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     Thomas Bayes lahir pada (1702-1761) sebagai putra tertua dari tujuh
bersaudara dari Joshua Bayes, seorang pendeta Presbiterian dari
London. Ibunya adalah Anne Carpenter. Bayes berasal dari keluarga
Protestan terkemuka yang tidak mengikuti aturan Gereja Inggris, yang
dikenal sebagai Mavericks (didirikan di kota Sheffield, Inggris). 

     Ia belajar dengan tutor privat dan dikatakan telah diajar oleh
Abraham de Moivre, seorang matematikawan Prancis yang dikenal
karena kontribusinya pada teori probabilitas, akibat dari keyakinan
agamanya. Karena alasan yang sama, dia tidak dapat mendaftar di
universitas seperti Oxford atau Cambridge sehingga dia mempelajari
logika dan teologi di sekolah Skotlandia seperti Universitas Edinburgh. 

     Salah satu publikasi ilmiah pertamanya yang berjudul Pengantar
doktrin Fluxiones, dan pembelaan matematikawan terhadap keberatan
penulis The Analyst diterbitkan secara anonim pada 1736. Karya itu
terdiri dari pembelaan kalkulus diferensial Isaac Newton dalam
menanggapi serangan Uskup Berleley pada teori fluks dan deret tak
hingga Newton dalam karyanya The Analyst, 1730. Pada dasarnya,
karya Bayes merupakan pertahanan terhadap metode aljabar Newton
sehingga meski tak pernah menerbitkan karya-karya yang berhubungan
dengan matematika, ia dapat bergabung menjadi anggota Royal Society
of London pada 1742 setelah karyanya yang semula anonim ditemukan.

     Bayes memberikan solusi untuk masalah probabilitas terbalik (istilah
usang untuk probabilitas variabel yang tidak teramati) yang disajikan
dalam karyanya, “An Essay for Solving a Problem in the Doctrine of
Posilities”, melalui teorema. Karyanya itu dibaca oleh Royal Society of
London pada 1763, setelah kematiannya.

Thomas Bayes
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     Informasi menjadi hal yang sangat penting, hampir semua aspek dalam
keseharian kita terjadi proses pertukaran informasi. Informasi dapat
tersebar secara langsung, dari mulut ke telinga, maupun secara tidak
langsung, melalui media. Perkembangan zaman mempengaruhi
perkembangan media informasi. Zaman dahulu, informasi masih sulit untuk
tersampaikan secara cepat dan faktual. Seiring perkembangan teknologi,
media informasi mengalami kemajuan yang pesat. Media informasi juga
bisa dimanfaatkan sebagai wadah dalam mengekspresikan karya. Bidang
Informasi dan Penerbitan (BIP) HIMATIKA Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengertahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (FMIPA UNY) sebagai
bidang yang berkaitan erat dengan infromasi berusaha untuk memfasilitasi
mahasiswa untuk mengeskpresikan karya melalui media informasi. Upaya
yang dilakukan yaitu dengan mengadakan kunjungan media. 

     Kunjungan media merupakan suatu kegiatan mengunjungi salah satu
media. Kunjungan media yang akan dilaksankan pada 15 Oktober 2022
mengusung tema “Ekspresikan Karya melalui Suara”. Tema dipilih untuk
berbagi pengetahuan terkait cara berpendapat, atau memubliksikan karya
seperti puisi dan lagu melalui suatu media informasi. Dilihat dari tema
tersebut maka sudah bisa kita prediksi bahwa media yang akan dikunjungi
yaitu media di bidang penyiaran radio. Disebabkan efek dari pandemi
covid 19 masih belum sepenuhnya hilang, pelaksanaan kegiatan belum bisa
mengunjungi media secara langsung. Kunjungan akan dilaksanakan serupa
dengan seminar dengan menghadirkan pembicara dari pihak penyiaran
radio ke FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Bagi mahasiswa UNY yang
berminat untuk bergabung pada kegiatan kunjungan media dapat
mendaftarkan diri secara online jika pendaftaran telah dibuka serta
mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan diadakannya kunjungan media,
diharapkan para peserta dapat memahami dan memaksimalkan potensi diri 
melalui media penyiaran radio.

