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PENDAHULUAN 

Pekerja yang mempunyai pre stasi kerja yang cemerlang sentiasa menjadi buruan organisasi. 

Organisasi mahu menggunakan pengetahuan, kemahiran, pengalaman, kecekapan dan nilai 

positif yang dimiliki serta kepakaran yang ada pada pekerja sebegini agar kualiti produk atau 

perkhidmatan yang ditawarkan adalah berada pada tahap cemerlang. Pekerja yang cemerlang 

menyumbang kepada peningkatan kualiti dan kuantiti produk atau perkhidmatan yang 

ditawarkan. Wujud kecekapan dalam pengeluaran atau produk yang dikeluarkan dan e1emen

e1emen yang berkaitan dengan pembaziran akan dapat dielak)<:an. Kategori pekerja sebegini 

akan menyumbang kepada kewujudan organisasi yang akan dapat bersaing secara kompetetif 

di pasaran yang bersifat terbuka dan global serta dapat pula menjadi peneraju dan menguasai 

pasaran. Pekerja yang memiliki semua aspek positifyang dikehendaki oleh organisasi sudah pasti 

akan dapat menyumbang bentuk pekerjaari yang berkualiti dan menjamin kepada pencapaian visi 

organisasi. Jika pekeIja tidak berperanan seperti yang diharapkan, kesan buruk akan dihadapi 

oleh organisasi. Jika keadaan ini berlaku, pekerja akan menjadi liabiliti kepada organisasi dan 

berbeza dengan pengiktirafan yang diberi kepada pekerja pada masa kini iaitu pekerja adalah 

menjadi aset penting kepada organisasi. Ini bermaksud peranan dan sumbangan yang diberikan 

oleh pekerja ke arah kejayaan sesebuah organisasi sarna ada peningkatanjumlah keuntungan, 

peningkatan kualiti terhadap produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan adalah sangat tinggi. 

Sebagai aset kepada organisasi pekerja boleh menentukan mas a depan sesebuah organisasi sarna 

ada ke arah kumunduran atau kejayaan. Imej organisasi akan berada pada tahap yang tertinggi 

apabila pekerja menyumbang secara produktifkepada pencapaian visi organisasi. 

Penilaian prestasi pekerja adalah salah satu fungsi pengurusan sumber manusia yang sangat 

penting pada mana-mana organisasi. Semua jenis pekerjaan atau aktiviti yang dilakukan oleh 

pekerja akan dinilai. Perkara ini adalah tidak dapat dielakkan daripada dilakukan oleh mana

mana organisasi. Terdapat aktiviti penilaian prestasi pekerja yang dijalankan secara sangat 

formal dan sistematik. Tidak kurang juga organisasi yang kurang memberi perhatian kepada 

perkara ini. Terdapat juga organisasi yang melakukan aktiviti ini secara bersahaja iaitu merujuk 

kepada sesuatu yang bersifat rutin dan kurang diberi penekanan yang utama. Sungguhpun begitu, 

terdapat organisasi yang mengambil perhatian yang serius tentang perkara ini dan berusaha 

dengan bersungguh-sungguh agar aktiviti penilaian pre stasi pekerja dapat dijalankan secara 

objektif, sistematik dan menepati garis panduan yang telah ditetapkan. Biar apa pun perspektif, 

pendekatan atau pendirian yang diambil oleh organisasi dalam hal ini, aktiviti penilaian pre stasi 

dianggap aktiviti yang sangat penting dalam organisasi. Organisasi sarna ada kecil, sederhana, 

besar atau bersifat multi nasional dan dalam apa sahajajenis kategori perkhidmatan atau produk 



yang dikeluarkan mengakui bahawa urusan menguruskan penilaian prestasi pekerja adalah 

sangat penting. 

Bukt 

cem€ 

bersi 

Pengurusan dan penilaian prestasi pekeIja adalah aktiviti penting dan kritikal yang perlu satu I 

dijalankan dengan cekap dan berkesan. Tidak ada sesiapa yang dapat menafikannya. Lantaran conte 

itu, banyak pendapat dan pandangan telah diberikan oleh pelbagai pihak berkaitan dengan dan I 

perkara ini. Semua pandangan, idea serta perbincangan yang dijalankan adalah berfokus Mala 

kepada satu objektifyang sarna iaitu bagaimana cara untuk mewujudkan satu sistem penilaian fakto 

pre stasi yang berkesan dan menepati kehendak semua pihak yang terlibat. Pelbagai teori telah pers~ 

dibincangkan dan terdapat juga perbincangan yang memfokuskan kepada amalan sebenar yang 

perkara ini dalam organisasi. Pelbagai pandangan yang mempunyai persamaan dan perbezaan lipub 

dibahaskan. Bagaimanapun, tidak ada satu pun yang dapat memberikan jawapan yang tepat 

kepada permasalahan yang wujud dalam perbincangan tentang penilaian prestasi inL Jawapan Adal. 

yang tepat adalah bergantung dengan faktor-faktor yang ada dalam organisasi itu sendiri dalam dapal 

menguruskan perkara ini dan objektifyang digunakan untuk pelaksanaan aktiviti ini. lni kerana, pandl 

setiap organisasi mempunyai ciri-ciri keunikannya yang tersendiri. Adalah salah jika anggapan kepa( 

dibuat bahawa antara satu organisasi dengan organisasi yang lain terdapat persamaan yang tepat di M. 

dalam menguruskan perkara inL Keadaan ini menyebabkan terdapat pendapat yang menyatakan dari i 

bahawa sistem penilaian prestasi yang dijalankan dan berjaya di sesebuah organisasi mungkin keraj: 

juga akan beIjaya apabila dijalankan pada organisasi yang lain. Jawapan yang pasti tentang mem: 

faktor-faktor kejayaan sistem penilaian pre stasi yang digunakan adalah sesuatu yang sukar di M. 

untuk dicari jawapan yang tepat. lni adalah kerana setiap organisasi mempunyai ciri-ciri yang baha, 

berbeza dan faktor-faktor yang terlibat serta menyumbang kepada kejayaan sesuatu sistem itu diber 

adalah berbeza antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. dan il 
terba 

Buku ini adalah himpunan artikel-artikel akademik dan separa akademik yang telah disediakan dapa1 

oleh penulis untuk pelbagai jenis seminar, persidangan dan diskusi pada peringkat nasional yang 

dan ditulis dalam Bahasa Melayu. Kebanyakan kertas kerja yang ditulis memberi penekanan prest. 

