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KESOPANAN DALAM 
INTERAKSI SOSIAL
Oleh DR. MARZUDI MD. YUNUS

INTERAKSI sosial yang dila
ku kan antara individu de
ngan individu lain dalam ling
kungan sosial perlu terikat 
dengan nilainilai positif yang 

dikongsi bersama. Tanpa pegangan 
nilai yang positif interaksi sosial 
yang berlaku dalam masyarakat 
akan pincang. Tindak balas yang 
diberikan oleh seseorang individu 
adalah bergantung kepada makna 
yang tafsirkan. Jika makna yang 
diterima positif, kecenderungan 
tindakan yang dipantulkan kepada 
pemula interaksi adalah positif.

Mutakhir ini, penulis men
dapati tindakantindakan yang 
dilakukan oleh segelintir individu 
dalam masyarakat tidak meng
gambarkan suatu interaksi sosial 
yang positif. Tindakan seperti 
menghina halhal berkaitan ke
matian, amalan agama orang lain 
berlaku begitu ketara terutama 
dalam laman sosial. 

Contohnya, amalan korban di 
Hari Raya  Aidiladha yang dilaku
kan umat Islam bagi memperin
gati dan menghayati pengorba
nan Nabi Allah Ibrahim a.s. dan 
anaknya Nabi Allah Ismail a.s. 
Perbuatan segelintir yang mel
akukan tindakan sedemikian 
seolaholah me nunjukkan mere
ka tidak mengendahkan prinsip 
hidup beragama, ideologi Rukun 
Negara dan amalan demokrasi di 
negara ini.

Dalam prinsip Rukun Negara 
yang pertama, iaitu kepercayaan 
kepada Tuhan adalah asas kepada 
kehidupan manusia sejagat. Kos
mologi manusia yang lahir dunia 
ini tidak lengkap sekiranya tidak 
dilengkapi dengan sistem keper
cayaan iaitu agama. 

Justeru, jika kita lihat sistem 
komunis yang tidak mempercayai 
pegangan agama semakin sepi 
ditinggalkan manusia.  Ini kerana 
semua agama di dunia menggesa 
penganutnya menjadi baik, meng
hormati manusia lain, membawa 
mesej kasih sayang dan nilainilai 
murni untuk diamalkan.

Agama Islam yang dianuti oleh 

majoriti warganegara Malaysia 
yang AdDin, adalah satu cara 
hidup mengajar umatnya ber
sopansantun, berakhlak mulia 
dengan orang lain, orang Islam 
dan bukan Islam. Kitab alQuran 
yang menjadi panduan umat Is
lam secara keseluruhannya men
gajar manusia ke arah pembentu
kan akhlak yang murni. 

Agama lain juga, seperti aja
ran Kung Fu Tze turut meni
tikberat tatasusila, moral dan 
nilainilai kesopanan walaupun 
tidak berhubung kait dengan 
alam supernatural. Konsep Jen 
(perikemanusian) dan Chun Tze 
(peribadi agung) yang menitik
berat ke bajikan semasa manusia 
menggesa penganutnya berbuat 
kebaikan dan menghargai orang 
lain. Dalam agama Hindu, konsep 
karma yang bererti perbuatan
perbuatan atau akibat perbuatan 
seseorang menetapkan amalan 
penganutnya supaya bersikap 
baik agar diberikan pembalasan 
yang baik. Ini bermakna hidup 
manusia mesti berlandaskan 
 peraturan yang memandu manu
sia bertindak dengan sewajarnya.

Jelas, dalam konteks ini penulis 
menegaskan bahawa warga yang 
menghayati ajaran agama nya tidak 
akan sanggup menghina amalan 
agama orang lain. Kehidupan yang 

berada dalam kosmologi agama 
akan memandu seseorang manu
sia berkelakuan secara waras tan
pa mengguris perasaan orang lain. 
Manusia yang tidak meng hiraukan 
sensitiviti orang lain dalam apa jua 
tindakan adalah manusia yang ber
hati keras. Golongan yang seperti 
ini amat wajar dikenakan t indakan 
undangundang sebagai suatu 
pendidikan dan cegah rintang ke
pada orang lain yang mempunyai 
niat yang sama.

