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"Maknanya, sistem
yang ada sekarang

sabtShmetro.com.my

Kuala lumpur: "Sis

ini tidak mendidik

tem pendidikan kita
sama ada formal atau

jiwa dan hati. Jika
keduadua perkara

sebaliknya tidak men
didik nilai dan etika hingga
tidak terbangun karakter
yang bersesuaian sebagai pe
lajar atau individu berpen
didikan," kata pendakwah
bebas yang juga kaunselor,

ini tidak ada dalam

arus pembentukan
karakter manusia,

Dr Rubiah Hamzah.

maka lahirlah

Melihat kepada senario se
masa, beliau berkata, sistem

manusia yang ada
akal, tetapi tidak
mempunyai jiwa"

pendidikan ketika ini lebih
menumpukan kepada pen
capaian dan kecemerlangan

pelajar berbanding pemba
ngunan sahsiah diri teru
tama berkaitan jiwa dan hati
dalam mengenal Tuhan.
"Saya lihat sistem pendi
dikan kita pada hari ini lebih
menumpukan kepada pen
capaian material dan kepu
tusan cemerlang...dengan
kata Iain pencapaian baik
pada hari ini untuk memu

dahkan seseorang itu men
dapat kerja pada hari esok.
"Maknanya, sistem yang
ada sekarang ini tidak men
didik jiwa dan hati. Jika ke
duadua perkara ini tidak
ada dalam arus pembentu
kan karakter manusia, maka

lahirlah manusia yang ada
akal, tetapi tidak mempu
nyai jiwa," katanya.
Beliau berkata demikian

ketika mengulas laporan
muka depan akhbar ini pada

Sabtu lalu mengenai kisah
sekumpulan siswi institusi
pengajian tinggi (IPT) ber
usia 19 hingga 21 tahun
yang tidak mahu melihat
ada ahli kumpulan mereka
masih dara.

Meskipun berstatus pelajar

>Dr Rubiah Hamzah

IPT, malangnya akhlak ma
singmasing amat rendah
apabila aktif mengamalkan
seks bebas, malah berga
bung mewujudkan se
olaholah satu kelab bagi
merancang kegiatan.
Malah, sesiapa yang masih
dara dipecat 'keahliannya'
atau tidak layak menyertai
kelab itu dan dianggap se
bagai kolot atau kekampu

"Jika dikaitkan dengan ak
tiviti kumpulan ini (kelab
tiada dara) mereka mem

punyai akal, tetapi tidak ada
jiwa. Walaupun ada jiwa, te
tapi tidak dididik akal...hati
menjadi 'raja' dan otak pula
menjadi Perdana menteri
(PM).

"Kalau menggunakan otak
saja, tetapi tidak merujuk
hati, maka diri seseorang itu

ngan.

akan melihat bendabenda

Akibatnya, seorang dari
pada siswi yang pernah
menjadi ahli 'kelab tiada da
dijangkiti virus HIV beriku
tan terbabit kegiatan seks

maksiat sebagai sesuatu
yang betul dan bukan se
baliknya, sekali gus menyu
burkan konsep jahat dalam
diri," katanya.
Menurutnya, sistem dalam
masyarakat dan universiti

bebas.

tidak mampu mengekang

ra' itu kini menanggung de
rita kerana disahkan doktor

Dr Rubiah berkata, indi

vidu yang tidak mempunyai
jiwa dan hati akan mudah
menjadi senjata iblis, sekali
gus terdorong untuk me
lakukan perkara yang disu

diri pelajar, melainkan pada
waktu tertentu seperti ku
liah, namun pergerakan
akan menjadi bebas selepas
tamat belajar hingga wu
judnya kumpulan seperti

kai iblis.

itu.

