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Sosok Kartini masa kini adalah sosok perempuan yang multitasking. Selain itu, mereka yang punya
hati, merangkul semua orang dan memberikan waktunya bukan hanya untuk keluarga tetapi juga
lingkungan sekitar.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Pusat Studi Wanita (PSW) UGM, Dr. Widya Nayati, M.A., dalam
UGM Update Hari Kartini, Selasa (20/4).
Widya menambahkan kiprah perempuan modern saat ini banyak berubah terutama kaitannya
dengan perkembangan teknologi informasi.”Ini memudahkan semua orang. Penelitian di masa
pandemi juga cepat kalau ingin mendapatkan data. Ini luar biasa ibu-ibu yang mengurus rumah tapi
tetap produktif menulis artikel,”katanya.
Widya mengapresiasi para perempuan yang energik dan produktif dengan mengoptimalkan
kehadiran teknologi tersebut.
Dalam acara itu, Widya juga memaparkan beberapa kegiatan memperingati 30 tahun PSW UGM dan
Hari Kartini 2021, seperti call for paper, poster design competition dan infographic design
competition dengan tema Kekerasan Gender Berbasis Online di Era Pandemi.
“PSW UGM berusaha untuk mengangkat apa yang sebenarnya kita perlukan kedepannya dan apa
yang belum dikerjakan pusat studi yg lain. Banyak hal yg perlu diperjuangkan dan diperbaik
misalnya yang paling gampang adalah kekerasan. Kekerasan yang tidak boleh apa, kita mencoba
menjelaskan dalam bentuk webinar tentang kekerasan berbasis online,”urai Widya.

PSW UGM juga melakukan pemahaman tentang kekerasan misalnya bekerja sama dengan sekolahsekolah untuk menjadikan sekolah bebas kekerasan gender. Salah satu sekolah yang digandeng
misalnya SMK 7 Yogyakarta. Di sana selain mengajarkan apa itu kekerasan gender PSW UGM juga
meminta para siswa untuk mendesain tentang anti kekerasan gender yang hasilnya dipamerkan.
“Hal tersebut mempunyai banyak manfaat karena siswa akan paham tentang kekerasan gender.
Selain itu, sekolah akan menjadi tambah baik dan juga bermanfaat untuk lingkungan,” ujar
Widya,”katanya.
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