
Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohammad.
Gaya percakapannya penuh falsafah.
Azreen cukup mengagumi Tun kerana
baginya ketokohan Tun Dr Mahathir
seiring ilmu yang ada. Itulah ciri-ciri
pemimpin yang ingin Azreen serap.

"Menjadi seorang pemimpin bukan
mudah. Pelbagai halangan perlu
ditempuhi. MPP adalah satu cara untuk
say membiasakan diri dengan masyarakat.
Cita-cita saya mahu menjadi usahawan.
Berbekalkan pengalaman, kemahiran
dan ilmu yang ada, saya ingin menceburi
bidang politik. Saya sematkan azam

membantu rakyat yang banyak berlaku,
pemimpin ibarat biskut. Sekejap ada,
sekejap tiada. Saya tidak mahu begitu.
Alang-alang menyeluk pekasam, biar
sampai ke pangkallengan." katanya.

Jangan mudah putus asa

Peluang menjadi ahli MPP tidak datang
bergolek. Mereka yang tidak tahu,
mungkin menganggap MPP satu jawatan
biasa sahaja. Tak perlu bersungguh-
sungguh. Tetapi, bagi Azreen, jawatan ini
tidak ternilai.

"Untuk mencapai sesuatu, kita perlu
berusaha mendapatkannya. Kita perlu
ikut saluran yang betul. Saya masih lagi
berpegang pada pesan kedua-dua ibu bapa
saya. Pelajaran mengatasi segala ilmu
lain di dunia. Dulu saya pernah putus asa
kerana gagal ke IPTA, namun hakikatnya
kita mampu berjaya dalam apa saja bidang
asalkan kita berusaha.," katanya.

Menurut Azreen lagi, menimba
ilmu bukan sekadar di kelas. Iawatan
sebagai MPP memerlukan Azreen
membahagikan masa dengan baik kerana
tanggungjawabnya sebagai pelajar adalah

untuk berjaya dalam hidup manakala
jawatan disandang hanya sebagai bonus
untuk berjaya. Selain pengajian di kelas,
Azreen rajin membeli buku himpunan
pakar motivasi Dr HM Tuah yang
membantu membentuk dirinya dari segi
kepemimpinan dan keperibadian. Paling
penting tumpuan seratus peratus kepada
pelajaran perlu diutamakan.

"Walaupun bergelar MPp, tugas sebagai
pelajar tidak sekali-kali saya ketepikan.
Iadual harian saya banyak ditumpukan
kepada pelajaran. Iika ada kelas, seratus
peratus tumpuan diberikan. Mungkin
pad a sebelah petang barulah saya beralih
kepada perkara berkaitan MPP. Saya
banyak memotivasikan diri dengan buku-
buku ilrniah dan motivasi terutamanya
buku Dr HM Tuah. Usaha ini membentuk
saya menjadi pelajar cemerlang malah
meningkatkan keperibadian menjadi anak
yang soleh dan hamba yang taat kepada
Allah. Saya menyirnpan banyak buku
motivasi kerana bagi saya tidak ada ilmu
yang datang bergolek. Kita perlu menggali
dan mencari ilmu selagi hayat dikandung
badan." katanya.

Majlis Pervvakilan
elajar ibarat

kesatuan sekerj~SUZlANA~EWIL
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) bukanlah medan untuk menunjukkan
siapa hebat dan popular di universiti. Menjadi MPP adalah satu
amanah diberikan pelajar kepada wakil yang boleh diharapkan.
MPP bukan tempat meraih populariti di universiti untuk kepentingan
sendiri. Tanggungjawab dipikul sama seperti tugas wakil rakyat
dalam membawa suara rakyat kepada pemerintah. Begitu juga MPR
membawa suara pelajar kepada pentadbir universiti. Kata lain, MPP
adalah satu badan perantara kepada pentadbir universiti dan pelajar.
Selain itu, MPP juga seperti kesatuan sekerja. Menangani masalah
pekerja dengan majikan dan mengambil berat kebajikan pekerja.
Begitulah MPP sebenarnya.


