bernardine Wirjana, Ibu F. Doeriat, dan Ibu Martha 

Hadimulyanto ditambah Ibu Sri Soedito yang menjadi pengurus WUCWO 
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menghadiri kongres WUCWO di Kanada.  Yang menarik dalam kongres ini 

adalah tampilnya dua pembicara Wanita Katolik RI yaitu Ibu Sri Soedito dan 

Ibu Gautama.  Ibu Sri Soedito membawakan makalah dengan judul What dan 

Where is Bali, dan   Ibu Gautama  membahas  keberhasilan  program 

Keluarga Berencana di Indonesia.  Wanita Katolik RI mencatat sejarah 

pengiriman utusan terbanyak, ketika kongres WUCWO berlangsung di 

London tahun 1988.  Pada waktu itu ada lima utusan Wanita Katolik RI dan 

satu orang pengurus WUCWO.  Mereka itu adalah Ibu Sri Soedito (tidak lagi 

menjadi pengurus WUCWO karena peraturan WUCWO maksimal tiga 

periode dalam board member dan dua periode sebagai Vice Predisent 

WUCWO Asia Pasifik), Ibu C. HArdoyo, Ibu Dr. Y.W. Gautama, Ibu Betty 

Djokopranoto SH, dan Ibu Nani Soerardjo.  Sedangkan yang menggantikan 

Ibu Sri Soedito dalam board member WUCWO adalah Ibu Bernardine 

Wirjana MSW untuk masa bakti 1991-1995 dan menjabat sebagi Ketua 

Komisi Lingkungan Hidup. 
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VII. PENUTUP 

 

HISTORIA vitae est magistra -sejarah adalah guru kehidupan- 

demikian kata orang bijak.   Artinya,  sejarah ditulis untuk memberikan 

„suluh‟ kepada generasi yang akan datang -dan juga generasi sekarang- agar 

dapat melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang telah 

dilakukan generasi sebelumnya di masa lalu.  Pertanyaannya: Apa relevansi 

sabda bijaksana itu bagi sejarah Wanita Katolik RI? 

Wanita Katolik RI merupakan organisasi yang besar dan telah 

memiliki sejarah yang panjang.  Dari apa yang telah dipaparkan tentang 

sejarah organisasi ini, terlihat bahwa banyak sekali kegiatan yang telah dan 

sedang dilakukan untuk memenuhi misinya seperti ketika pertama kali 

didirikan. Yaitu untuk “mempertinggi martabat wanita Katolik atas dasar 

agama Katolik, sehingga wanita Katolik Indonesia dapat menjadi anggota 

Gereja dan Negara yang wajar” 

Oleh karena sejarah yang panjang itu jugalah maka apa yang ditulis 

dalam buku ini hanya merupakan  representasi dari segala yang telah 

dilakukan setelah melalui metode seleksi terhadapnya.  Mengapa demikian? 

Sebagai konsekuensi dari besarnya organisasi ini, dan penjangnya 

sejarah yang telah dilalui, tidak menutup kemungkinan adanya beberapa 

episode dalam sejarahnya yang „hilang‟ dari catatan maupun ingatan para 

pelakunya.  Hal ini masih ditambah lagi dengan mulai berkurangnya daya 

ingat para pelaku terhadap apa yang pernah mereka lakukan.  Belum lagi 

karena banyaknya kegiatan yang pernah dilakukan dengan segala 

karakteristiknya. 

Terlepas dari kendala-kendala semacam itu, buku ini setidak-tidaknya 

telah dapat mengumpulkan kembali pernik-pernik dari wajah organisasi ini, 

sehingga mulai mewujud,  walaupun  belum sesuai dengan wajah aslinya.  

Dan pelacakan (ulang) sejarah Wanita Katolik RI di daerah-daerah, yang 

ditunjang dengan kesaksian mereka yang terlibat langsung dengan organisasi 

ini di  daerah-daerah,  barangkali  merupakan salah satu upaya untuk 

membuka cakrawala baru dalam menemukan kembali apa yang hilang itu.  
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Dan dari pelacakan itu pada gilirannya dapat disusun wajah utuh organisasi 

ini.  

Dengan lain perkataan, satu langkah telah diayunkan tetapi bersamaan 

dengan itu sejumlah langkah lain menunggu saat diayunkan untuk mencari 

dan menemukan (kembali)  bagian yang  hilang  dari wajah utuh organisasi 

ini.  Mengapa? 

Karena hanya dengan wajah yang utuh itu-lah generasi penerus akan 

memperoleh gambaran yang utuh pula tentang organisasinya.  Dengan 

demikian  -sesuai  dengan   tujuan  penulisan  buku ini-  generasi  sekarang 

dan yang akan datang (akan)  dapat  menentukan langkah  untuk  berbuat  

yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang (telah) dilakukan generasi 

sebelumnya di masa yang lalu. 

Setiap jaman memang memiliki tantangan yang berbeda.  Setiap jaman 

juga selalu melahirkan anak kembar: “kemungkinan dan keterbatasan”.  

Artinya mampukah generasi sekarang dan yang akan datang dalam 

memanfaatkan setiap kemungkinan yang disediakan jaman berdasarkan segala 

keterbatasan yang juga diberikan jaman? 

Dan hanya mereka yang mampu belajar dari sejarah dan tidak sekedar 

menjadikannya sebagi mitos lah yang mampu melakukan hal semacam itu.  

Sehingga, pada gilirannya mereka juga (akan)  dapat  menorehkan nama 

dalam catatan panjang sejarah organisasi ini di masa yang akan datang. 

Itulah makna terdalam dari sabda orang ijak yang dikutip pada awal 

bab ini.  Bahwa sejarah adalah guru kehidupan.  Dari  para  pelaku  organisasi 

-sekarang dan generasi yang akan datang- haruslah menjadi “murid” yang 

baik. Mengapa? 

Karena hanya dengan menjadikan diri sebagai murid yang baik itulah 

“pelajaran” dari “sang guru” mampu diterjemahkan dalam segala bentuk 

kegiatan konkrit organisasi sekarang ini maupun yang akan datang.  Dan 

bukankah tantangan organisasi ini di masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang juga mensyaratkan hal semacam itu? 
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KALEIDOSKOP 

JEJAK LANGKAH WANITA KATOLIK RI 

 

(Disusun sejak pertengahan periode 1981-1988 dalam menyongsong 

Kongres XV yang diselenggarakan pad bulan Juni tahun 1993) 

 

ORGANISASI Wanita Katolik RI sudah berusia 69 tahun pada tahun 

1993.  Sebuah usia yang cukup tua jika ditempatkan dalam konstelasi 

organisasi sosial kewanitaan di tanah air.  Dalam usia yang sudah demikian 

tua itu, apakah yang telah,  sedang,  dan akan dilakukan menjadi menarik 

untuk diperbincangkan, khususnya menjelang kongresnya yang diadakan pada 

bulan Juni 1993. 

Secara historis, organisasi ini berdiri pada tanggal 26 Juni 1924.  Dan 

latar belakang berdirinya organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari karya 

misioner yang mulai berkembang pesat di Jawa sejak awal abad XX. 

Tersebutlah Pater van Lith SJ dan Pater Mertens SJ di Muntilan serta 

Pater van Driessche SJ di Yogyakarta yang mempunyai andil cukup besar  

dalam proses berdirinya organisasi ini.  Jika  Pater van Lith  dan  Pater 

Mertens mendirikan lembaga pendidikan putra di Muntilan dan putri di 

Mendut, maka Pater van Driessche memusatkan pelayanannya kepada para 

buruh wanita di Pabrik cerutu Negresco, Baciro, Yogyakarta. 

Kedua misi ini akhirnya bertemu ketika para alumni lembaga 

pendidikan Mendut memilih untuk memberikan pelayanannya di pabrik itu.  

Dan dari pabrik itu pulalah kemudian muncul ide untuk mendirikan sebuah 

organisasi sosial wanita yang berasaskan iman Katolik. 

Kondisi sosial masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu memang 

sangat menyedihkan.  Kemiskinan, penderitaan, krisis moral, sangat 

menghantui masyarakatnya, termasuk di dalamnya kaum wanita.  Praktek 

pergundikan, poligami,  dan lainnya merupakan beberapa contoh betapa 

menderitanya kaum wanita.  Pada  saat yang  bersamaan  mulai  muncul 

benih-benih nasionalisme di kalangan kaum pribumi untuk membebaskan 

dirinya dari cengkraman penjajah.  Kedua kondisi itu -bagaikan gayung 

bersambut -membuat para wanita yang merasa dirinya tertekan seolah 
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memperoleh peluang untuk keluar dari tekanan itu.  Maka bermunculanlah 

organisasi wakita, mendapingi berbagai organisasi kaum pria yang sudah 

terlebih dahulu lahir. 

Organisasi Wanita Katolik RI didirikan dalam situasi semacam itu.  

Menyusul beberapa organisasi wanita yang terlebih dahulu lahir, pada tanggal 

26 Juni 1924 secara resmi berdirilah organisasi ini yang pada waktu itu diberi 

nama Poesara Wanita Katolik. 

Berikut ini dipaparkan apa saja yang telah dilakukan organisasi ini 

sepanjang perjalanan sejarahnya untuk mewujudkan cita-citanya: 

“Mempertinggi martabat Wanita Katolik atas dasar Agama Katolik, hingga 

Wanita Katolik Indonesia dapat menjadi anggota Gereja dan Negara yang 

wajar.” 

