
 

SABTU: Kelab  Iqra' & Pejabat Hal  Ehwal 
Pelajar  telah mengadakan  pertandingan 
tilawah  Al‐Quran  yang  diadakan  Dewan 
Sri Resak, Kolej Tun Dr Ismail.‐MyLPM‐ 

ISNIN:  Pimpinan  baru  bersama  ahli  PMI 
telah  mengadakan  Jamuan  berbuka 
puasa  di  kafe  meranti  untuk 
mengeratkan  lagi ukhuwwah antara ahli 
dan juga pimpinan 

 
Sahabat… 

Andainya kematian kau tangisi 
Pusara kau siram dengan air matamu 

Maka diatas tulang belulangku yang dah luluh 
Nyalakanlah obor untuk umat ini Dan 

Lanjutkanlah gerak merebut kemenangan 
 

Sahabat, 
Kematianku hanyalah suatu perjalanan 

Memenuhi panggilan kekasih yang merindu 
Taman‐taman indah disyurga Tuhan 

Terhampar menanti 
Burung‐burungnya berpesta menyambutku 

Dan berbahagialah hidupku di sana 
 

Sahabat, 
Puaka kegelapan pastikan lebur 

Fajarkan menyingsing 
Dan alam ini kan disinari cahaya lagi 

Relakan lah rohku terbang menjelang rindunya 
Jangan gentar berkelana ke alam abadi 

Di sana cahaya fajar memancar. 
 
 

“Sesungguhnya orang‐orang yang beriman itu 
hanyalah orang‐orang yang percaya (beriman) 
kepada Allah dan Rasul‐Nya, kemudian mereka 
tidak ragu‐ragu dan mereka berjuang (berjihad) 
dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. 

Mereka itulah orang‐orang yang benar.” 
[al‐Hujurat 49:15] 

Ingin menghantar karya kreatif anda untuk di  siarkan di 
dalam media PMIUTM?? Hantarkan artikel anda ke email 
atau hubungi: 

 
  

eastmael_24434@yahoo.com 
sh_ajai87@yahoo.com 

Segala  Sumbangan  kami  dahulukan  dengan  ucapan 
Terima Kasih. –MyLPM‐ 

Dapatkan Maklumat dan berita Terkini di www.pmiutm.org 



 

Manusia  telah diciptakan oleh Allah dengan  sebaik‐baiknya. 
Berbanding dengan makhluk lain seperti malaikat, jin, haiwan 
dan  tumbuhan,  manusia  merupakan  makhluk  teristimewa 
kerana  dikurniakan  akal  fikiran.  Firman  Allah  yang 
bermaksud:  “Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan 
manusia  dalam  bentuk  yang  sebaik‐baiknya”.  (at‐Tin  :  4). 
Justeru, Allah  telah memilih manusia sebagai khalifah untuk 
mentadbir dan menguruskan alam ini dengan kelebihan yang 
dimiliki.  

Persoalannya  adakah manusia  telah menjalankan  amanah 
yang  sangat berat  ini dengan  sebaik‐baiknya?  Jawapannya 
ada pada senario yang berlaku dalam masyarakat dunia pada 
hari ini. Manusia pada hari ini hidup dalam arus kemodenan. 
Setiap  kelompok  manusia  berlumba‐lumba  menghasilkan 
sesuatu  yang  baru  dalam  pelbagai  bidang  yang  disebut 
sebagai  teknologi.  Ukuran  kemajuan  sesebuah  negara 
didasarkan  kepada  pencapaian  dalam  sains  dan  teknologi 
semata‐mata.  

Kecanggihan  teknologi  yang  dimiliki manusia  pada  hari  ini 
cukup  menggambarkan  kehebatan  manusia.  Amerika 
terkenal  dengan  sistem  pertahanannya  yang  tercanggih  di 
dunia  menjadikan  ia  sebuah  negara  yang  dihormati  dan 
digeruni.  Begitu  juga  negara‐negara maju  yang  lain  seperti 
Jepun,  Jerman,  Rusia,  China  dan  Perancis  yang  sentiasa 
mendahului dalam bidang  teknologi. Tidak  ketinggalan  juga 
negara‐negara  Islam  seperti  Arab  Saudi,  Iran  dan Malaysia 
yang sentiasa dinamik ke arah pembangunan yang jitu.  