kepada perspektif teori dan praktis terhadap fokus atau isu yang dibincangkan. Kertas kerja mana 

yang telah dibentangkan atau dihantar ke mana-mana persidangan yang berkaitan ini kemudian secar 

diteliti semula dan dibuat penambahbaikan oleh penulis. Pandangan dan idea yang diberikan 

oleh para peserta yang terlibat dalam seminar atau persidangan atau sesi perbincangan yang Pane] 

dijalankan adalah diambil kira dalam penyediaan artikel-artikel yang dimuatkan dalam buku ini. buku 

Kertas keIja yang dimuatkan adalah menggunakan format penulisan dan kehendak-kehendak balas 

yang ditetapkan oleh pihak penganjur bagi seminar atau persidangan yang berkenaan. Hal ini WUJU 

menyebabkan format dan penggunaan gaya rujukan dalam buku ini adalah pelbagai. Atas 
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Buku ini juga memberi tumpuan kepada isu-isu yang berkait dengan pembentukan pekerja 

cemerlang dan penilaian prestasi berkesan. Konsep, garis panduan dan gagasan tertentu yang 

bersifat umum dikemukakan untuk dikongsi dengan semua pembaca. Dalam keadaan tertentu 

satu perspektif khas telah digunakan untuk membincangkan tentang tajuk yang dipilih. Antara 

contoh yang dapat diketengahkan adalah artikel yang memberi penekanan kepada konsep kerja 

dan pekerjaan dari perspektif Islam dan aktiviti penilaian pre stasi bagi pekerja sektor awam di 

Malaysia. Penulis berharap himpunan artikel-artikel akademik yang berkaitan dengan kerja dan 

faktor pembentukan pekerja cemerlang dan penilaian prestasi berkesan akan dapat memberi satu 

perspektif menyeluruh tentang tugas dan tanggungjawab setiap pekerja dan tuntutan-tuntutan 

yang mereka perlu mainkan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara cemerlang serta 

liputan menyeluruh tentang aktiviti penilaian prestasi. 

Adalah diharap buku yang berdasarkan himpunan kertas keIja seminar dan persidangan ini akan 

dapat menyumbang kepada pembinaan korpus ilmu berkaitan keIja, pekerja cemerlang dan 

panduan menjalankan aktiviti penilaian prestasi yang berkesan. Tumpuan yang besar diberikan 

kepada perbincangan yang berkaitan dengan perkara ini terutama kepada pekerja sektor awam 

di Malaysia. Adalah diharap pekerja sektor awam di Malaysia akan dapat mengambil manfaat 

dari ilmu pengetahuan yang dimuatkan dalam buku ini. Pada masa yang sarna, diharap pihak 

kerajaan dan pembuat dasar serta kumpulan pengamal sumber manusia yang lain juga dapat 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku ini. Pada semua pekeIja sektor awam 

di Malaysia dan juga pekeIja yang bertugas di mana-~ana sahaja, penulis ingin mengingatkan 

bahawa tugas dan tanggungjawab dari pekerjaan yang dipikul adalah suatu amanah yang 

diberikan Tuhan. Amanah yang besar dan penting itu pula perlu dijalankan secara penuh jujur 

dan ikhlas. Matlamat akhir yang perlu diletakkan adalah untuk memberikan perkhidmatan yang 

terbaik dan diharapkan selepas itu aktiviti harian dan kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia 

dapat beIjalan dengan lancar. Setiap pekeIja mesti sedar bahawa tugas dan tanggungjawab 

yang mereka keIjakan akan diberi penilaian. Pada konteks organisasi terdapat aktiviti penilaian 

prestasi yang diadakan dengan tujuan untuk mengukur prestasi keIja seseorang iaitu sejauh 

manakah seseorang pekerja itu telah dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab pekeIjaannya 

secara terbaik. 

Panel editor perlu menyatakan dengan jelas di sini bahawa semua artikel yang dimuatkan dalam 

buku ini adalah hasil keIja penulis yang masih terdapat banyak ruang untuk pembetulan, maklum 

balas serta penambahbaikan yang berterusan. Diakui terdapat kekurangan dan kelemahan yang 

wujud dalam cara persembahan dan penghujahan atau p~nruang lingkup tajukyang dibincangkan. 

Atas tujuan pembelajaran yang berterusan dan penambahbaikan untuk tujuan pencapaian tahap 
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kualiti yang rnantap, rnaklurn balas serta cadangan yang rnernbina dari pernbaca adalah sangat

sangat diharapkan. Selarnat rnernbaca dan diharap terdapat secebis ilrnu yang baik akan dapat 

anda perolehi dan dirnanfaatkan dari pernbacaan buku ini. Segala kekurangan yang terdapat 

dalarn buku ini adalah kerana kelernahan penulis dan dipohon berbanyak kernaafan. 

Terirna kasih. 

RusH Ahmad (arusli@fcs. unirnas.rny) 

Sharnsiyati Sharnsuddin 

Sidang Editor 
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Penghargaan 

Dengan lafaz yang mulia dan bermaksud "Dengan menyebut Nama Allah, Tuhan Yang Maha 

Pengasih Lagi Maha Penyayang", dipanjangkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada segala 

limpah kurnia yang Allah berikan dalam hidup ini. Terlalu banyak kurniaan Allah yang tidak 

terkira banyaknya dan dengan semua kurniaan itu hidup yang penuh dengan cabaran dan dugaan 

itu sehingga kini dapat diuruskan dengan baik dan cemerlang. Hanya dengan segal a kekuatan dan 

restuNya, usaha untuk menghasilkan buku ini dapat disempurnakan. Walaupun semua artikel

artikel yang dimuatkan dalam buku ini adalah hasil dari kertas kerja yang telah dibentangkan di 

pelbagai seminar, persidangan dan diskusi ilmu, namun usaha untuk mengumpulkan dan dibuat 

semakan dan penambahbaikan adalah mengambil masa yang panjang dan menuntut komitmen 

yang tinggi untuk dilakukan. Cabaran yang besar adalah untuk memastikan semua artikel yang 

dimuatkan dalam buku ini diolah semula dalam bahasa yang mudah dan dapat difahami secara 

jelas oleh pembaca. 