E T AE T A
Kunjungan Media 2022 Sebentar LagiKunjungan Media 2022 Sebentar Lagi
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     Tempo Media Grup memberikan penghargaan kepada 13 kepala daerah
dalam acara bertajuk “Apresiasi Kepala Daerah Perempuan Inspiratif 2022".
Acara ini digelar di Hotel Westin Jakarta pada Kamis, 22 September 2022 lalu.
Penghargaan ini diberikan sebagai ajang apresiasi kepada kepala daerah
yang dianggap berprestasi. Selain sebagai bentuk apresiasi, pemberian
penghargaan ini juga untuk memperingati HUT ke-77 RI. Acara ini dihadiri
para penerima penghargaan, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. 

     Para penerima penghargaan ini dipilih dari sekitar 50 perempuan kepala
daerah yang sedang menjabat. Tempo melibatkan penilaian sejumlah lembaga
dalam proses seleksi, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB,
Bappenas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta
CISDI. Tempo memberikan apresiasi kepada 13 kepala daerah perempuan
dengan berbagai kategori penghargaan seperti Pemberdayaan Masyarakat,
Mal Pelayanan Publik, Inovasi Satu Data, Pelayanan Warga, Inovasi Kota
Toleransi, dan Inovasi percepatan Layanan Publik.

     Direktur Utama Tempo Media Grup Arif Zulkifli mengatakan perempuan
yang menjadi kepala daerah ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun
mereka harus menghadapi banyak kendala. "Mereka banyak membuat inovasi
serta gebrakan dan juga terobosan, dan tidak terbatas oleh gender," ujar Arif.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap pengharaan ini bisa
menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain. "Bukan hanya yang perempuan, tapi
juga kepala daerah laki-laki," ujar Tito.

Apresiasi Kepala Daerah Perempuan, Kompas
Media Grup Memberikan 13 Penghargaan Kepada

Kepala Daerah yang Dianggap Berpretasi
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S IGMAS IGMA
Waktu menghitung langkahmu

 
Membabi buta terus mencekik 

 
Kamu pun kehilangan nafas

 
Suara di luar sana bersahutan

 
Merayap masuk menjadi dirimu

 
 

Kita adalah perempuan
 

Perempuan di tengah peradaban
 

Yang terlahir dengan standar
 

Menusuk dan membelenggu
 

Kebebasan menjadi apa adanya
 
 

Kita adalah analog
 

Dengan semua keinginan dunia
 

Berusaha menjelma agar menjadi sama
 

Tertatih tuk mencapai standar
 

Menarik pelatuk membunuh diri sendiri
 
 

Analog
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Kita adalah analog

 
Beradu pada setiap warna 

 
Merasa asing di kala tak mampu

 
Karena kita harus menjadi sama

 
Karena kita ingin diterima

 
 

Sudah, kau lelah kan?
 

Berlari menyejajarkan kaki
 

Pada janji emansipasi yang belum
usai

 
Pada dunia yang sengaja tuli

 
Ia tak mau mendengarmu

 
 



“Hei Ren sudahlah, hentikan perbuatanmu.” Seru Nina.

“Kenapa lagian Vio juga diam diam saja, suka suka aku lah-” ejek Ren.

Vio yang hanya diam mematung sudah menahan amarahnya, terlihat dari mukanya yang
memerah yang terlihat sekali karena kulitnya yang putih pucat. Sudah sangat bersabar Vio
meladeni perlakuan Ren yang sering mengusilinya, memang tidak setiap hari, awalnya Ren hanya
menjaili dengan maksud bercanda saja tetapi setelah Vio mendapatkan peringkat pertama di
kelasnya, perbuatan usil Ren semakin menjadi jadi.

“Ren, kumohon berhentilah, apa salahku padamu?” tanya Vio dengan muka merah padam.

“Tidak ada, aku hanya senang mengganggumu” ucap Ren dengan nada agak merendahkan.

“Kalau kau teruskan perbuatanmu ini aku akan menegur guru” ancam Nina, teman karib Vio
sejak SMP.

“Silahkan saja” santai Ren, karena dia tau Nina tidak akan bilang ke guru. 

“Tidak apa-apa Nina, biar Ren bosan sendiri dengan perbuatannya” ucap Vio dengan cuek. Vio
tau Ren berbuat seperti ini karena kesal bahwa dia merebut tempat pertama dikelas yang
biasanya menjadi langganan Ren.