26 Juni 1924 

Hari itu di Gedung Susteran Fransiskanes, Kidul Loji, (Jl. Senopati) 

Yogyakarat berkumpul sekitar 20 Ibu dan gadis-gadis, yang sebagian besar 

adalah para buruh wanita pabrik cerutu Negresco.  Dan dengan disaksikan 

oleh Pater van Driessche, tampillah Ibu Soejadi Darmasepoetro utnuk 

menjelaskan maksud dan tujuan didirikannya organisasi Poesara Wanita 

Katolik.  Pada saat itu juga -setelah disetujui hadiri -resmilah berdiri 

organisasi ini. Pengurus yang terpilih pada waktu itu adalah: Ketua, Ibu C. 

Hardjodiningrat; Penulis, Ibu Yosephine Suratimah dan Ibu Th. 

Hardjosubroto; Bendahari, Ibu C. Moerdoatmodjo; dan Pater J. Strater SJ 

sebagai Penasihat Rohani. 

 

20-22 Desember 1928 

Wanita Katolik menjadi salah satu organisasi yang memprakarsai 

diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I.  Bahkan Ibu C. 

Hardjodiningrat, Ketua Poesara Wanita Katolik, ditunjuk sebagai Bendahari 

Kongres.  Selain itu, seorang anggota PWK, Ibu R. Aufrida Sesjomoersandi, 

memperoleh kesempatan membawakan makalah dengan judul: “Orang 

Perempuan dan Masyarakat”. Dan setelah kongres, Ibu C. Hardjodiningrat 
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ditetapkan sebagai Penulis I KPI.  Dan tanggal 22 Desember akhirnya 

ditetapkan sebagai Hari Ibu. 

 

Tahun 1930 

Pada tahun ini muncul keinginan untuk melihat kembali apa yang telah 

dilakukan organisasi ini sejak didirikan.  Maka diadakan Konferensi I untuk 

melihat sejauh mana organisasi ini (telah) berkembang, dan sejauh mana 

organisasi ini harus diarahkan (untuk) berkembang. 

Dalam konferensi ini hadir tujuh Cabang Wanita Katolik dari 

Mataram,  Solo, Klaten, Magelang, Muntilan, Ganjuran, dan Surabaya.  

Peserta konferensi sepakat untuk membentuk Pucuk Pimpinan Pusat Wanita 

Katolik yang diketuai Ibu C. Hardjodiningrat dengan dibantu seorang Muda 

Wanita Katolik (MWK) yang dimaksudkan sebagai lembaga pengkaderan 

calon-calon pimpinan.  Keputusan lainnya adalah mendirikan Kongregasi 

Maria di setiap paroki sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan rohani 

anggota. 

 

Tahun 1934 

Pada   tahun   ini   -bertepatan   dengan  Dasa  Warsa  I  organisasi   ini 

-diadakan Konferensi II di Surakarta yang dipimpin Ibu Maria Soelastri 

(menggantikan Ibu C. Hardjodiningrat yang meninggal dunia tahun 1933).  

Konferensi ini memutuskan untuk mengganti nama Poesara Wanita Katolik RI 

menjadi Pangreh Ageng Wanita Katolik (PAWK) dengan ketua Ibu Th. 

Siswosoebroto.  Konferensi juga berhasil menyusun AD/ART dalam Bahasa 

Jawa yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 

 

Tahun 1936 

Pada tahun ini PAWK mengirimkan Nona Boeniati (setelah menikah 

menjadi Ibu B. Kwari Sosrosumarto) ke kongres Wanita Katolik se Dunia di 

Brussel, Belgia.  Kehadirannya sebagai peninjau itu sekaligus menjajagi 

kemungkinan diterimanya sebagai anggota WUCWO.  Kehadiran Ibu Kwari 

juga dimungkinkan berkat bantuan dana dari Pater Tjiptokusumo. 
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Tahun 1937 

 Pada tahun ini dilangsungkan Konferensi III di Yogyakarta.  

Keputusannya  antara  lain:  mulai  menggiatkan pendirian cabang-cabang 

baru di daerah lain,  dan perlunya  sarana komunikasi  antar  cabang  dalam 

bentuk penerbitan sebuah majalah.  Konferensi ini dipimpin oleh Ibu Th. 

Siswosoebroto dan berhasil memilih Ibu Th. Hardjosoebroto sebagai Ketua. 

 

Tahun 1938 

 

Realisasi dari  keinginan menerbitkan sebuah majalah  sudah  telihat 

dalam Konferensi IV yang dilangsungkan di Muntilan.  Majalah yang 

diredaksi  Ibu Th. Hardjosoebroto  dan  Ibu  C. Suratal itu diberi nama 

SERAT IBERAN.  Selama berlangsungnya  konferensi diadakan juga 

pameran pekerjaan tangan (kerajinan tangan) berupa paramenten yang 

kemudian dihadiahkan kepada paroki masing-masing. 

 

Tahun 1940 

 

Pada tahun ini diadakah Konferensi V di Muntilan.  Inilah konferensi 

terakhir PAWK,  karena  setelah  tahun  ini semua organisasi -termasuk 

PAWK -dilarang sebagai akibat pendudukan Jepang.   Walaupun demikian 

ada anggota  PAWK  yang  menjadi  anggota  Fujinkai  organisasi  wanita 

satu-satunya bikinan pemerintahan pendudukan- atau terlibat dalam 

perjuangan bersama organisasi “ilegal”. 

 

Tahun 1945 

 

Pada tangal 7-15 Desember 1945 berlangsung Kongres Umat Katolik 

Seluruh Indonesia (KUKSI) I sebagai tanggapan atas keluarnya Maklumat 

Pemerintah tanggal 3 November 1945.  Dalam kongres itu anggota PAWK 

membantu sepenuhnya.  Setelah terbentuknya Partai Katolik Republik 

Indonesia (PKRI) –sebagai hasil keputusan KUKSI –Ibu Kwari Sosrosumarto 

(salah seorang tohoh PAWK sebelum dibekukan) ditunjuk sebagai Seksi 

Wanita dalam PKRI 
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Tahun 1948 

Pada tahun ini Mgr. Albertus Soegijapranoto SJ mengajurkan agar 

PAWK dihidupkan kembali.  Alasannya, sebagai wadah untuk menyatukan 

tenaga-tenaga wanita Katolik untuk menangani usaha-usaha di bidang sosial.  

Ibu Kwari Sosrosumarto, sebagai Ketua Seksi Wanita Partai Katolik RI, 

ditunjuk memprakasai Pra-konferensi di Yogyakarta utnuk menghidupkan 

kembali organisasi Wanita Katolik.  Maka, pada tanggal 12 Desember 1948 

resmilah “berdiri kembali” organisasi Wanita Katolik dengan nama Wanita 

Katolik RI (WKRI) 

 

Tahun 1950 

Pada tahun ini dilangsungkan Konferensi I di alam kemerdekaan. 

Konferensi yang diadakan di Yogyakarta itu dihadiri oleh 52 cabang WKRI 

yang sudah berdiri.  Pada konferensi ini diputuskan untuk memilih Santa 

Anna sebagai Santa Pelindung WKRI, dan tanggal 26 Juli dijadikan hari 

pestanya.  Hasil lainnya adalah disahkannya AD/ART oleh Mgr. 

Soegijapranoto pada tanggal 24 Januari 1950. 

Konferensi berhasil menyusun kepengurusan sebagai berikut: Ibu 

Kwari Sosrosumarto (Ketua),  Ibu D. Kasidjo (Wakil Ketua I), Ibu V. 

Sutandar (Wakil Ketua II), Ibu Brotowardojo (Sekretaris I), Ibu Soegeng 

Winatasastra (Sekretaris II), Ibu Johanna Soewanti (Bendahara I), dan Ibu 

Sudarussalam (Bendahara II) 

 

Tahun 1951 

Pada tahun ini dilangsungkan Konferensi II di Semarang untuk 

membahas kembali AD/ART yang telah disahkan setahun sebelumnya.  

Keputusan lainnya adalah dipakainya Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar resmi organisasi (sebelumnya masih memakai Bahasa Jawa).  

Konferensi ini juga membahwa terpilinya Ibu V. Sutandar (wakil WKRI 

dalam Kowani) sebagai anggota „Panitia Nikah Talak Rujuk (PNTR) yang 

bertugas membahas Rancangan Undang-Undang Perkawinan. 
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Tahun 1952 

Dengan adanya AD/ART membuat kesempatan bagi organisasi ini 

untuk memperoleh status badan hukum.  Pada tanggal 5 Pebruari 1952 

resmilah diperoleh status badan hukum berdasarkan Daftar Penetapan Menteri 

Kehakiman No. J.A.5/23/8 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI, 

22 Pebruari 1952 No.16. 

Pada tahun itu juga dilangsungkan Kongres I di Surakarta yang 

dihadiri oleh cabang-cabang baru dari luar Jawa seperti Bali dan Flores.  Salah 

satu keputusan kongres adalah membentuk tiga Komisariat Daerah (Komda) 

yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Selain itu juga diputuskan 

adanya Lambang (panji) Wanita Katolik RI 

 

Tahun 1953 

 

Pada tahun ini Sekretariat Wanita Katolik RI dipindahkan ke Jakarta.  

Walaupun demikian di Yogyakarta tetap dibentuk pengurus untuk membantu 

pengurus pusat dalam masa peralihan itu.  Adapun pengurus di Yogyakarta itu 

adalah: Ibu Brotowardojo (Ketua), Ibu Th. Soemarto (Penulis), dan Ibu 

Johanna Soewanti (Bendahari). 

 

Tahun 1954 

 

Pada tahun ini dilangsungkan Kongres II di Jakarta bertepatan dengan 

Dasa Warsa III organisasi ini.  Dalam kongres ini hadir 42 cabang.  Kongres 

juga mengeluarkan dua resolusi kepada pemerintah untuk: (1) meninjau 

kembali keputusan tahun 1953 yang berisi larangan masuk bagi orang asing 

(termasuk misionaris); dan (2) meninjau kembali realisasi pelaksanaan PP-19 

tentang Undang-Undang Perkawinan yang memberi tunjangan kepada 4 orang 

istri, karena Wanita Katolik RI menganut prinsip monogami. 

