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Umi Sardjono dan Stigma Gerwani 
Mengapa Tempo menulis kembali riwayat Ketua Umum Gerwani Umi Sardjono. 
Mengingatkan sejarah yang diselewengkan. 

 

Moyang Kasih Dewi Merdeka  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  

i  

Ilustrasi: Kendra Paramita  

 Umi Sardjono memimpin Gerwani menjadi organisasi perempuan paling progresif pada zamannya. .  
 Gerwani ditumpas karena dituduh terlibat dalam G30S. 61912  
 Umi Sardjono cenderung menarik diri setelah ditangkap karena rasa bersalah. .  

 

SESAMA tahanan politik mengingat Umi Sardjono di penjara irit berbicara. Ia pendiam. 
Beberapa saksi menyatakan jarang melihat perempuan yang terlahir dengan nama Suharti 
Sumodiwirjo itu tertawa lepas. Dalam penjara, dia diisolasi. Sering mereka menyaksikan di 
penjara Umi termenung dalam sepi, sendiri, sembari menyulam.    
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Demikian juga saat ia sudah bebas dari penjara. Bekas Ketua Umum Gerakan Wanita Indonesia 
(Gerwani) itu cenderung hidup dalam kesunyian. Ia tak banyak menghadiri pertemuan mantan 
tahanan politik. Kepada beberapa orang yang mengunjungi, Umi jarang sekali mengeluh tentang 
kesulitannya. Pada tahun-tahun menjelang meninggal, Umi kerap ditemui oleh mereka yang 
hendak menggali informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 30 September 1965, dari 
peneliti, wartawan, hingga aktivis perempuan. Tapi, setiap kali ditanyai, Umi cenderung enggan 
berbicara tentang pengalamannya. 

 

Wartawan Tempo saat melawati gang sempit akses rumah Umi Sardjono di jalan Tegalan III, Matraman, Jakarta yang telah dibongkar 

dan diratakan oleh pemilik baru, 29 September 2021. TEMPO/STR/Nurdiansah 

 
 

Saskia E. Wieringa, penulis buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, pernah 
menemui Umi pada sekitar 1981, beberapa tahun setelah ia keluar dari tahanan. Kepada Tempo, 
Wieringa mengatakan saat itu Umi yang terbaring di kasur menyambutnya ramah. Namun 
Wieringa dapat merasakan trauma yang dipendam perempuan itu. Wieringa menghindari 
pertanyaan dengan topik penyiksaan dan periode pemenjaraan Umi. Dia mengingat momen itu 
sebagai pertemuan yang sangat emosional. 

“Ia merasa sangat bersalah, bertanya berulang kali, apa kekeliruanku? Apakah aku yang 
bertanggung jawab atas semua ini?” kata Wieringa menirukan Umi dalam surat elektronik pada 
Sabtu, 18 September lalu. Terasa jiwa Umi masih terguncang bila ia ditanyai sedikit saja tentang 
perempuan-perempuan yang ditangkap dalam operasi militer, dipaksa mengaku sebagai anggota 
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Gerwani, dan kemudian disiksa, dipenjara. Mereka disiksa karena dituduh terlibat dalam 
peristiwa di Lubang Buaya—“mencungkil mata jenderal”, “menyilet-nyilet kemaluan”, “menari-
nari telanjang”—sesuatu yang sama sekali tak benar.   

Tatkala wafat pada 11 Maret 2011, saat berusia 87 tahun, Umi tak meninggalkan tulisan memoar 
apa pun. Padahal dari arsip sejarah Gerwani kita tahu Umi mampu menulis pidato dan laporan 
tentang hak-hak wanita dan perdamaian yang jelas, runtut, serta visioner. 

Pembaca, memasuki hari-hari peringatan peristiwa 30 September 1965, Tempo kembali 
menghadirkan laporan khusus sebagai ikhtiar menguji klaim-klaim sejarah yang diproduksi 
rezim Soeharto seputar tragedi itu. Kami ingin menuliskan riwayat hidup, aktivitas, dan 
pemikiran Umi Sardjono. Umi adalah Ketua Umum Gerwani yang langsung diciduk beberapa 
hari setelah percobaan kudeta terjadi. Umi, yang pada saat itu juga menjabat anggota parlemen, 
ditangkap di Senayan, lalu ditahan di penjara Bukit Duri, Jakarta. Bersamaan dengan itu, padam 
jugalah segala keyakinan dan perjuangan Umi. 

Tempo pernah menerbitkan liputan investigasi mendalam tentang peristiwa pembantaian 1965 
langsung dari para algojonya, juga laporan panjang mengenai sosok-sosok petinggi PKI yang 
dituduh sebagai dalang Gerakan 30 September 1965, seperti Njoto, Sjam Kamaruzaman, dan 
D.N. Aidit. Setiap edisi itu memiliki tantangan masing-masing. Demikian pula saat kami 
menuliskan riwayat Umi Sardjono. 

Tantangan utama menuliskan riwayat Umi adalah banyak saksi kunci yang melihat langsung 
sepak terjang Umi telah menemui ajal. Umi pun nyaris tak meninggalkan jejak yang dapat 
ditelusuri. Seperti dikatakan sebelumnya, dia tak meninggalkan catatan harian, tulisan, atau apa 
pun. Rumahnya di Jalan Tegalan III, Jakarta Pusat, pun kini telah rata dengan tanah. Anggota 
keluarga terdekatnya tak dapat dilacak. Kuburnya pun tak lagi bisa ditemukan. Beruntung, 
sejumlah penulis dan sejarawan sempat mendokumentasikan kisah Umi sebelum kematiannya, 
meski berupa potongan-potongan. Hampir semua narasumber yang Tempo ajak berbicara sepakat 
bahwa Umi adalah sosok yang enggan bercerita banyak. 

Bukan hanya Saskia E. Wieringa yang susah “mengorek” informasi dari Umi. Annie Pohlman, 
peneliti sejarah Indonesia dari Queensland University, Australia, misalnya, yang pernah tiga kali 
bertemu dengan Umi, selalu merasa Umi dilanda kewaspadaan dan ketegangan. Setiap kali 
bertemu di rumahnya di Tegalan, Umi meminta Pohlman berbicara dalam bahasa Inggris. “Dia 
tak mau pakai bahasa Indonesia,” ujar Pohlman dalam wawancara lewat Zoom, 3 September 
lalu. “Sebenarnya dia meminta menggunakan bahasa Belanda saja karena dia fasih sekali, tapi 
saya hanya bisa bahasa Inggris.” 

Umi juga tak mengizinkan wawancara itu direkam. Pohlman hanya diperkenankan membuat 
catatan. Jika terdengar suara tetangga atau langkah orang berjalan di depan rumahnya, Umi 
segera terdiam. Dia baru akan melanjutkan pembicaraan jika situasi sudah benar-benar sepi. Umi 
selalu curiga dirinya senantiasa diawasi, sekalipun pertemuan itu terjadi pada 2005—tujuh tahun 
setelah rezim Soeharto runtuh.  
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Utati dan Mujiati eks Tahanan Politik di Bukit Duri saat ditemui wartawan Tempo di Depok, Jawa Barat, Sabtu 25 September 2021. 

TEMPO/STR/Nurdiansah/ND20210925  

Dari Ruth Indiah Rahayu, yang banyak bertemu dengan Umi sepanjang 2004-2009, kami 
merekonstruksi masa muda Umi. Menurut peneliti IndoProgress Institute for Social Research and 
Education itu, Umi kecil berkesempatan mengenyam pendidikan karena kedudukan ayahnya 
sebagai pamong praja. Umi tekun membaca Habis Gelap Terbitlah Terang karya Kartini, juga 
melahap tulisan-tulisan Karl Marx dan pemikiran Clara Zetkin. Kepada Ruth, Umi bercerita 
tentang siksaan yang ia alami saat ditahan Jepang karena menjadi kurir politik gerakan bawah 
tanah. Umi digantung terbalik seperti kalong dan terpaksa meminum kencing sendiri. Namun 
penyiksaan itu tak membuat Umi berhenti berjuang. Tidak seperti penangkapan pada 1965, yang 
langsung membuat segala gairah Umi padam dan hanya menyisakan trauma mendalam. 

Sejarawan Ita Fatia Nadia, yang juga anak tokoh kelompok Pathuk, Dayino, punya kelekatan 
dengan Umi. Ita memiliki cerita tentang periode pembentukan pemikiran ideologis Umi saat 
terlibat dalam grup Pathuk di Yogyakarta. Tempo juga mengirim orang untuk mereportase 
markas kelompok perjuangan itu di Yogyakarta. Perihal Gerwani dan program-program 
memihak perempuan yang diperjuangkan Umi, kami juga berdiskusi dengan Ita serta Agung Ayu 
Ratih, pendiri Institut Sejarah Sosial Indonesia. Agar tak terjebak dalam glorifikasi, kami 
berusaha membahas kiprah Gerwani secara obyektif dan menyoroti sejumlah pilihan 
kontroversial mereka, seperti kedekatan dengan Sukarno serta sikap mendua mereka mengenai 
poligami dan peperangan. 

Tentunya kami juga sedapat mungkin menjangkau narasumber yang hidup sezaman dengan Umi. 
Meski sudah sepuh, dua mantan tahanan politik, Mudjiati dan Utati, masih dapat berkisah 
tentang masa-masa mereka di penjara Bukit Duri bersama Umi. Mereka juga masih bertemu 
dengan Umi sekeluar dari penjara meski Umi memilih menarik diri dan tak banyak terlibat dalam 
kegiatan kelompok penyintas 1965. 

Adapun penulis Lilik H.S. dan Fransisca Ria Susanti, yang sempat menemui Umi pada akhir 
masa hidupnya, bersaksi tentang nyala yang tetap ada di mata Umi meski trauma puluhan tahun 
telah menggerusnya. Saat membesuk Umi di rumah sakit, Fransisca mendengar perempuan itu 
mantap berucap dengan suaranya yang telah melemah: “Aku belum mau mati sebelum melihat 
ada organisasi wanita seperti yang kita punya dulu.” 
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Pembaca, inilah riwayat Umi Sardjono dan Gerwani yang dilupakan. 

 

Tim Laporan Khusus Umi Sardjono 

Penanggung jawab: 
Nurdin Kalim, Seno Joko Suyono, Stefanus Pramono 

Kepala proyek:  
Moyang Kasih Dewimerdeka 

Penulis:  
Dini Pramita, Hussein Abri Dongoran, Isma Savitri, Moyang Kasih Dewimerdeka, Retno 
Sulistyowati, Riky Ferdianto 

Penyunting:  
Agoeng Wijaya, Bagja Hidayat, Mustafa Silalahi, Nurdin Kalim, Seno Joko Suyono, Stefanus 
Pramono 

Penyumbang bahan:  
Devy Ernis, Shinta Maharani (Yogyakarta) 

Periset foto:  
Gunawan Wicaksono (Koordinator), Jati Mahatmaji, Ratih Purnama 

Penyunting bahasa:  
Edy Sembodo, Hardian Putra Pratama, Iyan Bastian 

Desainer: 
Imam Riyadi, Rio Ari Seno, Riyan R Akbar  

Reporter Moyang Kasih Dewi Merdeka 

 
 
Umi Sardjono G30S Gerwani Orde Baru Partai Komunis Indonesia | PKI  
id.langganan@gmail.com 

 
 

Laporan Khusus 1/9  

Selanjutnya  
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Bubar Jalan Menjelang Kongres Penentuan 
Jauh sebelum memimpin Gerwani, Umi Sardjono menimba ilmu ideologi dari kursus-
kursus politik. Dikenal sebagai feminis yang loyal kepada partai.   

 

Retno Sulistyowati  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  

i  

Sukarno bersama para aktivis perempuan. Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen via 
Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0  

 Kesadaran politik Umi Sardjono terbentuk dari lingkungan keluarga dan kursus-kursus politik. .  
 Mengawali perjalanan dengan menjadi anggota Parindra, organisasi pergerakan nasional yang 

diikuti ayahnya. 61912  
 Ditentang keras ketika akan membawa Gerwani menjadi bagian dari PKI. .  
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PAPAN kayu kecil menempel pada dinding bagian depan rumah bergaya arsitektur kolonial 
Belanda. “ANGKATAN MUDA PATHOOK ’43”, begitu bunyi tulisan di papan itu. Kalimat 
berikutnya tak terbaca lagi karena warnanya telah memudar. 

Rumah jembar di Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta—sekitar 1,3 
kilometer di sisi barat kawasan Malioboro—itu memang tampak telah lama tak terurus. Pagarnya 
berkarat. Cat di dinding, juga di kayu jendela, nyaris habis terkelupas dimakan waktu. Rumput 
liar memenuhi halaman, mengelilingi tanaman liar lain yang sebagian setinggi orang dewasa. 

Delapan dekade silam, pada sekitar 1946, rumah itu menjadi tempat para pemuda terpelajar biasa 
berkumpul. Mereka dikenal dengan sebutan Pemuda Pathuk. Gerakan bawah tanah kelompok 
berideologi sosialis ini kerap mendiskusikan berbagai hal, dari kemerdekaan, nasionalisme, 
internasionalisme, hingga Marxisme. Saat itu musuh mereka adalah fasisme Jepang.  