Buku ini dihasilkan dengan tujuan utama untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh penulis berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan dengan pembaca. Diharap pembaca 

dapat mengambil intipati ilmu yang berguna dan dapat pula diamalkan dalam kehidupan. Ilmu 

yang ada walaupun sedikit perlulah diamalkan dalam kehidupan agar kesannya dapat dirasai 

dan menyumbang kepada mutu kehidupan yang lebih baik. Penulis berpendapat, persoalan yang 

dibincangkan dalam buku ini adalah relev{ln untuk semua pekerja yang bertugas di pelbagai 

sektor pekerjaan sekarang. Bukan itu sahaja, individu yang melakukan segala bentuk kehidupan 

atau melakukan sebarang aktiviti atau pekerjaan dalam konteks pekerjaan yang lain juga adalah 

dapat memanfaatkan isi kandungan yang dibincangkan dalam buku ini. Ini kerana perbincangan 

yang dijalankan pada bahagian ini adalah bersifat umum dan adalah bersesuaian dengan semua 

peringkat pekerja dan tahap pekerjaan. 

Buku ini telah lama dalam perancangan penulis untuk disediakan agar pembaca dapat mengambil 

manfaat yang besar dari ilmu pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan kepakaran yang ada 

pada penulis dalam bidang yang berkaitan. Semua perancangan itu hanya menjadi kenyataan 

apabila penulis mendapat kelulusan dati pihak Universiti Malaysia Sarawak (UNlMAS) untuk 

menjalankan cuti sabatikal bagi tempoh masa sembilan bulan di University of Bradford, United 

Kingdom. Terima kasih kepada UNIMAS kerana kelulusan yang diberi dan menjadikan usaha 

untuk mengumpulkan semua artikel akademik yang berkaitan agar dapat diterbitkan sebagai 

sebuah buku menjadi suatu realiti. 
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Penulisan buku ini juga bertitik tolak dari kesedaran dan hakikat bahawa begitu sukar untuk 

mendapatkan buku-buku ilmiah atau separa ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Melayu dalam 

bidang pengurusan secara umum. Buku-buku dalam bidang ini banyak ditulis dalam Bahasa 

Inggeris dan ini menjadi halangan utama kepada mereka yang berminat untuk mendalami 

perkara ini sarna ada pihak pengurus, kumpulan pelaksana polisi, pembuat dasar, pelajar di 

institusi pengajian tinggi dan khalayak ramai. Halangan utama ialah bahasa yang digunakan 

iaitu Bahasa Inggeris yang bukan merupakan bahasa utama yang dituturkan oleh khalayak 

pembaca terbanyak di Malaysia. Hal ini membawa implikasi kepada aspek pemahaman secara 

mendalam tentang ilmu yang ingin dikuasai. Walaupun Bahasa Melayu adalah menjadi Bahasa 

Kebangsaan bagi negara Malaysia dan diiktiraf pula sebagai bahasa perantara dalam sistem 

pendidikan di Malaysia, keghairahan penulis-penulis Malaysia untuk menghasilkan buku-buku 

dalam Bahasa Melayu adalah amat terhad. Mungkin terdapat pelbagai kekangan dan halangan 

yang timbul untuk usaha penulisan buku sebegini tetapi perkara ini adalah amat penting untuk 

dilakukan proses pemikiran semula yang agresif. Ini penting untuk memastikan buku-buku yang 

ditulis dalam Bahasa Melayu untuk pelbagai jenis disiplin ilmu adalah mudah diperolehi. Buku 

ini amat sesuai dibaca oleh rakyat Malaysia yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa 

ibunda dan menjadi bahasa utama yang digunakan dalam kegiatan harian mereka. Mungkin 

penulisan buku ini dapat menjayakan slogan "Bahasa Jiwa Bangsa" yang sekian lamanya 

disebut-sebutkan. Dari sudut yang lain, usaha ini adalah sumbangan peribadi penulis untuk 

tujuan pendaulatan Bahasa Melayu dan menjadi bukti bahawa Bahasa Melayu juga adalah 

di antara bahasa ilmu dan boleh menjadi media utama untuk penyebaran ilmu pengetahuan. 

Diharap pembaca memperolehi sebanyak mungkin ilmu dalam bidang yang berkaitan melalui 

penggunaan bahasa yang dituturkan seharian dan mudah difahami oleh mereka ini. 

Sekalung penghargaan dan terima kasih diberikan kepada semua ahli keluarga yang begitu sabar 

dan memberi galakkan kepada proses menyiapkan buku ini. Tanpa dorongan dan pemahaman 

mereka yang mendalam, penulisan buku ini mungkin belum dapat disempurnakan dan sedia 

untuk diterbitkan. Terima kasihjuga diucapkan kepada semua pihak yang memberikan bantuan 

dan keIjasama dalam menjayakan penulisan buku ini. 

Selamat membaca dan menimba ilmu yang ada dalam buku ini. Jika ada kebaikan dari buku ini, 

semuanya dengan pertolongan Allah Taala dan jika terdapat sebarang kekurangan, ini adalah 

kerana kelemahan yang ada pada penulis. Panel editor menyedari terdapat pelbagai cabaran 

dan dugaan yang dihadapi untuk proses semakan dan penambahbaikan kepada artikel-artikel 

asal yang telah dibuat. Bagi panel editor, kertas kerja yang dimuatkan dalam buku ini telah 
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dikemaskinikan dan disemak agar mencapat tahap konsistensi yang tinggi dan mudah difahami 

oleh pembaca. Selamat membaca. 

Akhir kata, diharap us aha kecil ini adalah selari dengan firman Allah dalam SurahAl-Alaq, ayat 

1-5 yang memberi penegasan kepada pemilikan ilmu pengetahuan dengan cara membaca. 

"(Wahai Muhammad) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian 

. mahkluk), Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku, bacalah dan Tuhanmu 

yang Maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya". 