Namun, adakah wajar kita hanya mengukur kemajuan dari 
aspek material  semata‐mata?  Jika  kebendaan  sahaja  yang 
dinilai,  maka  sudah  tentu  manusia  berada  pada  landasan 
yang tidak  tepat dalam memikul amanah sebagai khalifah ini. 
Akan  tetapi,  kemajuan  yang  hendak  dicapai  perlulah 
mencangkupi aspek spiritual dan material. Tumpuan kepada 
material semata‐mata telah mewujudkan ketidakseimbangan 
dalam  kehidupan masyarakat. Sebagai  seorang muslim,  kita 
sedih melihat ramai saudara kita yang hanya Islam pada 

nama sahaja  tetapi mengamalkan cara hidup Barat 
yang  berpaksikan  keseronokan.  Rohani  yang 
dibiarkan  kelaparan  telah menghasilkan  jiwa  yang 
gersang  seterusnya  melahirkan  masyarakat  yang 
jauh dari norma kehidupan.  

Saban  hari  kita  mendengar  di  corong  radio  dan 
melihat di kaca  televisyen paparan  tentang kes‐kes 
jenayah seperti pembunuhan, rompakan dan rasuah 
yang  berlaku  di  negara  kita.  Pada  9  Januari  lepas, 
kita dihebohkan dengan berita kehilangan Sharlinie 
yang  menjadi  mangsa  penculikan.  Setiap  tempat 
seolah‐olah  tidak  lagi  selamat  untuk  kanak‐kanak 
bermain.  Penemuan  mayat  Nurin  Jazlin  pada  17 
Julai  2007  yang  lalu  dalam  keadaan  yang  sungguh 
menyayatkan  hati  cukup  menceritakan  betapa 
masyarakat  sekarang  berada  pada  tahap  kritikal. 
Anggota masyarakat tidak lagi dapat berfikir dengan 
waras kerana  iman  telah ditunjangi oleh nafsu dan 
al‐Quran hanya menjadi penghias masjid.    

Tindakan  segera  perlu  diambil  bagi  mengatasi 
masalah  ini. Kita  tidak mahu  generasi  akan datang 
menyalahkan generasi  sekarang atas kesilapan dan 
kelalaian  kita  membentuk  tunas‐tunas  harapan 
masyarakat  iaitu golongan muda. Masyarakat perlu 
kembali  kepada  ajaran  Islam  yang  sebenar  dan 
menjadikan  Rasulullah  SAW  sebagai  qudwah 
hasanah.  Firman  Allah  yang  bermaksud  : 
“Sesungguhnya  adalah  bagi  kamu,  pada  diri 
Rasulullah  itu  contoh  ikutan  yang  baik....”  (al‐
Ahzab : 21).   

Dalam  konteks  sebagai  pelajar muslim,  kita  perlu 
menyiapkan  diri  dengan  pelbagai  ilmu 
pengetahuan  dan  kemahiran  bermula  dari 
sekarang.  Hal  ini  penting  bagi  menyediakan  diri 
menjadi seorang pemimpin yang menjalankan tugas 
dan  amanah  selari  dengan  tuntutan  Islam  pada 
masa hadapan. Siapa  lagi yang hendak memajukan 
negara  dan  membangunkan  jiwa  pemuda 
Islam..Kalau  bukan  kita,  siapa  lagi???  Dan  Kalau 
bukan sekarang bila  lagi??dan  juga kalau bukan di 
sini di mana lagi???? 

TIMB. PRESIDEN PMIUTM: 
Mohammad Yusof B Ahmad 
3 SMM (Fakulti Mekanikal) 

Sharlinie Mohd.  Nashar, 
5,  dilaporkan  hilang 
ketika  bermain  bersama 
kakaknya  di  padang 
permainan  yang  terletak 
kira‐kira  200  meter  dari 
rumahnya  di  No.  29, 
Jalan  PJS2C/11N,  Taman 
Medan,  Petaling  Jaya. 
 
Ketua  Polis  Daerah 
Petaling  Jaya,  Asisten 
Komisioner  Arjunaidi 
Mohamed  berkata, 
mangsa  diculik  kira‐kira 
pukul  11.30  pagi.  Ketika 
itu  mangsa  sedang  leka 
bermain  bersama 
kakaknya,  Sharliena  yang 
berusia lapan tahun.  

Menurut  beliau,  ketika 
hilang,  mangsa  yang 
mempunyai  tiga  adik‐
beradik  memakai  baju‐T 
dan  skirt  berwarna  biru 
muda serta selipar warna 
merah jambu.  