Golongan yang menghina ama
lan agama orang lain di negara 
ini jelas tidak menghayati prinsip 
‘kesopanan dan kesusilaan’ dalam 
bermasyarakat. Mereka ini tidak 
sedikit pun menjangka kesan dan 
akibat tindakan mereka menim
bulkan isu yang cukup sensitif. 
Penulis cuba membayangkan, apa
kah yang akan terjadi sekiranya 
kemarahan umat Islam atau pihak 
yang dihina agamanya membuat 
tindakan balas secara yang tidak 
wajar? Tentunya tindakan balas 
tersebut tidak diambil terhadap 
individu tersebut sahaja. 

Dalam masyarakat yang ber
sifat majmuk seperti Malaysia, 
keadaan tersebut dihubungkait
kan pula dengan konsep stereo
taip dalam konstruk ‘ahli suatu 
entik adalah sama dengan keselu
ruhannya etniknya’. Berdasarkan 

kajian penulis (dalam tesis Phd) 
peratusan responden Melayu, 
Cina dan India yang mempunyai 
fahaman stereotaip yang mem
percayai ‘sikap ahli suatu etnik 
merupakan gambaran seluruh et
niknya’ adalah tinggi. 

Ini bermakna peri laku sese
orang individu di negara ini akan 
dihubungkaitkan dengan etnikn
ya juga berdasarkan konsepsual 
ikatan komuniti.

Senario stereotaip dalam kon
struk ‘ahli suatu etnik adalah 
sama dengan keseluruhan etnikn
ya akan turut berkembang kepada 
konstruk stereotaip ‘percaya ke
pada penyataan umum negatif’ 
terhadap suatu etnik. 

Ini bererti keadaan yang ber
laku dalam masyarakat dalam 
tempoh yang lama atau ber
ulangulang akan mewujudkan 
satu tahap kepercayaan terha
dap penyataanpenyataan yang 
negatif terhadap suatu etnik 
oleh etnik lain. Dalam kajian pe
nulis juga menunjukkan bahawa 
masyarakat di Malaysia mudah 
mempercayai penyataan yang 
bersifat negatif yang diberikan 
ke atas etnik berbeza. Seterusnya 
labellabel yang bersifat negatif 
akan diberikan kepada etnik ter
tentu dalam masyarakat. 

Prejudis antara etnik juga 
akan kian menebal dan sukar di
bendung. Dalam konteks hubun
gan majoritiminoriti prejudis 
sentiasa wujud. Begitu juga halnya 
dalam hubungan antara etnik yang 
berbeza. Bagaimanapun, sikap 
prejudis boleh dibendung sekira
nya wujudnya persekitaran dan 
suasana positif dalam lingkun
gan sosial. Oleh itu, sangat wajar 
bagi semua individu memainkan 
 peranan mewujudkan suasana 
harmoni dalam masyarakat. Prin
sip Rukun Negara yang kelima 
iaitu kesopanan dan kesusilaan 
perlu sentiasa diingati dalam 
masyarakat pelbagai etnik negara 
ini.

PENULIS ialah Pereka Komunikasi Visual 
Bahagian Komunikasi Visual dan Senireka, 
Jabatan Penerangan Malaysia.

SIKAP prejudis antara kaum atau anutan agama boleh dibendung sekiranya 
semua individu memainkan peranan bagi mewujudkan suasana harmoni dalam 
masyarakat. – GAMBAR HIASAN/UTUSAN

SELAK
HASSAN 
MOHD. NOOR
selak@utusan.com.my

Jangan sekadar mengeluh 
tetapi tidak bertindak

SEJAK kebelakangan ini, pel
bagai peringatan masuk ke 
dalam ruang WhatsApp me

ngenai pendaftaran pengundi. 
Ada yang berbentuk poster, se
ruan, peringatan, seloka pantun, 
puisi dan macammacam lagi. 

Jika ditolak hari ini, hanya ting
gal empat hari sahaja lagi untuk 
mereka yang layak mendaftar se
bagai pengundi yang sah. 

Jangan menjadi ‘hantu’ apa
bila tiba hari mengundi semasa 
pilihan raya umum (PRU). Jika 
gagal berbuat demikian sehingga 
Jumaat ini, mereka yang layak 
mengundi tetapi belum mendaf
tar akan terlepas peluang untuk 
mengundi sekiranya PRU14 ber
langsung pada tahun hadapan.