Adapun keputusan lainnya adalah anjuran untuk mendirikan DPD, 

DPC, dan Ranting Wanita Katolik RI.  Sedangkan pengurus yang terpilih 

adalah: Ibu Kwari Sosrosumarto (Ketua), Ibu V. Sutandar (Wakil Ketua), Ibu 

Wignjanto (Sekretaris), dan Ibu Is Subagus (Bendahari). 
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Tahun 1956 

Tahun 1956 dilangsungkan Kongres III di Malang.  Kongres 

berkeputusan untuk mendirikan „Yayasan Salib Kuning‟ dengan tugas 

memperdalam soal-soal pendidikan, terutama bagi para pemudi, dan untuk 

mengintensifkan dan memperluas usaha-usaha sosial yang dilaksanakan oelh 

Cabang-Cabang Wanita Katolik RI di seluruh Indonesia.  Dalam prakteknya 

yayasan ini juga mengkoordinir kegiatan ziarah ke tempat-tempat suci umat 

Katolik di luar negeri seperti: Romo, Paris, Lourdes, Fatima, Madrid, dan 

Yerusalem. 

 

Tahun 1959 

 

Kongres IV Wanita Katolik RI dilangsungkan di Yogyakarta pada 

tahun 1959.  Bertindak sebagai ketua panitia adalah Ibu W. Soebari.  Salah 

satu keputusan kongres adalah membentuk sejumlah koordinator 

(koordinatris)  untuk setiap daerah  karena wilayah keuskupan dirasakan 

terlalu luas untuk dijangkau Komda.  Keputusan lainnya adalah Cabang 

dengan nama hirarki Gereja kemudian diganti dengan hirarki pemerintah 

(kecamatan). 

 

Tahun 1961 

 

Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah Kongres V pada tahun 

1961.  Salah satu keputusannya adalah membubarkan Yayasan Salib Kuning.  

Pada tahun ini juga Ibu C. Soeparni Moeliono, SH dan Ibu F. Doeriat 

mewakili Wanita Katolik RI dalam perayaan Setengah Abad WUCWO di 

Roma, Italia. 

 

Tahun 1963 

 

Pada tahun 1963 dilangsungkan Kongres VI di Bandung. Salah satu 

keputusan kongres adalah mengadakan perayaan Panca Windu Wanita Katolik 

RI secara serentak dengan aksi sosial bersama.  Kongres juga berhasil 

menyusun kepengurusan Ibu F. Doeriat sebagai Ketua. 
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Tahun 1964 

 

Pada tanggal 26 Juni – 26 Juli 1964 dilangsungkan peringatan Panca 

Windu Wanita Katolik RI di Jakarta.  Peringatan  yang  sama juga dilakukan 

di semua DPD.  Bertindak sebagai ketua penyelenggara adalah Ibu D. 

Soejoed.  Perayaan  itu dihadiri dan dibuka oleh  Presiden Soekarno.  Dalam 

peringatan itu  untuk  pertama  kalinya  Mars  Wanita  Katolik  RI  

diperdengarkan.  Mars Wanita Katolik RI adalah ciptaan R.A.J. Sudjasmin 

berdasarkan syair yang disusun oleh Wanita Katolik RI. 

 

Tahun 1965 

 

Pada tahun ini Kongres VII dilangsungkan di Semarang.  Salah satu 

keputusan kongres  adalah  mengganti nama  Komda menjadi Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD).  Penggantian itu dibarengi dengan perubahan 

struktur kepengurusan menjadi sistem presidium yang terdiri atas tiga orang.  

Terpilih sebagai presidium adalah: Ibu C.S. Mustamiruddin, BA (Ketua 

Presidium), Ibu F. Doeriat (Presidium I), Ibu C. Soeparni Moeliono, SH 

(Presidium II), dan Ibu Soenarjo Soerjosoerardjo (Presidium III). Keputusan 

lainnya adalah pembentukan Yayasan Dharma Ibu sebagai penunjang 

pelaksanaan tugas pokok organisasi Wanita Katolik RI. 

 

Tahun 1967 

 

Kongres VIII Wanita Katolik RI dilangsungkan di Jakarta pada tahun 

1967.   Kongres ini berhasil  menyusun  kepengurusan  dengan  komposisi: 

Ibu C.S. Mustamiruddin, BA (ketua), Ibu Fr. R. Siregar (Presidium I), Ibu 

G.H. Soegiarto  (Presidium II).  Diangkat Ibu S. Marsidi, BA sebagai 

sekretaris jendral. 

 

Tahun 1970 

 

Pada tahun 1970 Wanita Katolik RI mengadakan Kongres IX di 

Jakarta.  Kongres  ini  merumuskan  lambang Wanita Katolik RI yang 

disahkan Mgr. Leo Soekoto.  Kongres juga memutuskan bahwa keuskupan 
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dapat menjadi DPD tersendiri.  Dengan demikian maka DPD Jawa Timur 

dipecah menjadi dua: DPD Jawa Timur Keuskupan Surabaya dan DPD 

Keuskupan Malang.  Keputusan lainnya adalah menyeragamkan nama 

lembaga pendidikan di bawah Yayasan Dharma Ibu (YDI) dengan nama 

Indriyasans.  Juga diputuskan untuk mengadakan kongres setiap empat tahun 

(sebelumnya setiap tiga tahun). 

Presidium terpilih adalah: Ibu Fr. R. Siregar (Ketua), Ibu C.S. 

Mustamiruddin BA (Anggota Presidium I), dan Ibu D. Poluan (Presidium II). 

 

Tahun 1974 

 

Pada tahun 1974 Wanita Katolik RI mengadakan Kongres X di 

Yogyakarta.  Kongres berhasil merumuskan beberapa keputusan penting, 

yaitu:  

(1) Kebulatan tekad untuk membantu pemerintak mensukseskan 

pembangunan; dan lebih khsusus, mensukseskan Tahun Wanita Internasional 

1975 di tingkat nasional dan regional. 

(2) Merinci karya pengabdian dalam: Bidang pendidikan dan 

kebudayaan, sosial  ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, 

kerohanian, dan bidang usaha.    

(3) Merumuskan arti lambang Wanita Katolik RI, mengesahkan 

pakaian seragam resmi: kebaya putih- selendang biru dengan kain parang 

kusumo; menyeragamkan nama, mars dan cap, TK Indriyasana. 

Presidium terpilih dalam Kongres adalah: Ibu S. Marsidi, BA (Ketua), 

Ibu R. Takasili (Anggota Presidium), Ibu F. Doeriat (Anggota Presidium), dan 

ketiga presidium mengangkat Ibu C. Poerwanto sebagai Sekretaris Jendral. 

 

Tahun 1978 

 

Kongres XI Wanita Katolik RI dilangsungkan di Jakarta pada tahun 

1978.  Adapun  tema  kongres  adalah: “Peranan Wanita dalam 

Pembaharuan-pembaharuan dalam Keluarga, Gereja, dan Masyarakat”.  
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Kongres juga berhasil menambahkan dua bidang yaitu: Bidang Hukum dan 

Bidang Kaderisasi. 

Susunan pimpinan Pusat  yang terpilih dalam kongres ini adalah: Ibu 

S. Marsidi BA (Ketua Presidium),  Anggota Presidium I Ibu Fr. R. Siregar, 

Ibu R. Takasili sebagai Anggota Presidium II untuk periode 1978-1981. 

Sebagai sekretaris jendral diangkat Ibu Marie Sumual. 

 

Tahun 1981 

 

Pada tahun 1981 di Bandung dilangsungkan Kongres XII Wanita 

Katolik RI.   Adapun  tema pembahasan kongres adalah: “Kebangkitan 

Wanita  dalam  Keluarga, Gereja, dan Masyarakat dalam Era 

Pembangunan”.   Keputusan  kongres yang  perlu dicatat adalah: 

ditegaskannya peran serta Wanita Katolik RI dalam menunjang program 

pemerintah dalam bidang:  PKK, KB, pembudayaan Pancasila, dan 

Pendidikan Gizi. 

Adapun  pimpinan Pusat  yang terpilih dalam kongres ini adalah: Ibu 

A. Sri Soedito (Ketua Presidium), Ibu M.S.M. Beding (Anggota Presidium I), 

Ibu  F. Doeriat  (Anggota  Presidium II)  untuk   masa   bakti  1981-1984.  

Oleh  presidium  disepakati  Ibu Marie Sumual kembali menangani tugas 

selaku Sekretaris Jendral,  yang  pada pertengahan periode dilanjutkan oleh 

Ibu Itje Sutanto. 

 

Tahun 1982 

 

Pada tahun 1982 Wanita Katolik RI ditunjuk sebagai tuan rumah 

penyelenggaraan Konferensi Regional WUCWO Asia Pasifik di Jakarta 

dengan tema Asia Pasific Women and Development. 

Konferensi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Konferensi PBB 

yang diadakan di Copenhagen dengan tema “Equality Development and 

Peace”.  Dalam kesempatan ini Wanita Katolik RI sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari organisasi wanita pada jajaran internasional bersama-sama 

dengan teman seperjuangan se-Asia-Pasifik, meniti kembali apa yang telah 

dilakukan dan apa yang masih dapat dilaksanakan atau ditingkatkan, sesuai 

dengan prioritas untuk kawasan Asia-Pasifik. 
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Konferensi dihadiri oleh utusan „Catholic Women‟s League‟ 

(organisasi Wanita Katolik ) dari 14 negara se-Asia-Pasifik dan dari pihak 

WUCWO (World Union of Catholic Women‟s Organization) hadir Vice 

President General. 

 

Tahun 1984 

 

Kota Surabaya dipilih menjadi tuan rumah Kongres XIII tahun 1984. 