Ren yang kesal dengan ucapan Vio langsung naik pitam dan dengan sengaja dia melepaskan
kaitan tali bra Vio. Nina dan teman yang ada dikelasnya terkejut karena tidak menyangka Ren
akan berbuat sejauh ini. Sedangkan Vio? Dia sudah meledak dan langsung memukul wajah Ren
yang mengenai hidungnya hingga patah.

Setelah Vio melayangkan pukulannya, dia langsung ke toilet untuk membenarkan dalamannya itu
lalu menuju ke ruang guru untuk melaporkan peristiwa ini.

Melihat Vio sedang menuju ruang guru, Ren dengan lari tergesanya menyusul Vio dan
mengatakan kepada guru untuk mengabaikan perkataan Vio. Melihat Ren yang tiba-tiba sudah
disampingnya saat menceritakan masalah ini kepada guru, raut muka Vio menjadi merak
Kembali, sangat kontras dengan kulit pucatnya. Dikarenakan tidak ada bukti yang mendukung
perkataan Vio, guru itu melaporakan kepada kepala sekolah dan mereka memutuskan untuk
memanggil kedua orang tua Vio dan Ren.

Oleh : Jacinda Dewati NugrohoOleh : Jacinda Dewati Nugroho
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CERMATCERMAT
Mika bersandar bosan sendirian di Divisi Sarana dan Prasarana Anycolor Production seperti
menunggu sesuatu terjadi. 

Maria dan Aster pergi untuk menangani acara, anaknya Vio di sekolah, suaminya, Pranaja,
mungkin sedang mengerjakan dokumen-dokumen rumit di Kantor Kejaksaan, menyisakan dirinya
sendiri memainkan jari-jarinya sembari menunggu seseorang membuka pintu ruangannya. Spider
Soltaire tidak bisa mengatasi kebosanannya, Mika sudah tidak tahu berapa lama lagi dia bermain
catur versus komputer dan kalah karenanya.

Sekarang dia menggulir ponselnya, mencari notifikasi apa pun itu untuk mengambil kebosanannya.
Sayangnya, Mika terjebak di aplikasi emailnya, jadwalnya kosong, dan pesan terakhir yang dia
dapatkan adalah dari Pranaja yang menanyakan apakah dia harus membeli sesuatu di
supermarket dalam perjalanan pulang.

Beberapa menit berlalu, kali ini, Mika hendak memeriksa ponselnya lagi ketika dia merasakan
ponselnya bergetar dari sakunya.

Mika mengeluarkan ponsel genggamnya dan memindai nomor yang menelepon. Dia mengerutkan
kening. Itu adalah nomor sekolah Vio. Dia segera mengangkat telepon itu, debaran kegugupan
berdenyut di jari-jarinya.
.
“Halo, Mika Melatika berbicara?”

“Halo Ibu Mika, saya Reza, Kepala SMA Berkeley. Pagi ini putri anda Vio menyerang teman
sekelasnya. Kami ingin Anda segera dating untuk membahas insiden dan hukumannya. Apakah
anda bisa meluangkan waktu Anda?”

Mika berkedip tercengang, 

Tapi Vio tidak pernah-

“Bu Mika?”

“T-tentu saja, saya akan segera ke sekolah.” balas Mika saat Kembali tersadar dari lamunannya.
“Aku akan ke sana secepat mungkin.” tambah Mika.

“Terima kasih, sampai jumpa kembali.” Balas Reza dengan ramah.

“Selamat tingg-” gumam Mika bersamaan dengan telepon ditutup. Dia memegang keningnya
sebagian karena khawatir dan bingung. Tak buang-buang waktu, Mika langsung menghubungi
telepon kantor Pranaja karena dia tahu betul Pranaja tidak akan mengangkat ponsel pintarnya.
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Teleponnya berdering dua kali yang menggema di ruangannya. 

“Hai…”

“Aku bersumpah demi Tuhan, sebaiknya kau memiliki alasan yang jel-” ucap Pranaja dengan
jengkel.

“Ini Mika, bodoh.” Balasnya dengan nada lembut.