 
 

Sebelum menjadi Ketua Umum Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Umi Sardjono adalah 
salah satu aktivis kiri yang kerap berkumpul di rumah itu. "Umi Sardjono ikut berdiskusi tentang 
Marxisme di sini," kata Ita Fatia Nadia, Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, Kamis, 30 
September lalu. 

Pentolan gerakan Pathuk ini antara lain Sunjoyo, KRT Yosodiningrat, Umar Joy, Dayino, 
Muhammad Tohib, juga Sjam Kamaruzaman, yang kelak menjadi tokoh kunci Partai Komunis 
Indonesia. Rumah Pathuk pula yang menjadi jujugan Ketua Umum PKI Dipa Nusantara Aidit. 
Penyair terkemuka Chairil Anwar dan maestro seni lukis S. Sudjojono juga sering mampir ke 
rumah itu.  
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Penulis buku berjudul Suara Perempuan Korban Tragedi '65, Ita Fatia Nadia di rumahnya di kampung Ngadiwinatan, Kota Yogyakarta, 

30 September 2021. TEMPO/Shinta Maharani 

Ita adalah putri Dayino, salah satu pendiri Pemuda Pathuk. Suatu hari, pada 1995, dia sempat 
bertemu dengan Umi Sardjono. Kepada Ita, Umi bercerita tentang pengalamannya mendalami 
ideologi dari satu kursus politik ke kursus politik lain, termasuk dalam “Marx House” Pemuda 
Pathuk. "Aku ini dulu ikut kursus Marx House di tempat bapakmu, lho," tutur Ita, menirukan 
Umi. 

Umi juga mengikuti kursus politik Sukarno yang diselenggarakan di sayap selatan Gedung 
Agung, Yogyakarta. Saat itu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Sebelum ke 
Yogyakarta, Umi sempat pergi ke Madiun, Jawa Timur, untuk mengikuti kursus politik Marx 
House Madiun yang diadakan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia dan Pemuda Sosialis 
Indonesia (Pesindo). 

"Saya suka dengan kursus Marx House di Yogya. Kalau Marx House di Madiun, di Pesindo, 
sangat buku-buku. Jadi harus baca buku,” ujar Ita, menuturkan cerita Umi. “Kalau di Yogya 
lebih (membahas) problem fasisme Jepang.” 

••• 

PADA mulanya, Umi Sardjono menjadikan Surastri Karma Trimurti sebagai panutan dalam 
memperjuangkan hak-hak perempuan. S.K. Trimurti adalah wartawan yang juga aktif di Gerakan 
Rakyat Indonesia (Gerindo) pimpinan Amir Sjarifuddin, organisasi yang juga dimasuki Umi.  
 
Tulisan-tulisan Trimurti di majalah yang didirikannya, Pesat, membuat Umi terpesona. Mereka 
akhirnya bertemu saat sama-sama ditahan tentara Jepang. Umi dan Trimurti kemudian 
bersahabat. Umi memanggilnya dengan sebutan akrab “Yu Tri”. 

Duo Umi dan S.K. Trimurti kemudian mendirikan Barisan Buruh Wanita (BBW) agar 
perjuangan buruh perempuan tetap berada di garis perjuangan sosialis. Saat itu buruh perempuan 
di pabrik belum berserikat. Pada 1945, di Kediri, Jawa Timur, diselenggarakan kongres untuk 
membentuk Barisan Buruh Wanita (BBW). 
 
Penyelenggara kongres itu adalah Setiati Surastro, yang nantinya turut mendirikan Sentral 
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Hasil kongres Kediri menetapkan S.K. Trimurti 
sebagai ketua, Umi Sardjono sebagai wakil ketua, dan Siti Asiah Satyagraha dari harian Suluh 
Indonesia sebagai sekretaris jenderal. 
 
BBW adalah bagian dari Barisan Buruh Indonesia (BBI). Organisasi ini didirikan pada 15 
September 1945 untuk memudahkan mobilisasi serikat buruh. BBI membentuk laskar buruh 
pabrik. Adapun BBW dikhususkan untuk perempuan. Dalam kongres, tercetus ide membentuk 
partai buruh. 
 
Pada 1946, BBI melebur ke Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Mereka yang tidak sepakat 
dengan peleburan itu lantas membentuk Gabungan Serikat Buruh Vertikal. Tapi, pada akhir 
1946, keduanya kembali bergabung menjadi SOBSI. BBW ikut melebur. 
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S.K. Trimurti bergabung dengan Partai Buruh Indonesia. Ia lalu diangkat Amir Sjarifuddin 
menjadi Menteri Perburuhan dalam kabinetnya yang dilantik 1947. Setahun berjalan, Kabinet 
Amir Sjarifuddin digantikan Kabinet Hatta (1948-1949). Saat itulah terjadi Peristiwa Madiun.  
 
Sejumlah anggota PKI, termasuk Amir, ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Umi, yang berada di 
bawah koordinasi Pesindo di Madiun, juga ditangkap dan ditahan oleh tentara Indonesia selama 
tiga bulan. Setelah peristiwa itu, Pesindo tiarap. Sedangkan Umi melanjutkan perjuangannya di 
organisasi perempuan. 

••• 

PADA era Konferensi Meja Bundar, 1950, pergerakan perempuan seperti di persimpangan: 
mengikuti kepentingan politik borjuasi perempuan atau mengusung politik anti-imperialisme. 
Kongres Wanita Indonesia sampai bingung menempatkan keanggotaannya dalam Women’s 
International Democratic Federation, yang anti-imperialisme. 

Umi Sardjono yang kecewa karena menilai perempuan absen dari revolusi Indonesia, dan tidak 
berperan dalam kepemimpinan melawan imperialisme, lalu mengajak Tris Metty dari Rukun 
Putri Indonesia dan S.K. Trimurti mendirikan organisasi kemasyarakatan perempuan. Melalui 
kongres di Semarang, 3-6 Juni 1950, dibentuklah Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis). 

Gerwis adalah gabungan enam organisasi perempuan, yakni Rukun Putri Indonesia asal 
Semarang, Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerakan Wanita 
Indonesia (Kediri), Wanita Murba Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruan). 
Tris Metty terpilih sebagai ketua umum. Adapun Umi Sardjono dan S.K. Trimurti menjadi wakil 
ketua I dan wakil ketua II. 

Dalam kongres kedua, pada 1954, Umi terpilih menjadi Ketua Umum Gerwis. Nama Gerwis pun 
diubah menjadi Gerwani. Pada saat itu, S.K. Trimurti mengundurkan diri. Menurut Umi, seperti 
diceritakan Ruth Indiah Rahayu dalam Umi Sardjono: Feminis Marxis yang Menakhodai 
Gerwani, Trimurti mundur karena mempunyai persoalan masa lalu dengan Partai Komunis 
Indonesia. 

Dalam wawancara yang dimuat di Api Kartini pada Juni 1960, Umi menegaskan bahwa Gerwani 
lahir bukan sebagai organisasi pelengkap, melainkan menjawab kebutuhan kaum perempuan. 
Organisasi ini lahir bagi perempuan yang melawan kolonialisme Belanda dan feodalisme serta 
“tak mau lagi jinak-jinak menyerah kepada segala kebuasan penjajah”. “Untuk itulah Gerwani 
dilahirkan,” ucap Umi. 

Di bawah kepemimpinan Umi, keanggotaan Gerwani berkembang pesat. Dalam sambutan 
Dewan Pimpinan Pusat Gerwani pada Kongres III di Solo, 22-27 Desember 1957, disebutkan 
jumlah anggota menjadi 650 ribu orang, meningkat 800 persen dari 80 ribu pada Kongres II. “Di 
seluruh kepulauan sudah ada cabang, termasuk di ibu kota Provinsi Irian Barat, yaitu Soa Siu,” 
demikian tertulis dalam dokumen tertanggal 1 Januari 1958. 
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Dalam kongres tersebut hadir perwakilan dari atau World Women Democratic Federation serta 
utusan dari kaum wanita Mesir. Mengalir pula surat dan kawat, antara lain dari Pimpinan Pusat 
Gerakan Wanita Demokratis Belanda, Komite Wanita Cekoslovakia, Liga Wanita Demokrasi 
Jerman, dan Gabungan Wanita Seluruh Republik Rakyat Tiongkok. Ada pula surat dari Jepang. 
Saat memimpin Gerwani, Umi memang aktif menghadiri berbagai acara World Women 
Democratic Federation di Helsinki, Berlin, Praha, Moskow, Aljir, dan Beijing. 

Perkembangan pesat Gerwani bukan tanpa hambatan. Dalam laporan pada sidang pleno ketiga 
Gerwani, Umi menyebut organisasinya kerap mendapat intimidasi dan fitnah. “Misalnya bahwa 
Gerwani itu kafir dan di beberapa daerah ada ancaman kalau masuk Gerwani rumahnya akan 
dibakar, akan diculik, dan dibunuh,” kata Umi dalam laporannya. Ia meminta kader Gerwani 
menangkis tuduhan itu dengan bekerja lebih ulet, tabah, dan memiliki kewaspadaan tinggi. 

Kongres III mempertegas sikap organisasi dalam membela hak-hak wanita dan anak-anak. 
Gerwani mencatat banyak wanita menjadi korban perceraian yang sewenang-wenang, kawin 
paksa, dan lainnya. Per kuartal ketiga 1956, misalnya, dari jumlah pernikahan sebanyak 297.724, 
angka kasus talak mencapai 136.242 atau 45 persen lebih. 

Gerwani juga menyoroti pendidikan dan kesehatan anak. Aksi pembelaan terhadap anak ini 
dilakukan dengan memperbanyak gedung sekolah dan kursus guru sekolah taman kanak-kanak. 
Dalam kongres dilaporkan sebanyak 179 TK dan 3 sekolah rakyat—setara dengan sekolah 
dasar—telah terbangun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, 
Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. 

Pemikiran yang juga ditawarkan Umi kepada anggota Gerwani adalah menyeimbangkan tugas 
pergerakan dan kewajiban rumah tangga. Umi mendorong kader Gerwani tak mengorbankan 
keluarga demi organisasi. “Pekerjaan organisasi memang berat dan meminta banyak 
pengorbanan karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan untuk membela kepentingan wanita,” 
ujar Umi dalam laporannya pada sidang pleno Gerwani, 16-19 Juni 1956. 
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Sidang Biro Gerakan Wanita Demokratis Sedunia (GWDS). Repro foto: Gunawan Wicaksono, dari koleksi Uchikowati 

Tak hanya berucap, Umi bahkan mendorong pengurus organisasinya memecahkan masalah yang 
dihadapi kader yang memiliki anak jika ditugasi ke luar kota. Di beberapa lokasi sidang, 
Gerwani menyediakan tempat penitipan anak agar kadernya tetap leluasa beraktivitas. 

Menurut Ita Fatia Nadia, ada sederet perempuan pemikir di balik kesuksesan Umi memimpin 
Gerwani. Ia menyebutkan sejumlah perempuan yang juga duduk di jajaran Dewan Pimpinan 
Pusat, seperti Francisca Casparina Fanggidaej, Kartinah Kurdi, Sulami Djojoprawiro, Setiati 
Surasto, dan Salawati Daud. 

Menjelang akhir 1965, Ita menceritakan, friksi besar terjadi. Umi ingin menarik Gerwani 
menjadi organisasi di bawah PKI. Tapi Sulami, Kartinah, dan lainnya menolak. Mereka menilai 
Umi sebagai feminis, tapi sangat patuh kepada partai. “Dan dia sangat Aidit,” Ita 
mengungkapkan hasil wawancaranya dengan sejumlah mantan pemimpin Gerwani. 

Saat itu, Ita menambahkan, PKI berencana membentuk Wanita Komunis, yang 
kepemimpinannya akan diserahkan kepada Umi. Para pemimpin lain menolak karena organisasi 
itu diyakini akan bentrok dengan Gerwani. Penentuan arah Gerwani, apakah akan melebur 
dengan PKI atau tidak, rencananya diputuskan dalam kongres berikutnya, Desember 1965. Tapi 
kondisi berubah total setelah Gerakan 30 September atau G30S. PKI yang didirikan pada Mei 
1914 akhirnya dinyatakan sebagai partai terlarang, hingga dibubarkan pada 1966. 

Reporter Retno Sulistyowati 
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Umi Sardjono G30S Gerwani Partai Komunis Indonesia | PKI  

 

Dari Putri Priayi ke Aktivis Bawah Tanah 
Umi Sardjono lahir dari keluarga priayi Jawa yang terinspirasi Kartini. Bergerilya 
melawan pendudukan Jepang. 

 

Isma Savitri  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  
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Umi Sardjono. repositori.dpr.go.id  

 Umi Sardjono lahir dari keluarga priayi Jawa dan tumbuh menjadi aktivis gerakan perempuan. .  
 Umi banyak terpengaruh buku Habis Gelap Terbitlah Terang karya Kartini. 61912  
 Umi dan suaminya tertangkap tentara Jepang saat menjadi kurir politik di Jawa Timur. .  

 

“AKU tuh saat sekolah cita-citanya sudah tinggi; bukan ingin jadi istri. Waktu itu aku ingin 
memperjuangkan hak perempuan seperti yang dilakukan Kartini,” tutur Umi Sardjono kepada 
Ruth Indiah Rahayu, Ketua Divisi Pendidikan IndoProgress Institute for Social Research and 
Education, pada awal 2000-an. 