Tema pembahasan kongres adalah: “Wanita Katolik RI dalam Hidup 

Menggereja dan Bernegara”.  Sedangkan sub tema kongres adalah: (a) 

pemantapan iman untuk meningkatkan kerasulan awam, dan (b) pemantapan 

peran ganda wanita dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.  Dalam 

kongres ini dikeluarkan kebijakan Wanita Katolik RI tentang Yayasan Dharma 

Ibu (YDI). 

Presidium Dewan Pengurus Pusat yang terpilih adalah: Ibu F. Doeriat 

(Ketua  Presidium),  Ibu M.S.M  Beding  (Anggota  Presidium  I),   Ibu  

E.T.O. Walanda (Anggota Presidium II)  untuk  periode  1984-1988. 

Presidium mengangkat Ibu Y. Sutopo sebagai Sekretaris Jendral. 

 

Tahun 1988 

 

Pada tahun 1988 Kongres XIV dilangsungkan di Jakarta.  Adapun 

tema kongres adalah: “Pengembangan Wanita Memajukan Bangsa dan 

Negara”.  Presidium yang terpilih adalah: 

BK. Indarwahyanti Graito (Ketua Presidium),  Anggota Presidium I 

Ibu Y. Sutopo, Ibu R. Winarti Siswoyo sebagai Anggota Presidium II.  

Kongres  menetapkan masa  bakti  kepengurusan selama lima tahun yaitu 

1988-1993.  Pada periode ini ditetapkan Ibu M. Gustama Sekretaris Jendral. 

Dalam kongres ini diperdengarkan Hymne Wanita Katolik RI untuk 

pertama kali dan diterima. 

Era ini menfokuskan perhatian pada „Peningkatan kualitas organisasi 

untuk meningkatkan karya pelayanan menuju kehidupan masyarakat adil dan 
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makmur yang merata material dan spiritual‟.  Dijabarkan dalam upaya 

penataan dan penyempurnaan tertib organisasi, peningkatan kualitas wanita, 

peningkatan karya pelayanan serta peningkatan peranserta dalam kehidupan 

mengGereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pada Periode ini evaluasi atas pelaksanaan program kerja sebagai hasil 

keputusan Kongres,  diadakan  dalam Musyawarah Kerja Nasional 

(Mukernas) yang diselenggarakan pada tahun 1991 di Jakarta. 

 

Tahun 1993 

 

Pada tahun 1993 berlangsung Kongres XV di Yogyakarta dengan 

mengetengahkan Tema: „Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

sumbangsih nyata Wanita Katolik RI mengisi PJPT II‟ 

Terpilih sebagai Presidium untuk masa bakti 1993-1998 adalah: BK. 

Indarwahyanti Graito (Ketua Presidium); Ibu Y. Soetopo sebagai Anggota 

Presidium I dan Ibu Vien Suseno Anggota Presidium II dan berdasarkan 

kesepakatan presidium, diangkat kembali Ibu M. Gustama sebagai Sekretaris 

Jendral. 

Kesatuan dan keterpaduan gerak segenap jajaran Wanita Katolik RI di 

dalam menjalankan tugas pengabdian bagi pengembangan Gereja, Bangsa dan 

Negara Indonesia dalam Kongres ini diwujudkan dengan mencanangkan „Tiga 

Program Nasional‟. 

Pertama, dalam upaya menciptakan kehidupan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bertanggung-jawab melalui Program Pengelolaan 

Ekonomi Rumah Tangga (ERT);  kedua, upaya meningkatkan pola hidup 

sehat bagi ibu dan generasi-muda melalui Program Kelangsungan Hidup dan 

Anak.  Dan ketiga, upaya mewujudkan kualitas manusia Indonesia 

diwujudkan melalui jalur pendidikan non-formal dengan menyelenggarakan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mekar Melati  yang  ditujukan bagi wanita 

dan generasi muda. 
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Guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja khususnya 

Program Nasional, pada periode ini diselenggarakan Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) tahun 1995.  Rakernas mengambil tema „Konsolidasi program 

kerja Wanita Katolik RI dalam upaya meningkatkan harkat dan potensi 

wanita‟.  Sebagai perangkat kekuatan organisasi, di samping membahas 

tentang pelaksanaan program kerja, dalam Rakernas ini secara khusus 

diketengahkan permasalahan yang menyangkut upaya peningkatan 

keeffektivan peran dan fungsi Yayasan yang  didirikan Wanita Katolik RI 

yaitu YDI. *** 
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BEBERAPA TOKOH DAN PERISTIWA 

 

1. Ibu RAY Soejadi Darmosepoetro 

“… Bagaimana kalau kita, kaum wanita Katolik pribumi mempunyai perkumpulan sendiri…”. Pendiri Wanita 

Katolik RI.  Foto diambil tahun 1964. 

2. + Ibu C.S. Mustamiruddin 

Dalam Kongres VII dan VIII (1965, 1967) terpilih menjadi Ketua Wanita Katolik RI. 

3. + Ibu B. Kwari Sosrosumarto (1913-1995) 

Mengunjungi WUCWO (1936);  mendirikan kembali Wanita Katolik RI (1949) dan menjadi Ketua (1950-

1959), Menteri Muda Agama Katolik dan meletakkan dasar Ditjen Bimas Katolik Depag RI (1960-1976). 

4. Ibu C. Hardjosoebroto 

Salah satu saksi mata berdirinya “Poesara Wanita Katolik” (26 Juni 1924).  “…berorganisasi boleh, asal tidak 

meninggalkan tugas sebagai ibu rumah tangga…”; menjabat ketua WK (1937-1942) 

5. Kongres VII Wanita Katolik RI di Semarang, 1965.  Keputusan penting a.l. sistem kepengurusan dari Komda 

diganti DPD, mulainya sistem Presidium dan didirikannya Yayasan Dharma Ibu yang mengorganisasi semua 

Yayasan Sekolah yang didirikannya. 

6. Kenangan: Alm. Justinus (Kardinal) Darmajuwono, Uskup Agung Semarang, beserta peserta Kongres VII 

Wanita Katolik RI di Semarang. 

7. Wanita Katolik RI  tercatat  sebagai  salah satu badan pendiri  KOWANI;  selalu ada  anggota  pengurusnya 

yang menduduki posisi penting dalam KOWANI.  Ibu Tien Soeharto memberikan sambutan pada pembukaan 

Kongres KOWANI, dimana Ibu F. Doeriat hadir; temanya “Kondolidasi Organisasi Wanita untuk 

Meningkatkan Potensinya Dalam Pembangunan”. 

8. Wanita  Katolik  dan  Pendidikan.  Kepedulian  khususnya ditujukan kepada pendidikan wanita.   Salah  satu 

foto kenangan masa lampau: SD bersambung dengan SKP (Sekolah Kepandaian Putri) 1928-1934, di bawah 

asuhan Ibu Th. Soalbirah (Siswosoebroto), yang pernah memimpin Konferensi III „Poesara Wanita Katolik‟, 

1937, di Yogyakarta: membuka cabang-cabang baru di daerah lain. 

9. Manado: Ibu-ibu Wanita Katolik Cabang Manado ikut ber‟defile‟. 

10. Hirarki menaruh perhatian pada Wanita Katolik RI. Kenangan: alm. Mgr. Th. Moors MSC menyampaikan 

kotbah dalam Ekaristi Pertemuan Wanita Katolik se-keuskupan Manado, 1970; tercatat adanya TK yang 

diselenggarakan oleh Wanita Katolik RI yang kemudian diserahkan kepada Keuskupan. 

11. Panca  Windu:  26 Juni, 1964.   Mantan  Ketua (alm. Ibu  Kwari Sosrosumarto -paling kiri-)  bersama  staf 

Ketua Panitia. 

12. Panca Windu Wanita Katolik RI diselenggarakan di tiap DPD.  Selain itu diadakan bersama di Istora Senayan 

Jakarta, dimana Presiden Soekarno bersama Ibu Fatmawati hadir.  Di situ untuk pertama kali Mars Wanita 

Katolik garapan RAJ  Soejasmin diperdengarkan. 

13. Kenangan: Badan Kerja Sama (BS) Kristen-Katolik, menerima tamu dari „Melanie Gilde Nedreland‟, Mevrouw 

Tren Deghiaan; kepedulian bersama pada martabat dan peran wanita. 

14. Ibu F. Doeriat 

Duduk di Presidium Wanita Katolik RI (1965-‟67; 1974-‟78; 1981-‟88), di Seksi L.N (1978-‟81); pernah 

menjadi anggota DPR GR Penasihat Yayasan Dharma Ibu. 

15. Ibu V. Soetandar 

Tamat Mendut 1929.  Lama mewakili WKRI di KOWANI; ditunjuk menjadi penilik sekolah yang dikelola 

KOWANI, dipilih menjadi anggota Panitia Nikah Talak Rujuk dalam membahas RUU Perkawinan.  Pernah 

menjadi Wakil Ketua Wanita Katolik RI dalam Kongres 1952 dan 1959; juga sebagai Penilik „Taman Kanak-

kanak‟ Indriayasana seluruh Indonesia. 

16. Ibu R. Siregar 

Mulai aktif di Wanita Katolik RI sejak 1963; menjadi Ketua DPD Jakarta, Ketua KAWI yang ikut menyuarakan 

pembubaran PKI.  Duduk di Presidium Pusat dalam periode 1967-‟70, 1970-‟74 dan 1978-‟81, aktif dalam 

penyegaran  Spiritualitas;  dia salah  seorang  pendiri  Persekutuan Doa Kharismatik Katolik di Jakarta untuk 

Ibu-ibu, „Elizabeth‟. 
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APA-SIAPA 

TOKOH WANITA KATOLIK RI 

 

Pengantar 

 

BAGIAN ini secara khusus akan memaparkan siapa, bagaimana dan 

sampai seberapa jauh para perintis serta beberapa tokoh telah memberikan 

baktinya kepada Wanita Katolik RI baik dalam proses menghadirkan Wanita 

Katolik RI  sebagai salah satu kekuatan Gereja di tengah masyarakat 

Indonesia, maupun di dalam memperjuangkan aspirasi Katolik pada forum 

Nasional dan Internasional. 