“Agak tidak sopan memanggilku seperti itu dari dirimu Mika.” Tegur Pranaja, nada jengkel jaksa
langsung berubah melembut. 

“Apakah ini penting? Dokumen yang harus kukerjakan masih banyak.” Tambah Pranaja.

“Sekolah Vio menelepon. Kepala sekolah bilang, dia berkelahi?” Mika menjeda perkataannya.

“Mereka ingin kita dating ke sekolah” lanjut Mika dengan menghela nafas.

“…”

“Pran?”

“….”

“Aku akan menjemputmu, tetap di sana, aku akan sampai dalam 10 menit” gegas Pranaja.

Sambungan telepon terputus, Mika menunggu suaminya dan menduga-duga apa yang sebenarnya
terjadi pada anaknya.

Setelah berspekulasi di dalam mobil dalam perjalanan ke sekolah, Mika dan Pranaja beranggapan
pada suatu kesimpulan. Jika itu membuat Vio (dari sekian orang) melayangkan pukulan, maka
insiden ini buruk. Bagi Vio, orang yang kalem dan berkepala dingin menggunakan kekerasan? Itu
tidak seperti dia.

Mereka berjalan ke kantor utama gedung yang cukup membosankan, selebaran yang disematkan
dengan harimau kecil sebagai maskot pada papan pemberitahuan di dinding belakang meja depan.
Cat abu-abu yang suram terkelupas di beberapa tempat dan di tempat lain dengan warna cat
yang berbeda. 

Pranaja mendekati meja depan diikuti oleh Mika. Ada wanita paruh baya di meja depan, dengan
rambutnya yang tidak sengaja diwarnai dua warna berbeda, wanita itu mendongak dari
komputernya dengan kesal,
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“Halo, kami wali dari siswa Vio. Kami menerima telepon yang mengatakan bahwa Vio terlibat
dalan perkelahian dan kami diminta untuk masuk.” Kata jaksa dengan percaya diri tanpa ragu-
ragu.

“Ah, ya. Pak Reza menyuruhku mempersilahkan kalian masuk. Lewat sini” resepsionis berkata
dengan tegas lalu bangkit. Sepatu hak tinggi berdenting di lantai saat dia memandu Pranaja
dan Mika melewati lorong kecil ke kantor kepala sekolah.

“Masuklah.” Kata resepsionis dengan nada sinis. Resepsionis itu kemudian meninggalkan
mereka, seiring suara hak tinggi menghilang, Pranaja memasang senyum yakin sebelum
memutar kenop pintu ruangan kepala sekolah.

Di dalam ruangan, terdapat kepala sekolah yang tampak sangat tegas. Dinding cokelat yang
terasa sangat berat dan kursi kantor yang menjulang dimana Pak Reza duduk membuat
suasana ini terasa seperti interogasi. Pak Reza duduk di sisi tengah meja cokelat dan terdapat
seorang guru berdiri dibelakangnya. Di sisi lain tempat Mika berada, duduklah Vio dengan
tangan menyilang terlihat sangat kesal dengan situasi saat ini. Disamping Vio terdapat seorang
anak laki-laki yang seumurannya sedang memegangi kompres es dihidungnya yang berdarah
dan orang tua laki-laki itu menatap sinis ke arah Pranaja dan Mika.

“Mari kita mulai saja, menurut Ibu Elira dan korban, Ren Dhirendra,” Pak Reza menunjuk ke guru
di belakangnya daripada ke anak dan orang tuanya.

“Ren mengganggu Vio dan Vio tanpa sebab memukul Ren” jelas Bu Elira.

Vio tampak siap meledak kapanpun setelah mendengar penjelasan Bu Elira.

Alis Pranaja berkerut. “Bagaimana tepatnya dia mengganggu Vio?”

“Ren dia-”

“Ren menarik tali bra saya! Bahkan ketika saya memintanya untuk berhenti! Saat saya memberi
tahu guru, dia mengatakan kepada guru untuk mengabaikan perkataan saya! Dia menariknya
dengan sangat kasar hingga talinya terlepas!” kata Vio dengan jengkel dan frustasi.