Menurut Ruth, pengakuan itu menunjukkan bahwa keinginan memperjuangkan hak perempuan 
sudah muncul sejak Umi masih belia. “Di saat perempuan sebayanya ingin menjadi nyonya 
(menikah), Umi justru memikirkan hak perempuan,” ujar Ruth dalam wawancara via Zoom 
dengan Tempo, Sabtu, 25 September lalu. 

Ketika Ruth menjumpainya, ingatan Umi yang saat itu sudah sepuh mulai lemah. Ruth 
menyebutkan mantan pemimpin Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) tersebut mulai pikun dan 
menderita paranoid akut. Kejadian traumatis yang ia alami selama dipenjara pada masa Orde 
Baru terus menghantuinya. Umi masih merasa terus diawasi hingga akhir hidupnya. 
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Umi Sardjono lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 Desember 1923, dengan nama Suharti 
Sumodiwirjo. Ayah Umi, Ruslan Sumodiwirjo, adalah seorang carik atau juru tulis di 
kawedanan. Adapun sang kakek dulu adalah prajurit Pangeran Diponegoro. 

Setelah kalah oleh Belanda pada 1830, sebagian anggota pasukan Diponegoro mengungsi ke 
Salatiga. Mereka kemudian membuka lahan di sana, termasuk kakek Umi. “Umi mewarisi darah 
pejuang sang kakek, juga bapaknya, yang aktif di pergerakan,” kata Lilik H.S., penulis buku 
Pemenang Kehidupan (tentang penyintas perempuan 1965), pada Kamis, 30 September lalu. 

Tak banyak yang Umi ceritakan kepada Ruth dan Lilik mengenai sosok ibunya. Ruth menduga 
itu karena pada masa lalu peran perempuan dalam rumah tangga cenderung subordinat dari 
lelaki. Namun status Ruslan sebagai pamong praja kawedanan memberi Umi keistimewaan 
untuk bisa belajar di sekolah Belanda buat bumiputra, Hollandsch-Inlandsche School. 

Pada masanya, hanya segelintir orang yang mendapatkan peluang tersebut. Ruslan tak sekadar 
membukakan akses untuk Umi bersekolah, tapi juga mengenalkan putri keduanya ini kepada 
“buku babon” perjuangan perempuan saat itu, Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Raden Ajeng 
Kartini. 

Menurut Ruth, buku tersebut adalah benang merah yang menghubungkan aktivis-aktivis 
perempuan pada masa pergerakan. “Aktivis perempuan selalu membaca Habis Gelap Terbitlah 
Terang. Ini menarik untuk memperlihatkan transformasi kesadaran dari ide Kartini soal 
emansipasi perempuan menjadi suatu gerakan praktis,” tuturnya. 

Selain Umi, aktivis yang membaca buku tersebut pada masa itu di antaranya Siti Soendari 
(wartawan Wanita Swara), Suyatin Kartowijono (salah satu penggagas Kongres Perempuan), 
Surastri Karma/S.K. Trimurti (jurnalis), dan Suwarsih Djojopuspito (pengarang novel Manusia 
Bebas). 
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Umi Sardjono (berdiri, tangan menyandar di pundak kawan), bersama para tokoh perempuan era kemerdekaan di antaranya Rangkayo 

Rasuna Said (duduk paling kiri), Kartinah Kurdi (duduk kedua dari kanan), dan S.K. Trimurti (duduk paling kanan). Repro Foto: 

Gunawan Wicaksono, dari koleksi: Uchikowati 

Bagi Umi kecil, buku Kartini tersebut membawa pengaruh besar. Pikirannya menjadi lebih 
terbuka, terutama soal pentingnya memperjuangkan hak perempuan. Ayahnya yang cukup 
moderat memperbolehkan Umi terus bersekolah. Ayahnya tak ingin Umi seperti ibunya yang 
buta huruf. Umi kemudian melanjutkan sekolah di Semarang dan kuliah di Akademi Sosial 
Politik. 

Ruth mengatakan sebenarnya ada perbedaan ideologi antara Kartini dan Umi dewasa. Sementara 
Kartini berdiri di garis feminisme liberal, Umi adalah seorang feminis sosialis yang dekat dengan 
pemikiran aktivis Marxis, Clara Zetkin. Namun Umi dan Kartini sama-sama memiliki gagasan 
memperjuangkan perempuan dalam hal pendidikan. Mereka memperjuangkan aturan perkawinan 
dini karena hampir pasti itu mencerabut hak anak perempuan bersekolah. Keduanya juga 
antipoligami. 

Kelak, saat Umi dewasa, dua hal itu ia perjuangkan keras di parlemen. “Adapun nilai yang tak 
sempat dipikirkan Kartini tapi kemudian digagas Umi adalah hak-hak normatif perempuan 
pekerja,” ujar Ruth, yang juga kandidat doktor filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. 

Saat berusia 15 tahun, Umi masuk ke organisasi pergerakan. Ia mengikuti jejak kakak lelakinya, 
juga sang ayah, yang aktif di Partai Indonesia Raya (Parindra). Umi tertarik masuk organisasi 
karena Parindra memberikan ruang kepada perempuan dan tidak anti terhadap cita-cita Kartini. 
Namun, menurut Ruth, Umi tak bertahan lama di partai tersebut. Umi menganggap gerakan 
Parindra kurang progresif karena berisi orang-orang tua yang sudah mapan. 
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Menurut Ruth, dalam Umi Sardjono: Feminis Marxis yang Menakhodai Gerwani (IndoProgress, 
2017), Umi kemudian bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Didirikan oleh 
Amir Sjarifuddin pada 1937, Gerindo dibentuk sebagai wadah persatuan berbagai gerakan 
kebangsaan Indonesia. Di dalamnya ada kader partai komunis—yang dibubarkan Belanda 
setelah aksi 1926—seperti Wikana, yang bertugas mengorganisasi pemuda, serta Sutrisno dan 
D.N. Aidit, yang membidangi politik. S.K. Trimurti juga menjadi anggota Gerindo. 

Oleh Gerindo, Umi sempat ditugasi ke Blitar, Jawa Timur. Ia mendapat pendidikan gerakan 
“bawah tanah” dalam melawan fasisme Jepang. Ruth mengatakan strategi ini adalah ciri khas 
obyektif dan subyektif orang-orang “partai komunis” sesudah penghancuran oleh Belanda pada 
1926, ketika para pemimpinnya kocar-kacir karena dibuang atau tak bisa kembali ke Indonesia. 
Daerah gerilya bawah tanah mereka cukup kuat di wilayah barat Jawa Timur, meliputi Madiun, 
Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Blitar. 

Pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, menurut Ruth, peran perempuan tak hanya 
mengurus dapur umum dan menjadi petugas kesehatan. Mereka juga menjadi kurir politik yang 
bertugas di bawah tanah untuk menyampaikan surat rahasia antarkesatuan. Pekerjaan berbahaya 
ini banyak diberikan kepada perempuan karena mereka jarang dicurigai Jepang. Para kurir 
politik, termasuk Umi, biasa menjalankan tugas dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Umi 
bertugas di wilayah barat Jawa Timur, seperti Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Madiun. 

Semasa di Jawa Timur itulah Umi berjumpa dengan Sukisman, sesama gerilyawan bawah tanah. 
Keduanya lantas menikah, tanpa perhelatan karena masih dalam masa perjuangan. Setelah 
menikah, Sukisman mengganti panggilannya dengan Sardjono, yang kemudian diimbuhkan Umi 
ke belakang namanya. Jadilah setelah itu Suharti dikenal sebagai Umi Sardjono. “Suharti 
sebelumnya memilih nama samaran Umi karena panggilan itu mudah diingat,” ujar Ruth. 

Ruth menyebutkan Umi tak banyak bercerita mengenai suaminya. Ia hanya bilang bahwa 
Sukisman biasa dipanggil Bung Kisman dan menyebut diri mereka “suami-istri perjuangan”. 
Adapun menurut Lilik, usia Sukisman lebih tua daripada Umi. “Dia senior dan, setelah ada Partai 
Komunis Indonesia, posisinya cukup kunci di situ. Saya rasa ideologi politik Umi juga 
dipengaruhi suaminya,” kata Lilik. 

Umi dan Sukisman terus melanjutkan tugas masing-masing sebagai kurir politik. Kondisi itu 
membuat keduanya kerap berpisah jalan dan bisa berbulan-bulan tak berjumpa. Ruth 
mengungkapkan pasangan ini tak memiliki anak. Selain menjadi kurir politik, Sukisman bertugas 
mengurus propaganda di stasiun radio bawah tanah. Terkadang Sukisman membawa selebaran 
berisi seruan kemerdekaan Indonesia. Selebaran itu digulung dan diselipkan di dalam setang 
sepeda untuk disebarkan ke desa-desa. 
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Ruth Indiah Rahayu, peneliti dan aktivis perempuan. Dok. Pribadi 

Sebagai pejuang bawah tanah, Umi dan Sukisman juga bertugas menghimpun informasi dari 
sesama gerilyawan ataupun pihak lawan. Keduanya membuka warung makan di depan Hotel 
Centrum—kini bernama Hotel Tugu Sri Lestari—di Jalan Merdeka, Blitar. Umi menuturkan, 
warung itu penting sebagai titik temu gerilyawan dengan aktivis, juga tempat bertukar informasi. 
Saat mereka membayar sesuatu di warung, Umi biasa memberi selebaran rahasia. Tak jarang 
juga tentara Jepang makan di sana. 

Suatu hari pada 1943, gerak-gerik mencurigakan Umi dan Sukisman terendus tentara Jepang. 
Pasangan suami-istri itu akhirnya dibekuk dan dijebloskan ke penjara. Keduanya dituduh 
membantu pemberontakan tentara Pembela Tanah Air pimpinan Supriyadi. Selama menjadi 
tawanan Jepang, Umi yang ketika itu berumur 20 tahun disiksa habis-habisan. Ia digantung 
dalam posisi terbalik seperti kalong, tak diberi makan dan minum. Dalam kondisi itulah Jepang 
melakukan interogasi. Pukulan demi pukulan datang bila Umi masih bertahan dalam diam. 

S.K. Trimurti juga mendekam di rumah tahanan tersebut. Ia mengalami siksaan yang sama 
dengan Umi. Di penjara itulah keduanya berkenalan dan menjadi dekat. Hubungan mereka 
seperti kakak-adik. Umi pun biasa memanggil Trimurti dengan “Yu Tri”. Umi mengaku kepada 
Ruth bahwa ia amat heran karena bisa bertahan hidup walau menerima siksaan kejam. “Kok, aku 
enggak mati-mati, ya? Apa karena aku minum air kencingku sendiri?” tutur Umi kepada Ruth. 

Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, rumah tahanan di Blitar diserbu Front Pemuda Kiri, 
yang pada 10 November 1945 menjadi organisasi resmi Front Pemuda Sosialis Indonesia. 
Serangan ini membebaskan Umi dan Sukisman beserta tahanan lain. Atas prakarsa Wali Kota 
Blitar ketika itu, Umi dan Sukisman mengungsi sementara di rumah Presiden Sukarno. 

Setelah Proklamasi, konflik Indonesia dengan armada Sekutu meletus. Umi pun turun 
memanggul senjata dalam perang mempertahankan kedaulatan Indonesia, sebagai bagian dari 
Laskar Wanita Indonesia (Laswi). Informasi itu didengar Lilik dari Sri Sulistyawati alias Sri 
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Sukatno, wartawan penyintas penyiksaan 1965-1979. Kepada Lilik, Sri yang mantan Sekretaris 
Gerwani DKI Jakarta menyebutkan Umi adalah kawan bibinya yang dulu aktif di Laswi. 
“Namun soal keterlibatan Umi di Laswi harus kita cek lagi kronologi tahunnya,” kata Lilik. 

Menurut Sri, seperti yang ia ungkapkan kepada Lilik, anggota Laswi berjumlah ratusan 
perempuan yang tersebar di beberapa kabupaten. Pemimpinnya adalah Sumarsih Subiyati, istri 
Arudji Kartawinata, Komandan Badan Keamanan Rakyat Divisi III Jawa Barat, cikal-bakal 
Divisi Siliwangi. Gerakan ini memiliki sejumlah unit, seperti dapur umum, palang merah, kurir, 
dan prajurit garis depan. 

Tak hanya menjadi kurir, Umi Sardjono sempat turun ke gelanggang perang. Kepada Lilik, Sri 
mengaku sempat melihat perawakan Umi. “Saya masih kecil. Kaget sekali melihat ada seorang 
perempuan masuk rumah pakai baju tentara dan sepatu lars. Itulah Umi Sardjono,” ujarnya. 

Reporter Isma Savitri 

 
 
Umi Sardjono Gerwani Perang Kemerdekaan Partai Komunis Indonesia | PKI  
id.langganan@gmail.com 

Perempuan Dogmatis di Dua Dewan 
Menjadi legislator, Umi Sardjono getol mendorong aturan yang menjamin kesetaraan 
gender dan melindungi perempuan. Enggan mendukung kemerdekaan Timor-Timur. 