Pemaparan ini jauh dari maksud untuk mengkultuskan se-orang tokoh 

sekaligus memperkecil atau bahkan mengenyahkan peran tokoh lainnya.  

Harapan  yang terkandung  hanyalah tertuju pada sikap keteladanan yang 

dapat dipetik,  sehingga kiprah Wanita Katolik RI sungguh mengandung 

makna yang tak ternilai. 

Pemilihan tokoh-tokoh ini tidak didasarkan atas pertimbangan yang 

ketat, tetapi lebih didasarkan atas pertimbangan praktis (ketersediaan data 

tentang mereka) 

Artinya, tidak tertutup kemungkinan masih ada tokoh lain -di luar 

tokoh-tokoh yang dipilih- tetapi tidak dipaparkan. 

Berikut ini diuraikan sekilas perjalanan tentang tokoh-tokoh tersebut. 

1. Ibu R. Ay. M. Soejadi Darmosepoetro 

“… Bagaimana kalau kita -kaum wanita Katolik pribumi -mempunyai 

perkumpulan sendiri…”,  demikian  obsesi ibu yang terlahir dengan nama 

R.A.  Maria  Soelastri  Sastraningrat  ini.  Dia  yang  merupakan  satu-satunya 

wanita Katolik pribumi,  yang  tergabung  dalam  De Katholieke Vrouwen 

Bond (KVB) dan Hoofd Bestuur St. Melania Verenging, merasa tersinggung 

mendengar ucapan seorag wanita Katolik Belanda dalam sebuah forum 

Melania Krans.  “… zullen  ze  zicht  niet  over  het paard getild voelen….?” 

(… apakah mereka tidak akan meresa terangkat ke atas…?) 
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Pada waktu itu angin perubahan memang sedang bertiup di kalangan 

kaum pribumi.  Munculnya berbagai organisasi dengan nasionalismenya 

“memaksa” pihak penjajah untuk tidak lagi meremehkan kaum pribumi.  

Alhasil, di kalangan kaum wanita Katolik Belanda ada upaya untuk 

melibatkan  sebanyak  mungkin kaum wanita Katolik pribumi dalam 

organisasi mereka.  Walaupun demikian upaya itu tidak serta merta mereka 

terima sepenuhnya. 

Maka,  ketika  KVB membuka pintu bagi wanita Katolik pribumi yang 

dapat berbahasa Belanda, hal ini ditolak Ibu Soejadi. “…Tidak. Kami akan 

mengadakan perkumpulan sendiri ….”, jawabnya pada waktu itu, yang 

menunjukkan sikap yang tegas.  Mengapa Ibu Soejadi memiliki ketegasan 

sikap seperti itu? Latar belakang keluarga dan pendidikannya, dapat 

memberikan penjelasan. 

Ibu Soejadi merupakan cucu Paku Alam III yang dikenal sangat 

nasionalis dan ditakuti Belanda.  Dia merupakan salah seorang putri dari 

Pangeran Sastraningrat.  Salah seorang kakaknya, R.A. Sutartinah  (kelak 

menjadi Nyi Hadjar Dewantara) merupakan pendiri organisasi Wanita 

Tamansiswa.  Ibunya sendiri merupakan cicit Pangeran Diponegoro. 

Perpaduan inilah yang memunculkan sikap tegas Ibu Soejadi.  

Ditambah lagi dengan latar belakang pendidikannya yang termasuk “elite” 

karena masuk dalam  sekolah khusus orang Eropa,  Europeesche Lagere 

School milik suster-suster Fransiskanes,  Kidul Loji, Yogyakarta dan 

suaminya  yang selain seorang Vicaris juga menjadi anggota Volksraad.  

Sikap tegas Ibu Soejadi juga dapat dilihat dari salah satu suratnya kepada 

seorang Belanda yang diberi judul Zonder Tropen geen Nederland  (Tanpa 

Negeri Tropika Tidak Ada Negeri Belanda). 

 

2. Ibu C. Hardjodiningrat 

Ketua I Wanita Katolik RI ini adalah adik kandung Ibu Soejadi.  Dia 

yang terlahir dengan nama R.A. Soekirin Sastraningrat ini ketika dipilih 

menjadi Ketua masih berusia sangat muda (ibu muda) dengan usia sekitar 20 

tahun.  Akan tetapi  kemampuannya dalam berorganisasi tidak perlu 

diragukan.  Sebagai bukti dia menjadi salah seorang pemrakarsa diadakannya 
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Kongres Perempuan Indonesia (KPI) I tahun 1928 (cikal bakal Kowani).  

Bahkan, karena kemampuannya mengadakan lobi, maka seorang anggota 

Wanita  Katolik  RI,   Ibu  Aufrida  Soeryomoersandi  memperoleh 

kesempatan membawakan makalah Orang Perempoean dan Masyarakat 

dalam kongres tersebut.  Di samping itu Ibu Soegeng Winatasastra 

memperoleh kesempatan mewakili Wanita Katolik RI. 

Karena kemampuannya juga, Ibu Hardjodiningrat diberi kepercayaan 

memegang jabatan Bendahara dalam struktur organisasi KPI; suatu jabatan 

yang dipegangnya sampai tahun 1930.  Dalam struktur organisasi Wanita 

Katolik RI dia memegang jabatan ketua sampai dengan meninggalnya pada 

tahun 1933, satu tahun  sebelum diadakannya konferensi tahun 1934.  

Kekosongan jabatan itu diisi oleh Ibu Maria Soelastri (adik kandung Mgr. 

Djajasepoetra SJ) 

 

3. Ibu Th. Hardjosoebroto 

“… berorganisasi boleh, asal tidak meninggalkan tugas sebagai ibu 

rumah tangga…”,  demikian  prinsip  yang dipegang teguh Ibu 

Hardjosoebroto dan dipraktekkan selama dia menjadi ketua organisasi pada 

periode 1937-1942.  Prinsip itu diwujudkan dengan mengakhiri setiap rapat 

sebelum jam 13.00.  Mengapa? Menurut Ibu Hardjosoebroto, tugas seorang 

ibu adalah melayani suami yang pulang dari kantor dan anak-anak yang 

pulang dari sekolah. 

Itulah prinsip hidup Ibu Hardjosoebroto yang menghadiri langsung 

rapat pembentukan organisasi Wanita Katolik RI tanggal 26 Juni 1924.  Pada 

saat itu dia adalah guru pada HIS Putri Susteran St. Fransiskus, Kidul Loji, 

Yogyakarta, tempat di mana pengumuman itu dikumandangkan.  Bukan 

karena kehadirannya, melainkan karena kemampuannya, Ibu Hardjosoebroto 

kemudian ditunuk sebagai Penulis dalam kepengurusan I Wanita Katolik RI. 

Sebagai seorang guru, Ibu Hardjosoebroto harus patuh pada perintah 

atasan.  Maka, pada tahun 1926 dia harus rela meninggalkan Wanita Katolik 

RI karena ditugasi mendirikan sekolah (Eerste Meisje Melania School) di 

Solo.  Kepindahan itu tidak dengan serta merta menyurutkan keterlibatannya 

dalam tubuh Wanita Katolik RI.  Sebagai bukti dia berhasil mendirikan 
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Wanita Katolik Cabang Surakarta pada tahun 1928.  Ini merupakan sesuatu 

yang harus dipuji, jika dilihat dari kesibukkannya sebagai pendiri sekaligus 

Kepala Sekolah  (1926-1929).  Di samping itu dia juga memikirkan 

bagaimana memberikan pengetahuan kepada para wanita yang sudah tidak 

lagi bersekolah.  Akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan sebuah 

perkumpulan  untuk melatih ketrampilan kepada mereka yang putus sekolah 

yang diberi nama perkumpulan St. Agnes (Meisjes St. Agnes). Perkumpulan 

ini memberikan bekal ketrampilan dalam hal jahit-menjahit, memasak, dan 

keorganisasian.   Hasil nyata dari lembaga ini terlihat pada saat 

berlangsungnya KUKSI I tahun 1945 saat Ibu Hardjosoebroto ditunjuk 

sebagai seksi konsumsi. 

Aktivitasnya dalam Wanita Katolik Cabang Surakarta mengantarkan 

Ibu Hardjosoebroto  ke pucuk pimpinan Wanita Katolik RI  (waktu itu 

bernama Pangreh Ageng Wanita Katolik) pada tahun 1937.  Jabatan itu 

dipegangnya sampai masa pendudukan Jepang.  Semasa menjadi ketua, satu 

gebrakan yang dilakukannya adalah menerbitkan majalah Serat Iberan  pada 

tahun 1938 sebagai redaktur bersama Ibu C. Soeratal. 

Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi Ketua Fujinkai Kecamatan 

Lojiwurung, Surakarta, dan Ketua Perwari Cabang Lojiwurung sebelum 

menjadi Seksi Wanita pada Partai Katolik RI yang berdiri menyusul KUKSI 

1945.  Pada KUKSI 1948, Ibu Hardjosoebroto diminta oleh Mgr. 

Soegijopranoto untuk menghidupkan kembali Wanita Katolik RI.  Akhirnya 

bersama Ibu Kwari, ia berhasil menghidupkan kembali Wanita Katolik RI. 

