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 “Perempuan adalah tiang  negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak 

karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka 

rusaklah negara itu  

(Sya’ir Arab)”.1 

Dari syair diatas dapat kita tarik benang merah bahwasanya perempuan 

memiliki peranan yang sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan 

menjadi pondasi dasar bagi keberlangsungan sebuah bangsa, maka dari itu 

perempuan ikut berperan dalam mendidik generasi penerus bangsa. Diperlukan 

perempuan yang memiliki kredibilitas yang tinggi baik secara moral dan intelektual.  

Namun, melihat perkembangan di Indonesia saat ini banyak perempuan yang 

mengedepankan gaya hidup yang berlebihan. Kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh 

role model  yang berkiblat ke arah barat sehingga memberikan dampak ala kebarat-

baratan yang tidak sesuai dengan ciri khas kebiasaan adat Indonesia dan ditambah 

lagi dengan tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan 

pegangan hidup. Keduanya telah dianggap tidak sesuai dengan keadaan sekarang 

alias kuno dan ketinggalan zaman.2  

Citra perempuan hingga saat ini memang masih berkisar pada wilayah 

subordinat dibanding lelaki. Stereotip yang telah terpatri dalam perempuan inilah 

yang lambat laun membentuk opini masyarakat bahwa perempuan hanya bisa 

berkiprah di bawah kuasa laki-laki serta hanya mampu dimaknai eksistensinya pada 

wilayah realitas fisik perempuan saja.3  

                                                                 
1 Tim Perumus, Pedoman Dasar KOHATI (Jakarta: KOHATI PB HMI, 2016), hal. 3. 
2 Vien AM, Citra Perempuan Masa Kini dalam https://vienmuhadisbooks.com 

/2009/06/17/bab-iii-citra-perempuan-masa-kini/ diakses pada tanggal 01 Agustus 2017 pukul 

23.16 WIB. 
3 Lucy Pujasari Supratman, Representasi Citra Perempuan di Media dalam https://jurnal 

kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/75 diakses pada tanggal 01 Agustus 2017 

pukul 23.45 WIB. 



 
 

Kenyataan diatas sangat berbanding terbalik dengan hakekat perempuan 

secara perannya. Dalam hal ini peranan perempuan dibagi menjadi 4 yaitu sebagai 

anak, istri, ibu dan anggota masyarakat. Dalam pengembangan ke empat peranan 

tersebut maka diperlukan peningkatan pendidikan bagi perempuan agar memahami 

status dan fungsinya. 

KOHATI menjadi salah satu wadah alternatif dalam mendidik perempuan 

sesuai dengan perkembangan zaman dalam lingkungan mahasiswa. Kaum 

perempuan haruslah memiliki keseimbangan baik itu dalam hal kemandirian, 

intelektual serta ketegasannya dalam landasan berpijak yang jelas. 

Perkaderan di dalam KOHATI memiliki tanggung jawab dalam 

mengembangkan potensi HMI-Wati serta membekalinya dengan apa-apa yang 

dibutuhkannya nanti dalam rangka mempersiapkan HMI-Wati untuk melaksanakan 

perannya dengan baik sehingga kader HMI terutama HMI-Wati menjadi kader yang 

terarah dan terukur.  

Melalui  penjelasan pemaparan latar belakang diatas penulis ingin 

menjelaskan tentang Citra Perempuan Masa Depan Melalui Perkaderan KOHATI. 

  



 
 

Citra Perempuan Masa Depan Melalui Perkaderan KOHATI 

 

Perkaderan KOHATI merupakan sekumpulan aktivitas pembinaan yang 

terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI umumnya dan tujuan KOHATI 

khususnya. HMI-Wati harus mengikuti seluruh rangkaian perkaderan secara 

sistematis 4. Dibawah ini adalah macam-macam perkaderan KOHATI sebagai 

berikut: 

a. Kaderisasi individu dilakukan melalui penugasan-penugasan untuk 

menjalankan roda organisasi KOHATI. 

b. Kaderisasi kelompok dilakukan melalui forum-forum perkaderan 

formal dan non formal KOHATI yaitu : 

1) Forum Perkaderan Formal (Latihan Khusus Kohati, Training For 

Trainers) 

2) Forum Perkaderan Non Formal (Pranikah, Kewirausahaan, Publik 

Speaking, Latihan Kader Sensitif Gender Perspektif Islam, 

Kesehatan Reproduksi dan Up-Grading)5 

Dalam hal ini perkaderan KOHATI sangat mengarahkan perempuan 

untuk mengenal hakekatnya secara utuh dan mampu bersaing dengan laki-laki 

sehingga perempuan tidak tersubordanikan dibawah kekuasaannya. Agar 

terbentuk citra perempuan yang cerdas secara kapabilitas, anggun dalam 

perbuatan dan yang terpenting sadar akan peran dan tanggung jawabnya. 

Berbicara organisasi HMI khususnya Korps HMI-wati merupakan 

institusi yang memiliki peran sebagai Pembina dan Pendidik HMI-Wati untuk 

menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keIslaman dan keIndonesiaan. 