“Jika ingin bukti, silahkan tanyakan kepada teman-teman yg tadi berada di kelas saya” tambah
Vio.
Mika bisa amerasakan amarahnya membuncah di dadanya. Dia bisa merasakan Pranaja
menengang di sebelahnya, tidak diragukan lagi mereka berdua merasakan hal yang sama.
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Pak Reza berdeham kesal karena ledakan Vio. “Ya, itu benar dan hukumannya adalah skors
sekolah selama dua minggu”

“Tunggu!” jeda Mika yang mendapatkan tawa getir dari Vio. Mika memijit keningnya terkejut
bahwa pihak sekolah ingin menghukum Vio.

“Jadi, biarkan aku meluruskan hal ini. Maksud kalian bagaimana? Anak ini terus menarik tali
bra putriku, bahkan setelah dia meminta untuk berhenti? Dan ketika Vio memberi tahu guru,
anak ini tidak melakukan apa-apa?!?! Anak ini membuka branya! Itu pelecehan seksual dan
kekerasan seksual” marah Mika sambal menunjuk dan menatap sinis kepada Ren.

Pak Reza mendesis. “Jangan berlebihan , Vio mengatasi masalah ini dengan tidak benar dan
melakukan kekerasan fisik juga.”

“Beri kami satu alasan bagus untuk tidak menuntut anak laki-laki ini atas pelecehan seksual dan
penyerangan seksual, lalu pelanggaran Undang-Undang pelaporan Wajib bagi sekolah” sela
Pranaja, aura menakutkan memancar darinya.

Wajah Pak Reza muram beserta warna wajah orang tua Ren seketika hilang.

“Kalian tidak bisa melakukan itu, ini bukan masalah yang cukup serius untuk-” bantah Pak Reza
yang sayangnya dipotong oleh Pranaja.

“Saya telah belajar hukum selama lebih dari enam tahun, dan telah bekerja sebagai kepala
jaksa di daerah ini selama lebih banyak lagi. Kejahatan seksual tidak dianggap enteng, apalagi
anak di bawah umur. Dan satu lagi banyak saksi yang telah melihat peristiwa ini” Pranaja
menoleh ke Pak Reza dan Bu Elira, kecemasan mereka menjadi semakin jelas.

“Pendidik bersifat wajib melporkan setiap kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur, dan
kasus ini pelecehan seksual, dan kalian tidak berusaha menghentikan pelaku”

“Y-yya kita kan menuntut Vio atas penyerangan fisik! Dia hampir mematahkan hidung Ren!”
ujar Ibu Ren putus asa.

“Vio hanya bertindak dalam hak-hak hukumnya. Bra-nya terlepas dan dia membela diri. Siapa
yang mengatakan Ren tidak akan mencoba hal lain? Vio sepenuhnya bertindak membela diri
secara hukum.”
 
Pikiran Mika mendidih dengan berusaha mempertahankan ketenangannya sampai Pak Reza
dan orang tua Ren menyerah mempertahankan alasan mereka.
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Pranaja angkat bicara Kembali.

“Kami berencana mengajukan tuntutan kecuali Vio tidak bersalah atas insiden ini, dan dia
dipindahkan ke kelas lain jauh dari guru itu dan jauh dari anak laki-laki itu.” Desisnya sambal
melotot ke Bu Elira dan Ren.

Ruangan itu begitu sunyi sehingga anda dapat mendengar jarum jam berdenting. Orang tua
Ren tampak marah kepada orang tua Vio, sementara kepala sekolah diam termenung dan
merasa malu.

“…b-baiklah. Saya akan segera mengerjakan pengaturan penjadwalan. Keluarga Vio dapat
meninggalkan ruangan.” Ucap Pak Reza dengan lirih mengakui kekalahannya.

Di sisi lain keluarga Ren hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga saat Vio memncarkan
wajah berseri-seri berdiri bergabung dengan orang tuanya dalam kemenangan.

“Semoga harimu menyenangkan.” gagap Pak Reza berusaha tetap tenang.

Mika tersenyum cerah. “Pak Reza juga, kami pamit undur diri.”

Keluarga Vio berjalan keluar ruangan kepala sekolah, komentar keluarga Ren langsung
terdengar ditelinga Vio.

