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Sungguhpun usianya sudah meninjak 76 tahun, namun tenaga dan semangatnya berkongsi dengan 

kami tidak langsung melambangkan umurnya itu. Tun Zaki Tun Azmi, bekas Ketua Hakim Negara 

2008 hingga 2011 dilantik sebagai pro-canselor USIM pada 2018, berkongsi bicara dan 

pengalamannya dengan lebih 70 warga USIM dalam satu sesi Bicara Prosumerisme secara dalam 

talian.  

Bicaranya terus dan tulus. Ada yang mungkin mengambilnya sebagai menyengat. Namun, tiada 

yang diselindungkan, hanya berhasrat mengubah mentaliti peserta yang mengikuti sesi 

perkongsiannya kali itu. 

Banyak sekali Zaki mengingatkan kami kepentingan berkongsi lebih daripada dinding universiti, 

berani menjadi berani serta giat bersaing dan tidak mudah menyerah secara tersurat mahupun 

tersirat. 

Juga diingatkan berkali kali kepentingan untuk berbelanja dengan berhemah. Pengalaman 

mengikat perut ketika di awal karier dengan gaji tidak sampai RM1000 tetapi berhasrat membeli 

rumah sendiri dan akhirnya berjaya berkat berjimat membuktikan keperluan anak muda agar bijak 

berbelanja ke arah yang bermanfaat untuk jangka panjang dan mempunyai perspektif tajam lagi 

berpendirian terhadap kepentingan mengurus kewangan dengan waras. 
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Hal ini sangat benar. Terutama apabila dilihat sesetengah anak muda Melayu yang berhutang 

terutama untuk pembelian tidak penting dan menggunakan kad kredit sewenang-wenangnya. 

Malah, sejak 2010 lagi kita sudah dengar hakikat sebilangan anak muda kita yang muflis akibat 

penggunaan kad kredit secara tidak terkawal. Mengimpikan gaya hidup mewah namun belum 

sampai masanya menjerat anak muda terpana dengan panggilan palsu duniawi.  

Zaki juga lurus bercerita dan kritikan juga bukan hanya ditujukan kepada golongan muda, malah 

golongan akademia. Golongan guru agama misalnya digesa menjawab persoalan daripada 

golongan bukan Islam supaya kefahaman yang benar tentang Islam dapat disampaikan oleh yang 

arif.  

Bagi saya, peringatan ini sebenarnya menjangkau lebih daripada hanya kepada golongan agama. 

Kebolehan menjawab dan arif dalam bidang adalah hakikat pentingnya mempunyai golongan 

akademia yang benar-benar mahir atau kiasu dalam bidangnya.  

Hari ini kita mempunyai ramai akademia malah golongan profesor, namun kadang kala 

perbincangan yang dikongsikan tidak melambangkan tahap intelektual yang ditayang menerusi 

panggilan besar ‘Profesor’ atau ‘Profesor Madya’ mahupun ‘Doktor’ yang dibawa mengiringi 

namanya. Itu satu aspek yang mungkin ramai boleh bersetuju. 

Satu aspek lagi yang menodai dunia akademik ialah apabila seorang pakar bercakap malah 

meramal sesuatu perkara bukan berdasarkan bidang kepakarannya. 

Michael Levitt, seorang profesor di Universiti Standford dan juga salah seorang penerima 

anugerah Nobel (Kimia) pada 2013 namun kontroversi orangnya selepas bermulanya penularan 

wabak COVID-19.  
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Dengan kehebatannya itu dan pengikut yang ramai dalam media sosial, dia berani mengeluarkan 

kenyataan ramalan tentang wabak itu tanpa asas dan kajian saintifik.  

Malah, dia dengan beraninya pernah memberitahu Presiden Israel, Benyami Netanyahu di awal 

bahana wabak bahawa kematian di Israel tidak akan melebihi 10 orang! Yakinnya dia bercakap 

sesuatu yang bukan bidang kepakarannya, malah tidak pernah terlibat dalam kajian wabak itu. 

Pastinya ini bukan bentuk berani yang disebut-sebut oleh Zaki. 

Malah, Levitt juga dikritik hebat kerana menggambarkan lockdown yang perlu dilaksanakan 

hampir di seluruh dunia adalah satu tindakan yang bodoh. Ramai yang tidak bersetuju dengan apa 

yang dikatakan, namun dalam konteks politik organisasi, Universiti Stanford terpaksa 

mengeluarkan kenyataan ‘neutral’ bahawa pendirian yang dikongsi oleh mana mana akademik 

tidak menggambarkan pandangan institusi. 

Pastinya kita semua tahu itu, terutama para akademia. Kerumitan ini hanya berlaku apabila seorang 

kiasu dalam bidang lain bercakap soal yang dia tidak arif. Masyarakat pula pastinya mudah percaya 

apabila melihat seorang calon anugerah Nobel mengeluarkan sesuatu kenyataan. Kita pula jarang 

mahu mengkaji apa pula bidang kepakarannya kerana membawa gelaran Profesor dari universiti 

tersohor dunia sudah pasti mendorong keyakinan kita terhadap tahap intelektual dan integritinya, 

serta merangsang minda untuk percaya dan percaya.  

Dalam kes Levitt, pastinya dia bukan orangnya untuk meramalkan masa hadapan manusia 

berkaitan COVID-19 kerana bidang kepakarannya bukan bidang perubatan, sungguhpun dalam 

bidang kimia, dia adalah rujukan dunia. 

Kes ini mengingatkan kita perihal perlunya kita berintegriti dalam karier. Jangan bercakap perkara 

yang kita tidak pasti kerana pakarnya ada. Biarlah pakar yang membuat “kerja” mereka supaya 
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tidak kita menyebar maklumat dayus yang menghancurkan mentaliti dan keselamatan masyarakat. 

Tiada ruginya jika kita kongsikan kearifan dengan umat, namun rugilah kita semua andai 

maklumat songsang membelit dan menjahilkan masyarakat. 
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