                                                                 
4 Tim Perumus, Pedoman... hal. 29. 
5 Hasil Musyarawarah Nasional KOHATI ke XXI KOHATI Pengurus Besar Himpunan 

Mahasiswa Islam periode  2013-2015, hal. 38-41. 



 
 

Maka badan khusus KOHATI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

wadah peningkatan dan pengembangan potensi HMI-Wati di semua bidang 

untuk akselerasi tujuan HMI.6 

Perkaderan KOHATI sangat memiliki peran penting dalam kemajuan 

perempuan dalam segala aspek baik melalui peningkatan wacana, kreatifitas, 

moral dan intelektualitas. Perkaderan ini dilakukan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat HMI-Wati melihat kondisi sosial saat ini yang sangat 

memprihatinkan. 

Kompleksitas permasalahan perempuan diera modern menjadikan 

perempuan semakin tersingkir dari perannya sebagai anggota masyarakat. 

Perempuan menjadi tersubordinasi dibawah kekuasaan laki-laki. Dalam hal ini 

terlihat dengan banyaknya jerat kapitalisme yang menekan perempuan untuk 

selalu tertindas7 yang banyak terlihat dari SPG (Sales Promotion Girl) 

pertontonkan tubuh mereka demi menjual sebuah barang. Meskipun perempuan 

tersebut adalah pemilik tubuh sendiri, mereka memiliki hak untuk memutuskan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh mereka.8 Selain itu perempuan-

perempuan yang dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih dari pada 

laki-laki sehingga pada akhirnya perempuan hanya akan berakhir pada kadas 

(kasur, dapur dan sumur).  

Apabila perempuan hanya berpangku tangan saja maka terciptalah 

perempuan-perempuan robot era baru yang menjadi perusuh bagi tuannya. 

Sehingga dalam ini pendidikan bagi perempuan menjadi sangat penting agar 

harkat dan martabatnya kembali seperti semula  dan tanpa menghilangkan 

                                                                 
6 Tim Perumus, Pedoman... hal. 20. 
7 C.V Marselina Nope, Jerat Kapitalisme atas Perempuan (Yogyakarta: Resist Book, 2005), 

hal. 118. 
8 C.Y. Marselina Nope, Jerat Kapitalisme Atas... hal. 72. 



 
 

kodratnya sebagai seorang perempuan (anak, calon istri, ibu dan anggota 

masyarakat). 

Peran KOHATI menjadi sangat komplek terhadap perubahan isu dan 

sosial yang terjadi pada perempuan sehingga perkaderannya pun harus 

dilakukan dengan sebaiknya mungkin agar sesuai dengan kebutuhan 

perempuan saat ini. Salah satu yang menjadi solusi alternatif adalah dengan 

melakukan soalisasi dan penyuluhan mengenai gender. Gender dianggap masih 

tabu dalam lingkungan masyarakat yang awal dengan pendidikan. Dalam hal 

ini KOHATI wajib menyadarkan peran perempuan agar menjadi perempuan 

yang seutuhnya. 

Pada hakekatnya perempuan pasti memiliki potensi tersendiri di dalam 

dirinya namun beberapa tidak dapat tersalurkan dan terdeteksi dikarenakan 

tidak ada wadah yang memicunya untuk mengeluarkan potensi tersebut. 

Potensi tersebut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan masa depan 

perempuan itu yang kelak akan menghadapi permasalahan-permasalah baik 

yang berbau politik, ekonomi dan hal-hal lain. Perempuan modern siap untuk 

ikut andil dalam setiap permasalah. Inilah perempuan modern sesungguhnya. 

Sehingga pepatah jawa yang mengatakan bahwa perempuan itu 

dianggap terbelakang (terutama sekali di luar tanah Jawa) dapat terhapuskan. 9 

Dengan melihat keadaan kaum perempuan dan memberikan pendidikan 

terhadap perempuan, maka KOHATI telah membangun tiang negara yang 

hampir runtuh dan menata kembali negara melalui perempuan-perempuan 

tangguh. Karena dari perempuan yang tangguh secara intelektual dan akhlak 

akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baik sehingga negara 

                                                                 
9 Soekarno, Sarinah (Yogyakarta : Media Pressindo, 2014), hal 6. 



 
 

menjadi makmur dan sejahtera rakyatnya sebagaimana dengan syair arab pada 

pembukaan diatas. 

Citra perempuan haruslah berubah dari hanya berperan dibalik 

punggung lelaki seiring dengan perkembangan zaman perempuan mulai 

menampilkan mukanya ke hadapan umum. Sudah saatnya kaum perempuan 

mampu beriringan sejajar dengan laki-laki tanpa melupakan banyaknya 

persoalan yang muncul dan tak sedikit itu berkaitan dengan perempuan.  

Yang menjadi harapan lebih lagi yaitu melalui perkaderan KOHATI, 

citra perempuan dapat dirubah yang  diiringi dengan kemampuan intelektualitas 

yang tinggi tanpa melupakan nilai-nilai agama. Nilai keagaman menjadi 

pondasi awal dalam membentuk moral perempuan itu sendiri. Untuk apa 

berintelektual tinggi namun moral menipis bahkan hilang.  

Abadi perjuangan, Yakin Usaha Sampai, dan jayalah KOHATI. 
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