  

 

Hussein Abri Dongoran  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  
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Delegasi perempuan Indonesia yang hadir dalam konferensi pertanian di Moskow, sekitar tahun 1950-
an. Repro foto: Gunawan Wicaksono, dari koleksi: Uchikowati  

 Umi Sardjono menolak aturan perempuan harus mendapat izin suami untuk pergi ke luar negeri. .  
 Menolak poligami, Umi Sardjono kerap berhadapan dengan organisasi perempuan Islam. 61912  
 Umi Sardjono juga mendukung petani perempuan mendapatkan tanah. .  

 

TIGA tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Suharti Sumodiwirjo atau Umi 
Sardjono kian menunjukkan tajinya. Ia gencar mendorong perubahan aturan tentang 
keimigrasian. “Sebabnya, perempuan yang mau ke luar negeri harus mendapat izin suami,” tutur 
Umi seperti ditirukan Ruth Indiah Rahayu, Ketua Divisi Pendidikan IndoProgress Institute for 
Social Research and Education, Sabtu, 25 September lalu. 
 
Menurut Ruth, Umi berpandangan kaum hawa tak boleh dibelenggu untuk bepergian ke luar 
negeri. Apalagi saat itu banyak perempuan telah bersekolah di luar negeri atau mengikuti 
kegiatan internasional. Misalnya, delegasi perempuan Indonesia hadir dalam konferensi 
pertanian di Moskow, Rusia, pada 1950-an. 
 
Umi kerap mendiskusikan aturan imigrasi itu dengan koleganya di DPR. Usul itu pun disambut 
anggota Dewan lain. Ruth mengatakan peraturan itu didukung oleh Partai Nasionalis Indonesia, 
Partai Komunis Indonesia, golongan pemuda, dan mahasiswa. “Perjuangan untuk mengegolkan 
aturan ini tak berat, karena di DPR banyak perempuan,” ujar Ruth. 
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Cerita Umi itu disampaikan kepada Ruth secara periodik pada 2002-2008. Pembicaraan dengan 
Umi memerlukan waktu panjang karena ia tak terlalu terbuka ihwal masa lalunya. Penjara Orde 
Baru membuat Umi cemas ketika ditanya tentang aktivitas politik dan kegiatan organisasi yang 
dipimpinnya, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. 
 
Di DPR, Umi menjadi bagian dari Fraksi Gotong Royong yang berisi utusan perwakilan 
masyarakat. Sejak 1959 hingga 1965, ia menjadi legislator yang mewakili kelompok perempuan. 
Di parlemen, Umi kerap memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Selain aturan 
imigrasi, ia mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkawinan. 
 
Rancangan tersebut sebenarnya sudah masuk DPR pada 1946. Tapi pembahasannya tak kunjung 
rampung. Sebab, terjadi perdebatan panjang di Dewan soal batas usia perkawinan, serta 
ketentuan monogami dan poligami. “Umi dan Gerwani ingin Undang-Undang Perkawinan 
melarang poligami,” ujar Ruth. 
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Dokumen biodata Umi Sardjono sebagai anggota DPR dari PKI dengan nomor anggota 86. Dok. DPR RI 

Dalam buku Laporan Umum Gerwani: Meluaskan Aksi-aksi untuk Memperkuat Tuntutan Hak-
hak Wanita serta Anak, dan Perdamaian, Umi menyebutkan sejumlah alasan agar Undang-
Undang Perkawinan segera disahkan. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Umi dalam Sidang 
Pleno Gerwani Ke-3 yang digelar pada Juni 1956. 
 
Menurut Umi, seperti tertulis dalam buku, aturan itu diperlukan untuk melindungi perempuan. 
Pada masa itu, Gerwani menemukan sejumlah kasus kawin paksa di berbagai daerah. Seperti 
yang terjadi kepada Maisuri, anak di bawah umur yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan 
pria yang sudah memiliki 3 istri dan 12 anak pada awal 1955. 
 
Gerwani juga menemukan sekitar 115 kasus yang merugikan perempuan akibat perkawinan. 
Kasus itu tersebar di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebagian besar perkara itu adalah 
diabaikannya hak-hak istri ketika diceraikan oleh suami dan poligami yang tak diketahui oleh 
istri pertama.  
 
Saskia E. Wieringa dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia mencatat pada 
1956 separuh pernikahan berakhir dengan perceraian. Selain itu, ada 60 ribu perkawinan kedua 
yang dilakukan oleh suami. Berpegang pada data itu, Umi mengusulkan batasan minimum usia 
pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun.  
 
Menurut Ruth Indiah Rahayu, usul itu merupakan hasil studi banding Umi ke Cina sebelum 
menjadi anggota Dewan. Ketika itu, Umi melihat ada kemajuan dari revolusi komunis di Cina, 
salah satunya adalah usia perkawinan. Usia 21 tahun pun dinilai sebagai waktu yang pas untuk 
melakukan perkawinan. “Siap secara medis dan dewasa,” tutur Umi seperti ditirukan oleh Ruth. 
 
Gagasan Umi dan Gerwani ditentang oleh organisasi perempuan Islam di Kongres Wanita 
Indonesia (Kowani) dan parlemen, seperti Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul 
Ulama. Organisasi tersebut menentang larangan poligami karena dalam Islam tak ada larangan 
memiliki istri lebih dari satu. 
 
Begitu pula soal usia pernikahan, terjadi perbedaan pendapat. Sejumlah organisasi perempuan 
Islam dan anggota DPR malah mengusulkan usia minimal perempuan menikah jauh dari yang 
diinginkan Umi dan Gerwani, yaitu 12 tahun. 
 
Hingga sidang paripurna DPR digelar pada 1965, Undang-Undang Perkawinan tak juga 
disahkan. Ketika itu, pemimpin sidang dari Partai Masyumi, Abikoesno Tjokrosoejoso, malah 
membekukan pembahasan rancangan aturan tersebut. Baru pada 1974, atau saat Umi masih 
diterungku di dalam penjara, Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan. 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur poligami. Suami yang akan beristri lebih 
dari satu orang harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Surat 
permohonan itu pun harus disertai izin dari istri, serta kepastian suami bisa menjamin kehidupan 
semua istri dan anak-anaknya. Adapun usia minimal untuk perkawinan adalah 16 tahun. 
 
Umi juga mendorong undang-undang yang mengatur pertanahan. Dalam laporan Sidang Pleno 
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Gerwani Ke-3 yang berlangsung pada Juni 1956, Umi mengatakan banyak petani perempuan 
hidup melarat. Sebabnya, perempuan yang menggarap tanah sejak masa penjajahan Jepang tak 
mendapat kepastian soal hak memiliki tanah. 

 
 

 

 
Kondisi itu menjadi lebih buruk setelah 
Indonesia mengikuti Konferensi Meja 
Bundar dengan Belanda pada November 
1949. Tanah-tanah yang dikelola para petani 
harus diserahkan kepada pemilik modal. 
Mereka yang menolak menyerahkan 
lahannya akan diusir atau ditangkap oleh 
aparat keamanan. 
 
Karena itu, Umi menjadi salah satu motor 
pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria. 
Kepada Ruth Indiah Rahayu, Umi 
mengungkapkan keinginannya agar 
perempuan punya hak atas pembagian tanah, 
kepemilikan tanah, serta bagi hasil. “Dia 
mendukung perjuangan petani perempuan,” 
kata Ruth. Undang-undang itu diteken oleh 
Sukarno pada 24 September 1960. 
 
Di DPR, Umi kerap berdebat dengan 
koleganya. Salah satunya dengan Fransisca 
Fanggidaej, anggota DPR dari Fraksi Gotong 
Royong. Ia merupakan perwakilan golongan 
wartawan yang ditunjuk oleh Sukarno untuk 
menjadi anggota DPR. 
 
Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan 
Ita Fatia Nadia mengatakan Francisca pernah 
bercerita bahwa dia mengajak Umi 
mendukung kemerdekaan Timor Timur, kini 
Timor Leste, pada 1963. Saat itu, Timor 
Timur masih dijajah oleh Portugis. Fransisca 
menjelaskan bahwa kondisi di sana mirip 
dengan Indonesia saat dijajah oleh Belanda 
dan Jepang. 
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Menurut Ita, Fransisca berharap Umi mendukung gagasan itu karena memiliki sikap anti-
penjajahan. Namun Umi menolak gagasan tersebut. “Jangan bicara masalah itu dulu, tapi 
bicarakan dulu tentang Indonesia,” ujar Ita, mengutip pernyataan Fransisca soal sikap Umi 
Sardjono pada Selasa, 28 September lalu. 
 
Ita menemui Fransisca di Belanda pada 1997 dan 2001. Ia merupakan eksil yang tak bisa pulang 
ke Indonesia sejak 1965. Paspornya dicabut oleh pemerintah karena dianggap sebagai pendukung 
Partai Komunis Indonesia. Kepada Ita, Fransisca mengaku kecewa atas sikap Umi Sardjono. 
“Fransisca menyebut Umi tak mengerti anti-imperialisme dan terlalu dogmatis,” ucap Ita. 
 
Meski pernah berbeda pendapat, keduanya masih berkawan hingga akhir hayat. Fransisca 
beberapa kali menitipkan surat dan uang dalam bentuk euro untuk Umi melalui kenalannya. 
Fransisca berpulang pada November 2013 di Belanda, dua tahun setelah sahabatnya tutup usia 
pada 11 Maret 2011. 

 
••• 

SEBELUM menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Suharti Sumodiwirjo alias Umi 
Sardjono pernah menjadi anggota Dewan Konstituante dari Partai Komunis Indonesia pada 15 
Desember 1955. Tugas Dewan Konstituante adalah menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk 
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 
 
Selain Umi, ada empat anggota Gerakan Wanita Indonesia yang menjadi anggota Dewan setelah 
Pemilihan Umum 1955. Mereka adalah Suharti Suwarto, Mudikdio, Sundari Rachman, dan 
Salawati Daud. Seperti Umi, mereka juga terafiliasi dengan PKI. 
 
Dalam pidato yang dimuat di buku Laporan Umum Gerwani: Meluaskan Aksi-aksi untuk 
Memperkuat Tuntutan Hak-hak Wanita serta Anak, dan Perdamaian, Umi mengatakan 
dipilihnya sejumlah pengurus Gerwani tak lepas dari naiknya perolehan suara PKI.  
 
Pada Pemilihan Umum 1955, PKI berada di peringkat keempat dengan perolehan 16,4 persen 
suara. Adapun urutan pertama hingga ketiga ditempati Partai Nasionalis Indonesia dengan 
perolehan suara  22,3 persen, Partai Masyumi 20,9 persen, dan Partai Nahdlatul Ulama 18,4 
persen. 
 
Umi juga menyebutkan 50 persen dari total 37,78 juta pemilih saat itu adalah perempuan. Hasil 
itu tercapai karena banyak kalangan, termasuk Gerwani, yang meyakinkan pemilih perempuan 
tentang pentingnya pemilihan umum. Dalam buku yang sama, Umi juga menyampaikan terima 
kasih kepada PKI dan pemilihnya sehingga Gerwani memiliki perwakilan di parlemen. 
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Umi Sardjono (duduk kedua dari kiri) bersama para Pengurus Harian DPP Gerwani pada Kongres Gerwani ke-3 di Solo, Jawa Tengah, 

Desember 1957. Dok. Uchikowati 

“Dewan Harian mengusulkan kepada pleno untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada PKI dan pemilihnya yang sudah memenangkan saudara-saudara itu,” ujar Umi 
dalam Sidang Pleno Gerwani Ke-3 pada Juni 1956. 
 
Ruth Indiah Rahayu, Ketua Divisi Pendidikan IndoProgress Institute for Social Research and 
Education, organisasi kajian sejarah, mengatakan Dewan Konstituante tak berumur panjang. 
Presiden Sukarno membubarkan Dewan Konstituante karena pembahasan mengenai Undang-
Undang Dasar tak mencapai titik temu.  
 
Pada 1959, Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 150 yang mengembalikan 
konsitusi pada Undang-Undang Dasar 1945. “Sukarno lalu membentuk parlemen dan kabinet 
baru,” ujar Ruth. Pada tahun yang sama, Umi terpilih menjadi anggota DPR sebagai utusan 
golongan perempuan.  
 
Jabatan Umi rampung setelah terjadi peristiwa 30 September 1965. Ia ditangkap oleh tentara 
karena dituduh terlibat pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya. 
Bersamaan dengan penangkapan itu, karier politik Umi Sardjono pun kandas. 
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Melempem di Depan Si Bung 
Gerwani yang galak menyuarakan antipoligami tak berkomentar ketika Presiden Sukarno 
menikah lagi. Butuh sosok pemersatu. 

 

Hussein Abri Dongoran  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  

i  
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Sukarno bersama para aktivis perempuan. Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen via 
Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0  

 Hubungan Gerwani dan Sukarno. .  
 Tak menentang ketika Presiden Sukarno melakukan poligami, menduakan Fatmawati. 61912  
 Apa alasan di baliknya? .  

 

TAK lama setelah Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) berubah nama menjadi Gerakan 
Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1954, organisasi itu menjadi buah bibir masyarakat. Pada 
tahun itu Presiden Sukarno menikahi Hartini. 

Gerwis yang berdiri pada 1950 kerap menyuarakan sikap antipoligami, yang menjadi penyebab 
utama perceraian pada 1951-1952. Di Jawa dan Madura, ketika itu jumlah angka poligami 
mencapai 60 persen, naik menjadi 62 persen pada 1952, sebagai penyebab perceraian. Tapi para 
aktivis Gerwis bungkam saat Sukarno menikahi Hartini pada 1953. 