Khabarnya, jika PRU berlang
sung pada tahun 2017, hanya se
narai daftar pemilih yang dikemas 
kini sehingga bulan ini akan digu
nakan. Memang lumrah, ‘orang 
kita’ suka buat kerja pada saat
saat terakhir atau last minute. 

Hakikatnya, urusan pendaf
taran pemilih ini boleh dilakukan 
sepanjang tahun sejak 16 Julai 
2002, bukannya selepas PRU Ke
13. 

Selak masih ingat bagaimana 
suatu masa dulu pendaftaran 
pe ngundi diadakan secara ber
musim, setahun sekali selama 
antara 21 hingga 42 hari. 

Bukan susah untuk mendaftar. 
Jika seseorang itu menganggap 
dirinya warganegara Malaysia, 
berumur 21 tahun daftarlah. 

Sebaliknya jika mengang
gap dirinya bukan warganegara, 
sekadar menjadi ‘penumpang’ 
di dalam negara dan terasa diri 
masih bawah 21 tahun atau belum 
cukup umur atau hilang kelayakan 
disebabkan undangundang yang 
berkuatkuasa, maka lupakanlah. 
Sampai waktu pilihan raya nanti, 
lihat sahaja orang mengundi. 

Ketika itu, ‘cakap deras’ semasa 
kempen pun dah tak guna kerana 
tidak layak mengundi. Tidak mus
tahil, ada yang menawarkan diri 
sebagai calon pun tidak mendaf
tar sebagai pengundi. 

Mungkin hanya pengundi 
yang sah layak untuk menawar
kan diri sebagai  calon. Pelik jika 
diri sendiri tidak boleh mengundi 
memilih diri sendiri kenapa di
harapkan orang lain mengundi 
untuknya?

Menjelang harihari terakhir 

pendaftaran pemilih, kempen 
semakin hebat dilakukan. Sudah 
nampak pelbagai gerakan untuk 
menarik perhatian pengundi
pengundi baharu sama ada orang 
yang layak mendaftar tetapi lupa 
berbuat demikian atau mereka 
yang baharu mencapai usia 21 ta
hun.

Seolaholah wujud provokasi 
pula. Sejauh manakah sambutan
nya? Kajian Suruhanjaya Pilihan 
Raya (SPR) pada awal tahun ini, 
statistik rakyat Malaysia yang be
lum mendaftar sebagai pemilih 
adalah seramai 4.2 juta orang, 
dan 43 peratus atau 1.8 juta dari
padanya adalah orang Melayu. 

Kaum Cina dan India mencatat 
peratusan sebanyak 29 peratus 
(1.2 juta) dan 9 peratus (378,910). 
Jumlah ini jelas menunjukkan 
orang Melayu mencatat peratusan 
tertinggi yang belum mendaftar. 

Adakah orang Melayu terlalu 
selesa dengan jumlah pengundi 
yang ada atau sudah tidak peduli 
siapa juga yang memerintah? 

Tersebar nisbah jumlah pe
ngundi Melayu dan bukan Melayu 
tertinggal begitu jauh. Pada masa 
yang sama, jumlah Bumiputera 
Sabah dan Sarawak yang belum 
mendaftar sebagai pemilih tu
rut menggusarkan apabila kajian 
menunjukkan hampir 300,000 
orang belum berbuat demikian.

Semasa PRU13 yang lalu, se
banyak 13 juta pengundi layak 
mengundi tetapi yang keluar 
mengundi sebanyak 11.5 juta atau 
84.84 peratus. Ini juga salah satu 
masalah pengundi kita, yang tidak 
peduli untuk keluar mengundi.

Kenapa ramai yang belum 
mendaftar sebagai pengundi? Jika 
SPR telah mengeluarkan angka itu 
pada awal tahun, adakah rakyat 
Malaysia masih mengambil sikap 

tunggu dan lihat untuk mendaf
tar? Kenapa? 

Adakah mereka bosan dengan 
mainan politik berterusan sejak 
berakhirnya PRU13? Rakyat se
makin bercelaru melihat ‘kapal 
politik’ yang semakin ‘terum
bangambing’ entah ke mana hala 
tujunya. 

