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Kata Pengantar 
Tiada nikmat yang lebih indah didunia ini selain nikmat sehat yang diberikan oleh Allah 

SWT jika tanpa karunia yang selalu diberikan oleh-Nya maka essay ini tak akan pernah ada dan 

tak lupa salam dan shalawat kita berikan kepada suri tauladan kita umat muslim Nabi 

Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak dan semoga kita 

berada dibarisan beliau. 

Penulis mengkorbankan waktu,tenaga,pikiran dan menahan rasa keinginan untuk 

bersantai,untuk menyelesaikan Esaay yang berjudul Lahirnya Kartini Kontemporer.Semuanya 

dikorbankan untuk menyelesaikan essay ini karena dengan mengorbankan sesuatu untuk 

mencapai tujuan yang ingin dituju penulis. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang masih menemani hingga 

hari ini. Kepada jajaran pengurus HMI Cabang Sukoharjo khusunya pengurus KOHATI Cabang 

Sukoharjo yang memberikan masukan dan semangat,kepada jajaran pengurus Komisariat Ahmad 

Dahlan 1 yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberi saran, dan menemani penulis dalam 

menyusun makalah ini dan terakhir semangat yang selalu diberikan kepada teman kader 

seperjuangan Komisariat Ahmad Dahlan 1 sampai hari ini karena merekalah penulis masih 

berdiri untuk berproses di HMI. 
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Pendahuluan 

Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang indah begitu banyak kelebihan yang 

diberikan oleh-Nya disamping kekurangan yang diberikan. Perbedaan karakter perempuan dari 

masa ke masa mengalami perubahan dari kemunduran menuju kemajuan. Dulu kedudukan mereka 

sangatlah direndahkan, keberadaan mereka tidak dihargai bahkan mereka dimanfaatkan oleh kaum 

adam karena kekurangan mereka. Yang menjadi permasalahan adalah perempuan selalu 

ditempatkan pada posisi dibawah laki-laki. 

Seiring pejalanan zaman, banyak pergerakan-pergerakan perempuan yang mengkoar-

koarkan kesetaraan gender. Hingga sampai detik ini, kesetaraan gender semakin eksis pada tempat 

dan digadang-gadang agar menghilangkan subordinasi batas perempuan dan laki-laki. Pada kondisi 

ini membuat perempuan tidak ingin kalah dengan laki-laki. Semakin hari semakin banyak 

permasalahan yang timbul  baru menjadikan perempuan khususnya di Indonesia yang kehilangan 

jati dirinya.  

Kemajuan zamanlah yang menelan dan menghilangkan karakter perempuan Indonesia. Adat 

ketimuran yang santun semakin-hari semakin sirna. Banyaknya perempuan yang mengenyam 

pendidikan yang tinggi namun tidak dapat mentransferkan keilmunya secara baik kepada 

masyarakat. Apabila kita melihat sejarah perjuangan perempuan Indonesia, kita akan mengenal 

sosok perempuan yang setiap tahunya kita peringati sebagai hari kelahirannya. Ia adalah Raden 

Adjeng Kartini.  

R.A Kartini menjadi sosok yang memiliki wawasan luas dan perempuan yang luar biasa 

pemikirannya meski hidup dalam keadaan berkecukupan. Pemikirannya tentang pendidikan yang 

mewajibkan perempuan harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi agar tidak tertinggal dengan 

laki-laki. Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan memiliki kekuatan didalam dirinya tidak bisa 

hanya bergantung kepada seseorang, sekaligus siap dalam menerima tugas yang diberikan 

kepadanya. Perempuan menjadi siap dengan kemampuannya dan pengetahuan yang luas. 

Pentingnya pendidikan bagi perempuan untuk menambah pengetahuan mengenai peran dan 

fungsinya. Sebagai salah satu badan khusus dalam Himpunan Mahasiswa Islam, KOHATI 

mempunyai peran dalam menciptakan perempuan-perempuan tangguh seperti R.A Kartini. Dengan 

perkaderan yang intensif dan sistematis diharapkan mampu membentuk perempuan yang fleksibel 

terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Perempuan yang 

memberikan perubahan nyata bagi Indonesia. Perempuan adalah arah masa depan Indonesia 

didalam dirinya terdapat tanggung jawab yang sangat mulia dan kehidupan Indonesia akan 

ditentukan oleh mereka. Perempuan harus memilki kemampuan untuk dirinya maupun orang lain. 

