
Siapa layak dipilih jadi pemimpin

SUDAH beberapa kali jangkaan tarikh pem
bubaran Dewan Rakyat bagi membolehkan
Pilihan Raya Umum Ke 13 menjadi teka teki
dan pada tarikh 11 November lalu ramai
yang membuat perhitungan Perdana Men
teri yang baru pulang dari mengerjakan haji
akan membuat pengumuman atas andaian
mendapat petunjuk sudah tiba masanya

Bagaimanapun dalam teka teki terse
but banyak juga lontaran pendapat me
ngenai bakal calon yang akan dipilih Dari
sudut pandangan Perdana Menteri calon
yang boleh menjamin kemenangan itulah
yang akan diberikan peluang kerana dalam
politik perjuangan kepentingan pertubu
han yang diwakili itu adaiah lebih penting
daripada kemenangan peribadi

Dalam situasi sedemikianlah maka ada di
antara kita mula memikirkan bagaünana
untuk menentukan wajah sebenar pemim
pin yang kita impikan

Adakah kita memerlukan seorang pe
mimpin yang memimpin dengan berke
san atau seseorang yang hanya kelihatan
warak

Watak watak seperti itu memang sen
tiasa hadir dalam politik Malaysia Ada me
reka yang warak tetapi tidak boleh me
mimpin dengan berkesan dan jahil dengan
selok belok pengurusan

Jawapan yang pasti ialah kita memer
lukan seseorang pemimpin yang dapat me
menuhi dua sifat tersebut iaitu warak dan
mahir dengan soal soal pengurusan
Pengutamaan sepatutnya diberikan ke

pada mereka yang mempunyai dua kele
bihan ini dan bila tidak dapat kedua duanya
maka yang mempunyai kemampuan me
ngurus itulah yang patut didahulukan se
bagaimana urutan yang disebutkan di da

lam al Quran itu Surah al Qasas ayat 26
Mereka yang warak adakalanya tidak

mampumemimpin denganbaik keraname
lihat dirinya dalam konteks kesempurnaan
peribadi Orang seperti inilah yang telah
menimbulkan banyak kekalutan dalam ma
syarakat

Sifat waraknya telah menyebabkan di
rinya dinilai yang terbaik tidak ada cacat
dan cela Cara itu akhirnya menjerumuskan
pemimpin yang warak itu dalam bingkai
pemujaan peribadi yang melampau

Rakyat terus teruja dan memuja pemim
pin itu sehingga melihat kesalahan yang
dilakukan tidak mendatangkan musibah
Penderitaan dan kesusahan rakyat bukan
salah pemimpin ia adaiah takdir yang telah
ditentukan

Kemiskinan rakyat bukan kerana kega

galan pemimpin untuk menyediakan ruang
dan peluang tetapi ia adaiah hakikat yang
mesti diterima tanpa banyak soal
Pemimpin yang warak tidak dinilai telah

gagal sedangkan rakyat meletakkan hara
pan yang besar agar nasib mereka dapat
diperbaiki Seorang pemimpin yang warak
sentiasa menggugah emosi mendorong
pengikutnya agar lebih banyak bersabar
dan memikirkan bahawa kehidupan sebe
narnya bukanlah untuk mencipta keme
wahan dan kesempurnaan di dunia

Dunia hanyalah pinjaman dan segala apa
yang dimiliki tidak akan menjamin keba

hagiaan di akhirat Itulah putaran ganas
politik yang dimainkan oleh pemimpin
yang sentiasa menampilkan dirinya sebagai
orang yang warak

Atas kegagalan pemimpin yang warak
menguruskan segala sumber dengan ber
kesan setiap kali dibangkitkan kelema
han kelemahan itu akan diserang pula ber
sama kesimpulan orang yang sentiasa
mendorong kepada perubahan telah me
ngetepikan agama