RUSLIAHMAD 
SHAMSIYATI SHAMSUDmN 
1 MAC 2012 
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I 

DEDlKASI 

Kami dedikasikan usaha penyempumaan buku ini untuk: 

Allahyarham ayahanda tersayang: Haji Ahmad bin Haji Abdullah 
(Kembali ke rahmatullah pada 16 Mei 2003, semoga Allah merahmati Ruhnya dan memberikan 
keampunan. AI-Fatihah ... Amin) 

Ibunda tersayang: Hajah Fatimah binti Saad 

Kedua-dua ibu bapa: Haji Shamsuddin bin Haji Ismail 
Hajah Fatimah binti Mohamad 

Anak-anak tercinta: 	 Fathi binti Rusli 
Ahmad F ahmi bin Rusli 
Amina binti Rusli 
Abdul Mui'zz bin Rusli 
Ahmad Adam bin Rusli 

Buat anak-anak tersayang, inilah harta peninggalan yang mampu diberikan bagi bekalan 
menempuh kehidupan yang penuh dengan cabaran dan ranjau yang panjang. Hanya ilmu di dada 
dan diamalkan akan menjadi penyelamat kepada segala cabaran dan dugaan yang mendatang. 
Ilmu dan amal juga akan menjadi penyelamat kepada segala karenah kehidupan dan ujian serta 
penilaian yang mesti dihadapi sepanjang tempoh kehidupan. InsyaAllah, ilmu yang baik akan 
membimbing kepada keredhaan Allah manakala ilmu yang jahat dan sesat akan menjauhkan 
seseorang dari rahmat Allah. Semoga dengan ilmu dan ama}, anak-anak akan berjaya untuk 
kehidupan di dunia dan berbahagia dalam kehidupan di akhirat kelak. 

Dan buat semua guru-guru ... formal dan tidak formal, 

Dan buat semua pekerja yang telah banyak menaburkan jasa bakti pada organisasi dan negara. 
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KANDUNGAN 

BAHAGIAN I: FORMULA KECEMERLANGAN BEKERJA 

ARTIKEL lSI KANDUNGAN MUKAI 
, 

SURAT 

1 Tuntutan bekerja dengan cemerlang. Konsep dan penghayatan 12 

2 Konsep kerja dan mencari rezeJd dari perspektif Islam 21 

Kerja sebagai ibadat 3 27 

4 Penyediaan personaliti unggul. Konsep dan mekanisme 32 
pengoperastan 

Penjawat awam dan tuntutan ketja cemerlang 5 40 

Kepentingan etika dalam perkhidmatan awam 6 49 

7 Dasar penerapan nilai mumi. Konsep dan refleksi 60 

8 Penghayatan nilai-nilai mumi dalam perkhidmatan awam 74 

Integriti, kredibiliti dan akauntabiliti pekerja sektor awam 859 

Integriti menurut pandangan agama. Satu tinjauan umum10 93 
menggunakan perspektif Islam 

Pimpinan, kepentingan ilmu dan kepemimpinan 11 102 

12 Kata-kata pujian dan kaitannya dengan prestasi kerja. Perbincangan 109 
dari perspektif Islam 
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BAHAGIAN II: PENILAIAN PRESTASI BERKESAN 


MUKA 

SURAT 

ARTIKEL lSI KANDUNGAN 

Penilaian prestasi: Tinjauan dari perspektif agama-agama besar dunia 126 
dan hubungkaitnya dengan aktiviti penilaian pre stasi pekerja dalam 
organisasi 

1 

Sistem saraan dalam sektor perkhidmatan awam Malaysia dan persepsi 142 
peketja terhadap amalan sistem kognisi pemprosesan maklumat 

2 

Persepsi pekerja terhadap pelaksanaan sistem penilaian prestasi di sektor 151 

perkhidmatan pendidikan Malaysia 

3 

i 

4 Model pemprosesan maklumat kognitif dan pembuatan keputusan: 165 
Teori dan amalan dalam sistem penilaian prestasi pekerja sektor awam 
di Malaysia I 
Model pemprosesan kognitif pegawai penilai novis dan pakar dalam 183 
keputusan penilaian prestasi sektor awam di Malaysia 

5 
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ARTlKELl Pend: 

Tuntutan bekerja dengan cemerlang. Konsep dan penghayatan * 
Allah 

IslamRusli Bin Haji Ahmad 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia ini. Is] 

Universiti Malaysia Sarawak benar 
arusli@fes.unimas.my 

eara h 

Islam 

Abstrak batasa 

Bekelja atau melakukan sesuatu aktiviti adalah menjadi kemestian bagi setiap individu untuk 
meneruskan kehidupan. Tuntutan bekelja dengan eemerlang adalah pula selari dengan ajaran 

Tang~agama dan manusia dibekalkan dengan keupayaan fizikal dan mental untuk melaksanakan tugas 
berkenaan. Sungguhpun begitu, manusia atau pekerja kadang-kala lupa tentang segala kehebatan 
dan anugerah yang diberikan itu. Kertas kelja ini mengupas persoalan kehebatan manusia Manw 
dari perspektif Islam dan disokong dengan pelbagai dalil dari AI-Quran dan hadis Rasulullah 

atas II
Sallahualaihiwasalam (SAW). Dirumuskan, tuntutan bekerja yang eemerlang perlulah lahir dari 

yang 1kesedaran dalaman individu tentang hakikat kehebatan peneiptaan mereka dan bertitik-tolak 
dari kesedaran dan pemahaman yang mendalam bahawa suruhan itu sebenarnya adalah menjadi sebali] 
sebahagian dari ajaran agama. Tuntutan bekerja eemerlang itu bukan sahaja di temp at kerja penge1 
tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan dan pada apa-apa sahaja aktiviti yang dijalankan 

ulul-aj
serta bersifat sepanjang masa. 

alami] 

melah:
Kata kunei: kerja eemerlang, penghayatan, tuntutan 

serta a 

perana 

WaTa2 

Manus 

(AI-Qt 

dalam 

"* Kertas· kerja ini telah dibentangkan pada Seminar Budaya Kelja dan Penerapan.Nilai Murni, 
Pusat Latihan Sarawak, 2 Mei 2006. 
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Pendahnlnan 

Allah Subhanahuwataala (SWT) telah berfirman yang antara lain bermaksud bahawa umat 

Islam adalah umat terbaik (khairul-ummah) yang telah dilahirkan untuk menguruskan alam 

ini. Islam pula adalah ad-deen atau agama yang lengkap dan sesungguhnya adalah agama yang 

benar dan diredai Allah (AI-Quran, Ali Imran, 19 dan AI-Ma-idah, 3). Islam juga adalah satu 

cara hidup yang bersifat komprehensif dan menyeluruh sifatnya. Ini bermaksud ajaran agama 

Islam adalah bersesuaian sepanjang tempoh kehidupan manusia dan melampaui tempoh masa, 

batasan geografi dan apa sahaja perubahan yang berIaku. 