 

4. Ibu B. Kwari Sosrosumarto 

Ibu ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan organisasi ini 

di forum internasional.  Pasalnya, pada tahun 1936 ia yang pada waktu itu 

masih bernama Nona Boeniati -dikirim Wanita Katolik RI sebagai peninjau 

pada kongres WUCWO di Brussel, Belgia.  Tetapi keterlibatannya dalam 

organisasi ini kemudian menjadi terhampat karena pendudukan Jepang.  Pada 

masa itu dia menggabungkan diri ke dalam Pusat Tenaga Perjuangan Wanita 

Indonesia (PTPWI).  Barangkali karena perannya dalam organisasi itu juga 

yang membuatnya ditunjuk duduk pada Seksi Wanita Partai Katolik RI yang  
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berdiri pada tahun 1945.  Dengan kedudukan itu Ibu Kwari mewakili Wanita 

Katolik RI -waktu itu bernama Bagian Wanita Partai Katolik RI- dalam 

Kongres V Kowani (1946-1947) bersama Ibu Soegeng Winatasastra 

(Bendahara, 1946-1948), dan Ibu Brotowardojo (Sekretaris, 1946-1948, dan 

Pembantu pada tahun 1949). 

Pada saat berlangsungnya KUKSI II tahun 1949, Ibu Kwari 

menyampaikan gagasan untuk menghidupkan kembali Wanita Katolik RI.  

Oleh karena gagasan itu disambut baik oleh utusan-utusan daerah, diprakarsai 

adanya Pra-konferensi Wanita Katolik RI pada tahun itu juga. 

Hasil positif dari Pra-konferensi itulah yang mendorong 

diselenggarakannya konferensi pertama di alam kemerdekaan pada tahun 

1950. Dalam konferensi itu Ibu Kwari menduduki jabatan Ketua yang 

dipegangnya sampai tahun 1956.  Dengan kedudukannya sebagai Ketua 

Wanita Katolik RI, dia diminta oleh  Bpk. I.J. Kasimo  Ketua Partai Katolik 

RI (PKRI) dan Mgr. Albertus Soegijapranoto SJ, untuk duduk dalam Seksi 

Wanita PKRI. 

Kedudukan itu yang membawanya menduduki beberapa jabatan 

penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1950-1953 dia menjabat Kepala 

Jawatan Sosial Karesidenan Kedu,  Jawa Tengah.  Setelah  itu diangkat 

sebagai Kepala Seksi Fakir Miskin Seluruh Indonesia di bawah Kementerian 

Sosial pimpinan Ibu Maria Ulfah Santoso.  Jabatan ini dipegangnya sampai 

tahun 1966.  Pada saat itu Presiden Soekarno menghendaki seorang wanita 

duduk dalam Kementerian Agama. Maka pada tahun 1966 Ibu Kwari 

“terpaksa” dan dengan berat hati meninggalkan tugasnya di Departemen 

Sosial yang sebenarnya sangat disukainya.  Ibu Kwari akhirnya menjabat 

Menteri Muda Agama Katolik  (selanjutnya menjadi Ditjen Bimas Katolik) 

sampai tahun 1976. 

Di tengah kesibukannya karena begitu banyak jabatan itu, Ibu Kwari 

masih sempat memperhatikan kepentingan Wanita Katolik RI.  Sebagai bukti 

pada tahun 1957 -dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan Kowani 

bersama Ibu Wignjanto untuk memenuhi undangan Departemen Pendidikan 

Amerika Serikat-  ia  mengunjungi markas besar Catholic Relief Service 

(CRS) di New York  dan  markas  besar WUCWO di Paris untuk 
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mendaftarkan Wanita Katolik RI sebagai anggota WUCWO.  Setelah itu Ibu 

Kwari  praktis  tidak lagi terlibat sebagai pengurus Wanita Katolik RI.  

Jabatan yang dipegangnya setelah itu adalah menjadi anggota Badan Sensor 

Film (BSF) sejak tahun 1961 sampai tahun 1973. 

Dalam kerapuhan seorang yang berusia 82 tahun, sosok panutan 

Wanita Katolik RI ini meninggal pada tanggal 7 September 1995. 

 

5. Ibu V. Sutandar 

Alumna “Padepokan Mendut” tahun 1929 ini boleh dikatakan 

merupakan tojoh yang paling lama mewakili Wanita Katolik RI dalam 

organisasi Kowani, selain Ibu Kwari Sosrosumarto.  Pada mulanya, tahun 

1950,  ia ditunjuk sebagai  penilik sekolah-sekolah yang dikelola Kowani. 

Pada tahun 1951 dipilih menjadi anggota Panitia Nikah Talak Rujuk (NTR) 

yang bertugas membahas rancangan  Undang-Undang Perkawinan. Setelah 

itu, pada tahun 1964, diutus Kowani untuk mengadakan kunjungan balasan 

atas undangan Wanita Katolik Hungaria.  Tugasnya antara lain mendidik dan 

mempersiapkan staf KBRI Budapest dalam hal tari-tarian dan masak-

memasak sebagai bagian dari persiapan mengikuti World Fair. Pada saat 

kunjungan itu  Ibu Sutandar  berkesempatan  menghadiri  perayaan Hari 

Buruh Hungaria.  Dan pada  tahun 1969  beliau masih dipercaya untuk 

menjadi pembicara dalam Seminar Mapram dan Pembangunan dengan 

menyampaikan rmakalah tentang Aspek Moral dari Mapram dan 

Pembangunan. 

Kedudukan strategis dalam Kowani itu tidak lepas dari peran 

sentralnya dalam Wanita Katolik RI.  Ibu dari Ketua Wanita Katolik RI 

periode 1988-1993 dan 1993-1998 ini pernah menduduki jabatan strategis 

dalam Wanita Katolik RI.  Misalnya, pada tahun 1952 menduduki posisi 

Wakil Ketua II, era tahun 1956 sampai 1965 menjabat Ketua Umum, dalam 

kepengurusan YDI-Pusat yang berakhir tahun 1995 secara resmi masih 

mengemban tugas sebagai Penilik Taman Kanak-Kanak Indriyasana sampai 

tahun 1992 masih mengelola Taman Kanak-Kanak Indriyasana yang didirikan 

oleh Wanita Katolik RI Cabang Fransiskus Asisi Tebet, Jakarta 
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6. Ibu C. Soeparni Moeliono SH 

Tokoh ini memegang posisi puncak dalam Kowani pada periode 

genting, transisi dari Orde Lama Orde Baru.  Ini sekaligus menunjukkan 

bahwa Wanita Katolik RI dipercaya mampu mengendalikan organisasi pada 

situasi kritis.  Pasalnya, ibu yang dipilih menjadi Ketua Wanita Katolik RI 

pada tahun 1961 ini ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Kowani pada tahun 

1964, tatkala pimpinan pada waktu itu (Gerwani) dilepas dari jabatannya 

setelah manuver Gerwani sebagai onderbouw PKI berhasil dibaca.  Bahkan, 

jabatan ketua Periodik juga dipegangnya untuk periode 1966-1969. 

Ini semua dimungkinkan karena peran sentralnya dalam kegitan 

Kowani periode itu.  Misalnya saja,  pada tahun 1964 ditunjuk sebagai 

anggota Panitia Perumus Arti dan Makna Hari Wanita Internasional.  Lalu 

pada  tahun 1965 menjadi  ketua  Panitia Peringatan Hari Ibu.  Pada tahun 

yang sama juga memberikan ceramah dalam Seminar Pendidikan Aksarawan 

Baru. 

Dalam forum WUCWO, Ibu Soeparni tercatat mewakili Wanita 

Katolik RI ketika pada tahun 1961 bersama Ibu F. Doeriat menghadiri 

Peringatan Setengah Abad WUCWO di Roma, Italia. 

 

7. Ibu C.S. Mustamiruddin, BA 

Tokoh ini muncul ketika Kowani dihadapkan pada situasi kritis 

sebagai dampak dari  peristiwa G.30.S.PKI.  Pada tahun 1965 sebagai 

misalnya -dia ditunjuk sebagai juru bicara Kowani ketika menyampaikan 

resolusi yang isinya mengutuk PKI kepada Ketua Front Nasional.  Setelah itu 

Ibu ini menjadi Anggota Koordinasi KAP-Gestapu (Komite Aksi 

Pengganyangan Gestapu) yang merupakan cikal bakal KAWI di mana salah 

seorang anggota Wanita Katolik RI Ibu Fr. R. Siregar ditunjuk sebagai Ketua 

pada saat didirikan (9 Maret 1966). 

Setelah Orde Baru pun ibu ini masih mendapat tugas yang „berat‟ 

karena harus melakukan diplomasi dengan organisasi wanita di tingkat 

internsional, menyusul gagalnya kudeta PKI dan lahirnya Orde Baru.  Maka 

pada tahun 1967 Ibu Mustamiruddin berangkat ke Belanda untuk 
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menghubungkan  Kowani dengan NVC (Nederlanse Vrouwen Comite).  

Ketika kasus korupsi merebak pada tahun 1970,  kembali  tokoh ini yang 

harus menandatangani surat pernyataan anti korupsi yang dikeluarkan 

Kowani. 

Dalam situasi tegang dan kritis akibat peristiwa G.30.S. ibu 

Mustamiruddin masih sempat mewakili Wanita Katolik RI dalam kongres 

WUCWO tahun 1967 di Roma. 

Jabatan pimpinan yang telah diemban tokoh ini adalah selama dua 

periode yaitu tahun 1963-1965 dan 1965-1967 menjabat sebagai Ketua 

Presidium; pada periode 1967-1969 sebagai anggota Presidium. 

 

8. Ibu Dr. Y.W. Gautama 

Tokoh ini dikenal sebagai spesialis Seksi Kesehatan Wanita Katolik 

RI.  Posisi ini memang tepat karena tokoh ini adalah seorang dokter spesialis 

anak yang dalam kesehariannya menekuni tugas di RS. St. Carolus, Jakarta. 

