
Rabu
20 April 2022

Gratis berlangganan e-tabloid melalui email marketing@weldon.co.id     I     Untuk kalangan sendiri  

Edisi : 01
tabloid.

Hari Kartini

Memaknai Hari Kartini itu Membangun Kecerdasan; 
Apa yang masih “Gelap” diubah menjadi “Terang”

T         anggal 21 April selalu diperingati sebagai            
    Hari Kartini. Ya, R.A Kartini, adalah pahlawan  
nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi 
wanita dan kesetaraan gender.  
   Dalam buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” (Door 
Duisternis Tol Licht), Kartini berjuang agar wanita 
mendapatkan persamaan hak dalam berbagai ranah 
kehidupan, khususnya pendidikan dan harus tetap 
menjunjung tinggi kondrat kewaniaannya. 
  Hari Kartini bukan hanya berisi seremoni; memakai 
baju daerah, bersanggul, dan sebagainya. Tetapi 
esensinya adalah membangun kecerdasan.
   Entah siapa yang memulai, kini hari kartini selalu 
diperingati dengan simbol-simbol kewanitaan, seperti 
memakai baju kebaya atau baju daerah, lomba 
memasak, lomba merias, lomba busana, bahkan Hari 
Kartini sekarang sudah identik dengan  “Baju 
Daerah”.

Lalu bagaimana kita memaknai Hari Kartini ?

   Memaknai Hari Kartini sebenarnya sederhana saja, 
setiap kita, baik wanita maupun pria patut 
memperingati Hari Kartini sebagai momentum untuk 
melakukan introspeksi diri agar selalu menjadi pribadi 
yang tumbuh, dari posisi hari ini menjadi lebih baik di 
masa mendatang. Apa yang masih “gelap” dalam diri 
kita hari ini harus mampu kita ubah menjadi “terang” 
di hari esok dan masa datang.(*)

Baca selengkapnya di www.weldon.co.id

Foto/Ilustrasi : unair.ac.id

 R.A. Kartini “Habis gelap terbitlah terang”

Sumber: kompasiana.com
              ayobandung.com



Rabu
20 April 2022

Gratis berlangganan e-tabloid melalui email marketing@weldon.co.id     I     Untuk kalangan sendiri  

Edisi : 01
tabloid.

Pengecatan Interior dan Ekxterior
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Menyenangkan dan Menenangkan

  Secara psilogis warna biru mampu memberikan kesan 
yang menyenangkan dan menenangkan. Selain itu, biru 
juga mudah dipadukan dengan warna apapun. 
   Untuk membuat ruangan terlihat lebih mewah 
menggunakan interior kayu pada ruangan dapat 
menjadi pilihan.
   Tidak kalah pen�ng adalah pemakaian cat. Cat yang 
digunakan juga harus cat yang berkualiatas dan 
berstandard SNI seper� Weldon dan Paladin, supaya 
hasil yang didapat menjadi sempurna, awet dan tahan 
lama. 
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