Mereka mungkin lupa, politik 
Malaysia perlu diselamatkan. Ka
pal politik tidak boleh dibiarkan 
tenggelam. Rakyatlah yang ber
hak menentukan perjalanan poli
tik partiparti di negara ini mela
lui kuasa undi. 

Kuasa mengundi bukan ter
batas kepada anggota parti sahaja 
sebaliknya terbuka kepada semua 
rakyat Malaysia yang layak men
gundi. 

Daftar dahulu, siapa yang 
mahu diundi, tunggulah sehingga 
tiba hari PRU.

Tidak dinafikan ada parti poli
tik yang begitu agresif mendaftar 
pengundi. DAP contohnya. Me
nyelak kembali pengalaman se
masa bertugas di Pulau Pinang, 
ketika berlangsung siri Tanjong (I, 
II dan III) untuk menawan Pulau 
Pinang, DAP sering melakukan 
kempen mendaftar pengundi. 
Banyak program yang diatur. 

Aktiviti itu diteruskan sehing
ga ke hari ini bagi memastikan 
setiap orang mendaftar sebagai 
pengundi. 

Dalam kempen itu, mereka 
menyasarkan jumlah tertentu un
tuk mendapat pengundi baharu 
berdasarkan kekalahan jumlah 
undi yang diperoleh semasa PRU. 
Bukan setakat memastikan mere
ka menjadi anggota parti tetapi 
juga sebagai pengundi yang akan 
memilih parti semasa PRU.

Parti politik sama ada yang 
memihak kepada kerajaan atau 
sebaliknya perlu memainkan 
peranan lebih aktif. Bergerak 
untuk menemui mereka yang 
layak sebagai pengundi, bukan
nya menunggu pengundi datang 
‘mengetuk pintu’ parti. 

Agak menghairankan bagaima
na masih ramai anggota parti 
tidak mendaftar sebagai pengun
di yang sah. 

Adakah parti politik hanya 
sibuk dan kalut mendaftar ang
gota baharu sehingga melupakan 
tanggungjawab yang lebih besar 
untuk mendaftarkan mereka se
bagai pengundi?

 Mungkinkah kesedaran un
tuk mendaftar sebagai pengundi 
hanya muncul menjelang setahun 
dua PRU berikutnya? 

Pilihan Raya Kecil (PRK) juga 
boleh datang pada bilabila masa 
dalam tempoh tiga tahun selepas 
PRU. Tidak perlu menunggu saat 
akhir untuk mendaftar. Kalau 
selepas PRU13, seseorang itu 
baharu menjangkau usia 21 ta
hun, adakah individu berkenaan 
dibiarkan tidak mendaftar seba
gai pemilih sehingga tiga tahun 
berikutnya? Pelbagai pihak selain 
parti politik perlu berusaha me
ningkatkan kesedaran rakyat un
tuk mendaftar sebagai pemilih. 

Tidak guna sekadar mengeluh 
tetapi tidak bertindak. Tidak guna 
mencemuh tetapi kurang mem
bina. Dalam isu pengundi Melayu 
ini, Selak tertarik dengan pantun 
Undi nukilan Yusoff Mat dari Kua
la Kangsar. 

Beberapa rangkap pantunnya 
adalah seperti berikut : Disambar 
kilat henti nadi, Umpama bunga 
jatuh layu, Sedih lihat daftar pe
ngundi, Ramai Cina dari Melayu; 
Ciongsam putih pakaian nyonya, 
Sari ungu pakaian India, Melayu 
masih besar egonya, Konon Me
layu tak hilang di dunia; Dari dulu 
tinggal di Kuah, Jual baja mem
beli padi, Duhai Melayu seman
gat Tuah, Kerah semua daftar pe
ngundi.

Elok juga direnungi baitbait 
puisi Melayu karya Usman Awang. 
Selak cuma mengambil beberapa 
bait tertentu untuk dijadikan re
nungan bersama terutama dalam 
kalangan orang Melayu.

“Malangnya Melayu itu kuat 
bersorak, Terlalu ghairah pesta te
masya, Sedangkan kampung telah 
tergadai, Sawah sejalur tinggal 
sejengkal, tanah sebidang mudah 
terjual; Meski telah memiliki tela
ga, Tangan masih memegang tali, 
Sedang orang mencapai timba. 