Untuk periode 1988-1993 menjabat sebagai Ketua Yayasan Dharma 

Ibu Pusat dan selaras dengan profesinya, tokoh inilah yang dengan ulet 

menekuni tugas sebagai Pengelola PKHA (Proyek Kelangsungan Hidup 

Anak) yang pertama. 

Selain jabatan-jabatan itu, Ibu Gautama juga beberapa kali menjadi 

utusan Wanita Katolik RI ke Kongres WUCWO.  Sebagai contoh adalah 

Kongres WUCWO di Kanada  (1983) dan London (1988).  Bahkan, Ibu 

Gautama pernah menyampaikan makalah dalam Kongres WUCWO tentang 

keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia. 

 

9. Ibu A. Sri Soedito 

Nama Ibu ini selalu akan disebut jika membicarakan kiprah Wanita 

Katolik RI di forum internasional (WUCWO).  Pasalnya, dia adalah pejabat 

Seksi  Luar  Negeri  Wanita Katolik RI  periode 1974-1978 dan 1978-1981 ini,  
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dan merupakan orang pertama Wanita Katolik RI yang diangkat menjadi 

pengurus (board member) WUCWO pada tahun 1975.  Jabatan yang 

dipegangnya pada waktu itu tidak tanggung-tanggung, karena memegang 

posisi sebagai Public Relation (humas) WUCWO sekaligus anggota Seksi 

Ekumene.  JAbatan ini bahwkan dipegangnya selama tiga periode -maksimum 

menurut  aturan  WUCWO -yaitu  periode  1975-1979,  1979-1983,  dan 

1983-1987. 

Bahkan Ketua Presidium Wanita Katolik RI periode 1981-1984 ini 

diangkat menjadi Vice President WUCWO Asia Pasifik selama dua periode, 

1979-1983 dan 1983-1987.  Tokoh  ini membuat Wanita Katolik RI 

“disegani” dalam forum WUCWO, apalagi kalau hanya untuk wilayah Asia 

Pasifik.  Buktinya, pada periode kepengurusannya, Wanita Katolik RI diberi 

kepercayaan menjadi tuan rumah WUCWO Asia Pasific Regional Conference 

pada tahun 1982. 

 

10. Ibu Bernardine Wirjana MSW 

Ibu ini merupakan pengganti Ibu Sri Soedito -kakaknya -sebagai board 

member WUCWO periode 1987-1991 dan 1991-1995.  Sebelumnya dia 

menjabat Seksi Bidang Studi dan Konsultasi serta Seksi Luar Negeri.  

Direktur Christian Children‟s Fund (CCF) ini adalah Panitia Pengarah pada 

konferensi regional Asia Pasifik tahun 1982.  Di dalam forum ini dia juga 

membawakan makalah dengan judul Promotion of Family Life. 

Selama beberapa periode, di lingkungan badan pengurus DPP Wanita 

Katolik RI tokoh ini mengambil peran dalam Seksi Bidang Studi dan 

Konsultasi juga Seksi Luar Negeri. 

Dalam forum Kongres WUCWO, dia dua kali menjadi utusan Wanita 

Katolik RI yaitu pada tahun 1983 di Kanada dan 1988 di London.  Dengan 

kedudukannya dalam board member WUCWO juga, maka Ibu Bernardine 

ikut menandatangani Deklarasi Bali tentang kependudukan pada tahun 1991. 

Dalam kegiatan sehari-hari ibu Bernardine dikenal sebagai Direktris 

Christian Children‟s Fund (CCF) 
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11. Ibu Soenarjo Soerjosoerardjo 

Keterlibatan tokoh ini dalam  forum WUCWO dimulai pada tahun 

1964 ketika menghadiri Study Days yang diadakan di Roma.   Dalam forum 

ini dia membawakan makalah yang menjelaskan tentang Pancasila yang 

mendapat sambutan posirif dari peserta.  Dipilihnya tokoh ini sebagai utusan 

disebabkan perannya dalam Wanita Katolik RI maupun dalam menjajagi 

kemungkinan keanggotaan penuh periode 1952-1956; hal ini dimungkinkan 

karena saat itu dia menjabat sebagai Seksi Luar Negerei DPP yang terus 

mengadakan kontak dengan WUCWO.  Dia juga adalah anggota presidium 

Wanita Katolik RI periode 1965-1967. 

Pada tahun 1966 Ibu Soenarjo kembali memperoleh kesempatan 

menghadiri Study Days WUCWO di Paris.  Pada tahun 1969 kembali 

memperoleh kesempatan yang sama, juga di kota yang sama.  Dan pada tahun 

1974 -bersama Ibu F. Doeriat- menjadi utusan Wanita Katolik RI ke Kongres 

WUCWO yang diselenggarakan di Tanzania. 

 

12. Ibu R. Takasili 

Dalam tubuh Wanita Katolik RI, Ibu Rukmini Takasili menjabat 

anggota presidium pada periode 1974-1978 dan 1978-1981. Pada tahun 1979, 

ibu yang sangat yakin bahwa “tiada pengorbanan yang sia-sia” ini menjadi 

utusan Wanita Katolik RI -bersama Ibu A. Sri Soedito -ke Kongres WUCWO 

di Bengalore, India 

 

13. Ibu G.H. Soegiharto 

Pada periode 1961-1963 dia adalah Sekretaris Wanita Katolik RI.  

Jabatan inilah yang membawanya ke organisasi Kowani.  Pada tahun 1964 

diutus Kowani untuk menghadiri Regional Conference ICW (International 

Council of Women) di Manila, Filipina. 

Pada periode kepengurusan 1967-1969 menjabat salah satu anggota 

presidium Wanita Katolik RI.  Dengan jabatan ini Ibu Soegiharto kembali 

ditunjuk sebagai Anggota Komisi Penyaring Kowani (1967). 
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TENTANG NARA SUMBER 

NAMA- nama para Nara sumber yang terpapar di bawah ini adalah 

beberapa dari mereka yang diwawancarai oleh CRI Alocita dalam rangka 

mencari data dan informasi, yang dilakukan tahun 1992 

1. Ibu A. Asmanoe (69) 

Ibu yang sekarang ini menjadi pengusaha taksi sukses di Surabaya ini 

merupakan salah seorang tokoh penggerak Wanita Katolik RI di Surabaya. 

Sebagai istri anggota ABRI, ibu yang masih penuh semangat ini dikenal 

mempunyai hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh pemerintahan.  Hal ini 

sangat mempengaruhi kegiatan Wanita Katolik RI DPD Jawa Timur. Dalam  

struktur organisasi, ia pernah menjadi Ketua Komisariat Daerah Wanita 

Katolik Jawa Timur  pada  tahun 1960-1962. Pada tahun 1965  kembali 

terpilih menjadi Ketua DPD (menggantikan Komda). Pada periode ini ia 

berhasil mendirikan BKOW (Badan Kerjasama antara Organisasi Wanita) 

Jawa Timur. 

 

2. Ibu A. Martoyo (65) 

Ibu ini sudah menjadi anggota Wanita Katolik RI sejak tahun 1957 

yaitu dalam mengurus ranting dan cabang.  Kesempatan menjadi pengurus di 

DPD baru diperoleh pada tahun 1981, Ibu ini menjadi Ketua Presidium 

periode 1981-1984 dan 1984-1988. Sekarang ini ia lebih banyak aktif di 

paroki dan kegiatan PKK. 

 

3. Ibu Dra. Ani Haryadi (42) 

Di kalangan DPD Wanita Katolik DIY tokoh ini dikenal sangat vokal.  

Dia sering membuat  pernyataan  yang  kontrovesial.  Salah satu 

pernyataannya yang keras adalah mengenai regenerasi dan kaderisasi yang 

dirasakan sangat  terhambat.  Dia mulai aktif di  Wanita Katolik sejak tahun 

1978 sebagai salah seorang anggota presidium DPC Kodya Yogyakarta.  

Jabatan selanjutnya adalah Seksi Pendidikan DPD sampai tahun 1988.  

Sekarang,  mantan aktivis  PMKRI ini, adalah salah seorang anggota 

Presidium DPD Wanita Katolik RI DIY 1988-1993. 
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4. Ibu Anna Soekarno (64) 

Ibu ini sudah menjadi anggota Wanita Katolik RI sejak tahun 1950 

sebagai Ketua Cabang.  Waktu itu  ia ditunjuk sebagai wakil Wanita Katolik 

RI di Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Ketika DPD Jawa Timur belum 

dipecah antara Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang, Ibu Anna 

sempat menjadi Ketua II DPD Jatim di bawah Ibu Asmanoe. Waktu itu dia  

menjadi koordinatris untuk Keuskupan Malang. Saat yang bersamaan ia juga 

diwakilkan di Sekber Golkar. Saat itulah dia mengalami sakit yang parah 

menyaksikan peristiwa G.30.S/PKI.  Sekarang  ini lebih banyak aktif di 

paroki, juga menjadi Ketua RT. 

 

5. Ibu C. Soeparni Moeliono SH 

Pada tahun 1961 dia ditunjuk mewakili Wanita Katolik dalam 

perayaan Setangah Abad WUCWO di Roma.  Pada tahun itu ia juga terpilih 

sebagai Ketua Wanita Katolik RI. Ia juga adalah anggota presidium Wanita 

Katolik RI periode 1965-1967; salah seorang tokoh Wanita Katolik RI di 

Kowani.    Bahkan   menjadi   salah  satu  Ketua  Kowani   pada  periode 

1966-1969. 

 

6. Ibu D. Kasidjo (82) 

Ia merupakan salah seorang pencetus berdirinya Wanita Katolik 

Cabang Kebayoran tahun 1930. Alumna sekolah Mendut ini juga pernah 

menjadi Wakil Ketua I Wanita Katolik RI periode 1950 – 1952. 