Dan perkaderan pendidikan Kohati dalam menciptakan Kartini pada masa sekarang. 

Pembahasan 

Sosok pahlawan perempuan yang merubah sejarah perempuan di Indonesia adalah R.A 

Kartini memperjuangkan derajat perempuan agar tidak terbelakang dan tertinggal.Memberikan 

kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan Indonesia karena dedikasinya untuk perempuan 

Indonesia seperti merubah pemikiran lama yang menganggap perempuan tidak sebanding dengan 

pria dan membuat perempuan Indonesia terbatas dalam mengembangkan potensi mereka dan 

hadirlah sosok pahlawan yang membuka kegelapan menjadi terang dialah R.A Kartini. 

Sejarah itulah yang seharusnya menjadi kekuatan bagi perempuan Indonesia untuk berjuang 

bersama-sama memajukan Indonesia.Karakter perempuan Indonesia adalah Lemah 

lembut,ramah,,pekerja keras ,tidak mudah menyerah,kreatif dan penuh kasih sayang.Akan 

tetapi,perubahan jaman selalu berputar terus menerus dan tidak mau peduli akan dampak yang 

terjadi.Siap atau tidak perempuan harus mampu mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dan 



harus mampu bertahan.Banyak perempuan yang tidak siap akan perubahan dengan mudahnya 

mereka meninggalkan sejarah,nilai-nilai sosial yang berlaku,karakter pun turut hilang didalam hati 

mereka. Seorang Ahli Tafsir Dr.Nashruddin Baidan dalam tafsir bi al-Rayi bahwa laki laki dan 

perempuan harus sama-sama digembleng untuk menjadi generasi yang kuat.1 

Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas untuk menghadapi perubahan 

jaman.Dibutuhkan keinginan yang keras dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama.Tidak 

semua perempuan Indonesia dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi mereka ingin 

melanjutkan kuliah.Namun terhalang oleh keadaan keluarga yang tidak mampu dalam 

finansial,tuntutan kebutuhan pokok keluarga untuk melakukan pekerjaan dan bahkan melakukan 

pernikahan dini untuk mengurangi beban keluarga.Banyak perempuan yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikannya di bangku kuliah.Akan tetapi,Perempuan yang dapat merasakan pendidikan 

perguruan tinggi maupun tidak dapat merasakan sebenarnya mereka sama.Jika seseorang 

perempuan memiliki keinginan didalam dirinya yang sangat tinggi halangan dan rintangan yang ada 

didepan mata akan ia lewati untuk mendapatkan tujuan dan keinginannya.Mereka dapat belajar 

dimana pun,kapan pun dan dengan siapapun.Charles Fourier berpendapat bahwa tinggi rendahnya 

tingkat kemajuan suatu masyarakat adalah ditetapkan oleh tinggi rendahnya tingkat kedudukan 

perempuan didalam masyarakat.2.Jadi sudah sewajarnya bahwa kita dapat mengubah lingkungan 

disekitar kita untuk kemajuan. 

Belajar tidak hanya di bangku sekolah bisa dilakukan di majelis talim,tempat ibadah lainnya 

sesuai kepercayaan bahkan banyak perempuan yang belajar dari sesorang ia menyerap informasi 

melalui orang-orang disekitarnya dan setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan dan  ia akan 

menerapkan dilingkungan sekitarnya.Untuk perempuan yang memiliki kesempatan dapat menimba 

ilmu dipergururan tinggi seharusnya kita dapat melakukan lebih banyak kegiatan yang dapat 

menunjang karakter kita dan dapat memberi manfaat disekitarnya.Di setiap perguruan tinggi swasta 

maupun negeri masing-masing memiliki unit kegiatan mahasiswa yang dapat dipilih sesuai bakat 

dan minat bagi setiap mahasiswa dan ada juga organisasi internal maupun eksternal 

kampus.Organisasi dapat menjadi tempat untuk menempa mental ,menambah pengalaman dan 

menambah soft skill kita. 