Berbuahlah pisang tiga kali, 
Melayu itu masih bermimpi, Wa
laupun sudah mengenal univer
siti, Masih berdagang di rumah 
sendiri; Jadilah bangsa yang bijak
sana, Memegang tali memegang 
timba, Memiliki ekonomi mencip
ta budaya, Menjadi tuan di negara 
merdeka. 

Adakah sikap ego Melayu tak 
hilang di dunia menjadi punca 
pengundi Melayu liat atau lupa 
diri untuk mendaftar? 

Adakah parti politik 
hanya sibuk dan kalut 
mendaftar anggota baharu 
sehingga melupakan 
tanggungjawab yang  
lebih besar untuk 
mendaftarkan mereka 
sebagai pengundi?

PANDANGAN 
IKIM 
WAN ROSLILI ABD. MAJID

Memanfaatkan 
peninggalan ulama
ABDULLAH bin Zaid alJarmi atau lebih dikenali se

bagai Abu Qilabah, tabi’in yang juga ahli hadis kela
hiran kota Basrah pernah mengungkapkan: “Pe

rumpamaan ulama adalah umpama bintangbintang yang 
dijadikan panduan buat menunjuk arah. Pun jua seperti 
panjipanji yang dijadikan panduan atau sandaran. Se
andainya ia (bintangbintang atau panjipanji) tiada atau 
hilang, bingunglah manusia jadinya. Seandainya pula 
manusia meninggalkannya, sesatlah mereka akhirnya”.  
(Kitab Hilyatul Auliya’).

Kedudukan ulama sebagai pewaris ilmu para nabi 
membuatkan kehadiran mereka begitu diperlukan  dalam 
masyarakat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda 
yang bermaksud: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris 
para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan di
nar dan tidak juga dirham namun sesungguhnya mereka 
mewariskan ilmu.  Sesiapa yang mengambil warisan terse
but, maka dia hakikatnya telah mengambi bahagian yang 
banyak”.  (atTirmizi).

Pemisahan antara keduaduanya; sama ada kehilan
gan yang berlaku disebabkan kematian mahupun juga 
di sebabkan kealpaan, kecuaian serta pengabaian ulama 
oleh masyarakat pasti akan mengundang musibah yang 
besar. Oleh itu, kita dapat melihat bagaimana setiap kali 
ulama tersohor, dalam dan luar negara dijemput kembali 
ke sisi Ilahi, kehilangannya ditangisi ummah. 

Kesedihan yang menyelubungi jiwa disebabkan kebim
bangan terhadap amaran yang diberikan baginda SAW 
yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak mencabut 
ilmu dengan mencabutnya daripada hambahambaNya. 
Akan tetapi Dia mencabutnya dengan dimatikan  ulama se
hingga tidak ditinggalkan walau seorang pun orang yang 
berilmu (alim). Oleh itu, 
orang ramai pun memil
ih pe mimpinpemimpin 
(ke tua) dalam kalangan 
orang yang jahil. Lantas 
apabila pemimpinpem
impin berkenaan ditanya, 
mereka pun memberikan 
pandangan tanpa berdasar
kan ilmu maka sesatlah 
mereka dan menyesatkan 
pula (orang lain)” (al
Bukhari dan Muslim).

Demikianlah yang da
pat dilihat berlaku baru
baru ini iaitu bertepatan 
sambutan Hari Malaysia 
yang ke54, apabila se
orang lagi ulama, Tuan 
Guru Datuk Dr. Haron 
Din dijemput Allah Maha 
Pencipta untuk kembali ke sisiNya. Tokoh ilmuwan dan 
politik yang disanjungi ramai itu dikenang daripada pel
bagai sudut; sumbangan dalam bidang keilmuan, kepe
mimpinan dalam politik kepartian, serta khidmat bakti 
kepada masyarakat umumnya. Secara lebih khusus, ke
muliaan akhlak dan ketegasan beliau dalam memperta
hankan pendirian berhubung isu tertentu mengundang 
bicara banyak pihak khususnya di media sosial. 