 

7. Ibu D. Soejoed (62) 

Ibu ini mulai aktif sejak tahun 1954 sebagai sekretaris Wanita Katolik 

Cabang Matraman (1954-1957).  Setahun kemudian dia telah menjadi Ketua 

Cabang Wanita Katolik Jakarta. Pada tahun 1961-1963 sebagai Komisariat 

Daerah (Komda)  Jakarta Raya. Pada periode 1963-1965 menjabat Wakil 

Ketua DPP Wanita Katolik RI.  Dia juga adalah Ketua Panitia Panca Windu 

Wanita Katolik RI; mengundurkan diri dari Wanita Katolik RI pada bulan  
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Mei 1967, menyusul adanya peringatan dari Persit Kartika Candra Kirana 

(Persatuan Isteri Tentara)  tentang larangan keanggotaan rangkap.  Walaupun 

demikian pada periode  1981-1984  ia kembali aktif pada Seksi Kesehatan 

DPP Wanita Katolik RI. Sekarang aktif di paroki Kramat dan juga sebagai 

Ketua RT di kampungnya. 

                

8. Ibu F. Doeriat (78) 

Keterlibatannya dengan Wanita Katolik RI sejak tahun 1932. Pada 

Kongres I sesudah kemerdekaan (1952) dia menjadi ketua penyelenggara. 

Jabatan struktural  dalam organisasi mulai dipegang  pada tahun 1959 sebagai 

Komisaris DPP. Setelah periode itu ibu F. Doeriat memegang posisi presidium  

DPP Wanita Katolik RI periode 1965-1967, 1974-1978, 1981-1984, 1984- 

1988, dan Seksi Luar Negeri periode 1978-1981. Mantan anggota DPR GR  

ini juga adalah penasihat Yayasan Dharma Ibu dan Wakil Ketua Yayasan 

Melania Jakarta. 

 

9. Ibu R. Siregar (68) 

Sebagai pengurus organisasi Wanita Katolik RI, Ibu Siregar mulai 

merintisnya sejak tahun 1963.  Pada periode 1963-1967,  dia adalah ketua 

DPD Wanita Katolik Jakarta. Pada saat tumbangnya Orde Lama.  Ia adalah 

Ketua KAWI yang ikut menyuarakan pembubaran PKI. Dalam organisasi 

Wanita Katolik RI, ia pernah menjabat Presidium DPP Wanita Katolik RI 

pada periode 1967-1970, 1970-1974, dan 1978-1981, maupun pada Seksi 

Sosial-Ekonomi periode 1974-1978. Munculnya Pembaharuan Karismatik 

Katolik membuatnya meninggalkan Wanita Katolik RI dan mendirikan 

Persekutuan Doa Elizabeth Jakarta. 

 

10. Ibu Handono (52) 

Dialah Ketua Presidium DPD Keuskupan Malang  periode 1984-1988 

dan 1988-1993. 
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11. Ibu L. Soeharno (54)  

Awal keterlibatannya  dengan Wanita Katoliksejak masih menjadi 

guru Kutoardjo.  Pada tahun 1956, keterlibatan itu diteruskan ketika di 

Yogyakarta dengan melibatkan diri dalam Seksi Pendidikan DPD maupun 

dalam Yayasan Dharma Ibu DIY.  Dalam kepengurusan periode 1988-1993 

dia menjadi Ketua Seksi  Pendidikan dan Wakil YDI di GOPTKI. 

 

12. Ibu M. A. S. Teko (61) 

Keterlibatannya dalam Wanita Katolik sudah dilakukan sejak masa 

gadis. Tetapi sebagai pengurus organisasi baru diraih pada tahun 1971.  Pada 

waktu itu -sebagai ketua presidium Legium Maria -dia mengajak ibu-ibu 

untuk mendirikan Wanita Katolik Cabang Buah Batu Bandung. Pada tahun 

1972 dia sudah  ditawari menjadi salah satu presidium dibawah Ibu Suradja. 

Pada periode 1974-1976 kembali terpilih menjadi anggota presidium.  

Anggota aktif Bhayangkari ini  sekarang adalah menjadi anggota presidium 

untuk periode 1989-1994, disamping tugasnya dan kesibukkannya  sebagai 

direktris sebuah lembaga pendidikan. 

 

13. Bapak Mikael Slamet (84) 

Dialah tokoh Partai Katolik Jawa Tengah. Dia juga sangat mengetahui 

aktivitas politik Wanita Katolik pada periode-periode genting. Selain itu dia 

juga menjadi Seksi Sosial Keuskupan Semarang sehingga sangat mengetahui 

kegiatan sosial Wanita Katolik DPD Semarang. 

 

14. Ibu Soebari (66) 

Pada tahun 1950-an dia sudah terlibat dalam kegiatan Wanita Katolik 

Kotapraja Yogyakarta. Pada tahun 1959 menjabat sebagai koordinatris untuk 

Wanita Katolik Kotapraja Yogyakarta.  Pada tahun 1965 -ketika DIY 

ditetapkan menjadi DPD tersendiri -dia menjabat sebagai Pembantu untuk 

wilayah Kotamadya Yogyakarta. Pada periode 1965-1966, dia menjabat 

sebagai sekretaris II Wanita Katolik DIY. 
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15. Ibu S. Marsidi BA (76) 

Ibu Marsidi mulai aktif dalam Wanita Katolik RI setelah pindah ke 

Jakarta. Sebelumnya dia adalah wartawati seangkatan dengan Gadis Rasjid. 

Jabatan struktural yang  pernah dipegangnya dalam  kepengurusan DPP 

Wanita Katolik RI adalah beberapa kali menjadi anggota presidium.  Pada 

periode 1967-1970 dia sudah menjadi Sekjen DPP. Dan periode 1974-1978 

sebagai Ketua Presidium.   Jabatan yang sama dipegangnya untuk periode 

1978-1981. Pada periode 1981-1984 memegang jabatan Seksi Kesejahteraan 

Keluarga.  Sekarang  ia lebih banyak aktif dalam kegiatan Marrriage 

Encounter dan Pembaharuan Karismatik Katolik. 

 

16. Ibu Th. Soemarto (68) 

Dialah ketua Wanita Katolik Yoyakarta  pasca-KUKSI. Dia juga 

adalah Ketua Panitia Pembangunan Gedung Wanita Yogyakarta.  Pada tahun 

1959 dia menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinatris Wanita Katolik 

Kotapraja Yogyakarta. Pada tahun itu dia juga ditempatkan sebagai wakil 

Wanita Katolik dalam hubungan keluar. Pada tahun 1965 dia merupakan 

Ketua DPD Wanita Katolik DIY. 

 

17. Ibu Th. Wahyudi (64) 

Jabatan struktural dalam organisasi Wanita Katolik Yogyakarta sudah 

dipegangnya pada tahun 1959. Ibu ini -pada waktu itu -mejabat sebagai 

Pembantu Umum untuk  cabang Bintaran.  Pada tahun 1965,  dia telah 

menjadi Wakil Ketua DPD DIY. Pada tahun 1966 dia menjadi Sekretaris I 

DPD dan merangkap menjadi Wakil Wanita Katolik dalam Front Katolik. 

Pada  tahun 1972  jabatan  Seksi  pendidikan  dipegangnya.   Pada  tahun 

1975-1978 menjabat sebagai Seksi Kerohanian merangkap Wakil Wanita 

Katolik  dalam  GOPTKI  Tingkat I. Pada periode 1978-1981 memegang 

Seksi Pendidikan/Kerohanian. Jabatan yang sama juga dipegangnya pada 

periode 1981-1984. 
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18. Ibu V. Sutandar (80) 

Semangat melayani sesama sudah melekat erat pada diri Ibu Sutandar 

ketika masih menjadi siswi di Mendut. Setelah lulus (1929) sudah mulai 

mengajar di Purworejo. Jabatan struktural dalam organisasi mulai dipegamg 

sejak KUKSI ketika Wanita Katolik RI dihidupkan kembali. Pada waktu itu 

dia mejabat sebagai Wakil Ketua II.   Pada tahun 1950 dia sudah menjadi 

wakil Wanita Katolik RI dalam Kowani.  Pada tahun 1951 duduk dalam 

panitia Nikah Talak Rujuk (NTR) yang bertugas membahas Undang-Undang 

Perkawinan. Pada tahun 1954 terpilih sebagai Wakil Ketua Wanita Katolik RI. 

Pada periode 1956-1963, dialah ketua Presidium DPP Wanita Katolik RI. 

Sekarang penilik TK Indriyasana seluruh Indonesia, dan memegang seksi 

Pendidikan dalam Yayasan Dharma Ibu Pusat 

 

19. Ibu V. Welerubun (75) 

Sudah aktif dalam Wanita Katolik RI sejak tahun 1950-an, Ibu Vero 

baru menjabat posisi penting pada tahun 1968. Pada waktu itu dia menjadi 

ketua presidium.  Jabatan yang sama dipegangnya pada tahun 1970-1974. 

Oleh karena ada peraturan dari Idhata yang melarang adanya keanggotaan 

rangkap,  jabatan itu dilepas.   Walaupun demikian, pada periode  1982-1986 

ia kembali menjadi presidium Wanita Katolik DPD Jawa Timur. Sekarang 

sibuk menurusi sejumlah TK dibawah naungan Yayasan Dharma Ibu. 

 

20. Ibu Dr.Y.W. Gautama (74) 

Dialah Ketua Yayasan Dharma Ibu Pusat, pengelola Proyek 

Kelangsungan Hidup Anak (PKHA). Karena profesinya sebagai dokter, ia 

selalu menjabat  Seksi Kesehatan untuk hampir semua periode keterlibatan. 

Ibu Gautama juga beberapa kali membawakan makalah dalam forum 

WUCWO. *** 

 