Di setiap organisasi eksternal maupun internal kampus sudah banyak perempuan yang telah 

bergabung dan tidak menutup kemungkinan  perempuan juga dapat  menjadi pimpinan diorganisasi 

yang ia ikuti.Inilah bukti bahwa perempuan dapat bersaing di akademis maupun 

organisasi.Organisasi adalah salah satu jalan untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang 

luas,menambah relasi dan meningkatkan keahlian kita.Setelah lulus dari universitas kita dapat 

langsung terjun di dunia masyarakat dengan ilmu yang didapat saat berorganisasi dikampus. 

Berorganisasi bagi perempuan bukanlah hal yang buruk,karena dalam pandangan sebagian 

orang menganggap organisasi akan menyita waktu kuliah,setiap rapat akan pulang malam bahkan 

pagi buta pun.Namun,setelah itu mereka dapat merasakan hal yang indah dari selama berproses 

diorganisasi.Hal yang ia dapatkan selama berproses tidak semua orang bisa merasakannya.Mereka 

akan merasakan hal positif setelah melalui proses yang panjang dalam berorganisasi. 

Di dalam berorganisasi seorang perempuan dapat belajar banyak pengetahuan,keahlian soft 

skill,belajar memimpin orang lain,berdiskusi ,menerima kritikan dengan berjiwa besar.Masih 

banyak hal lain yang didapat ketika kita berorgnisasi.Disanalah kita akan ditempa menjadi pribadi 

yang kuat,berjiwa besar dan menjadi seorang pemimpin yang rendah hati dan lebih peduli dengan 

kepentingan bersama. 

                                                           
1 Istimewakan setiap anak, Istadi dan Irawati ,Hal 5 
2 Sarinah kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia,Hal 28. 



Pada era globalisasi sekarang semuanya serba mudah dan praktis tanpa mengeluarkan 

banyak tenaga dan keringat semuanya didapat dengan begitu mudah.Janganlah tergesa-gesa meniru 

cara modern atau cara eropa.Janganlah terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit.Tetapkanlah 

semua barang pada kodratnya.3.Ungkapan yang berasal dari bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar 

Dewantara untuk pedoman perempuan agar tidak mudah meninggalkan jati diri mereka hanya 

karena gengsi atau takut dibilang ketinggalan jaman. Sebagai perempuan Indonesia kita tidak boleh 

terlena akan kemajuan jaman,kita boleh menikmati kecanggihan teknologi tapi jangan sampai 

karakter kita termakan oleh globalisasi.Dalam berorganisasi permasalahan seperti ini biasa 

digunakan untuk berdiskusi bersama dan saling berpendapat dan mencari solusi yang dapat 

memecahkan masalah tersebut.Perempuan dituntut aktif dan berpikir kritis ketika menghadapi 

permasalahan yang baru tidak bisa hanya bersikap apatis atau masa bodoh. Permasalahan yang 

terjadi pada sekarang ini begitu banyak,dan dapat dijadikam pembahasan saat berorganisasi dan ini 

menjadikan kita selalu berpikir dan terus berpikir untuk mencari jalan keluar. 

Saat duduk dibangku kuliah mahasiswa tidak hanya mengejar akademis saja tapi juga 

memiliki soft skill yang akan dirasakan manfaatnya setelah menyelesaikan bangku kuliah 

nanti.Perempuan dapat bersanding dengan pria dapat ada perselisihan lagi.Perempuan yang 

berproses diorganisasi mereka akan siap menghadapi kerasnya kehidupan dan tidak akan menyerah 

karena keadaan.Mereka akan terus mencoba dan melawan kegagalan.Dan setiap orang yang 

disampingnya mereka akan merasakan hal positif yang terpancar dari dalam dirinya.Orang yang 

berada disekitarnya akan mendapatkan dampak positif jika bersamanya hal yang tidak mungkin 

akan menjadi mungkin dan hal yang berat akan terasa ringan jika dilakukan dengannya.Hal itulah 

bisa menjadikan pahala bagi kita sendiri bahwa kita hidup dapat memberikan manfaat kepada orang 

lain dengan usaha kita.Bisa dijadikan teladan dan contoh bagi sekitarnya bahwa kita tidak dapat 

mengubah dunia dengan hal yang kita lakukan saat ini tapi kita dapat mengubah dunia orang 

disekitar kita dengan kekuatan yang kita miliki. 

