
A
nggota parlemen 
Malaysia dari oposisi, 
Nurul Izzah Anwar, 

menjadi sorotan media 
internasional setelah ditahan 
polisi Malaysia pada Senin 
lalu karena dijerat dengan 
Undang-Undang Hasutan 
tahun 1948. Ia dianggap 
menghasut karena meng-
kritik putusan pengadilan 
terhadap ayahnya, Anwar 
Ibrahim, yang disampaikan-
nya dalam rapat Parlemen 
Malaysia, Selasa pekan lalu.

Anwar, pemimpin opo-
sisi Malaysia, dinyatakan 
bersalah pada Maret 2014 
dengan dakwaan sodomi, 
dan divonis 5 tahun penja-
ra. Putusan itu dikuatkan 
oleh pengadilan tertinggi 
Malaysia, 10 Februari lalu. 
Anwar membantah dakwa-
an kedua terhadapnya itu 
dan menyebutnya sebagai 
“konspirasi politik”. 

Ada perasaan deja vu saat 
Izzah, anak sulung Anwar, 
berdiri di dalam sidang par-
lemen dan berpidato meng-
kritik pengadilan terhadap 
ayahnya. Pidato itulah yang 
membuat perempuan 34 
tahun, yang kini menjadi 
politikus berpengalaman, ini 
ditahan polisi meski akhir-
nya dibebaskan sehari sesu-
dahnya dengan jaminan.

● ● ●

Tahun 1998 adalah titik 
balik dalam kehidupan 
Izzah. Ia masih remaja, usia-
nya saat itu 18 tahun dan 
bersiap menuju universitas, 
ketika ayahnya pertama kali 
ditangkap dengan tuduhan 
melakukan sodomi. Anwar 
didakwa pada 1999 dan 
divonis 6 tahun penjara.

Penangkapan itu membu-
at Izzah menjadi sorotan. 
Dalam kampanye membela 

ayahnya, dia memberikan 
wawancara kepada media 
dan menggalang solidari-
tas dengan mengunjungi 
sejumlah negara, termasuk 
Indonesia dan Filipina, serta 
mengucapkan terima kasih 
kepada para pemimpin 
negara-negara yang mem-
berikan dukungan secara 
terbuka terhadap ayahnya.

Saat Izzah melakukan lobi 
dan berkeliling dunia untuk 
membela ayahnya sejak 
1999 hingga empat tahun 
berikutnya, ia sebenarnya 
belum resmi masuk politik. 
Baru pada 2004 ia diperki-

rakan akan bertarung dalam 
pemilu. Tapi ia membatalkan 
rencananya itu dan memilih 
berfokus pada ujian akhir 
di kampusnya. Ia lulus dari 
Universitas Energi Nasional 
Malaysia pada 2004, dan dari 
Universitas Johns Hopkins 
pada 2007.

Izzah, yang menikah 
dengan Raja Ahmad 
Shahrir Iskandar pada 2003 
(bercerai 12 tahun kemudi-
an), masih mengasuh bayi 
berumur empat bulan saat 
ambil bagian dalam pemilu 
pada Maret 2008. Itu adalah 
pemilu pertama sejak 1968 

di mana partai penguasa, 
Barisan Nasional, kehilang-
an dua pertiga kursi mayo-
ritasnya di parlemen.

Izzah lantas maju dalam 
pemilihan umum di Lembah 
Pantai, daerah pemilihan 
di Kuala Lumpur. Dengan 
perolehan suara sekitar 53 
persen, ia berhasil men-
desak politikus Barisan 
Nasional, Shahrizat Abdul 
Jalil, yang juga Menteri 
Wanita, Keluarga, dan 
Pengembangan Masyarakat. 
Ia berhasil mempertahankan 
kursinya pada Pemilu 2013 
dan berhasil menyingkirkan 

lawan yang tak kalah berat: 
mantan Menteri Wilayah 
Federal Raja Nong Chik 
Zainal Abidin. Pada 2010 ia 
menjadi orang kedua di par-
tai oposisi, Partai Keadilan 
Rakyat (PKR).

