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ii. Melibatkan diri dalarn tugas bukan pengajaran seperti:

- pengemaskinian kurikulum dan bahan pengajaran

- penyediaan, penyeliaan dan pemeriksaan tesis/ujian/peperiksaan

- penglibatan sebagai ahli jawatan kuasa diperingkat UiTM

- penglibatan dalarn aktiviti sosial diperingkat jabatanJ fakult/cawangan/universitilmasyarakat

- mewujudkan jaringan hubungan luar dengan pihak industri dan badan professional

- mewujudkan pusat kecemerlangan

iii. Pensyarah perlu meningkatkan pengetahuan atau kemahiran selaras dengan keperluan semasa seperti:

- perkembangan kepakaran, bidang dan profesion

- metodologi pengajaran terkini

- psikologi pendidikan, sosiologi dan teknologi pendidikan

- kemahiran berkomunikasi

Penyelidik£Jn, Perundingan dan Penulisan

Di sarnping tugas pengajaran, penyelidikan atau perundingan adalah sebahagian tugas yang dituntut kita sebagai
pensyarah UiTM. Pihak UiTM juga telah menetapkan bahawa pensyarah DM 45 perlu menjalankan satu
penyelidikan sebelum disahkan dalam jawatan. Salah satu objektif kualiti UiTM Pahang sendiri menetapkan sasaran
10 penyelidikan yang didaftar dijalankan setiap tahun. maka kita sepatutnya menerima cabaran tersebut agar sasaran
tersebut tercapai sctiap tahun.

Dari penyelidikan dan perundingan inilah akan kita terjemahkan dalarn bentuk tulisan yang mencarnbahkan
idea-idea dan ilmu-ilmu barn yang dapat kita gunakan dalarn tugas pengajaran kita. Rajah I adalah cadangan masa
masa yang boleh kita peruntukkan setiap minggu untuk memenuhi masa keberadaan 38.5 jarn seminggu.

Khidmat Masyarakat atau Persatuan Professional

Khidmat kemasyarakatan pula boleh di lakukan bersarna aktiviti pelajar, aktiviti tempat tinggal ataupun bersarna
persatuan profesional yang menjadi ahli, Adalah dicadangkan agar pensyarah melibatkan diri sekurang-kurangnya
duajam seminggu untuk tujuan di atas (Rajah 1).

Ganjaran

Upah Bulanan

Seorang pensyarah pada setiap hujung bulan pastinya akan menikmati ganjaran berupa wang sebagai upah selepas
melaksanakan tugas nya. Jika diungkap dalarn bentuk persarnaan ianya akan berupa seperti berikut :

Upah yang dibayar setiap bulan = tugas/tanggungjawab yang kita /akukan pada bulan tersebut

Kita juga boleh mengungkapkan satu persarnaan yang membawa maksud sarna mengunakan kaitan tadi seperti
berikut:

Upahan (RM) = Mengajar + Mellye/idik + Menu/is + Khidmat Kemasyarakatan + Konsu/tasi

Makajelaslah dari persarnaan yang dibentuk tadi, seorang pensyarah hanya layak menerima upahan berdasarkan
tugas/tanggungjawab yang telah dilaksanakan pada bulan tersebut dan juga sepanjang tahun tersebut. Sesungguhnya
kita sering melafazkan kerja itu ibadah tetapi persoalannya sejauh manakah kita menghayati hakikat ini? Apa yang
perlu kita fahami sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. arnanah dan bertanggungjawab
sudah pasti akan mengundang rahmat dari Pencipta kita. Manakala sesuatu kerja yang dijalankan secara ala kadar,
apatah lagi melanggar amanah yang diberikan sudah pasti ia akan mengundang kemurkaan Tuhan dan memastikan
mereka akan menerima pembalasan sewajarnya di akhirat (Zulkiflee 2006).

Seyyed Hossein Nasr (1989) mengatakan di kalangan Muslim lradisional terdapat pendirian moral yang tegas
mengenai mata pencarian yang hala\. Mereka cukup berhati-hati demi memastikan pendapatan yang diperolehi itu
sejajar dengan kerja yang disempumakan sebagaimana yang dipersetujui. Sekiranya pekerja itu menipu sarna ada
dari segi kuantiti atau mutu kerja yang telah dipersetujui dalarn perjanjian, maka hasil pendapatan itu dianggap tidak
hala!.
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