Tanggnngjawab mannsia 

Manusia menurut perspektif Islam adalah makhluk terbaik yang telah diciptakan Allah di 

atas muka bumi ini. Keadaan ini bertambah apabila manusia diberi nikmat iman dan Islam 

yang merupakan dua nikmat tertinggi yang memisahkan antara manusia yang bertaqwa dan 

sebaliknya. Dua anugerah ini ditambah pula dengan kejituan aqidah dan ketinggian Hmu 

pengetahuan yang bermanfaat mampu untuk melahirkan generasi umat Islam yang digelar 

ulul-albab (AI-Quran, AI-Maidah, 10). Hal ini menjadikan tanggungjawab untuk menguruskan 

alam ini dapat djjalankan secara paling berkesan dan selari dengan syariatAllah. PanduanAllah 

melalui kitabnya AI-Quran Nul Karim dan perutusan nabi dan rasulnya, N abi Muhamad SAW 

serta anugerah akal (melahirkan qias dan ijmak) yang diberikan kepada manusia membolehkan 

peranan ini dapat dilaksanakan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu 

WaTaala (SWT) telah berfirman dalam Surah Ali Imran, ayat 110 yang bermaksud; 

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

(kerana kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang 

mungkar dan kamu beriman kepada Allah ... " 

Manusia dijadikan oleh Allah SWT dengan tuntutan untuk menjadi seorang hamba dan khalifah 

(AI-Quran, AI-An'am, 165; AI-Baqarahl.30) Allah yang bertakwa kepadaNya. Allah berfirman 

dalam Surah AI-An'am, ayat 165) yang bermaksud; 

"Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah Allah di bumi dan meninggikan 

setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darjat, kerana Ia hendak 

menguji kamu apa yang telah dikurniaNya kepada kamu." 
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Mengabdikan diri adalah darjah ketaqwaan yang tertinggi seorang individu terhadap Tuhan yang 

yang menciptakannya dan akan melahirkan individu yang memiliki sifat mulia dan terbaik sudab 

(ummatan wasata) yang sentiasa mendorong diri dan makhluk lain di sekitarnya (sarwajagat) penar 

untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada segala perintah Allah SWT. Inilah ukuran 

kejayaan seseorang manusia di atas muka bumi ini. Dalam mas a yang sarna segala perkara Ringl 

yang dilarang dan ditegah oleh Allah dan RasulNya akan dijauhi dan individu itu berpegang indivi 

teguh kepada tali Allah (agamanya) dan konsep nasihat-menasihati serta sentiasa berpesan dengc: 

pesan dengan kebenaran dan kesabaran adalah mendasari kehidupannya. Kayu ukur dan aktivi 

petunjuk prestasi yang dikemukakan oleh Allah Taala itu bersifat merentas zaman, lingkungan sebag 

geografi dan merentasi batas masa. Dengan anugerah keadaan fizikal yang penciptaannya pelba 

bersifat terbaik serta sempurna, Allah Taala menganugerahkan otak yang memberi kelebihan yang 

akal atau minda yang hebat untuk manusia mengatur urusan dunia ini dengan sebaik mungkin. sesua 

Manusia diamanahkan untuk menjadi pemimpin dan bertanggungjawab untuk menguruskan bentu 

kehidupan mereka dengan sebaik mungkin dan memakmurkan alam ini. Manusia diberikan perge 

petunjuk sepanjang jalan yang dijanjikan Allah kesempurnaannya iaitu AI-Quran Nul Karim. atauI 

Para nabi dan rasulNya diutuskan untuk ~enjadi contoh ikutan dan Nabi Muhamad SAW diutus refiek 

menjadi penyudah segala nabi dan berterusan memberikan penegasan untuk umat manusia ciptac: 

bersungguh-sungguh menyeru kepada membuat kebaikan dan kebajikan. Seluruh kehidupan 

Rasulullah SAW adalah AI-Quran (khuluquhul Quran). Larangan dan tegahan dari mengingkari Peker 

perintah Allah menjadi nasihat berpanjangan untuk seluruh umat Islam mengikutinya. Umat adad: 

Islam diminta untuk melakukan kebaikan sepanjang masa tanpa sedikit pun bertangguh seolah {non

olah kematian adalah begitu dekat manakala kejahatan perlulah dihindarkan sekali pun hanya (8) ja 

sekadar perlakuan dosa atau perbuatan jahat yang keci!. bentu 

aktivi 

berlal 

Bekerja: Satu huraian konsep bagi! 

bergh 

Kertas keIja ini mengupas persoalan tuntutan kerja cemerlang dari segi konsep dan dilakl 

penghayatannya berdasarkan ajaran agama Islam. Sesungguhnya tuntutan untuk bekerja 

adalah terkandung dalam pengoperasian konsep menjadi hamba dan khalifah Allah yang telah Setia} 

diberi peranan u~tuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Secara tabienya, adala 

seorang hamba sememangnya bertanggungjawab untuk melaksanakan segala suruhan dan menjl 

perintah tuannya dengan penuh rasa taat, setia, akur dan mengikut aturan atau perintah yang atau ( 

ditetapkan. Suruhan dan perintah itu diterjemahkan dalam bentuk melakukan segala pekeIjaan sifatn 

atau aktiviti. Tuntutan sebagai khalifah atau pemimpin pula berkehendakkan seseorang itu pada 

memiliki ciri-ciri keperibadian yang mulia dan menunaikan segala tugas dan tanggungjawab Mam 
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yang diberi secara terbaik. Pemimpin bertanggungjawab untuk memimpin pengikutnya dan 

sudah pasti tugas dan pekerjaan yang mesti dilakukan adalah sangat penting dan begitu berat 

penanggungjawabannya. 

