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Nama Malala Yousafzai pernah 
booming di berbagai media 
massa pada tahun 2012, 

utamanya media online yang terus 
menerus menyiarkan sosok Malala. 
Sabtu, 12 Oktober 2014 kemarin dia 
diberitakan sebagai penerima nobel 
perdamian dunia. Dia adalah gadis 
muda yang berani menantang maut 
hanya karena memperjuangkan 
pendidikan bagi anak perempuan 
di Pakistan. Berkat kegigihan dan 
keberaniannya menantang pasukan 
Taliban, dia mendapat nobel per-
damaian dari PBB, dan mulai saat 
itu pendidikan untuk anak perem-
puan di Pakistan mulai dirasakan. 
Sungguh usaha dan perjuangan 
yang luar biasa yang patut kita tiru.

Kehadiran buku I Am Malala 
Menantang Maut di Perbatasan 
Pakistasn-Afganistan ini merupakan 
sebuah catatan kisah perjuangan 
pendidikan yang inspiratif. Dari 
kisah-kisah tersebut, saat kita 
mengetahui betapa beraninya se-
orang gadis muda menantang maut. 
Bulu-bulu kulit akan bergidik dan 
berdiri dengan sendirinya. Seakan-
akan buku ini penuh dengan sihir 
yang bisa memengaruhi kekaguman 
perasaan dan hati setiap pembaca.

Malala terlahir dalam keadaan 
genting di Pakistan. Nasibnya di 
tengah kemelut konflik Pakistan 
dengan Taliban menyebabkan tak 
seorang pun penduduk desa men-
gucakan selamat kepada ayahnya 
– Ziauddin – selaku kepala keluarga. 
Meskipun di saat itu penduduk 
desanya bersimpati terhadap ibunya 
yang melahirkan. Ziauddin tak me-
miliki uang untuk rumah sakit atau 

bidan, jadi kelahiran Malala hanya 
dibantu oleh seorang tetangganya 
saja (hlm. 19).

Malala Ditembak
Hingga akhirnya Malala ditem-

bak pada Oktober 2012 mengguna-
kan senjata Colt. 45 oleh pasukan 
Taliban saat pulang dari sekolahnya 
bersama teman-teman lainnya. Dia 
tidak sadarkan diri. Terakhir yang dia 
ingat dan dengar bukan bunyi peluru, 
tapi hanya bunyi tindihan kapak 
memotong leher ayam yang didengar 
dan dilihat di pasar pinggir jalan. Dia 
langsung dilarikan ke rumah sakit 
oleh sopir bus sekolah yang ditu-
mpanginya karena ada tanda-tanda 
dirinya masih hidup (hlm. 287).

Salah satu alasan Malala men-
jadi sasaran pasukan Taliban karena 
dirinya selalu aktif membela dan 
memperjuangkan hak pendidikan 
anak-anak perempuan. Itu pun ber-
sama ayahnya sendiri. Dia menjadi 
teman perjuangan ayahnya untuk 
waktu yang lama, pertama-tama 
secara rahasia, dia berganti nama 
sebagai Gul Makai.

Kemudian setelah sekian lama 
menggunakan nama samaran, dia 
cukup terbuka sebagai Malala, dia 
berani menggunakan nama aslinya. 
Ketika namanya sudah terendus oleh 
pasukan Taliban karena aktivitasnya 
di beberapa media, berbagai aktivitas 
oleh ayahnya pun dibatasi, namun dia 
kurang menghiraukannya. Akibatnya, 
dia terus dibuntuti oleh pasukan Tali-
ban hingga berakhir pada penemba-
kannya di bus sekolah.

Kisah dan pengalaman dalam 
buku ini akan menjadi sebuah 
inspirasi perjuangan pendidikan 
untuk anak-anak perempuan, laki-
laki, dan penduduk seluruh dunia. 
Karena pendidikan merupakan 
tonggak untuk membangun suatu 

bangsa dan peradaban. Kisah-kisah 
inspiratif Malala akan menyulut se-
mangat dan motivasi dalam diri kita 
untuk terus berjuang, lebih-lebih 
demi pendidikan anak bangsa.

Kekerasan, pemberontakan, 
dan peperangan yang beralasan 
demi negara dan kemajuan, tak ada 
gunanya karena itu hanya akan 
merusak tatanan kehidupan umat 
manusia. Namun melalui pendidi-
kan, jalan damai, keamanan, dan 
perdamaian bisa dijadikan ukuran 
keberhasilan hidup umat manusia 
dalam berbangsa dan bernegara, 
seperti yang dicontohkan oleh 
Malala. Selamat membaca dan 
menginspirasi perjuangan Malala 
demi pendidikan!

