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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Perjalanan karir seorang Amirmuslim Malik di bidang kedokteran telah 

banyak memberikan karya tulis dari hasil - hasil penelitian yang bertujuan untuk 

memajukan pendidikan di Sumatera Barat. Amirmuslim Malik kelahiran 

Kotobaru sejak 70 tahun yang lampau adalah anak ke tujuh dari tujuh orang 

bersaudara. Kotobaru adalah sebuah nagari yang terletak di kecamatan Kubung, 

kabupaten Solok. Amirmuslim Malik lahir dari pasangan H. Abdul Malik Yunus 

Dt Rj. Pangeran. SH dan Hj. Kasyum Syarif. Norma agama dan pendidikan 

merupakan dua hal penting yang selalu ditekankan kepada Amir dan saudara – 

saudaranya. Hal inilah yang menjadi pelecut semangat dan pembentukan karakter 

Amir dalam bidang kedokteran. 

 Kehidupan kampung yang serba sederhana di Kotobaru, tidak membuat 

orang tua Amir berpikir sederhana pula. Mereka tidak mau kehidupan kampung 

demikian berlangsung terus menerus tanpa ada perubahan. Pikiran selalu menjadi 

perhatian ayah dan ande, mereka tidak mau anak-anaknya nanti hanya akan 

menjadi petani seperti sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat 

di kampung Kotobaru. Amirmuslim Malik mengenyam pendidikan Sekolah 

Rakyat di Kotobaru, SMP di Selayo, dan SMA di Solok. Ia menyelesaikan 

Sarjana S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, SEAMEO TROMED di 

Universitas Indonesia dan meraih gelar Doktor di Deakin University, Geelong, 

Victoria, Australia. 
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 Pendidikan yang didapatkan Amirmuslim Malik membuat sukses ia 

sebagai seorang akademisi dalam pendidikan di Sumatera Barat, khususnya dalam 

bidang ilmu kedokteran. Selama berkecimpung dalam bidang pendidikan, tidak 

sedikit karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian – penelitian. Atas prestasi-

prestasi tersebut, Amirmuslim Malik dianugrahi dengan beberapa penghargaan. 

Hal tersebut didapatkan karna ia selalu berusaha optimal dalam menjalankan 

tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. 

 Begitu banyak pengalaman Amirmuslim Malik di dunia pendidikan di 

Sumatera Barat membuatnya menjadi seorang tauladan dan contoh bagi dunia 

kesehatan. Ia mampu meraih sukses dengan hasil kerja keras, memulai  semua 

dari bawah dengan melalui proses yang panjang. Sosoknya yang menjadi  

akademisi senior yang bertanggungjawab membuatnya selalu dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


