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Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April, dimana mengingatkan sosok yang berjasa bagi 

kaum perempuan. Terdapat banyak makna yang tersirat dalam hari tersebut. Makna Hari Kartini 

telah menginspirasi banyak wanita untuk terus bejuang melawan ketidakadilan dan diskrimiasi. 

Tentunya dalam hari Katini ini juga bermakna menjadikan pelopor kesetaraaan hak antara pria 

dan wanita di Indonesia, hari  yang memperkuat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 

membangkitkan peningkatan kualitas hidup perempuan, aksi nyata dalam peningkatan 

pendidikan Formal serta mendorong kesadaran Pria untuk ikut mewujudkan kesetaraan gender. 

Siapa yang tidak tahu dengan sosok R.A Kartini sosok yang luar biasa bagi kaum perempuan. 

R.A Kartini adalah salah satu sosok perempuan yang berjuang pada masa penjajahan demi 

kepentingan perempuan-perempuan Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang layak pada 

maa itu. Selain itu juga R.A Kartini berjuang mati-matian untuk Kemerdekaan Indonesia agar 

mendapatkan kesetaraan dengan kaum Pria. 

Bukan hanya itu, sosok R.A Kartini merupakan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia 

tak terkecuali juga kita kaum milenial. Generasi Milenial yang mendominasikan kelompok pada 

usia produktif hari ini, tentunya memiliki banyak tantangan  yang harus dihadapai. Dengan pola 

kehidupan yang berbeda dan juga pikiran yang milenial banyak sekali yang harus dibenahi. Oleh 

karena itu, kaum kartini milenial harus menjadi perempuan yang maju yang mampu 

mempejuangkan dan mempertahankan apa-apa yang telah diperjuangkan oleh R.A Kartini. 

Saat ini, kita memasuki bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam, bulan yang penuh dengan 

kemuliaan dan kestimewaan yaitu Bulan Suci Ramadan. Setelah sekian lama berpisah, Kini 

Bulan Suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita.  Bagi umat Muslim tentunya dengan 

kedatangan Bulan Suci Ramadan ini yang penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. 

Ramadan merupakan bulan yang magfirah, rahmat dan menuai banyak pahala serta sarana 

menjadikan kita orang yang Muttaqin (bertakwa). Di bulan suci ramadan juga dilipatgandakan 



pahala dan doa-doa akan dikabulkan. Bulan suci ramadan merupakan bulan kesembilan dalam 

kalender islam yang merupakan terjalannya rukun islam yang ke 3 bagi umat muslim. 

Sebagai kaum kartini milenial sudah saatnya mengajak semua untuk kiat-kiat dalam menyambut 

bulan suci ramadan. Apa-apa sajakah yang perlu dipersiapkan? Pertama, bedoa kepada Allah 

yaitu sebagaimana yan sudah dicontohkan para ulama salafus salih. Kedua, menuntaskan puasa 

yang tahun lalu, dimana sudah seharusnya menqadha puasa sesegera mungkin sebelum 

datangnya puasa Ramadan berikutnya. Ketiga, persiapkan keilmuan tentang bagaimana 

memahami fikih puasa. Keempat, persiapan finansial dimana sebaiknya aktivitas ibadah bulan 

suci ramadan ini harus mewarnai sehari-hari dalam aktivitas mencari nafkah. Kelima, persiapan 

fisik, jiwa serta spiritual kita yang dimana dengan adanya persiapan spiritual dengan melatih kita 

selalu beribadah, persiapan jiwa mempersiapkan diri lahir dan batin, serta dalam persiapan fisik 

yaitu dengan menjaga kesehatan. 

Dalam pemaparan di atas dilihatkan bahwasanya saatnya kita memepersiapkan diri untuk 

menyambut bulan suci ramadan yang banyak kemuliaannya yang tiada bandingnya. 

 