Banyak yang bilang bahwa perempuan dalam menyelesaikan masalah lebih mengutamakan 

perasaan dan lelaki lebih mengutamakan logika jika menghadapi masalah.Sebenarnya hal ini 

tergantung dari setiap perempuan  ada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya seperti: 

lingkungan sekitarnya,cara didik orang tuanya dan pola pikir.Jadi tidak semua perempuan dalam 

menghadapi masalah menggunakan perasaannya.Jika semua hakim perempuan menggunakan 

perasaan dalam menghadapi persidangan maka ia akan selalu kasihan terhadap terdakwa dan akan 

memberikan keringanan bahkan membebaskannya. 

Setelah berperan didalam organisasi dan masyarakat selanjutnya setiap perempuan akan 

melangkah menuju pernikahan,disinilah awal perjuangan mereka yang sesungguhnya akan 

mendidik anak yang akan menjadi penerus perjuangan dan generasi Indonesia selanjutnya.Indonesia 

membutuhkan generasi yang dapat merubah dan meneruskan cita-cita para pahlawan.Sudah banyak 

genersi Indonesia yang dibesarkan dengan pola asuh yang salah,banyak yang salah arah bahkan 

terjerumus hal yang tidak seharusnya dilakukan.Hal inilah kerusakan kecil yang dibiarkan dan 

apabila tidak segera dibenahi dengan cepat maka akan membunuh Indonesia secara pelan.Generasi 

Indonesia sangat penting untuk keberhasilan negara Indonesia jika seorang ibu mendidik anaknya 

dengan benar sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat serta sesuai ajaran 

agamanya,maka akan lahir generasi Indonesia yang berkualitas.Pemimpin yang benar-benar hebat 

itu dilahirkan bukan diciptakan4.Jadi sudah seharusnya kita dapat menciptakan generasi bangsa 

yang akan membawa kejayaan kepada Indonesia. 

Disinilah dedikasi seorang ibu mencurahkan segalanya untuk keberhasilan 

anaknya,melakukan dan berkorban apapun untuk buah hatinya.Memang benar tugas perempuan 

sangatlah penting mereka harus cerdas bagi diri mereka sendiri dan selanjutnya mereka harus cerdas 

                                                           
3 Sarinah kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia,Hal 8 
4 Natural Leader,Anjana Ahuja dan Mark van Vught ,Hal 37 



bagi keluarga serta anaknya.Jadi kecerdasan seorang ibu akan mempengaruhi pola asuh yang akan 

diterapkannya pada sang anak.Dan kebalikannya seorang ibu yang kurang dalam hal pengetahuan 

dan lain-lain juga akan berakibat buruk kepada pola asuh yang akan akan diterapkan kepada sang 

anak.Pola asuh yang baik dan benar merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan 

anak dalam hal prestasi dan berperilaku kepada sekitar.Dan anak yang tidak memiliki pola asuh 

yang baik dari orang tua mereka cenderung berperilaku negatif seperti :tidak bertanggung 

jawab,tidak disiplin dan lain sebagainya.Difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-quran untuk tidak 

meninggalkan generasi yang lemah.Karena mereka yang lemah pasti akan ditindas oleh orang yang 

kuat.5 

Seorang perempuan haruslah memiliki ketrampilan dan kecakapan dalam berorganisasi agar 

mampu untuk menjalankan kehidupan yang keras dan diharapkan sosok perempuan memilki 

pengetahuan dan wawasan yang luas bagi dirinya dan untuk orang lain.Kecerdasan mereka akan 

dibutuhkan saat situasi membutuhkan mereka.Jadi seorang perempuan harus cerdas dalam ilmu dan 

perilaku tidak hanya mengandalkan orang lain namun ia juga dapat diandalkan.Tidak hanya 

berpangku tangan menerima keadaan namun ia mampu bergerak untuk mengubah keadaan.Dalam 

pembukaan buku Sarinah tertulis Perempuan itu tiang negeri,manakala baik perempuan,baiklah 

negeri dan manakala rusak perempuan ,rusaklah negeri.6.Ungkapan tersebut memilki makna bahwa 

ditangan perempuan lah negara ini akan menuju jalan yang lurus ataupun mengalami kehancuran. 

