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Mahasiswi Ubaya Desain Kartu Remi Bernuansa Perempuan
Surabaya (Antara Jatim) &ndash; Mahasiswi Program Kekhususan Multimedia Fakultas Teknik Universitas Surabaya (Ubaya)
Ambar Cahya Pertiwi mendesain empat kartu Queen pada kartu remi bernuansa perempuan untuk memperingati Hari Kartini.
Ditemui di kampus setempat, Kamis, Ambar menjelaskan kartu remi yang disebut Q-card bergambar tokoh-tokoh perempuan yang
dianggap menjadi Kartini pada era saat ini seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pembawa Acara Najwa Shihab dan
Peraih Olimpiade Rio 2016 Lilyana Natsir.
Pada masa ini, kedudukan wanita sudah setara dengan pria, wanita sudah bisa melakukan pekerjaan apapun. Menurut saya, wanita
yang mencintai satu bidang dan menjalankannya dengan sepenuh hati patut disebut sebagai Kartini Hari Ini, ucapnya.
Dia mengatakan, kartu Queen dipilih karena ratu identik dengan wanita. Kartini Hari Ini adalah mereka yang mencintai satu bidang
dan menjalankannya dengan sepenuh hati.
Untuk mendapatkan para tokoh-tokoh yang cocok untuk kartu tersebut, mahasiswi semester VI ini telah melakukan riset. Dari
berbagai sumber yang dia teliti, Ambar memilih empat tokoh yang dianggap sebagai Kartini hari ini dan mencocokkan karakter
tokoh berdasarkan karakteristik dari simbol kartu (diamond, spade, club, dan heart).
Diamond identik dengan harta dan kepemimpinan, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani saya menjadi simbol Sang Pemimpin, kata
dia.
Untuk kartu Spade yang identik dengan kekuatan, atlet bulu tangkis Liliyana Natsir dipilih menjadi sang pemberani karena
dianggap menjadi wanita Indonesia yang kuat dan pantang menyerah.
Heart identik dengan pengabdian dan cinta akan sesama, Dian Sastro yang merupakan seorang public figur dipilih menjadi simbol
&lsquo;sang pengabdi&rsquo; karena rekam jejaknya dalam pengabdian masyarakat dan jiwa sosialnya yang tinggi, ujar dia.
Sementara Club identik dengan kecerdasan, Najwa Shihab yang merupakan presenter berita dan Duta Baca Indonesia dipilih
menjadi simbol sang peneliti karena kecerdasannya.(*)
Editor: Chandra Hamdani Noer
Sumber: AntaraJatim.com

Ragam Perayaan Hari Kartini
SURABAYA &ndash; Peringatan Hari Kartini dimeriahkan dengan beragam cara. Ambar Cahya Pertiwi, mahasiswa semester VI
Universitas Surabaya, mendesain empat kartu queen. Sementara itu, mahasiswa UK Petra menampilkan teater berjudul Listen to Me
dan siswa SD Muhammadiyah 18 menggelar fashion show busana daur ulang.
Ambar menyebut kartu karyanya Q-Card. Mahasiswa program Kekhususan Multimedia Fakultas Teknik itu memilih kartu queen
karena identik dengan perempuan. Ada aktris Dian Sastrowardoyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, presenter Najwa
Shihab, dan atlet bulu tangkis Liliyana Natsir. Masing-masing tokoh memiliki makna tersendiri.
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Di sisi lain, mahasiswa UK Petra merayakan semangat Kartini dalam drama teater. Drama berjudul Listen to Me itu ditampilkan di
Petra Little Theatre (PLT) Fakultas Sastra UK Petra.
Drama berdurasi satu jam tersebut menceritakan seorang anak yang dipaksa menuruti kemauan sang mama dalam menentukan masa
depan. Si anak ingin menjadi psikolog. Namun, sang mama menginginkannya menjadi dokter. Ini hal yang sering terjadi di
masyarakat. Orang tua kerap mengambil peran penuh untuk menentukan pilihan anak, ujar Febyola Linando, penulis naskah Listen
to Me.
Sementara itu, SD Muhammadiyah 18 dimeriahkan fashion show dengan bahan daur ulang. Kemarin (20/4) para siswa
berlenggak-lenggok memamerkan kreasinya. Gita Fajriyatin Puspa Rinjani mengenakan busana bertema merak yang terbuat dari
kipas angin bekas. Kepala SD Muhammadiyah 18 Ainur Rofiq menuturkan, kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan orang tua
dengan anak. Kami ingin memunculkan jiwa dan semangat Kartini, katanya. (puj/ant/c18/nda)
Sumber: JawaPos
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