Hartini adalah istri keempat Sukarno dan dinikahi ketika Sukarno masih menjadi suami 
Fatmawati. Bung Karno tak mengabulkan permintaan Fatmawati yang meminta cerai. Dengan 
berat hati, ia tak melarang Fatmawati meninggalkan Istana Negara bersama anak-anak mereka. 

 
 

Uchikowati kerap mendengar dari ibunya bahwa banyak yang menilai Gerwani melempem di 
depan Sukarno. Ia adalah anak Hartati, anggota Gerwani dan sahabat Umi Suharti Sumodiwidjo 
alias Umi Sardjono, Ketua Umum Gerwani. 

Ayah Uchi, Djaufar Arifin Santosa, adalah Bupati Cilacap, Jawa Tengah, pada 1959-1960. Umi 
Sardjono acap datang ke rumahnya ditemani para aktivis Gerwani dan menggelar rapat. Uchi 
kecil, waktu itu masih 7 tahun, kerap melihat ibunya menghadiri rapat serius dengan para 
pengurus Gerwani. 

Umi Sardjono mengakui bahwa Gerwani tak bersuara lantang menentang poligami Si Bung. 
Kepada Ruth Indah Rahayu, Ketua Divisi Pendidikan IndoProgress Institute for Social Research 
and Education, organisasi kajian sejarah, yang menemuinya secara periodik selama 2002-2008, 
Umi diam meski tak suka kepada tindakan Sukarno. 

Pembicaraan dengan Umi memerlukan waktu lama hingga akhirnya ia setuju bercerita mengenai 
masa lalunya kepada Ruth. Penjara Orde Baru membuatnya paranoid ketika ia ditanyai 
tentang aktivitas politik dan kegiatan Gerwani. “Umi dan Gerwani menganggap masih 
memerlukan Sukarno sebagai tokoh untuk melawan imperialisme,” ucap Ruth, mengutip Umi, 
pada Sabtu, 25 September lalu. 
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Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia dinilai Gerwani pas dipimpin oleh Sukarno. 
Dia sosok yang cocok memimpin pemerintahan yang masih terpengaruh sisa-sisa kolonialisme. 
Umi dan Gerwani, kata Ruth, suka kepada Sukarno karena Si Bung kerap mengajak perempuan 
dan organisasi perempuan terlibat merumuskan perlawanan terhadap neokolonialisme dan 
imperialisme. 

Pembelaan kepada Sukarno secara publik mereka muat dalam surat kabar Harian Rakjat edisi 4 
Januari 1956. Koran yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia itu memuat pernyataan 
Umi ketika mengomentari poligami Sukarno. Menurut Umi, pernikahan tersebut merupakan 
urusan pribadi. Umi menyesalkan sikap berbagai pihak yang mendorong perceraian Fatmawati-
Sukarno. “Sesuai dengan pendirian Gerwani, perkawinan harus bebas dan demokratis,” tutur 
Umi. 

Menurut Ruth, Umi tahu betul Gerwani ikut disalahkan karena mereka diam ketika Sukarno 
berpoligami. Apalagi ketika itu banyak organisasi perempuan yang berdemonstrasi terhadap 
Sukarno, termasuk Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Ketika itu, Perwari getol 
mendukung Fatmawati dan mendorongnya meninggalkan Istana Negara. 

Dalam buku Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan, Amurwani Dwi Lestariningsih 
menulis bahwa sikap lembek Gerwani terhadap poligami Sukarno membuat hubungan mereka 
dengan organisasi perempuan lain, termasuk Perwari, menjadi renggang. Para aktivis Gerwani 
yang acap melabrak para suami yang berpoligami di desa-desa punya dalih yang tak masuk akal 
ketika berhadapan dengan Sukarno. 

Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, Ita Fatia Nadia, yang pernah bertemu dengan 
sejumlah pemimpin dan anggota Gerwani, menuturkan bahwa para aktivis Gerwani sebetulnya 
geram kepada Sukarno. Namun penentangan ini tak muncul ke publik. Mereka memilih diam 
karena kebutuhan kepada sosok Sukarno sebagai tokoh penentang imperialisme, yang menjadi 
garis perjuangan Gerwani.Reporter  
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Nyanyian Tanda Bahaya 
Ketua Umum Gerwani Umi Sardjono menutup cerita selama berada di penjara Bukit Duri 
selepas G-30-S. Pernah ditahan di masa pendudukan Jepang. 

  

 

Riky Ferdianto  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  
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i  

Para aktivis Gerwani di penjara Bukit Duri, Jakarta. Dok. Uchikowati  

 Umi Sardjono dan aktivis Gerwani ditahan tanpa persidangan. .  
 Ia tak mengetahui peristiwa pembantaian para jenderal di Lubang Buaya. 61912  
 Tak berinteraksi dengan tahanan lain agar tak menularkan stigma PKI. .  

 

MUDJIATI baru beberapa hari mendekam di Penjara Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada 1966. 
Perempuan asal Slipi, Jakarta Barat, itu diminta membantu seorang sipir membacakan dokumen 
berisi daftar nama tahanan untuk diketik. Beberapa bulan sebelumnya, Gerakan 30 September 
atau biasa disebut G-30-S pecah di Ibu Kota. 
 
Kala itu, usianya masih 18 tahun. “Pertama kali saya mengenal Umi Sardjono dari daftar nama 
itu,” ujarnya saat ditemui Tempo, Sabtu, 25 September lalu, di perkampungan tak jauh dari 
lintasan rel kereta di Depok, Jawa Barat. 
 
Mudjiati seorang tahanan langsiran dari markas Komando Distrik Militer Jakarta Pusat. Sejak 
diciduk tentara pada November 1965, hampir satu tahun ia mendekam di Bukit Duri. 
 
Pemerintah Orde Baru menudingnya terlibat pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Gerakan 30 
September 1965 malam. Pemerintah Orde Baru menuduhnya terlibat dalam peristiwa kelam itu 
karena aktivitasnya di organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). 
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Para aktivis Gerwani di penjara Bukit Duri, Jakarta. Dok. Uchikowati 

Tuduhan kepada Umi, Mudjiati, dan para tahanan politik lain nyaris seragam. Para tentara yang 
memeriksa meminta mereka mengaku ikut membantai para jenderal sambil menyanyikan lagu 
Genjer-genjer dan menari telanjang. Untuk mendapatkan pengakuan itu, petugas menganiaya 
mereka. “Kepala saya sampai dibenturkan ke tembok,” ujar perempuan yang kini berusia 73 
tahun itu dengan nada lirih. 
 
Mudjiati mengaku tak tahu pasti Umi mengalami penyiksaan selama masa tahanan. Sebelum 
menghuni penjara khusus perempuan di Bukit Duri, Mudjiati mengaku hanya mengenal Umi dari 
pemberitaan di sejumlah media massa. 
 
Saat diminta membacakan dokumen para tahanan, Mudjiati melihat nama Umi dalam daftar 
tahanan yang berasal dari kluster Senayan alias anggota parlemen. Dalam daftar itu juga 
tercantum nama Dahliar, Mudikdio, Salawati Daud, dan Kartinah Kurdi. Umi, yang menjabat 
Ketua Umum Gerwani, ditahan sejak 20 Oktober 1965. 
 
Ada 170 tahanan politik di penjara Bukit Duri saat itu. Mereka menghuni sel mini berukuran 2 x 
2,5 meter. Di dalamnya tersedia satu tempat tidur dan pispot. Tiap sel dihuni tiga orang. 
 
Karena keterbatasan tempat, sebagian di antara mereka terpaksa tidur di kolong kasur beralaskan 
tikar. Makanan yang mereka terima pun ala kadarnya. “Menu kami hanya nasi dan sayur,” tutur 
Mudjiati. 
 
Perlakuan terhadap Umi berbeda ketimbang tahanan lain. Ia menghuni sel seorang diri. Menurut 
Mudjiati, fasilitas itu juga diterima sejumlah tahanan lain yang masuk kategori A. 
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Mereka yang berada dalam kelompok ini adalah orang-orang yang ditengarai terlibat langsung 
dalam peristiwa G-30-S. Begitu pun para petinggi Gerwani yang terdaftar dalam kluster 
Senayan. 
 
Kala itu, penjara Bukit Duri bernama Lembaga Pemasyarakatan Chusus Wanita. Penghuninya 
narapidana umum dan tahanan politik. Namun kedua jenis tahanan ini menghuni blok berbeda.  
 
Menurut Mudjiati, sipir melarang mereka berinteraksi karena alasan keamanan. Mereka yang 
berstatus tahanan politik sewaktu-waktu bisa dipindahkan ke blok narapidana jika berulah dan 
sipir menilai mereka melakukan kesalahan berat. 

 
 

Berbeda dengan narapidana lain, para tahanan politik perempuan di Bukit Duri dilarang 
membawa buku atau alat tulis. Kalaupun ada, buku yang boleh dibaca hanya buku agama dan 
kitab suci. 

 

Lahan bekas Penjara Wanita Bukit Duri yang dulunya menjadi tempat tahanan politik, kini menjadi Komplek Ruko Bukit Duri Plaza, 

Jakarta, pada 29 September 2021. TEMPO/Nurdiansah 

Fasilitas olahraga yang ada di penjara Bukit Duri hanya sebuah meja tenis yang dipakai secara 
bergiliran. “Umi tidak pernah menggunakan sarana olahraga itu,” ucap Utati, mantan penghuni 
penjara Bukit Duri lain. 
 
Utati mengenang Umi sebagai sosok yang pendiam. Ia jarang berkomunikasi dengan tahanan 
lain seperti halnya Mudigdio atau Salawati Daud. Interaksinya sebatas dengan orang-orang 
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lingkaran tertentu. Itu pun dengan bahasa Belanda. Utati menduga, Umi berusaha mengurangi 
anggapan kedekatan dengan tahanan lain agar tak memberikan stigma keterlibatan mereka dalam 
G-30-S. 
 
Selama dalam tahanan, menurut Utati, Umi dan tahanan politik lain kerap mengisi waktu luang 
dengan merajut atau menyulam. Semua penghuni penjara tahu Umi mahir merajut memakai dua 
jarum sulam (knitting). 
 
Hasil kerajinan tangan itu dijual atas bantuan pemuka agama yang dijadwalkan datang mengisi 
ceramah setiap pekan. “Sepulang dari penjara, badan mereka penuh membawa kerajinan tangan 
kami,” kata Utati. 
 
Para penghuni penjara memakai uang hasil penjualan untuk membeli kebutuhan harian seperti 
sabun, odoldan atau bahan makanan. Adakalanya mereka memperoleh barang-barang pokok itu 
lewat bantuan sanak-famili saat membesuk. 
 
Saat membesuk, pengunjung dan penghuni penjara tak boleh berdekatan. Untuk menyerahkan 
berbagai bahan kebutuhan, para pembesuk hanya dibolehkan menyorongkan kiriman di atas meja 
yang disekat dua kawat pemisah. 
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Mujiati, mantan tahanan politik di Bukit Duri dan Plantungan, saat ditemui di Depok, Jawa Barat, 25 September 2021. 

TEMPO/Nurdiansah  

Mudjiati dan Utati sesekali diberi izin berbelanja ke Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, mewakili 
keperluan tahanan lain. Tentu saja dengan kawalan petugas. Keduanya juga kerap dilibatkan 
petugas dalam membantu urusan dapur. 
 
Menurut Utati, Umi dan tahanan golongan A lain tak pernah diberi tugas atau disiksa sipir 
selama mendekam dalam penjara. Mereka hanya dilibatkan untuk kerja bakti membersihkan 
lingkungan penjara. 
 
Ikhtiar para tahanan mengusir rasa jenuh adalah bernyanyi dan menari bersama. Menurut Nani 
Nurani Affandi, mantan tahanan Bukit Duri, nyanyian tak hanya bermanfaat untuk menghibur 
diri, tapi juga sebagai alat komunikasi. Para tahanan secara berkala menyepakati melantunkan 
nyanyian tertentu untuk memberi kabar kepada rekannya akan kehadiran sipir. 

••• 

PENJARA Bukit Duri berjarak sekitar 30 meter dari Pasar Jatinegara. Lokasinya terletak di sisi 
barat pasar, tak jauh dari jembatan Kali Ciliwung. Bangunan peninggalan Belanda itu dibuat 
dengan tembok tebal dan menjulang setinggi empat meter. 
 
Jejak penjara itu kini tak lagi terlihat. Pemerintah Orde Baru memugar bangunan itu pada 1980-
an. Di atas area lahan itu kini berdiri deretan rumah toko setinggi empat lantai. 
 
Di penjara itu, Umi Sardjono bertemu dengan Jamilah, perempuan 15 tahun yang bersama 
pemudi lain dituding sebagai pelaku penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Salah satu 
tuduhannya, mereka menikam alat vital para perwira tinggi Angkatan Darat dengan pisau lipat. 
Mereka juga disebut mencungkil mata dan mengiris tubuh para jenderal dengan silet. 
 
Belakangan, laporan autopsi mayat para jenderal memastikan tuduhan itu tak terbukti. Selain 
luka tembak yang fatal, tak ada tanda-tanda penyiksaan pada tubuh mereka. Namun stigma 
terhadap Jamilah sudah telanjur melekat. Nama dan fotonya dimuat setidaknya di empat surat 
kabar pada awal November 1965. 
 
