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KERAJAAN MALAYSIA 

 

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 

 
PERUBAHAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN BERIKUTAN 

PELAKSANAAN JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM 
MENGGANTIKAN JADUAL GAJI MATRIKS  

 

 

TUJUAN 

 

1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan perubahan 

penetapan gaji permulaan bagi skim-skim perkhidmatan yang berkuat kuasa selaras 

dengan kenaikan gaji pegawai perkhidmatan awam di bawah Sistem Saraan Malaysia 

(SSM) melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 – Kenaikan Gaji 

Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia                

(PP 1/2012). 

 

 

DEFINISI 

 

2. Dalam pekeliling perkhidmatan ini, “gaji permulaan” bermaksud matagaji 

yang ditetapkan untuk seorang pegawai yang baru dilantik tertakluk kepada skim 

perkhidmatan berkenaan. 
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LATAR BELAKANG 

 

3. Kerajaan telah memutuskan supaya SSM dikekalkan dengan penambahbaikan 

melalui PP 1/2012.  Dengan berkuatkuasanya PP 1/2012,  maka kesemua skim 

perkhidmatan yang diluluskan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 

2002 – Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam 

Persekutuan, pekeliling dan surat pekeliling perkhidmatan serta surat pelaksanaan 

mengenai penggubalan, perubahan dan penjumudan skim perkhidmatan dalam 

tempoh 1 November 2002 sehingga 31 Disember 2011 seperti di Lampiran A kekal 

berkuat kuasa.  

 

 

KEPERLUAN PERUBAHAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN  

 

4. Melalui PP 1/2012,  Kerajaan telah bersetuju memberi kenaikan gaji antara 

7% hingga 13% kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan 

Kumpulan Pelaksana, Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan 

Pengurusan Tertinggi.  Struktur gaji SSM pula diubah suai daripada Jadual Gaji 

Matriks (JGM) yang mempunyai tiga (3) peringkat gaji (P) dan tangga gaji (T) kepada 

Jadual Gaji Minimum – Maksimum (JGMM) yang tidak lagi memperuntukkan               

tangga gaji.   

 

5. Berikutan dengan pemakaian JGMM tersebut, penetapan gaji permulaan bagi 

279 skim perkhidmatan perlu dipinda supaya selaras dengan keputusan kerajaan. 

Perubahan struktur gaji ini juga melibatkan perkhidmatan Polis Diraja Malaysia 

melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012 – Kenaikan Gaji Bagi 

Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia dan 

perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia melalui Surat Pelaksanaan Kenaikan Gaji 

Bagi Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia.  

Perubahan penetapan gaji permulaan ini hanya terpakai kepada pegawai yang dilantik 

mulai 1 Januari 2012. 
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PELAKSANAAN 

 

6. Dengan perubahan JGM kepada JGMM, penetapan gaji permulaan bagi 279 

skim perkhidmatan yang berkuat kuasa adalah seperti di Lampiran B.  

 

 

TARIKH KUAT KUASA 

 

7. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.   

 

 

 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  
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Semua Ketua Jabatan Persekutuan  

Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri  

Semua Pihak Berkuasa Berkanun  
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Lampiran A 
 

 
SENARAI PENGGUBALAN, PERUBAHAN DAN PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH                         

SISTEM SARAAN MALAYSIA (1 NOVEMBER 2002 HINGGA 31 DISEMBER 2011) 
 
 

BIL 

PEKELILING 
PERKHIDMATAN/ 

SURAT PEKELILING 
PERKHIDMATAN/                             

SURAT PELAKSANAAN 

SKIM PERKHIDMATAN 
TARIKH               

KUAT KUASA 
 

TAHUN 2002 

1.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 4/2002 

Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota 
Perkhidmatan Awam Persekutuan 

1 November 2002 

2.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 5/2002 

Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Pasukan 
Polis Diraja Malaysia 

1 November 2002 

3.  Surat JPA(S)256/21/17-2(3) 
bertarikh 20 Ogos 2002 

Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi 
Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia 

1 November 2002 

TAHUN 2003 

4.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 9/2003 

Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid 1 Januari 2004 

5.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 11/2003 

Skim Perkhidmatan Pegawai Pemulihan Perubatan 1 Januari 2004 

6.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 12/2003 

Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat 1 Januari 2004 

7.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 13/2003 

Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan 1 Januari 2004 

8.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 14/2003 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif 
Sabah 

1 Januari 2003 

9.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 15/2003 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Belia dan Sukan 1 November 2002 

10.  Pekeliling Perkhidmatan  
Bil. 16/2003 

Pindaan Skim Perkhidmatan Juruteknik Gred J17, J22, 
J26 

1 Januari 2004 

11.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 17/2003 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred 
G17, G22, G26 

1 Januari 2004 

TAHUN 2004 

12.  Surat JPA(S)(BPO)324/ 
14/15 Klt. 14(19) bertarikh                        

15 Disember 2004 

Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat 
Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia 

