Wanita Hebat Aset Kejayaan Bangsa
Tak mengherankan jika dimasa kini telah lahir ribuan hingga jutaan wanita dari seluruh
penjuru dunia. Namun apakah hal ini mampu mengubah keadaan pahit yang ada disekita kita?
Tak sedikit pula wanita yang menangis hanya karena kehilangan asa nya. Jutaan Pria mungkin
mampu membinasakan keburukan, namun seorang wanita mampu melahirkan jutaan kebaikan.
Semangat tinggi harus dikobarkan bagi seluruh wanita dimuka bumi ini. Semangat untuk
menuntu ilmu, semangat menuntut ilmu dan semangat menuntut ilmu. Wanita yang berwawasan,
bukan berarti wanita itu bermaksud untuk menyaingi kaum adam dalam hal apapun. Namun
wanita itu sendiri adalah akar dari bangsa yang bernilai emas. Seorang anak kecil selalu bertanya
apapun kepada ibunya, bisa dibayangkan jika ibunya tak mengerti apapun akan dunia ini. Tak
terbayang generasi seperti apa yang akan ia ciptakan dimasa mendatang.
Wanita yang sudah berilmupun harusnya mengayomi dan memberikan kontribusi bagi
sesama kaumnya. Demi mewujudkan bangsa yang emas dan cerdas. Bukankah ilmu adalah kunci
untuk hidup di dunia dan bekal untuk hidup setelah dunia ini berakhir?
Perjuangan R.A Kartini untuk mewujudkan tokoh-tokoh wanita yang intelektual
seharusnya mampu menggugah pemikiran banyak wanita dimuka bumi ini, khususnya wanita
Indonesia. Perjuangan R.A Kartini belum berakhir, banyak yang perlu ditelaah lagi mengenai
pesan-pesannya melalui surat yang ia tulis sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir .
Baginya pengorbanan yang ia lakukukan akan berbuah manis di masa depan. Ia tak ingin ada
R.A Kartini lagi di masa mendatang yang tak dapat menuntut ilmu. Cukup sederhana memang.
Hanya ilmu, namun itu sangat berharga dan tak dapat dibeli dengan apapun. Bahkan dengan
seorang suami kaya raya sekalipun.
Berawal dari keinginan R.A Kartini, sebagai pemudi yang tangguh, kita harus
mengobarkan semangat yang luar biasa agar kelak menjadi wanita yang berpendidikan,
berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi kepada bangsa melalui penerus yang kita
lahirkan.

Menjadi hebat tak perlu menjadi seseorang yang dikenal khalayak ramai. Namun hebat
itu jika kita mampu mencetak ribuan generasi yang pandai dan mengerti akan dunia yang
nampaknya besar ini.
Tetap bersemangat dalam mencapai impian apapun, bahkan ketika orang lain mengatakan
itu adalah hal yang tak mungkin untuk dilakukan. Pasalnya, ketidakmungkinan itu yang
menciptakan manusia itu sendiri. Kobarkan semangat R.A Kartini dalam menuntut ilmu ke
seluruh penjuru dunia dan mulai bangun generasi emas mulai dari saat ini. Demi terciptanya
bangsa yang lebih maju dari sebelumnya.