Izzah, yang memiliki 
wajah fotogenik, dijuluki 
“Putri Reformasi” oleh 
media Malaysia. Dia dike-
nal sebagai pembicara 
yang berapi-api dan ada 
yang mengatakan bahwa ia 
melebihi ayahnya. Sejumlah 
pengamat menilai “hubung-
an tak terelakkan” Izzah 
dengan ayahnya itu menja-
di pisau bermata dua. Satu 
sisi menguntungkan, sisi 
lainnya sebaliknya. Ini yang 
membuat pengamat menga-
takan dia perlu membentuk 
identitas sendiri dan keluar 
dari bayang-bayang ayah-
nya.

Saat ayahnya kembali 
diadili dalam kasus sodomi 

kedua pada Februari 
lalu, Izzah dan par-
tai oposisi melaku-
kan perlawanan. 
Dalam pesannya, 
oposisi menegaskan 
bahwa gerakan 
March2Freedom, 
B e b a s A n w a r, 
dan Kita Lawan 
bukan semata-
mata untuk 
membebaskan 

Anwar, tapi juga untuk 
memperjuangkan keadilan 
dan Malaysia yang lebih 
baik di masa depan.

“Warga Malaysia menya-
dari bahwa (pembebasan 
Anwar) itu bukan tujuan 
akhir,” kata Izzah dalam 
acara penggalangan dana, 
1 Maret lalu. Izzah menga-
takan, jika tujuannya sema-
ta agar Anwar tak diadili, 
keluarganya bisa memilih 
meninggalkan negara itu 
dan bukan melawan seperti 
selama ini. Soal pengadilan 
terhadap Anwar ini pula 
yang dipersoalkan Izzah di 
depan Parlemen Malaysia 
yang kemudian berujung 
pada penangkapannya.

Scott Ng, dalam portal 
berita Freemalaysiatoday.
com edisi 17 Maret lalu, 
menyitir salah satu petikan 
film Star Wars: A New Hope
tahun 1977, saat Jedi Master 
Obi Wan Kenobi mengata-
kan kepada musuh bebu-
yutannya, Darth Vader, “Jika 
Anda menjatuhkan saya, 
saya akan menjadi lebih 
kuat daripada yang bisa 
Anda bayangkan.” Menurut 
Scott, penangkapan terha-
dap Izzah ini justru mem-
buatnya lebih kuat, bukan 
sebaliknya. ● STRAITSTIMES.COM | 
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Titik balik 
kehidupan Izzah 
dimulai saat 
ayahnya pertama 
kali ditangkap 
dengan tuduhan 
sodomi pada 
1998.

NURUL IZZAH, 
‘RATU 
REFORMASI’ 
MALAYSIA

Lahir
Kuala Lumpur, 19 November 

1980
Orang Tua
Anwar Ibrahim (ayah)

Wan Azizah Wan Ismail (ibu)

Saudara
➤ Nurul Nuha, 31 tahun

➤ M. Uhsan, 29 tahun

➤ Nurul Ilham, 27 tahun

➤ Nurul Iman, 24 tahun

➤ Nurul Hana, 22 tahun

Pendidikan
➤ Sarjana bidang hubungan 

internasional dari 

Universitas John Hopkins, 

Amerika Serikat.

➤ Sarjana muda bidang tek-

nik mesin dan elektronika 

dari Universitas Energi 

Nasional, Malaysia.

Keluarga
➤ Menikah dengan Raja 

Ahmad Shahrir Iskandar 

(bercerai Januari 2015)

➤ Dua anak, Raja Nur 

Safiyah, 8 tahun, dan Raja 

Harith, 6 tahun (peng-

asuhan bersama)

Karier Politik
➤ Anggota Parlemen 

Malaysia dari Lembah 

Pantai, Kuala Lumpur 

(2008-sekarang)

➤ Wakil Ketua Partai 

Keadilan Rakyat (2010-

sekarang)
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