Antara contoh terpenting yang menunjukkan beliau 
tidak sama sekali mengorbankan prinsip dan kebenaran 
agama berbanding dengan kepentingan lain termasuklah 
isu kalimah Allah. Pendirian beliau itu senada dengan 
pandangan yang dikemukakan pihak Institut Kefahaman 
Islam Malaysia (IKIM) dalam beberapa wadah seperti per
bahasan dalam program khas dan dalam slotslot tertentu 
di media penyiaran serta pelbagai bentuk penulisan.  

Antara yang ditegaskan termasuklah penterjemahan 
perkataan God sebagai “Allah” adalah terjemahan yang 
salah. Sebaliknya, perkataan “Tuhan” sudah memadai 
untuk tujuan berkenaan. Kalimah “Allah” adalah nama 
khas (ism ‘alam) dan bukannya kata terbitan (mushtaqq) 
daripada manamana perkataan Arab. Sebagai nama khas 
dan sebagaimana namanama khas lain, ia sepatutnya 
dikekalkan dalam sebarang bahasa dan tidak boleh digan
tikan dengan perkataan lain sebagai terjemahannya. 

Dalam kedukaan menerima hakikat kehilangan Allah
yarham Haron, timbul kontroversi berhubung kenyataan 
yang dikatakan dibuat oleh seorang ahli politik yang di
anggap mempersenda kematian beliau lalu menimbulkan 
kemarahan besar umat Islam khususnya. Meskipun pena
fian dibuat oleh ahli politik berkenaan dengan mendakwa 
kenyataan yang diviralkan itu adalah daripada sumber 
yang meragukan dan seolaholah berlaku manipulasi 
teknik tertentu, namun apa yang wajar diambil pengaja
ran ialah kepentingan sikap hormatmenghormati antara 
sesama insan, penganut agama, dan anggota kaum serta 
kumpulan parti politik mesti sentiasa disemarakkan. 

Justeru, jika kenyataan yang dibuat oleh pihak tertentu 
dengan jelas diberikan berasaskan sentimen kebencian 
dan bertujuan menimbulkan kemarahan, ia mestilah di
tangani secara bijaksana dan akal yang waras.  

Tindakan memberikan kecaman balas yang berbaur ugu
tan hakikatnya tidak melambangkan kematangan dalam 
menangani sesuatu permasalahan. Bahkan ia bertentan
gan dengan semangat yang diajarkan oleh alQuran, “Dan 
tidaklah sama (kesan dan hukumnya) perbuatan yang baik 
dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang dituju
kan kepadamu) dengan cara yang lebih baik; apabila kamu 
berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permu
suhan terhadapmu dengan sertamerta akan menjadi seolah
olah seorang sahabat  karib”.  (Surah Fussilat 41: 34). 

Sering kali diucapkan bahawa harimau mati mening
galkan belang; manusia mati meninggalkan nama. Bagi 
ulama khususnya pula, mereka kembali ke sisi Ilahi men
inggalkan khazanah ilmu yang mesti dimanfaatkan se
baik mungkin, akhlak sanjungan yang sewajarnya dicon
tohi, dan semangat perjuangan yang wajib diteruskan. 

Mudahmudahan Alllahyarham Haron Din dikurniai 
Allah SWT ganjaran yang besar sebagaimana dinyatakan 
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alNasa’ie 
daripada ‘Abdullah ibn ‘Amru R.A. bahawa seorang le
laki kelahiran kota Madinah telah meninggal dunia di 
Madinah. Maka Rasulullah SAW. menyembahyangkan 
jena zahnya. Baginda kemudiannya bersabda yang ber
maksud: “Alangkah baiknya jika beliau meninggal dunia 
bukan di tempat kelahirannya”. Sahabatsahabat pun ber
tanya: “Kenapa begitu wahai Rasulullah”. Baginda lantas 
bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya seseorang yang 
meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, akan di
hitung baginya (ganjaran pahala dengan seluas) jarak di 
antara tempat kelahirannya dengan tempatnya di dalam 
syurga”.  (Ahmad, alNasa’ie, dan Ibn Majah).

PENULIS ialah Felo Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 

Bagi ulama khususnya 
pula, mereka 
kembali ke sisi 
Ilahi meninggalkan 
khazanah ilmu yang 
mesti dimanfaatkan 
sebaik mungkin, 
akhlak sanjungan yang 
sewajarnya dicontohi, 
dan semangat 
perjuangan yang wajib 
diteruskan.