Ringkasnya, tugas hakiki sebagai seorang hamba dan khalifah itu menyebabkan seseorang 

individu Muslim perlu melakukan sesuatu tugas, kerja, aktiviti, tindakan atau bertindak balas 

dengan alam sekeliling dan penciptaNya. Basil tindak balas itulah terjelmanya pelbagai jenis 

aktiviti yang dalam kertas kerja dimaksudkan sebagai kerja. Kerja atau pekerjaan didefinisikan 

sebagai proses penunaian tanggungjawab dan mekanisme pelaksanaannya adalah dalam 

pelbagai bentuk. Konsep pekerjaan di sini bukan sahaja melibatkan aktiviti melakukan sesuatu 

yang bersifat nampak (tangible) tetapi juga melaksanakan tugas lain yang tidak memerlukan 

sesuatu yang nampak (intangible). Jika diteliti secara mendalam, sesungguhnya sesuatu 

bentuk aktiviti atau pekerjaan itu mungkin memerlukan kombinasi aspek nampak (contohnya 

pergerakan fizikal dan tingkahlaku) dan bukan nampak ( operasi minda atau akal atau gerak hati 

atau naluri atau kalbu) dan boleh juga beroperasi secara terpisah (aktiviti berfikir sahaja atau 

refleksi sahaja atau bermuhasabah atau membuat penakulan atau merenung fenomena alam dan 

ciptaan Tuhan sahaja). 

Pekerjaan tidak hanya bermaksud bekerja seperti yang difahami oleh kebanyakan orang sarna 

ada di sektor swasta atau kerajaan atau dengan badan atau organisasi sosial atau bukan kerajaan 

(non-goverment organisation), yang mungkin tempoh masa yang terlibat adalah selama lapan 

(8) jam atau lebih dan memberi pulangan dalam bentuk upah atau gaji atau dalam pelbagai 

bentuk yang lain. Konsep pekerjaan secara lebih meluas sebenamya dan mencakupi apa sahaja 

aktiviti, usaha, ikhtiar, proses minda atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu dan boleh 

berlaku tanpa melibatkan sebarang bentuk ganjaran atau imbuhan. Adalah menjadi kewajipan 

bagi seseorang individu yang ingin memenuhi keperluan hidupnya untuk melibatkan diri atau 

bergiat dalam pelbagai lapangan hidup untuk mendapat hasil atau pulangan dari apa yang 

dilakukan bagi memenuhi segala keperluan dan kehendak diri. 

Setiap pekerjaan melibat penggunaan masa dan ruang. Jikajangkamasa bekerja secara tradisional 

adalah sekitar lapan (8) hingga sepuluh (10) jam sahaja sehari, maka konsep pekerjaan yang 

menjadi dasar perbincangan dalam kertas kerja ini adalah meliputi tempoh sehari semalam 

atau diterima umum iaitu selama 24 jam. Keperluan, kehendak dan keinginan manusia sendiri 

sifatnya adalah tidak pemah tamat atau berhenti. Proses itu bermula sejak individu itu bangun 

pada awal pagi dan tidur semula pada malamnya dan segala proses yang berlaku di antaranya. 

Manusia sebagai makhluk berakal yang dinamik sudah pasti tidak dapat duduk secara berdiam 
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diri dan pasti akan melakukan sesuatu. Mungkin secara pengertian yang longgar, dapat dikatakan kepad( 
manusia adalah tidak lagi dinamik (iaitu tidak melakukan sesuatu atau apa-apa pekerjaan) pulam 
apabila ia hanya disahkan mati. Konsep ruang pula dalam penghuraian konsep ten tang istilah Othma 
bekerja di sini melampaui konteks tempat iaitu bukan sahaja di pejabat atau lokasi tertentu 

tetapi mengambil tempat di mana sahaja seseorang itu berada di cakerawala ciptaan Tuhan ini. Dirum 
Perkembangan teknologi dan dunia moden menyaksikan manusia boleh bekerja atau bertindak pengh, 
balas dengan alam sekitarnya di angkasa (contohnya di Sate lit Angkasalepas Antarabangsa membi 
ISS), atau di planet-planet yang lain. Yuri Gagarin, contohnya adalah astronut Rusia yang penilai 
melaksanakan kerja di angkasalepas pada 12 Apri1196l menggunakan kapal angkasa Vostok Istilah 
3KA-2. Neil Amstrong, angkasawanAmerika Syarikat yang telah bekerja di bulan pada 20 lulai atau pi 
1969. Buzz Aldrin adalah angkasawan kedua yang menjejakkan kakinya di bulan iaitu juga ditetap 
pada tahun 1969. Rasulullah SAW pernah melaksanakan tugasnya di luar lingkaran langit dunia tugas G 
dalam peristiwa lsrak dan Mikraj yang berlaku pada tahun 620 masehi dan berlaku setahun Pekelil 
sebelum peristiwa Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Peristiwa ini melibatkan beberapa audit, e 
tempat utama antaranya Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsha di Palestin dan Siddratul Islam) 
Muntaha (Muhammad Abd. Wahhab, 2006). yang tt: 

pekerja 

dari itu 
Kupasan tajuk 

dapat d 

Perkataan 'tuntutan' berasal dari kata dasar 'tuntut' yang bermaksud meminta dengan mendesak 
Sengaj<(supaya dilakukan, dipenuhi), berusaha dengan keras (untuk mendapatkan sesuatu), bekerja 
bertitikbersungguh-sungguh (untuk mencapai sesuatu tujuan), mewajibkan, mengharuskan, menjadi 
tuntutalkemestian (agar dilakukan dan sebagainya sesuatu), menuju ke, dan menghala ke (Sheikh 
jika di1Othman Sheikh Salim, 1993, 1412-1413). Perkataan 'bekerja' pula bermaksud melakukan 
matangatau menjalankan sesuatu atau berbagai-bagai kegiatan (usaha, tugas dan sebagainya) untuk 
Hal ini menghasilkan (menyelesaikan, menyediakan dan lain-lain), mengusahakan sesuatu atau 
atau bemelibatkan diri dalam kegiatan tertentu untuk mencari nafkah (memperolehi pendapatan), 
konseppergi (menghadirkan diri) ke temp at kerja seperti pejabat dan lain-lain dan menjalankan tugas 

dan tanggungjawab (Sheikh Othman Sheikh Salim, 1993, 606-607). Perkataan 'cemerlang' 
Islam a dari segi bahasa membawa maksud bersinar (bercahaya) dengan terang sekali, indah (elok) 
agamasekali atau sang at baik (Sheikh Othman Sheikh Salim, 1993, 208). Dalam bahasa Inggeris, 
panduaJperkataan 'excellent, fine, wonderful, marvellous, valuable, splendid' adalah merujuk kepada 
ini ada! istilah cemerlang yang membawa maksud melebihi, mengatasi, atau cemerlang dalam sesuatu 
kepadabidang atau perkara yang dilakukan. Perkataan 'konsep' dari segi bahasa bermaksud pengertian, 
AI-An':(pendapatyang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan dan idea. Konsep 
adalah:dalam kertas kerja ini bukan sahaja merujuk kepada maksud di atas tetapi juga didasarkan 
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kepada panduan yang terkandung dalam AI-Quran dan Sunah SAW. Perkataan 'penghayatan' 

pula membawa maksud perihal menghayati, perihal mengalami dan merasai dalam batin (Sheikh 

Othman Sheikh Salim, 1993,412). 