Apabila orang mempersoalkan apakah
telah dilakukan sepanjang tempoh menjadi
pemimpin jawabnya juga mudah semakin
ramai rakyat memahami Islam
Benarkah pemimpin yang warak itu ber

upaya meningkatkan kefahaman mengenai
Islam kepada pengikutnya Jika benar ma
ka secara jelas kita tidak akan mempunyai
perangkaan gejala sosial yang sentiasa me
ningkat setiap tahun
Tentunya juga petunjuk buang bayi pe

nagihan dadah pecah rumah maksiat dan
penghidap HIV AIDS tidak membimbang
kan Tentunya juga perpecahan dalam ma
syarakat tidak melebarkan sengketa dan
pemencilan silaturrahim

Al Quran memberikan peringatan agar
membuat keputusan secara bijaksana un
tuk memilih pemimpin Bahkan ketika di
tanya mengenai dua orang calon pemim
pin Imam Ahmad Ibnu Hanbal menjelas
kan tidak mudah untuk mencari seorang

pemimpin yang dapat memenuhi ke
dua duanya

Pemimpin pertama menunjukkan ke
kuatan fizikal tetapi banyak berbuat dosa
Pemimpin kedua warak tetapi lemah da

lam kepimpinan
Jawab Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Orang pertama dosanya dipikul sendiri
sedangkan kekuatannya mendukung ke
pentingan ummah dan orang kedua ke
warakannya adaiah untuk diri sendiri se
dangkan kelemahannya membawa petaka
kepada orang yang dipimpinnya Maka
yang sepatutnya kita pilih ialah orang per
tama kerana sentiasa mencari jalan untuk
mensejahterakan orang yang dipimpin
nya

Dalam memilih pemimpin Nabi Mu
hammad SAW bersabda Siapa yang meng
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angkat seseorang untuk satu jabatan yang
berkaitan dengan umsan masyarakat se
dangkan dia mengetahui ada yang lebih
tepat maka sesungguhnya ia telah meng
khianati Allah Rasul dan kaum Muslim
Maknanya seseorang yang kelihatan warak
itu belum tentu boleh mengurus dengan
berkesan dan ini telah dibuktikan

Ada pemimpin yang hanya bercakap me
ngenai dosa dan pahala bila mendekati
pengikutnya tetapi dalam masa yang sama
memaki hamun orang yang tidak sehaluan
dengan pandangan dan keputusannya
Pemimpin sedemikian sebpnamya telah

lupa bahawa menjadi pemimpin adaiah
tanggungjawab Prinsip tanggungjawab ini
meliputi membantu menyelesaikan masa
lah rakyat dan meletakkan kekudusan niat
mencari keredhaan Allah SWT
Pemimpin tersebut tidak sombong sen

tiasa merendahkan diri dan berkorban ke
pada rakyat Ini tidak berlaku dalam se
setengah pemimpin yang menampakkan
dirinya yang warak kerana kewarakan itu
lahmenjadikan dirinya terperangkap dalam
kata kata manis sebelum dapat kuasa se
telah berkuasa memupuk budaya sempit
jumud dan keterlaluan sehingga semuanya
buruk kecualüah dirinya sendiri

Semuanya salah dan mengundang ke

celakaan kecualüah menerima kesehaluan
makna dengan corak politik kuasa yang
ada dipertahankan selagi hayat dikandung
badan manakala orang lain sudah lama
mendesak agar benindur kerana kewara
kan itu tidak mampu menepis kegagalan
nya mengurus masalah rakyat
Inüah wajah pemimpin yang seharusnya

ditolak kerana kewarakannya tidak boleh
menjamin kehidupan rakyat yang lebih
baik kewarakan digunakan sebagai kriteria
mengekalkan kuasa dan menjerut emosi
beragama

Nilai nilai agama diperdagangkan se
hingga melahirkan tingkah politik dan ke
curangan rakyat menjadi semakin jumud
dan tidak berani berubah

Kalau hanya warak menjadi pilihan ke
napa Allah SWT tidak memilih malaikat
untuk menjadi khalifah

Mereka yang warak adakalanya tidak mampu memimpin
P dengan baik kerana melihat dirinya dalam konteks
kesempurnaan peribadi Orang sepeiti inilah yang telah
menimbulkan banyak kekalutan dalam masyarakat
DATUK AZIZ JAMALUDIN MHD TAHIR
Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah
Malaysia
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