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Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaknai Hari Kartini sebagai
momen yang harus dijadikan peringatan untuk meneruskan perjuangan Kartini di masa
lalu. Seorang wanita yang menurut Sri Mulyani memikirkan kaum perempuan yang ingin
mendapatkan kesempatan pendidikan dan peranan di masyarakat.
Melalui video yang diunggah ke akun Facebooknya, Sri Mulyani mengatakan, pemikiran
Raden Adjeng Kartini saat ini masih sangat berkaitan. Jarak atau
ketidaksetaraan gender di dunia masih terbilang besar. Sehingga perjuangan perempuan
untuk terus maju tanpa batasan pihak lain masih harus dilakukan.
"Salah satu studi yang dikeluarkan World Economic Forum mengatakan bahwa gender
gap di dunia adalah 200 tahun perempuan tertinggal dalam menciptakan kesamaan
atau parity," kata Sri Mulyani dikutip dari akun Facebooknya, Sabtu (21/4/2018).
Baca juga: Pakai Kebaya, Susi Rayakan Hari Kartini di Udara

Sri Mulyani meminta kepada para perempuan Indonesia untuk memiliki kepercayaan diri
yang tinggi yang diikuti dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan laki-laki.
Dengan demikian diharapkan kualitas perempuan juga bisa meningkatkan kesejahteraan
Indonesia.
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"Ini adalah suatu realita yang membuka mata kita semua bahwa ide dari pahlawan
nasional Kartini masih perlu untuk diperjuangkan dan diteruskan oleh kita semua.
Indonesia dengan perempuan yang lebih memiliki kepercayaan diri, pendidikan, dan
kesempatan untuk maju pasti akan menjadi Indonesia yang makin sejahtera, adil, dan
bermartabat," ujar Sri Mulyani.
Saat video ini direkam, Sri Mulyani tengah berada di Washington DC Amerika Serikat
(AS) dalam acara IMF-World Bank Spring Meeting. Ia menceritakan perannya saat ini
sebagai Ketua Komite Pembangunan yang memikirkan kemajuan dari negara-negara di
dunia.
"Di dalam pertemuan ini, saya selaku Ketua dari Development Commitee, Komite
Pembangunan, yang berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah pembangunan dunia,
kita membuat suatu komitmen untuk meningkatkan modal dan kemampuan dari lembaga
multilateral seperti Bank Dunia secara grup untuk bisa membantu negara-negara yang
sedang berkembang dan berpendapatan kecil untuk bisa ikut maju menciptakan
kesejahteraan bersama," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Bos IMF, Sri Mulyani dan Agus Marto Nikmati Kopi Khas RI di AS

Di akhir videonya, ia mengucapkan Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan dan
laki-laki di Indonesia, karena atas peran laki-laki juga kesetaraan bisa dirasakan.
"Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia
dan saya secara spesifik ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada para laki-laki
di Indonesia, karena peranan dan dukungan mereka untuk menciptakan kesamaan adalah
sangat penting," tutur Sri Mulyani.
"Dukunglah perempuan yang ingin maju dan untuk para perempuan percaya diri,
meningkatkan kesempatan diri dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia,"
tutup Sri Mulyani.
Berikut pesan lengkap Sri Mulyani dari akun Facebooknya:
Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini. Kita semua tahu tokoh Kartini
adalah tokoh sangat inspiratif, seorang yang pada masanya sudah memiliki pemikiran
yang luar biasa untuk bisa memperjuangkan kemajuan para perempuan di Indonesia, tidak
pernah memikirkan diri sendiri tapi memikirkan para perempuan yang ingin mendapatkan
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kesempatan maju pendidikan dan peranan di dalam masyarakat.
Kalau kita lihat hari ini pemikiran Kartini masih sangat relevan. Kita lihat yang disebut
gender gap di seluruh dunia masih sangat besar. Salah satu studi yang dikeluarkan World
Economic Forum mengatakan bahwa gender gap di dunia adalah 200 tahun perempuan
tertinggal dalam menciptakan kesamaan atau parity.
Ini adalah suatu realita yang membuka mata kita semua bahwa ide dari pahlawan nasional
Kartini masih perlu untuk diperjuangkan dan diteruskan oleh kita semua. Indonesia
dengan perempuan yang lebih memiliki kepercayaan diri, pendidikan, dan kesempatan
untuk maju pasti akan menjadi Indonesia yang makin sejahtera, adil, dan bermartabat.
Saya ada di Bank Dunia dalam rangka pertemuan musim Semi atau Spring Meeting. Di
dalam pertemuan ini, saya selaku Ketua dari Development Commitee, Komite
Pembangunan, yang berpikir, berbicara, dan memecahkan masalah pembangunan dunia,
kita membuat suatu komitmen untuk meningkatkan modal dan kemampuan dari lembaga
multilateral seperti Bank Dunia secara grup untuk bisa membantu negara-negara yang
sedang berkembang dan berpendapatan kecil untuk bisa ikut maju menciptakan
kesejahteraan bersama.
Kita bicara banyak masalah pembangunan pada hari ini, dari mulai masalah gender,
maslaah energi, masalah climate change, masalah mengenai ekonomi dunia termasuk
masalah perdagangan dunia yang pada saat ini sedan menghadapi situasi yang tidak
mudah. Kita semua bertanggung jawab untuk membuat dunia menjadi tempat yang sama
memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk maju merealisasikan potensi mereka
dan menciptakan kesejahteraan bersama, memerangi kemiskinan, dan menciptakan
martabat bagi seluruh umat manusia.
Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia
dan saya secara spesifik ingin menyampaikan Selamat Hari Kartini kepada para laki-laki
di Indonesia, karena peranan dan dukungan mereka untuk menciptakan kesamaan adalah
sangat penting.
Dukunglah perempuan yang ingin maju dan untuk para perempuan percaya diri,
meningkatkan kesempatan diri dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia
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