“Kau tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Maksudku, lihat hidung putra kita Ren,
hidungnya hamper patah karena anak itu” kesal Ayah Ren

“Aku tahu kita akan kalah dan mengacau begitu Ayah anak itu masuk memakai setelan jas
lengkap yang terlihat mewah” balas Ibu Ren setengah membisik.

Ren menimpali ibunya, “Cih, ini tidak adil, ternyata ayahnya jaksa, dia hanya menang gara-
gara ayahnya saja yang mempunyai pekerjaan yang berpengaruh di daerah ini” ujarnya sinis.

Pintu ruangan Pak Reza tertutup seiring timpalan Ren terucap.

Begitu keluarga Vio keluar dari gedung itu, Mika menghela nafas panjang. “Ya ampun, anak itu
bajingan.”

“Sangat tidak berakhlak?!?!” Vio setuju.

“Biasanya aku akan memarahi kalian berdua karena bahasa kotor seperti itu… tapi khusus kali
ini aku akan melewatkannya, aku setuju dengan kalian.” Kata Pranaja sambil tertawa.
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Vio berseri-seri dan menoleh ke Mika. "Dan hari ini, Pranaja telah resmi menyebut seseorang
sebagai bajingan"

"Hei! Aku bisa mengatakannya, tapi kamu tidak bisa! Lakukan seperti yang saya katakan, dan
bukan seperti yang saya lakukan!" Mika tertawa.

"Semuanya memiliki hal pertama. Dan peristiwa ini merupakan pengecualian yang sangat baik."
Kata Pranaja, ikut bersenang-senang.

"Yang benar saja! Jika anak saya pernah melakukan itu pada seorang gadis, aku tidak tahu apa
yang akan kulakukan. Siapa yang membesarkan anak mereka menjadi sombong?"

"Kamu akan sangat terkejut Mika-"

"Seharusnya begitu, tapi aku menikah dengannya." Mika tertawa. Pranaja bergabung, dengan
tawa kecilnya. Mika menoleh ke Vio, wajah yang sangat serius muncul dengan sendirinya.

"Vio ... Jika hal seperti itu pernah terjadi lagi, kamu dapat memberi tahu kami, oke? Kami
mencintaimu, dan kami akan mengurusnya." Kata Mika, melingkarkan lengan pada putrinya.
 
"Dia benar. Saya akan melakukan segala daya saya untuk memastikan mereka sampai pada
keadilan." Pranaja yakin. 

Dia tersenyum pada mereka. "Jangan khawatir, aku tahu. Tapi... Terima kasih telah membelaku."

"Itu tugas saya Vio putriku. Jangan lupakan itu. Aku sangat bangga padamu karena membela
dirimu sendiri." Kata Mika, kebanggaan mengalir dari suaranya

 Vio tersenyum puas. "Terima kasih Ayah."

"Sekarang bagaimana kalau kita beli es krim sekarang?" Mika berkata dengan penuh semangat. 

"Benar, mari kita meredakan amarah kita dengan es krim yang dingin dan manis" Kata Vio, masih
agak kesal mengingat kejadian tadi.

"Mika, kamu benar-benar iblis."

"Iblismu selamanya." Mika berkata sambil menyeringai saat dia masuk ke dalam mobil. 

"Kamu mengerikan, Mika." Dia menghela nafas, menyerah pada kejenakaan suaminya. "Baiklah,
baiklah, di mana aku akan mengantar kalian?" tanya Pranaja kepada dua wanita kesayangannya.

“Mari kita berburu es krim di toko langganan kita” seru Vio dibalas dengan tawa geli kedua orang
tuanya.
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“we may have different religions, different
languages, different colored skin, but we all

belong to one human race.”
 

– Kofi Annan
 
 



T A UT A U

1



Menurun

1. Emansipasi di Indonesia pertama kali dilakukan oleh

3. Arti penting dari Emansipasi

5. Gerakan pertama kali Emansipasi di Indonesia dengan
mendirikan

6. Daerah pertama yang dilaksanakan Emansipasi di
Indonesia

7. “Habis Gelap …. Terang”

9. Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan …… wanita

Soal

Mendatar

2. Hak dari Emansipasi untuk mengurangi buta huruf

4. Hak dari Emansipasi untuk mengurangi kemiskinan

8. Sebelum melakukan Emansipasi, Kartini pernah berada di
masa

10. Emansipasi adalah
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