Kepada Ruth Indiah Rahayu, Ketua Divisi Pendidikan IndoProgress Institute for Social Research 
and Education, Umi Sardjono menyatakan tak pernah mengenal Jamilah yang disebut sebagai 
anggota Gerwani. Jamilah pun mengaku menjadi pekerja seks yang tak mengetahui apa pun 
tentang peristiwa Lubang Buaya. Namun, selama di penjara, Jamilah dan teman-temannya terus 
disiksa agar mengaku bersalah. 
 
Penulis Lilik H.S., yang bersama fotografer Adrian Mulya menghasilkan buku Pemenang 
Kehidupan—berisi foto dan kisah hidup penyintas peristiwa 1965—menceritakan kesaksian 
salah satu tahanan politik yang menyaksikan Jamilah disiksa hingga nyaris gila. Menurut Lilik, 
Jamilah dan kawan-kawannya dirawat oleh Umi Sardjono seperti anak sendiri. 
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Utati, mantan tahanan politik di Bukit Duri, saat ditemui di Depok, Jawa Barat, 25 September 2021. TEMPO/Nurdiansah  

Namun, melihat nasib malang para perempuan muda itu, beban Umi makin menjadi-jadi.“Rasa 
bersalah Umi pada perempuan muda itu besar sekali,” tutur Lilik. “Itu mungkin yang mendasari 
Umi tak mau bercerita apa pun ataupun diwawancarai secara terbuka.” 
 
Saskia E. Wieringa dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia juga mencatat 
peran media massa dalam mengipasi propaganda tentang Gerwani meski pentolan-pentolannya 
berada di balik tembok penjara. Saskia menulis ada wartawan Berita Yudha yang datang ke 
penjara untuk menemui Umi dan pemimpin Gerwani lain, seperti Mudikdio, Dahliar, dan 
Kartinah Kurdi. 
 
Umi dan teman-temannya tak banyak menjawab pertanyaan si wartawan. Umi hanya menjawab 
bahwa ia tidak tahu apa pun tentang peristiwa Lubang Buaya. Namun wartawan itu menulis para 
perempuan itu “tampak sangat mencurigakan”. Adapun para pengawal di penjara justru disebut 
“berlaku sopan dan simpatik” serta tak ada perlakuan kejam terhadap para tahanan. 
 
Tulisan di Berita Yudha pada 5 Desember 1965 sama sekali tak mengutip omongan pimpinan 
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Gerwani. Malah pernyataan seseorang bernama Emmy yang ditampilkan. Emmy mengaku 
bahwa dia, “…ikut latihan di Lubang Buaya, dan di sana para pemimpin menjanjikan kepadanya 
akan menerima Rp 1,2 juta jika mau menyiksa para jenderal.” 
 
Penulis buku Kembang-kembang Genjer, Fransisca Ria Susanti, yang mewawancarai tokoh-
tokoh Gerwani, mengatakan Jamilah dan teman-temannya pernah diminta menari sambil 
telanjang. Setelah itu, tubuh mereka difoto. “Perlakuan itu membuat anggota Gerwani geram,” 
katanya. “Jamilah digunakan sebagai alat propaganda untuk memfitnah Gerwani.” 
 
Nani Nurani Affandi, perempuan lain yang ditangkap, juga mengaku menjadi korban penahanan 
propaganda anti-Partai Komunis Indonesia. Penyanyi dan penari Istana Kepresidenan Cipanas itu 
menjadi target Corps Polisi Militer hanya karena pernah mengisi acara ulang tahun PKI di 
gedung pertemuan Roxy, Cianjur, Jawa Barat. “Mereka menuding saya ikut melakukan 
penyiksaan di Lubang Buaya, bahkan pernah pacaran sama Aidit,” ujar Nani. 

Fransisca tak mengetahui persis jumlah anggota Gerwani yang ditahan atas tuduhan terlibat 
Gerakan 30 September. Berdasarkan data yang banyak beredar, jumlah perempuan yang 
bergabung dalam organisasi ini ditaksir mencapai 500 ribu-1,5 juta orang. Sebagian di antara 
mereka menjalani penahanan hingga belasan tahun tanpa sekali pun menjalani proses hukum. 
 
Umi Sardjono sendiri baru dilepas pada 1979. Ada juga yang menyebut tahun 1976. Meski 
mengalami penahanan tanpa peradilan itu, Umi sama sekali tak mengasihani dirinya. “Apa yang 
terjadi pada saya adalah risiko dari pilihan yang saya ambil. Ya, saya harus menanggung risiko 
itu,” kata Fransisca menirukan ucapan Umi. 
 
Kepada Ruth Indiah Rahayu, Umi justru menyesal karena banyak perempuan ditahan lantaran 
dituduh aktif di organisasi yang dia pimpin. Ini termasuk mereka yang bukan anggota Gerwani 
seperti Jamilah. “Dia meminta maaf karena tidak bisa membantu nasib mereka,” tutur Ruth. 

Reporter 

Beban Trauma Peristiwa 1965 
Ketua Umum Gerakan Wanita Indonesia ini menutup sejarah 1965 sekeluar dari penjara. 
Tak banyak kesaksian Umi Sardjono soal peristiwa berdarah 30 September. 
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Dini Pramita  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  

i  

Umi Sardjono (duduk kedua kanan) saat melayat Ibu Sujinah yang wafat di panti jompo, 7 September 
2007. Dok. Pribadi Uchikowati  

 Umi Sardjono merasa bertanggung jawab atas pelbagai penyiksaan aktivis Gerwani. .  
 Ia menjadi sangat pendiam dan menghindari semua pertemuan tahanan politik 1965. 61912  
 Hingga akhir hayat, ia merasa masih diikuti dan diawasi organ Orde Baru. .  

 

“Sesudah puas mereka memperkosa dan saya telah lunglai tak berdaya, mereka beramai-ramai 
menggiring saya ke jalan dalam keadaan telanjang bulat dan darah mengalir dari kemaluan 
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akibat pemerkosaan itu. Saya diarak berjalan kaki menuju kantor polisi yang berjarak sekitar 
lima kilometer. Tiba di kantor polisi, mereka mengikat saya di tiang bendera, dengan tetap 
telanjang bulat, dan darah masih terus mengalir dari vagina.” 

ITA Fatia Nadia membacakan petikan pengakuan seorang perempuan korban 1965 dari Medan, 
Sumatera Utara. Para pemerkosanya menuduh perempuan itu terlibat dalam pembunuhan para 
jenderal pada 30 September 1965 malam di Jakarta. Dalam sejarah, peristiwa itu dikenal sebagai 
Gerakan 30 September, G30S. Orde Baru membubuhkan Partai Komunis Indonesia di 
belakangnya menjadi G30S/PKI. 

Petikan cerita mencekam hasil wawancara itu dibacakan Ita di depan Suharti Sumodiwiryo pada 
2005. Suharti adalah Ketua Umum Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang populer dengan 
nama Umi Sardjono. Ita, Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan, baru selesai 
mengumpulkan cerita perempuan yang dituduh terlibat G30S, dipenjarakan tanpa pengadilan, 
disiksa, bahkan diperkosa seperti cerita perempuan asal Medan itu.  

 
 

Umi menangis mendengarnya. “Itu semua tanggung jawab saya,” ucap Ita menirukan Umi. Pada 
1965, Gerwani dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan tujuh jenderal Angkatan Darat. 
Dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, aktivis Gerwani digambarkan menyilet jenderal dan 
berjoget ketika sejumlah tentara menyeret tubuh para jenderal ke sumur tua di Lubang Buaya, 
Jakarta Timur. Dari penelusuran Ita, fakta keterlibatan para aktivis Gerwani dalam peristiwa 
berdarah itu amat sumir dan simpang siur. 

Dalam pertemuan dengan Ita selama satu setengah jam itu, Umi menanyakan kabar para 
sahabatnya. Salah satunya Sudjinah, seorang wartawan yang ditahan bersamanya di penjara 
perempuan Bukit Duri dan pernah tinggal bersama di panti jompo. Ita lalu memperlihatkan foto 
X-ray yang menunjukkan rahim Sudjinah pecah karena disodok dengan sebatang besi. 

Tangis Umi kembali pecah. “Itu tanggung jawab saya,” tuturnya, kemudian terisak, mengulang 
kembali kalimat ini. Meskipun berkali-kali Ita meyakinkan bahwa itu bukan kesalahannya, Umi 
menepisnya. “Tidak, ini tanggung jawab saya.” 
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Rumah yang pernah ditinggali Umi Sardjono di jalan Tegalan III, Matraman, Jakarta telah dibongkar dan diratakan oleh pemilik baru, 

29 September 2021. TEMPO/Nurdiansah 

Ita menemui perempuan aktivis yang terkenal ini di rumahnya di Matraman, Jakarta Timur. 
Tepatnya di Jalan Tegalan III. Di rumah itu, Umi tinggal bersama Sukirno. Menurut Lilik Hastuti 
Setyowatiningsih, aktivis Partai Rakyat Demokrat yang pernah menemui Umi untuk riset 
penyintas peristiwa 1965, Sukirno bekerja di lembaga pendidikan Partai Komunis Indonesia pada 
masa 1960-an. 

Rumah di Jalan Tegalan III tersebut adalah rumah keponakan Umi, seorang notaris. Ia keluar 
penjara Bukit Duri pada 1978, setelah 13 tahun mendekam sebagai tahanan politik. Rumahnya di 
Matraman 119, yang tercatat dalam dokumen keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, telah 
dirampas tentara. 

Umi keluar Bukit Duri dijemput Ngasiyah, adiknya. Suaminya, Sukisman Sardjono—
pemimpin PKI Jawa Tengah dan Direktur Yayasan Penerbitan Pembaruan—masih diasingkan di 
Pulau Buru nun di Maluku. Suaminya meninggal pada September 1991 akibat serangan jantung, 
setelah pemerintah membebaskannya. 

Sukisman dan Umi tak memiliki anak. Keduanya tinggal di rumah keponakan di Tegalan III dan 
dirawat adik Umi, meski mereka tak tinggal serumah. Menurut para tetangga di Jalan Tegalan 
III, sekeluar dari penjara Umi mengajar bahasa Inggris. Ada juga yang mengatakan Umi sesekali 
menjadi penerjemah lepas.  

Menurut catatan Fransisca Ria Susanti, wartawan yang menulis buku Kembang-Kembang Genjer 
yang pernah bertemu langsung dengannya pada 2006, Umi menyewakan dua-tiga kamar di 
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rumah itu. Uang sewa itu yang ia pakai untuk memenuhi kebutuhan hariannya, di samping 
bantuan-bantuan keuangan dari para keponakan. 

Ketua RT 04 Tegalan, Abdul Rozi, yang tinggal di seberang rumah Jalan Tegalan III, 
mengatakan Umi jarang terlihat menerima tamu. “Budhe jarang sekali keluar rumah,” ujar Rozi. 
Umi, menurut Rozi, tak pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan lingkungan dengan alasan 
kesehatan. Rozi menambahkan, Umi terkesan sangat berhati-hati dan menjaga jarak dengan 
penduduk di sekitarnya. 

Mujiati dan Utati, mantan tahanan politik Bukit Duri, juga mengatakan Umi jarang mengikuti 
kegiatan yang diadakan para tapol sekeluar dari penjara. “Bisa dihitung dengan jari,” 
ucap Mujiati. Salah satu pertemuan yang dihadiri Umi hanya saat Carmel Budiardjo, aktivis 
perempuan 1965 berkebangsaan Inggris, kembali ke Indonesia sekitar 2000 untuk “reuni” 
dengan para tahanan politik 65 lain. 

Umi tak banyak bicara dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Pusat tersebut. Ia lebih 
banyak diam dan hanya bertukar sapa dengan para tapol perempuan yang hadir. Menurut 
Mujiati, Umi tak terlihat mengobrol dengan seorang pun dan tak bersenda gurau seperti yang 
lain. “Selalu serius seperti biasanya, hanya diam,” ucap Mujiati. 

Satu pertemuan lain yang dihadiri Umi adalah ketika Yayasan Kalyanamitra, lembaga advokasi 
perempuan, mendirikan dapur umum pada 1998 untuk mendukung gerakan mahasiswa sebelum 
Presiden Soeharto lengser. “Inilah yang kami lakukan,” ujar Ita menirukan Umi ketika 
mendeskripsikan aktivitas Gerwani pada 1960-an. “Dapur umum itu politik domestik yang 
ditransfer menjadi publik dan di situ menjadi politik.” Menurut Ita, Umi amat bergairah 
mendukung gerakan mahasiswa. 

Gairah Umi juga terlihat jelas ketika bertukar surat dengan Fransisca Casparina Fanggidaej, 
aktivis Gerwani yang eksil ke Belanda. Menurut Ita, yang mewawancarai Fransisca di Utrecht, 
setidaknya ada tiga surat dari Umi untuk teman seperjuangannya itu setelah keluar dari Bukit 
Duri. 
 