Kenyataannya bahwa masih ada di Indonesia kedudukan perempuan masih dibawah laki-

laki ,banyak laki-laki yang menduduki kemegahan ilmu pengetahuan dan jabatan.Banyak kaum 

perempuan masih dikurung,mereka tidak diberikan kesempatan yang sama dimasyarakat.Masih 

dilarang ini itu.Tapi itu semua tidaklah menjadi kelemahan dan penghalang bagi 

perempuan.Ketajaman otak perempuan dan laki-laki ialah sama begitu pula dengan 

kemampuan.Hanya saja kesempatanlah yang tidak sama7.Maka dengan alasan tersebut bukan 

berarti harus menyerah kita wajib berikhtiar dan berdoa untuk membongkar ketidakadilan 

masyarakat terhadap perempuan.Menjadikan perempuan menjadi sosok yang dapat bersaing dengan 

laki-laki serta dapat dibutuhkan dilingkungan masyarakat dan dapat memajukan diri sendiri serta 

orang lain.Membuka kesempatan yang sama dan tidak akan terjadi lagi ketidakadilan yang 

membedakan laki-laki dan perempuan. 

Didalam Kohati memiliki tujuan tidak hanya sekedar mencetak seorang muslimah yang 

memiliki intelektual cerdas dalam pengetahuan namun juga mencetak kader profesional dalam 

bidang dan disiplin ilmu yang di gelutinya. Sikap Professional  yang dimilki kader HMI Wati untuk 

berkompetensi dalam suatu pekerjaan dan Mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara 

mendalam.kader hmi wati harus mampu melakukan kreatifitas dan inovasi atas bidang yang di 

gelutinya serta dapat berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga 

mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan hard skill dan soft skill 

melalui berbagai pelatihan sehingga diharapkan menghasilkan kader HMI Wati yang mampu 

bersaing dalam dunia kerja yang semakin ketat persaingannya.Proses pembinaan di Kohati diarahkan 
untuk meningkatkan kualitas dan peranannya sebagai bagian integral HMI. Aktivitas HMI-wati tidak 
saja di Kohati dan HMI, juga dalam dunia mahasiswa, masyarakat luas terutama dalam merespon dan 
mengantisipasi masalah keperempuanan dan anak.8 

 

 

                                                           
5 Istimewakan setiap anak,Istadi dan Irawati ,Hal 4 
6 Sarinah Kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia,Ir.Sukarno 
7 Sarinah kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia,Ir.Sukarno,Hal 28. 
8 Pedoman Khusus Kohati periode 2016-2018 
 



 

KESIMPULAN 

Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang indah begitu banyak kelebihan yang 

diberikan    oleh-Nya disamping kekurangan yang diberikan.Di Indonesia sosok pahlawan yang 

membuka pintu kegelapan menjadi terang ialah R.A Kartini.Perjalanan sejarah kaum perempuan 

dalam memperjuangkan hak-hak mereka sangatlah panjang dan penuh tantangan tidak mudah untuk 

mendapatkannya,banyak anggapan perempuan adalah makhluk yang sia-sia.Perempuan dalam hal 

kemampuan dan ketajaman berpikir mereka sama namun yang membedakan hanyalah kesempatan 

yang diberikan mereka berbeda.Inilah yang harus kita perjuangkan untuk melawan 

ketidakadilan.Kaum perempuan bersatu dan menghilangkan ego masing-masing untuk 

memperjuangkan tujuan mereka yaitu menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan.Diluar sana perempuan dianggap memiliki banyak kekurangan dan tidak sepantasnya 

mereka dapat bersanding dengan laki-laki dalam kedudukan.Namun karena alasan kekurangan yang 

hanya dibuat-buat tidak seharusnya perempuan dapat menyerah oleh keadaan namun dapat 

menjadikan kekuatan untuk kemajuan. 