Dirumuskan dari segi bahasa, tajuk 'Tuntutan bekerja dengan cemerlang. Konsep dan 

penghayatan' adalah antara lain bermaksud perihal konsep dan proses penghayatan bagi 

membina kesedaran, usaha pengujudan, proses pengekalan serta unsur semakan, refleksi atau 

penilaian terhadap peranan yang dimainkan oleh individu dalam melaksanakan tugas mereka. 

Istilah cemerlang itu sendiri sesungguhnya adalah digunakan dengan berdasarkan kayu ukur 

atau piawai yang ditetapkan. Pekerja di organisasi sudah pasti menggunakan piawaian yang 

ditetapkan oleh organisasi seperti petunjuk pre stasi utama (key performance indicator), deskripsi 

tugas (job description), rujukan utama (term ofreference), pelbagai dokumen (antaranya seperti 

Pekeliling Perkhidmatan, dokumen pengiktirafan antarabangsa contohnya (ISO), dokumen 

audit, enakmen dan akta) dan selari dengan objektif, misi dan visi organisasi. Piawaian pekerja 

Islam yang cemerlang pula menuntut seseorang individu itu memenuhi kehendak dan kriteria 

yang telah ditetapkan oleh organisasi, standard dan lain-lain yang dicetuskan oleh kehendak 

pekerjaan itu sendiri. Konsep pekerja yang cemerlang dari perspektif Islam adalah jauh lebih 

dari itu iaitu menjangkau kepada aspek ukhrawi yang bersifat abstrak, tidak nampak dan tidak 

dapat diukur. 

Sengaja tidak ditulis tajuknya 'Membentuk budaya kerja cemerlang. Konsep dan penghayatan' 

bertitik- tolak dari asas bahawa hakikat penciptaan manusia itu adalah bersarha amanah dan 

tuntutan yang besar dan akan diuji atau dinilai oleh Allah Taala. Perkataan 'budaya' itu sendiri 

jika dikaji dengan teliti adalah lahir atau muncul apabila manusia telah bersosialisasi secara 

matang dan norma atau sebarang kebiasaan itu telah menjadi serasi atau ikutan masyarakat. 

Hal ini berbeza dengan agama Islam yang bukannya bersifat satu tatacara, tatasusila, kebiasaan 

atau bertolak dari satu norma yang diasaskan oleh masyarakat. Islam adalah merangkumi satu 

konsep yang besar dan lebih dari tatacara, tatasusila, kebiasaan, norma atau budaya. 

Islam adalah satu cara hidup yang mana nilai dan etika yang dipegang adalah bersumberkan 

agama (Sidek Baba, 2009) yakni telah ditentukan oleh Allah SWT dan mempunyai as as 

panduan yang kukuh iaitu berteraskan syariat Allah. Islam membawa pengertian bahawa agama 

ini adalah benar diturunkan dari Allah SWT (Ali-Imran, ayat 19). Islam bermaksud penyerahan 

kepada Allah SWT pada setiap perkara, gerak-geri dan urusan seluruhnya AI-Quran (Surah 

AI-An'am, 162). AI-Quran adalah panduan Ilahi yang sempurna dan sunnah Rasulullah SAW 

adalah menjadi panduan sepanjang zaman yang diakui Allah SWT kebenarannya. Berasaskan 
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hujah di atas, kertas kerja ini membincangkan tajuk di atas dengan melihat konsep pekerjaan yangt 

sebagai suatu bentuk tindakbalas dalam melaksanakan tuntutan yang telah dimuktamadkan pekerj 

oleh Allah SWT kepada manusia. Pekerjaan itu adalah merujuk kepada apa sahaja aktiviti atau huraia 

perkara yang dilakukan, gerak-geri, proses minda, tingkah laku dan apa sahaja perkara yang berker 

dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. 
TerdaI 

Adakah itu sahaja maksud cemerlang? Islam melihat cemerlang dicirikan oleh ketinggian sifat Maslo 

takwa seseorang individu kepada Allah SWT. Konsep cemerlang dalam Islam mencakupi aspek dipem 

lahiriah dan batiniah iaitu mencakupi aspek nampak dan bukan nampak. Jika ahli falsafah dan ka 

menyatakan manusia itu terbentuk dari tiga (3) sifat atau komponen utama iaitu aspek fizikal meme: 

atau lahiriah (body), minda (mind) dan ruh (soul), agama Islam melihat pembentukan manusia yang I 

itu adalah dari gabungan aspek jasad, akal, qalb, naft dan ruh yang kemudian melahirkan keperl 

sifat 'kamil' yang ada pada seseorang manusia. Antara ciri-ciri insan 'kamil' ialah menjaga Kepef 

hubungannya dengan Allah dan dengan segala makhluk Allah yang lain. Dalam konteks ini Teori J 

individu atau pekerja Islam akan meletakkan paksi kehidupannya (segala bentuk pekerjaan) Penenl 

adalah bertitik tolak dan memenuhi keperluan akidah, syariat, akhlak dan cara gaya manusia lagi te 

bertingkah laku di atas alam ciptaan Allah ini adalah mengikut ketentuan dan perintah Allah. teori n 

Kecemerlangan individu atau pekerja Islam itu sesungguhnya diukur di atas pelaksanaan kepad. 

segala konsep melakukan kebaikan (amal makruj) dan menjauhi larangan (nah'i mungkar) kehidt 

dan darjah ketaatannya kepada Allah atau dalam kata ringkas tingkat takwanya kepada Allah. untuk 

Kecemerlangan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek perlulah berpaksikan kepada ituma 

konsep mentauhidkan Tuhan dan bertitik tolak dari pegangan agama yang betuI. seseor 

bergar: 

