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Amanah sememangnya perkataan yang mudah untuk disebut tetapi amat sukar untuk dilaksanakan. 
Ramai dalam kalangan kita seakan-akan alpa berkaitan perkara yang telah dipertanggungjawabkan 
lebih-lebih lagi ketika memegang tampuk kepemimpinan. Kepentingan memelihara amanah 
seolah-olah diambil ringan oleh sesetengah pihak. 

Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, “Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan 
kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinan kamu; seorang 
pemerintah adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya; seorang lelaki 
adalah pemimpin kepada anggota keluarganya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap anggota 
keluarganya; seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan 
dipertanggungjawabkan terhadap anak-anaknya dan pimpinannya; dan khadam adalah 
diamanahkan terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berada 
di bawah amanahnya.”  (Hadis riwayat Bukhari) 
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Hadis tersebut jelas menyatakan bahawa amanah dan tanggungjawab yang digalas oleh setiap 
Muslim adalah berbeza bergantung kepada tahap kuasa kepemimpinan mereka.  

Namun, tanggungjawab terbesar yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat kelak adalah 
tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya.  

Islam sangat menegaskan tentang peranan setiap insan dalam memimpin dan mengurus hal-hal 
yang dipertanggungjawabkan kepadanya.  



Kepemimpinan bukan soal kelebihan atau kemegahan yang didambakan, bahkan soal kemampuan 
seseorang itu dalam menjaga amanah yang dipikul.  

Sebagai contoh, apabila seseorang itu telah diberikan kepercayaan untuk memimpin sesebuah 
organisasi atau persatuan, dia perlulah sentiasa cakna dan peka akan tugasannya, dan bukannya 
bagai melepaskan batuk di tangga.  

Perlu diingatkan bahawa setiap amanah dan tanggungjawab kita akan dipersoalkan oleh Allah 
SWT di akhirat kelak. 

Bagi memastikan pengurusan kepemimpinan kita mendapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah 
SWT, kita haruslah mempersiapkan diri dengan memenuhi ilmu di dada berkaitan amanah, 
tanggungjawab dan sebagainya.  

Ini adalah kerana setiap perkara yang kita lakukan hendaklah berlandaskan ilmu yang sahih supaya 
tiada keraguan dalam setiap tindakan kita. 

Sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari 
(dada) hamba-hambanya. Tetapi Dia mencabut ilmu dengan mencabut (nyawa) para ulama. 
Hingga bila sudah tidak ditinggalkan sesiapa lagi yang alim (berilmu), manusia melantik orang-
orang jahil menjadi pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka membuat keputusan tanpa ilmu. 
Mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula.” (Riwayat Al-Bukhari) 

Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan tentang kesan terhadap sesuatu kepemimpinan 
sekiranya dikuasai oleh mereka yang jahil.  

Sudah pasti pimpinannya akan haru-biru terutamanya dalam sektor ekonomi, agama, politik dan 
sebagainya asbab dipimpin oleh pihak yang tidak sepatutnya. Semoga kita semua dijauhkan 
daripada pemimpin yang zalim. 

Dalam arus kemodenan ini, masyarakat seharusnya menuntut ilmu berdasarkan sumber-sumber 
yang sahih berkaitan duniawi mahupun ukhrawi lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja.  

Imam Ghazali pernah berkata, “Jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah 
keadaan generasi mudanya yang ada sekarang”.  

Justeru, kita seharusnya menanamkan sifat mencntai ilmu biarpun perjalanan untuk 
mendapatkannya agak rumit kerana yang akan dinilai adalah kualiti, bukan kuantiti. 

Oleh itu, sifat amanah dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab haruslah dipupuk dalam diri 
setiap insan supaya tidak berlaku sebarang pertelingkahan mahupun permusuhan yang tidak 
sewajarnya dalam negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam.  

Secara tidak langsung, kita yang bergelar Muslim telah memiliki salah satu daripada sifat 
Rasulullah SAW iaitu amanah.  

Semoga setiap amanah yang kita pikul dengan penuh rasa tanggungjawab mendapat ganjaran 
sebaiknya di sisi Allah SWT.   

 