*) Pecinta buku asal Sumenep, 
Tinggal di Surabaya.

“Aku tak ingin dianggap 
sebagai ‘anak peremp-

uan yang ditembak oleh 
pasukan Taliban’, tapi ‘anak 

perempuan yang berjuang 
untuk pendidikan” (Malala 

Yousafzai).

Oleh: Junaidi Khab*

Judul : The Smiling General
Penulis : Wirianto Sumartono  
Penerbit :  Palapa 
Cetakan :  I, Januari 2015  
Tebal : 152 halaman 
ISBN :  978-602-255-795-1

Siapa yang tak kenal 
Pak Harto atau Soehar-
to, Presiden kedua RI. 

Buku yang memotret keburu-
kannya telah bertebaran. Na-
mun, pemimpin tunggal Orde 
Baru itu bukan tanpa kebai-
kan sama sekali. Kata Gus 
Dur, jasa Soeharto besar ter-
hadap bangsa ini, sekalipun 
dosanya juga tak kalah besar.

Di tengah karut marut 
bangsa ini, sebagian pihak 
merindukan zaman Soeharto. 
Sekalipun kepemimpinan Soe-
harto korup, pengurus publik 
perlu belajar dan membaca 
buku The Smiling General.

Wirianto Sumartono 
secara detail mengurai be-
berapa aspek keberhasilan-
nya selama menjadi Presiden, 
mulai dari bidang ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, politik, 
luar negeri, Keamanan dan ke-
tahan NKRI,  serta bidang so-
sial, dan komunikasi. Rentetan 
keberhasilan tersebut tentu 
bukan semata-mata didapat 
dengan tanpa perjuangan.

Pak Harto selalu  mem-
perhatikan harga bahan 
pokok agar terjangkau oleh 
lapisan masyarakat. Sehing-
ga, tidak mengherankan jika 
tercapai stabilitas ekonomi 
ketika ia menjadi Presiden. 
Bagi Pak Harto, Indonesia 
harus kembali kepada kekua-
tannya agar dapat mem-
produksi bahan pokok dalam 
jumlah banyak sehingga 
mencukupi kebutuhan sendi-
ri. (Hlm. 50).

Di bidang pendidikan, 
Pak Harto berhasil menera-
pkan program wajib belajar 
6 tahun atau sekolah dasar.  
Namun demikian ini adalah 
langkah staregis yang ber-

hasil dilakukan oleh Pak Har-
to sebagai upaya untuk mem-
perkecil angka masyarakat 
tidak berpendidikan.

Tak berselang lama, keg-
iatan wajib belajar berlan-
jut pada jenjang SMP, yang 
kemudian disebut program 
wajib belajar 9 tahun.  Lang-
kah ini jelas kian memneberi-
kan angin segar untuk masa 
depan bangsa, utamanya 
bagi generasi muda sebagai 
harapan masa depan. Alhasil 
program ini resmi dicanang-
kan pada 2 Mei 1994. Kebija-
kan itu diperkuat dengan In-
struksi Presiden (Impres) No. 
1 Tahun 1994. (Hlm. 56-57).

Di bidang kesehatan, 
salah satu program yang di-
laksanakan oleh Pak Harto 
adalah Pos Pelayanan ter-
padu (Posyandu), yang fokus 
pada kesehatan ibu dan 
anak. Dan kegiatan Posy-
andu pada masa itu berhasil 
memikat hati bangsa Indone-
sia, sehingga Posyandu kala 
itu menjadi pos kesehatan 
kebanggaan rakyat.

Yang paling membangga-
kan adalah ketika pak Harto 
menjadi pemimpin negara-
negara tetangga se Asia 
Tenggara. Pak Harto menun-
jukkan kepada dunia bahwa 
ia bersama kepala negara-ne-
gara di ASEAN mampu menja-
lin kerja sama yang baik, saling 
menghormati dan menghar-
gai. Sebagai salah satu pem-
impin ASEAN, Pak Harto mam-
pu meningkatkan solidaritas 
antar negara. (Hlm. 74).

Ahmad Wiyono, 
Tenaga Pengajar Univer-

sitas Islam Madura (UIM) 
Pamekasan.

Membedah Sisi Positif Pak Harto