Mengapa manusia perlu bekerja? Dapat 

kerana 

Terdapat pelbagai sebab mengapa manusia perlu bekerja. Ditinjau dari segi falsafahnya, jelas kemes 

manusia diciptakan dengan tujuan tertentu yangjelas dan telah ditetapkan oleh pencipta. Hal ini dicipt, 

menyebabkan manusia atau individu tidak mempunyai pilihan iaitu mesti melakukan sesuatu Tugas 

agar objektif yang telah ditetapkan itu adalah dapat dicapai. Pencapaian objektif yang telah dan p( 

ditetapkan pula akan mendatangkan kesan yang positif pada seseorang manusia atau individu ganJar 

itu. Jika tiada sebarang usaha dilakukan dan objektif yang ditetapkan tidak tercapai, maka siapak 

individu atau manusia sudah pasti tidak mendapat ganjaran atau pembalasan seprti mana yang yang a 

diharapkan. Bagi tujuan penyempurnaan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan, dengal 

manusia akan berinteraksi dengan alam dan hal ini menyebabkan timbuInya konsep kerja atau untuk 

melakukan sesuatu. Mungkin pekerjaan yang dijalankan itu bukan tug as atau tanggungjawab agar t\ 

18 



yang utama seperti yang telah ditetapkan, namun semua aktiviti itu adalah merupakan satu siri 

pekerjaan yang perlu dibuat agar tujuan asal dijadikan akan dapat dilaksanakan. Berdasarkan 

huraian di atas, individu atau manusia mula membentuk kehidupan, berkeluarga, bersosialisasi, 

berkerajaan dan kemudiannya membina tamadun. 

Terdapat beberapa teori yang menerangkan tentang mengapa individu perlu bekerja. Abraham 

Maslow (1951) dengan Teori Motivasinya menggariskan terdapat lima keperluan yang perlu 

dipenuhi oleh seseorang individu iaitu keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan so sial 

dan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan kesempurnaan kendiri. Tuntutan 

memenuhi keperluan itu menyebabkan manusia perlu bekerja. Banyak lagi teori-teori lain 

yang menerangkan tentang mengapa dan bagaimana manusia bertingkahlaku bagi memenuhi 

keperluan mereka. Antaranya ialah Teori Pengurusan Saintifik (Taylor, 1911), Teori Naluri dan 

Keperluan (Lawler 1971), Teori Motivasi (Herzberg, 1966), Teori Persamaan (Adam, 1975), 

Teori Jangkaan (Vroom, 1964), Teori Usaha-Prestasi-Ganjaran (Porter dan Lawler, 1966), Teori 

Penentuan Matlamat (Locke, 1990), Teori Modifikasi Tingkahlaku (Riggio, 1996) dan banyak 

lagi teori-teori lain yang berkaitan (lihat Rusli Ahmad, 2007 untuk huraian lanjut). Sesetengah 

teori memberi penekanan kepada pencapaian kehendak-kehendak manusia sebagai penyebab 

kepada seseorang indiviu atau manusia itu· perlu untuk bekerja. Hal ini ada benamya kerana 

kehidupan manusia di atas muka bumi ini dan dalam organisasi adalah tidak lepas lari dari 

untuk memenuhi kehendak-kehendak manusia yang tidak terbatas. Bagi memenuhi kehendak 

itu manusia melakukan sesuatu aktiviti dan ini adalah kerana sumber-sumber yang dimiliki oleh 

seseorang individu atau pekerja itu adalah terhad. Keadaan ini menyebabkan manusia saling 

bergantung hidup dengan bantuan dan sokongan dari individu-individu lain dalam kehidupan. 

Dapat dibuat kesimpulan, manusia sarna ada individu atau pasukan atau kumpulan bekerja adalah 

kerana satu sebab yang utama. Sebab yang utama itu adalah kerana pekerjaan itu adalah sesuatu 

kemestian dan menjadi arahan dari pencipta atau Tuhan. Dalam konteks agama Islam, manusia 

diciptakan untuk menjadi hamba dan pemimpin atau khalifah Allah di atas muka bumi ini. 

Tugas dan tanggungjawab itu adalah amanah yang Allah SWT telah berikan kepada manusia 

dan perlu dilaksanakan. Penunaian amanah ini kemudian berkait pula dengan balasan atau 

ganjaran yang akan diterima dalam kehidupan selepas mati. Penilaian Allah akan menentukan 

siapakah manusia yang beroleh keuntungan dan kesejahteraan di akhirat kelak dan siapakah pula 

yang akan mendapat pembalasan buruk dan kecelakaan. Konsep atau kepercayaan ini dipegang 

dengan kuat dan dianuti oleh individu atau pekerja dan hal ini menjadi asas atau dasar utama 

untuk mereka bersosialisasi atau bekerja semasa kehidupan di dunia. Kerana satu kemestian 

agar tujuan yang ditentukan dapat dicapai, maka manusia perlu bekerja. Konsep pekerjaan di 
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sini adalah luas iaitu melakukan sesuatu aktiviti atau apa sahaja kegiatan atau bertindak balas 

terhadap sesuatu demi untuk: pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. 

Rumusan 

Bekerja dengan cemerlang adalah menjadi satu tugas mesti bagi seseorang individu atau pekerja 

dalam semua jenis aktiviti atau kegiatan atau perlakuan yang dijalankan. Hal ini kerana agama 

menuntut mereka untuk: melakukan sesuatu secara yang terbaik. Kerja yang cemerlang akan 

mendapat penilaian yang baik bukan saja dari siri agama tetapi dari pandangan orang lain. Adalah 

menjadi kemestian dan bukannya keperluan atau kehendak kepada manusia atau individu atau . Mela~ 

pekerja agar dapat menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang jika diteliti secara mendalam 	 atau u 
penundan dikaitkan pula dengan hakikat penciptaan mereka di muka bumi ini. Dari segi konsep, tiada 
akan t

siapa yang dapat menafikan betapa pentingnya untuk: menjadi seorang pekerja yang cemerlang 
dalam 

bagi setiap individu. Dari segi operasinya pula, banyak faktor yang akan memberi cabaran (semb 
besar sebelum seseorang itu dapat menjadi seorang pekerja atau individu yang cemeriang dalam aktivi1 

dilakukehidupan atau organisasi pekerjaannya. 
aktivi1 
pelba~ 

dijalar 
Rujukan dipatu 
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