Perempuan haruslah menjadi sosok yang memilki pengetahuan dan wawasan yang luas 

untuk diri sendiri maupun orang lain tidak bisa bergantung kepada orang lain,dituntut menjadi 

pribadi yang mandiri dan memilki keyakinan yang kuat tidak mudah digoyahkan.Organisasi dapat 

menambah hal yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang unggul,tempat untuk menggembleng 

mental dan belajar tentang kepemimpinan.Mereka harus dapat merubah keadaan bukan menyerah 

karena keadaan.Setelah mereka mampu memimpin dirinya maka selanjutnya mereka akan terjun 

kedalam masyarakat ,memajukan lingkungan disekitarnya.Setelah  berhasil didalam masyarakat 

mereka akan  melanjutkan tugas yang penting yaitu mendidik generasi  untuk keberlangsungan 

negara Indonesia di pundak mereka tanggung jawab itu dilimpahkan dan dilakukan dengan segenap 

jiwa raga dan hati ikhlas.Generasi yang berkualitas ,cerdas dalam pemikiran dan perilaku adalah 

yang diinginkan oleh Indonesia.Sudah sewajarnya kita untuk mensukseskan cita-cita bangsa 

Indonesia dengan menciptakan generasi yang unggul.Perempuanlah kunci keberhasilan kesuksesan 

bangsa.Kohati harus dapat membekali HMI-Wati dengan meningkatkan kualitas dan peranannya, 

sehingga memiliki watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual, kemampuan 

profesional dan mandiri 
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FORMULIR PENDAFTARAN LATIHAN KHUSUS KOHATI (LKK) 

KORPS HMI-WATI HMI CABANG SEMARANG 

1.  Nama Lengkap  

Nama Panggilan  

: Itsnaini Afrida Rohmah 

: Itsnaini 

2 .  Tempat danTanggal 

Lahir  

: Boyolali,05 

April 1998 

:  

3 .  Status Keluarga  :   Belum Nikah  

4 .  Alamat Asal 

(lengkap)  

: tegalrejo rt 03 

rw 06 ngesrep 

ngemplak 

boyolali 

:  

5 .  Alamat Tinggal 

Sekarang  

: tegalrejo rt03 

rw 06 ngesrep 

ngemplak 

boyolali 

:  

6 .  No. Telpon / HP  : 085728748599 :  

7 .      Email  Itsnainiafrida98@gmail.com 

.  LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :  

8 .  Pendidikan Sekarang  

 
a. 

Universitas 

/ Institute  

 

: Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

:  

 
b. Fakultas  

 

: Fakultas Agama Islam :  

 
c. Jurusan  

 

: Pendidikan Agama Isla, :  

 
d. 

Angkatan  

 

: 2016 :  

 
e. NIM (Nomor Induk Mahasiswa) G000160130 

 
 

PENGALAMAN ORGANISASI :  

Nama organisasi dan jabatan yang pernah saya guleti :  



Ketika SMU / MAN  Sekarang (Di Kampus)  Lainnya (sosial 

kemasyaraktan)  

 
Angota Rohis Sparta 



 
LPM Arrasail Wa Namlah 

(Redaksi Majalah) 



 
Karang Taruna Cahaya 

Muda 

 

1.  Hob

by  

: Membaca Novel,jalan-jalan,belanja,Hunting berita,menulis 

puisi,blogger. 

1 2.  Keahlian, Skill Atau Bakat Dalam Bidang  

 
a. Seni  

 

: -  
b. Agama  

 

: Diskusi Keagamaan 

 
c. 

Olahra

ga  

 

: Badminton  
d. Lainnya  

 

: Memasak 

1 3.  Kemampuan bahasa asing  

 
a.  

 

: 

Bahasa 

Inggris 

Tidakbisa  Kurang   Cukup  Bagus  

 
b.  

 

: 

Bahasa 

Arab 

Tidakbisa   Kurang  Cukup  Bagus  

 
c.  

 

: 

Bahasa 

Jawa 

Tidakbisa  Kurang   Cukup  Bagus  

.  KONDISI FISIK / KESEHATAN  

1  Penyakit / gangguan kesehatan yang di 

alami : Tidak Ada 

.  
Boyolali, 04 Agustus 2017 

                                                                                           

                                                                                           TandaTangan :  

(Itsnaini Afrida Rohmah)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


