Pendidikan Sebagai Tolak Ukur Seorang Perempuan

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.” –
Nelson Mandela.
Tiliklah sedikit petikan quote dari Nelson Mandela tersebut. Dapat kita artikan secara jelas,
pendidikan adalah senjata atau hal yang sangat di nomor satukan untuk mengubah dunia.
Mengubah dunia dalam hal apa? Tentu saja banyak. Anggaplah dunia kita ini sudah tidak jelas,
kehancuran dimana-mana, peperangan tak terelakkan dan kedamaian sangat tidak diacuhkan.
Banyak orang beranggapan, pendidikan tinggi-tinggi itu tidak perlu. Apalagi untuk perempuan.
Untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Toh, nantinya bakal jadi istri orang juga. Toh,
nantinya bakal di dapur juga. Hal-hal seperti ini kebanyakan dikatakan oleh orangtua-orangtua
kita, yang masih percaya dengan zaman Siti Nurbaya. Siti Nurbaya saja, bisa dipinang oleh
Datuk Maringgih yang kaya raya, kata mereka.
Pemikiran-pemikiran close minded seperti itu hanya akan menurunkan kualitas negara kita. Apa
salahnya seorang perempuan mengenyam pendidikan tinggi? Apa salahnya seorang perempuan
mengejar gelar Doktor sampai harus meninggalkan kampung halamannya? Tidak ada yang salah!
Ingatlah, seorang anak yang cerdas dari rahim ibu yang juga cerdas pula.
Banyak contoh yang dapat kita lihat dari perempuan-perempuan cerdas di Indonesia. Sebut saja
Tasya Kamila dan Maudy Ayunda. Tasya Kamila mengenyam pendidikan di Columbia
University, AS. Sedangkan Maudy Ayunda baru saja menyelesaikan pendidikan S2 nya di
Oxford University, Inggris. Ini pembuktian dari mereka, bahwa perempuan pun dapat memiliki
gelar setinggi langit.
Pandangan orang-orang ke perempuan di zaman dulu dan sekarang pun sepertinya mulai
berubah. Tetapi memang tidak banyak orang yang menyetujui seorang perempuan menjadi
“wanita karier” karena gila bekerja. Ini memang masih menjadi pro dan kontra di kalangan
laki-laki dan perempuan. Banyak laki-laki berpikiran, hanya laki-laki yang pantas mengenyam
pendidikan tinggi dan bekerja.

Tetapi, akankah lebih baik jikalau laki-laki dan perempuan menikah, mereka sama-sama bekerja?
Mengapa bekerja? Tentu saja karena pendidikan mereka sama-sama tinggi. Dampak positif dan
negatif pun seharusnya sudah mereka ketahui. Apa dampaknya jika seorang perempuan
menyamakan derajatnya dengan laki-laki, dengan mengenyam pendidikan yang sama?
Seperti yang kita tahu, kebanyakan wanita berpendidikan tinggi, juga ingin bekerja yang giat.
Karena itu, anak mereka kemungkinan dititipkan dengan neneknya, atau baby sitter. Hal-hal
seperti ini memang tak dapat terelakkan, tetapi jangan sampai menyurutkan semangat kita,
seorang perempuan, untuk mengenyam pendidikan. Setinggi, sejauh, dan seluas apapun.