Surat pertama berisi sejumlah kenangan sewaktu keduanya masih aktif berpolitik mengurusi 
Gerwani. Dalam surat kedua, Umi lebih banyak menanyakan pengalaman Fransisca ketika 
mengikuti konferensi Gerakan Wanita Demokratis Sedunia di Berlin. Sementara itu, suratnya 
yang ketiga datang selepas pertemuan darat keduanya pada 2003, setelah 38 tahun berpisah. Umi 
mengatakan rindunya masih belum terobati meskipun telah bersua. 

Umi juga kerap bersurat kepada S.K. Trimurti, sekondannya dalam mendirikan Gerakan Wanita 
Indonesia Sedar pada 1950, cikal bakal Gerwani. Menurut Ruth Indiah Rahayu, penulis biografi 
Umi Sardjono dari IndoProgress, lembaga kajian, yang intens bertemu Umi sepanjang 2002-
2008, Umi dan Trimurti kerap saling mengunjungi setelah 1979. Umi ikut mengantar jenazah 
Trimurti hingga ke permakaman pada 20 Mei 2008. 

Menurut Ita, meski berseberangan dan bergesekan secara ideologi ataupun sikap politik, 
persahabatan Umi dengan para aktivis perempuan 1960-an terbangun dengan baik. Dengan 
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Fransisca, misalnya. Setiap kali ada seseorang yang hendak ke Indonesia, Fransisca menitipkan 
uang 50-100 euro untuk Umi. Demikian pula dengan teman-teman lain yang eksil dan 
menentang sikap politik Umi saat memimpin Gerwani.  

••• 

SEKELUAR dari penjara Bukit Duri, Umi sempat tinggal di Panti Jompo Waluya Abadi Sejati 
di Jalan Kramat 5, Jakarta Pusat, yang diresmikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 
2004. Gus Dur membangun panti itu khusus sebagai tempat tinggal para tahanan politik 1965. 
Umi menjadi salah satu penghuni pada tahun awal panti tersebut berdiri. 

Saat ini, salah satu penghuni panti adalah Lukas Tumiso, tahanan politik yang menyelundupkan 
manuskrip-manuskrip tulisan Pramoedya Ananta Toer ke luar Pulau Buru. Sejauh ingatan Lukas, 
Umi berbagi kamar seluas 3,5 x 6 meter dengan Sri Sulistyawati, anggota Badan Pendukung 
Sukarno; Sudjinah, wartawan dan anggota DPP Gerwani; serta Lestari, Ketua Gerwani 
Bojonegoro, Jawa Timur. 

Menurut Lukas, Umi akrab dengan Sudjinah dan Lestari. Namun keakraban tersebut tak serta-
merta membuat mereka acap mengobrol. “Kalau merasa tidak ada urusan, dia lebih banyak 
berada di kamar, membaca koran atau majalah. Yang paling dia suka adalah membaca halaman 
editorial,” ucap Lukas. 

Umi yang pendiam, menurut Lukas, acap membuat penghuni panti sungkan memulai 
pembicaraan dengannya. Hingga akhirnya Umi memutuskan kembali ke rumah di Jalan Tegalan 
III setelah sekitar tiga bulan menghuni panti. 

Kepada Ruth, Umi mengatakan hati nuraninya terusik tinggal di sana. Ia rupanya merasa tak 
terlalu berhak menempati panti karena masih punya rumah yang layak buat ditinggali. “Biar di 
sini untuk kawan yang tidak punya rumah,” tutur Umi kepada Ruth.  

••• 

PADA 11 Maret 2011 tepat pukul 02.00 WIB, Umi Sardjono mengembuskan napas terakhir pada 
usia 88 tahun karena sakit-sakitan. Pada akhir Juni 2006, misalnya, Umi terjatuh sehingga harus 
dirawat di kamar 514 Rumah Sakit Thamrin. Di kamar ini, Umi kerap dibesuk Fransisca 
Ria Susanti. 

Dari situ, Santi—panggilan akrab Fransisca Ria Susanti—mengetahui bahwa biaya perawatan 
dan yang menanggung hidup Umi selama ini adalah keponakannya. Saat itu, hasil computed 
tomography scan Umi menunjukkan sirkulasi oksigen ke otaknya tak lancar. Ia juga memiliki 
kelainan jantung, tekanan darah tinggi, dan keluhan kolesterol. 
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Umi Sardjono saat sakit, ditemui kelompok aktivis perempuan di rumahnya, Matraman, Jakarta Pusat, sekitar tahun 2010. Dok. Pribadi 

Faiza Mardzoeki 

Berselang setahun, Umi menjalani operasi glaukoma pada matanya. Ruth menggerakkan 
penggalangan dana supaya Umi bisa menjalani operasi. Setelah donasi terkumpul, Umi hanya 
bersedia dioperasi satu matanya. Uang donasi sisanya ia berikan untuk aktivis Gerwani yang 
miskin. Pada 2008, demensia Umi makin parah hingga mandi pun harus dibantu. Pada 2010, 
setengah badannya lumpuh akibat ditabrak sepeda motor. 

Menurut Ruth, hingga akhir hidupnya, Umi masih merasa diintai oleh orang-orang Soeharto. 
Itulah kenapa ia terkesan pendiam dan hati-hati berbicara dengan orang lain. Trauma lain adalah 
perasaan bersalah karena membuat aktivis Gerwani menjadi korban perburuan Orde Baru setelah 
1965. Pengalamannya menghuni penjara Bukit Duri membuatnya membatasi pertemuan dengan 
sesama tahanan politik kendati Soeharto sudah lengser. 

Ruth dan Ita menduga Umi mendapatkan penyiksaan yang tak pernah diceritakannya kepada 
siapa pun. Saat Ita berkunjung ke rumahnya bersama Sulami Djojoprawiro, Wakil Sekretaris 
Jenderal Gerwani, ia mendengar Umi meminta Sulami melupakan kekejian Bukit Duri. “Yu, wis, 
ini menjadi rahasia kita,” katanya. 

Umi dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cipinang Asem, Jakarta Timur, satu liang 
dengan suaminya. Lilik H.S. menggambarkan saat pemakaman seorang perempuan muda 
melingkarkan melati di atas pusara yang bertulisan “Suharti Sumodirwiryo, lahir 23 Desember 
1923, wafat 11 Maret 2011”. 

Ketika Tempo mengunjungi permakaman itu pada pekan lalu, pusara Umi sudah tak ada. Di data 
base pemakaman Cipinang Asem, nama Umi dan Suharti juga tak ditemukan. Rumahnya yang 
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bercat hijau pun kini telah rata dengan tanah. Keponakan Umi menjual rumah itu setelah Umi 
wafat. Namun tak ada tetangga yang mengetahui jejak keponakan ataupun orang-orang yang 
pernah menyewa kamar rumah Umi. 

Ita Nadia mengenang pertemuan dengan Umi Sardjono bahwa Ketua Umum Gerwani ini amat 
teguh dalam pendirian. Hingga akhir hayat, kata Ita, Umi tak pernah menganggap PKI atau 
Gerwani kalah. “Kami diberantas, dimatikan, bukan kalah,” ujar Umi, seperti ditirukan Ita. 

Reporter Propaganda Hitam terhadap 
Gerwani 
Istilah ”Gerwani” menjadi stigma untuk mencegah perempuan terlibat dalam kegiatan 
politik. Fakta keterlibatan Gerwani dalam Gerakan 30 September simpang-siur. 

 

Ita Fatia Nadia  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  
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i  

Ita Fatia Nadia. TEMPO/Shinta Maharani  

 Keterlibatan Gerwani dalam Gerakan 30 September masih samar. .  
 Orde Baru membuat stigma Gerwani menghambat gerakan perempuan. 61912  
 Bagaimana memulihkan luka sejarah ini? .  

 

PEMENJARAAN tanpa pengadilan dan kekerasan fisik yang dialami para aktivis Gerakan 
Wanita Indonesia (Gerwani) ataupun mereka yang dituduh berafiliasi dengan organisasi ini 
berlangsung serentak. Kekerasan itu diikuti serangan kekerasan verbal terhadap perempuan, 
berupa label seksual seperti “lonte”, “penyilet penis jenderal”, atau “penari telanjang pembunuh 
jenderal”. 

Meskipun pemerintah Orde Baru membebaskan perempuan tahanan politik 1965 pada akhir 
1970-an sampai 1980-an, dampak propaganda hitam yang menahbiskan stigma anggota Gerwani 
sebagai perempuan binal dan sadis terus melekat bahkan sampai sekarang. Dari mana asal mula 
latennya narasi penuh fitnah ini? 

Dokumen yang bisa kita rujuk untuk membuktikan propaganda sistematis itu adalah Surat 
Perintah Nomor 01/Drt/10/1965 yang dikeluarkan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah 
kepada Panglima Daerah Kepolisian VII/Jakarta Raya. Inti surat perintah tersebut adalah 
melarang semua harian di Ibu Kota menerbitkan berita tentang peristiwa 30 September 1965, 
kecuali yang dikelola militer, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. 

 
 



48 
 

Perintah itu efektif mengontrol narasi publik yang beredar tentang upaya kudeta “Komando 
Gerakan 30 September/Dewan Revolusi”—sebuah nama gerakan yang dibuat oleh militer. Sejak 
1 Oktober 1965 malam, media massa, baik stasiun radio maupun koran, telah berada di bawah 
penguasaan Angkatan Darat. Semua pemberitaan mengenai Gerakan 30 September harus melalui 
pemeriksaan pejabatnya.  

Pada 7 Oktober 1965, harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha mulai menyiarkan berita 
bahwa para jenderal mengalami “penganiayaan di luar batas perikemanusiaan” dengan 
menampilkan foto-foto buram jenazah yang sudah dalam keadaan membusuk. Secara khusus, 
Berita Yudha menggambarkan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang masih bernyawa setelah 
ditembak di kediamannya dan dilemparkan ke truk yang membawanya ke Lubang Buaya. 

Menurut Berita Yudha, Yani disiksa habis-habisan, antara lain “matanya dicongkel”, sebelum 
akhirnya dibunuh. Koran yang sama memberitakan tubuh Letnan Pierre Tendean, ajudan 
Jenderal Abdul Haris Nasution, dimutilasi dan kedua bola matanya dicungkil, sementara 
kemaluan perwira lain dipotong. 

Pada 11 Oktober, dengan kontrol penuh Angkatan Darat atas media massa, mulai disebarkan 
kisah-kisah yang menyatakan keterlibatan Gerwani dalam kejahatan terhadap para perwira 
Angkatan Darat itu. Berita di harian Angkatan Bersenjata pada 3 November 1965 memuat potret 
dua gadis remaja yang ketakutan dengan pernyataan seorang anggota Pemuda Rakyat yang 
menyebutkan bahwa ia melihat “tiga puluh orang Gerwani berteriak-teriak, menyiksa dan 
bermain-main dengan Jenderal Yani yang sudah dalam keadaan pingsan”. 

Serangkaian narasi tentang kebrutalan Gerwani yang mengandung “bumbu seksual” ini 
berseberangan dengan fakta hasil visum terhadap semua jenazah korban oleh tim dokter Tentara 
Nasional Indonesia. Tim ini diketuai oleh Brigadir Jenderal TNI dokter Roebiono Kertapati. 
Laporan autopsi terhadap mereka menyatakan tidak ada tanda penyiksaan seperti yang 
digambarkan pemberitaan dalam surat kabar saat itu. Luka dan cedera yang bukan akibat 
tembakan tidak menunjukkan penganiayaan dengan silet atau pisau lipat, melainkan disebabkan 
oleh tusukan bayonet atau mungkin hantaman popor senjata, pengikatan yang terlalu erat, atau 
benturan dengan benda-benda tumpul. 

Kampanye atas kekejaman Partai Komunis Indonesia dan Gerwani sengaja dirancang untuk 
menyulut kemarahan rakyat terhadap kaum komunis. Elemen narasi sadisme seksual secara 
spesifik ditujukan terhadap anggota Gerwani sehingga fantasi anti-aktivisme perempuan ini 
hidup bersamaan dengan berkobarnya api yang menyulut konflik horizontal di tengah 
masyarakat sipil. 

Gelombang pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota Gerwani dan 
PKI berlangsung pada awal November 1965 sampai 1967. Pasukan elite Angkatan Darat yang 
dipimpin Letnan Jenderal Sarwo Edhie mulai mengerahkan massa pemuda dan melancarkan aksi 
“pembersihan sistemik” dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Pulau Bali. 

Ketika laporan pembantaian massal ini sampai ke telinga Presiden Sukarno, di tengah guncangan 
atas kekuasaannya, ia berusaha menghentikan arus berita bohong terhadap PKI dan Gerwani 
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dengan menunjukkan hasil autopsi tim dokter TNI di hadapan para wartawan. Dalam pidatonya 
kepada Kantor Berita Antara pada 12 Desember 1965, Presiden Sukarno meminta para 
wartawan menyiarkan berita berdasarkan fakta dan berhenti menyebarkan kebohongan. Hanya 
dua surat kabar yang menyiarkan pidato Presiden Sukarno tersebut, yaitu Sinar Harapan dan 
Suara Islam. 

Dengan begitu masifnya penyiaran berita bohong dan sensor atas fakta, masyarakat sipil yang 
tersulut propaganda hitam mulai menyatakan kecaman dan hujatan serta bersama militer terlibat 
dalam penyerangan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerwani dan PKI. Tidak 
ada pencegahan ataupun pengadilan terhadap para pelaku penyerangan. Pembiaran ini memberi 
pengesahan dan pembenaran bagi masyarakat sipil untuk meluapkan amarah dan kebencian 
mereka dengan cara apa pun terhadap anggota, simpatisan, dan keluarga PKI serta organisasi-
organisasi massa yang sehaluan dengan PKI. 

