
NEKAD JUAL BURGER, SELEPAS HILANG KERJA 
 Oleh: Muhammad Faiz Mohd Basri, 1180298 

MUAR, 20 NOVEMBER- Penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia jelas 

memberi kesan yang besar apabila ramai orang kehilangan punca pendapatan akibat 

diberhentikan kerja. 

Mohd Najmi Zamaludin, anak jati muda kelahiran Johor ini merupakan salah seorang pekerja 

di sektor swasta yang turut terkesan apabila dia telah diberhentikan kerja kira-kira lima bulan 

yang lalu. 

Anak muda berusia 26 tahun itu mengakui bahawasanya dia terpaksa melalui kehidupan yang 

sukar selepas kehilangan pekerjaan kerana tiada sumber pendapatan tetap, namun demi 

menyara diri sendiri bagi meneruskan kelangsungan hidup, dia tidak pernah patah semangat 

malah bangkit mencari jalan penyelesaian. 

Dia nekad mengambil keputusan untuk menjual burger dengan konsep yang menarik dan 

mempunyai daya tarikan yang tersendiri. 

 Najmi (tengah) bersama rakannya Fikry (kanan) sedang membuat persiapan untuk membuka gerainya 



“Saya pada mulanya berasa kecewa apabila diberhentikan kerja kerana ia merupakan satu-

satunya punca pendapatan saya. 

“Saya mengambil masa yang agak lama untuk menenangkan diri saya kembali dan saya juga 

mencuba nasib mencari pekerjaan lain tetapi nasib tidak berpihak kepada saya” ujar Najmi 

ketika ditemu ramah di perkarangan gerainya. 

Tambahnya lagi, dia yakin bahawa 9/10 rezeki adalah datang melalui perniagaan menjadikan 

dia lebih nekad untuk memberanikan diri mengambil keputusan membuka sebuah gerai burger 

dengan jenamanya yang tersendiri. 

Kini, dia sudah memiliki gerai sendiri yang diberi nama The Burger Gurber dan telah 

beroperasi bermula Jun lalu dengan sambutan yang diperolehi setakat ini dilihat cukup 

memberangsangkan. 

 

Dia turut dibantu oleh seorang lagi rakannya iaitu Muhammad Fikry Abd Hamid, 25, juga 

menerima nasib yang sama seperti Najmi bersama-sama menguruskan gerai tersebut. 

“Saya bersyukur Najmi sudi mengambil saya sebagai rakan kongsinya bersama-sama 

memajukan gerai ini dan saya berjanji saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu 

Najmi mengembangkan lagi bisnes kami ini pada masa akan datang, insyaallah” kata 

Muhammad Fikry yang tersenyum mengingatkan kembali perjalanan susah senang mereka 

dahulu. 

Antara pelanggan yang sedang menikmati menu burger yang istimewa di gerai Najmi 



Menurut Najmi, meskipun dia pernah diuji dengan kehilangan sumber pendapatan namun ianya 

tidak pernah mematahkan semangatnya untuk bangkit meneruskan kehidupan kerana dia 

percaya rezeki itu luas dan Tuhan sentiasa bersama untuk membantunya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