Stigma terhadap aktivis Gerwani sebagai segerombolan perempuan yang biadab dan tidak 
berakhlak menumbuhkan kecurigaan dan kebencian masyarakat terhadap perempuan-perempuan 
yang berani bersikap kritis. Kisah fantasi tentang sekelompok perempuan muda yang menari-nari 
telanjang, mempermainkan para jenderal, untuk kemudian menyiksa mereka sampai mati, 
berbenturan hebat dengan kepercayaan umum akan citra perempuan yang baik, lemah lembut, 
keibuan, dan sopan. 

Lebih dari itu, penggunaan simbol-simbol keagamaan dan moralitas menjadi pengesahan tindak 
kekerasan terhadap para aktivis Gerwani. Gerwani bukan lagi sekadar nama organisasi yang 
dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September, ia beralih menjadi simbol perempuan liar dan 
tidak beragama, dan melakukan tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan serta membahayakan 
keselamatan bangsa dan negara. Siapa pun yang dituduh sebagai anggota Gerwani berarti sama 
dengan penjahat haus darah sehingga pantas dihukum seberat-beratnya. 

Penyerangan fisik dan verbal terhadap aktivis perempuan Gerwani telah melumpuhkan 
pencapaian Gerwani sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di zamannya, sekaligus 
mengawali proses pengendalian gerakan perempuan oleh negara. Sebelum 1 Oktober 1965, 
Gerwani adalah organisasi legal yang menjalankan kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan 
organisasi perempuan lain dan menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani). 

Agenda Gerwani antara lain mendorong pemberantasan buta huruf dan pemenuhan hak-hak 
perempuan yang sesuai dengan konstitusi negara. Bahkan beberapa pemimpin Gerwani sempat 
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari Fraksi PKI, meskipun secara 
organisasi Gerwani tidak pernah menjadi bagian dari partai ini. Situasi politik pada 1965 telah 
membuat organisasi-organisasi perempuan ikut mengambil sikap negatif terhadap Gerwani. 
Misalnya, pada 29 Oktober 1965, Kowani memutuskan memecat Gerwani sebagai anggota dan 
mengutuk perbuatan para aktivisnya, yang mereka anggap telah menjatuhkan derajat kaum 
wanita, dan mendesak presiden segera melarang organisasi ini.  

Sudah 56 tahun berlalu sejak peristiwa politik 1965, tapi tidak pernah ada upaya pemerintah 
melakukan penyelidikan secara hukum tentang keterlibatan Gerwani secara organisasi dalam 
Gerakan 30 September. Satu-satunya fakta yang acap dipakai sebagai “bukti” keterlibatan 
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Gerwani adalah keberadaan beberapa aktivisnya di Lubang Buaya untuk mengikuti pelatihan 
sukarelawan oleh perwira-perwira Angkatan Udara dalam rangka persiapan operasi Dwi 
Komando Rakyat atau Dwikora. Fakta tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa 
anggota Gerwani terlibat dalam Gerakan 30 September, apalagi ikut dalam pembunuhan para 
jenderal.  

Dalam perkembangan lebih jauh, istilah “Gerwani” menjadi stigma laten untuk mencegah 
perempuan terlibat dalam kegiatan politik, terutama yang memperjuangkan hak-hak perempuan 
dan hak-hak kaum tertindas secara umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perempuan yang 
bekerja untuk pemerintah, juga istri pegawai negeri sipil dan anggota militer, diwajibkan 
bergabung dalam organisasi bentukan pemerintah, yaitu Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. 

Hierarki kepengurusan organisasi-organisasi istri harus mengikuti hierarki jabatan para suami, 
dan kegiatan-kegiatannya terpusat pada pemantapan peran perempuan sebagai istri dan ibu untuk 
mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan nasional pemerintah. Baru pada 1980-an 
muncul aktivis-aktivis perempuan yang mulai memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi 
kegiatan mereka di wilayah politik masih terbatas. Setiap kali melakukan kegiatan yang 
berlawanan dengan kebijakan pemerintah, mereka akan dianggap sebagai “Gerwani Baru.” 

Gerwani, Sukarno, dan Poligami 
Mengapa Gerwani tak mengkritik poligami Presiden Sukarno? Dilema Gerwani dan sikap 
aktivis perempuan tahun 1960-an. 

 

I Gusti Agung Ayu Ratih  

 
Edisi : 2 Oktober 2021  
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i  

Ilustrasi: Tempo/Imam Yunianto  

 Gerwani dikecam karena tak mengkritik poligami Presiden Sukarno. .  
 Ada dilema dalam gerakan perempuan dengan kompromi politik. 61912  
 Banyak aktivis yang belum memahami politik nasional 1965. .  

 

SELAIN badan-badan propaganda Angkatan Darat, pihak yang dengan segera memvonis 
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) terlibat dalam aksi kejam terhadap para jenderal di Lubang 
Buaya justru Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Belum tuntas pemerintah Sukarno melakukan 
investigasi terhadap Gerakan 30 September (G30S) pada 29 Oktober 1965, Majelis 
Permusyawaratan Kowani sudah mengeluarkan Gerwani dari keanggotaan organisasi payung 
tersebut. 

Keputusan ini diikuti dengan pemecatan Hurustiati Subandrio sebagai Ketua Koordinator 
Kowani sekitar Maret 1966. Alasan yang dikemukakan Kowani, setelah Surat Perintah Sebelas 
Maret terbit, suami Hurustiati, Wakil Perdana Menteri Subandrio, juga dianggap terlibat dalam 
G30S sehingga ia ditahan bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Dwikora. Permufakatan 
Kowani dengan tentara makin bulat ketika Mayor Jenderal Soeharto hadir dalam pembukaan 
kongres luar biasa organisasi tersebut pada 30 Mei 1966 dan menyampaikan pidato arahan untuk 
meraih dukungan penuh kaum perempuan dalam menegakkan pemerintah Orde Baru. 

Sejak kapitulasi Kowani kepada tentara, jejak berharga Gerwani dihapuskan dari lintasan sejarah 
gerakan perempuan. Tak kalah tragis, Kowani pun kehilangan sukma kepeloporannya sebagai 
badan pengayom organisasi-organisasi perempuan independen dan “rumah aman” bagi para 
pejuang perempuan nasionalis. Gerwani ditampilkan dalam narasi resmi sebagai organisasi 
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siluman yang tak jelas asal-usulnya. Para aktivis pendirinya diingkari oleh aktivis-aktivis 
perempuan lain. S.K. Trimurti pun, yang bersahabat dengan sesepuh Gerwani seperti Sri 
Panggihan dan Umi Sardjono, tidak leluasa menceritakan perjalanannya dengan tokoh-tokoh ini 
dalam memoarnya. Padahal, dengan Umi, misalnya, ia melahirkan Gerakan Wanita Indonesia 
Sedar (Gerwis), cikal-bakal Gerwani, dan mendidik kader-kader utamanya dalam Barisan Buruh 
Wanita sejak zaman kolonial. 

 
 

Walaupun tidak pernah dinyatakan secara terbuka, dapat diduga bahwa pengingkaran 
sumbangsih Gerwani terhadap pergerakan perempuan terjadi akibat tekanan luar biasa dan 
penyebaran ketakutan akan tuduhan “terlibat G30S/PKI”. Di masa operasi penumpasan G30S, 
tuduhan itu tidak main-main. Taruhannya bisa nyawa atau penghidupan sehari-hari. Namun, 
kalau kita perhatikan dengan saksama pernyataan-pernyataan para aktivis perempuan yang 
menghujat Gerwani, kita dapat menangkap bahwa prasangka terhadap Gerwani tidak dibangun di 
atas bidang kosong. Sepanjang pemerintahan Sukarno memang ada ketegangan dan perselisihan 
di antara organisasi perempuan. Perbedaan pilihan strategi, rivalitas politik, dan “komunisto-
phobia” mewarnai interaksi mereka dengan aktivis-aktivis Gerwani. Persoalannya, pada 1965 
terjadi lompatan penyimpulan yang janggal dan fatal dari perselisihan sehari-hari ke hujatan 
yang mematikan satu pihak.  

Salah satu isu yang sering diungkap sebagai pangkal ketegangan Gerwani dengan organisasi 
perempuan lain adalah penolakan Gerwani mengecam poligami yang dilakukan Sukarno. 
Gerwani dianggap mengkhianati perjuangan gerakan perempuan untuk menghapus poligami 
yang berlangsung sejak awal abad ke-20. Sebagian aktivis, terutama dari Persatuan Wanita 
Republik Indonesia (Perwari), menganggap Gerwani terlalu dipengaruhi oleh PKI. Pendapat ini 
boleh jadi benar karena sejak PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit memilih jalan parlementer, 
Sukarno membantu PKI menghadapi kekuatan-kekuatan antikomunis yang terus berusaha 
menyingkirkan partai tersebut dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berkaitan 
dengannya. 

Tapi, dari perbincangan saya dengan sejumlah aktivis Gerwani, ada soal lain yang membuat 
mereka enggan berhadap-hadapan dengan Sukarno. Kebanyakan dari mereka lahir dan besar 
dengan pidato-pidato Sukarno yang tidak pernah alpa menekankan bahwa “wanita Indonesia 
adalah muka mutlak daripada Revolusi Indonesia” (amanat Presiden Sukarno dalam pembukaan 
Kongres Kowani X, 24 Juli 1964). Bagi mereka, Sukarno bukan hanya presiden, tapi juga guru 
yang menumbuhkan rasa berbangsa dan mengajarkan tata cara berwarga negara. 

Yang patut diingat, pilihan Gerwani tidak mengecam Sukarno sama sekali tak menyurutkan 
langkah organisasi ini untuk memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan, yang menolak 
poligami. Demikian pula PKI dan ormas pendukungnya, yang memberlakukan larangan 
selingkuh dan poligami. Salah satu kisah yang menjadi model adalah Lembaga Kebudayaan 
Rakyat atau Lekra tidak segan-segan memecat tokoh ternama seperti penyair A.S. Dharta dan 
pelukis S. Sudjojono karena poligami. 
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Bahkan Aidit secara terbuka, dalam perhelatan umum Consentrasi Gerakan Mahasiswa 
Indonesia yang juga dihadiri Sukarno, menyatakan poligami telah menghambat kemajuan 
bangsa. Anehnya, Ketua Perwari Armistiani Soemarno Sosroatmodjo tetap berhubungan erat 
dengan Sukarno sampai akhir pemerintahannya. Dia menjalankan perintah Sukarno menggalang 
sukarelawan dan menjadi komandan Tenaga Inti Sukarelawati di Jakarta Raya untuk mendukung 
operasi Trikora dan Dwikora. Dari ingatan mantan Sekretaris Jenderal Gerwani, Kartinah Kurdi, 
mereka tetap bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan lain, termasuk Perwari, 
sampai “Gestok pecah”. 

Saya mengamati aktivis-aktivis perempuan di masa itu sebenarnya tidak asing dengan dilema 
yang dihadapi Gerwani. Mereka hafal kisah tragis Kartini yang harus memilih antara kecintaan 
terhadap ayahnya dan kelanjutan cita-cita besarnya. Sejak Kongres Perempuan Indonesia 
pertama, sumber ketegangan utama antarorganisasi perempuan adalah masalah poligami. 

Seperti halnya Gerwani, sebagian dari mereka menolak berhadap-hadapan dengan para patron 
atau patriark yang sudah memungkinkan mereka berorganisasi sebagai perempuan. Ini bukan 
pertama kalinya gerakan perempuan harus menjalankan kompromi politik yang menunda 
kemajuan proyek emansipatoris mereka. Semangat persaudarian (sisterhood) yang hendak 
mereka bangun melalui sekian banyak kongres dan aksi bersama berulang kali terguncang oleh 
kebutuhan “politik nasional”. Seandainya operasi militer antikomunis 1965-1966 tidak terjadi, 
mungkin mereka akan melanjutkan perdebatan tentang pilihan-pilihan strategi yang tepat untuk 
menjadikan kepentingan perempuan sebagai kepentingan nasional. 

Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah mantan aktivis Gerwani dari Jawa Tengah di forum 
Lingkar Tutur Perempuan di Solo pada September 2005, terjadi diskusi yang hangat dengan 
aktivis-aktivis feminis masa kini tentang pentingnya memperjuangkan pembebasan perempuan 
dari belenggu patriarki. 

Salah satu tema yang mencuat berkisar pada apa yang dimaksud dengan perempuan berpolitik. 
Sebagian mantan aktivis Gerwani merasa bahwa mereka sedikit sekali paham tentang yang 
disebut “politik nasional” di masa mereka aktif. Mereka mempercayai saja pemimpin Gerwani 
dalam hal penentuan arah kebijakan nasional. Pada akhir diskusi muncul pertanyaan dari mereka, 
“Seandainya kami lebih paham politik nasional pada 1965, apakah kami akan lebih siap 
menghadapi gempuran terhadap kami?” Sampai hari ini, pertanyaan tersebut belum terjawab. 

Reporter I Gusti Agung Ayu Ratih 

 