1 Oktober 2004 

13.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 6/2004 

Skim Perkhidmatan Pegawai Penguatkuasa Maritim 
dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim 

1 Januari 2005 

14.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 7/2004 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan, 
Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian, 
Juruteknologi Makmal Perubatan dan Pegawai Sains 

1 Januari 2005 

 
 
 
 



2/5 
 

BIL 

PEKELILING 
PERKHIDMATAN/ 

SURAT PEKELILING 
PERKHIDMATAN/                             

SURAT PELAKSANAAN 

SKIM PERKHIDMATAN 
TARIKH               

KUAT KUASA 
 

TAHUN 2005 

15.  Surat JPA(S)(BPO)324/ 
14/15-4 bertarikh                  

24 Jun 2005 

Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat 
Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia 

1 Januari 2004 

16.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 1/2005 

Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan dan Penolong 
Akauntan 

1 Januari 2005 

17.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 2/2005 

Skim Perkhidmatan Pembantu Pemuliharaan Gred S17, 
S22, S26 

1 Januari 2005 

18.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 4/2005 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan 
Pergigian 

1 Januari 2005 

19.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 5/2005 

Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan 
Awam 

1 Januari 2005 

20.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 7/2005 

Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred 
N17, N22, N26 

1 Januari 2005 

21.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 8/2005 

Skim Perkhidmatan Pengajar 1 Januari 2005 

22.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 15/2005 

Skim Perkhidmatan Pegawai Antidadah, Penolong 
Pegawai Antidadah dan Pembantu Antidadah 

1 Julai 2005 

23.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 19/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Dietetik 1 Julai 2005 

24.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 23/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Penjara, 
Penolong Penguasa Penjara dan Pegawai Penjara 

1 Julai 2005 

25.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 24/2005 

Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Landskap dan 
Juruteknik Landskap 

1 Julai 2005 

26.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 27/2005 

Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat, Juru X-Ray 
dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai 
Kesihatan Persekitaran 

1 Januari 2006 

27.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 32/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Jurubahasa 1 Januari 2006 

28.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 33/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama dan 
Penolong Pengurus Asrama 

1 Januari 2006 

29.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 34/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pustakawan dan 
Penolong Pegawai Pustakawan 

1 Januari 2006 

30.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 35/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Veterinar 1 Januari 2004 

31.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 36/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan 1 Januari 2006 

32.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 37/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Bomba, 
Penolong Penguasa Bomba, Pegawai Bomba dan Ahli 
Bomba 

1 Januari 2006 

33.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 38/2005 

Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai 
Tanah 

1 Januari 2006 

34.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 39/2005 

Penjumudan Skim Perkhidmatan Atendan Haiwan 1 Januari 2006 
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BIL 

PEKELILING 
PERKHIDMATAN/ 

SURAT PEKELILING 
PERKHIDMATAN/                             

SURAT PELAKSANAAN 

SKIM PERKHIDMATAN 
TARIKH               

KUAT KUASA 
 

TAHUN 2006 

35.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 1/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan 1 Julai 2004 

36.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 4/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan 1 Julai 2006 

37.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 5/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Penerangan 
dan Penolong Pegawai Penerangan 

1 Julai 2006 

38.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 7/2006 

 

Perubahan Skim Perkhidmatan Dengan Memperuntuk 
Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Gred Yang Lebih 
Tinggi Untuk 11 Skim Perkhidmatan 

1 November 2002 

39.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 13/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan 1 Januari 2007 

40.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 14/2006 

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am 
Rendah dan Pembantu Kenderaan Bermotor 

1 Januari 2007 

41.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 15/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Sistem 
Maklumat, Penolong Pegawai Sistem Maklumat dan 
Juruteknik Komputer 

1 Januari 2007 

42.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 16/2006 

Skim Perkhidmatan Bersepadu Penolong Penguasa 
Imigresen/Penguasa Imigresen 

1 Januari 2007 

43.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 17/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai 
Tadbir 

1 Januari 2007 

44.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 18/2006 

Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Wayarles 1 Januari 2007 

TAHUN 2007 

45.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 11/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan 
Lepasan Diploma 

1 Julai 2007 

46.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 21/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan 1 Januari 2008 

47.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 22/2007 

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pekerja Rendah 
Awam (PRA) dan Pekerja Rendah Awam Khas 
(PRAK) 

1 Januari 2008 

48.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 24/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis 
dan Konstabel Orang Asli 

1 Januari 2008 

49.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 25/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis 
dan Konstabel Tambahan 

1 Januari 2008 

50.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 26/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa 
Penjara Gred KX27, KX32 

1 Januari 2008 

51.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 27/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilaian 
Gred W17, W22, W26 

1 Januari 2008 

52.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 28/2007 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perhubungan 
Perusahaan 

1 Januari 2008 

53.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 29/2007 

 

Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Kaunselor dan 
Penolong Kaunselor Kepada Skim Perkhidmatan 
Pegawai Psikologi dan Penolong Pegawai Psikologi 

1 Januari 2008 
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BIL 

PEKELILING 
PERKHIDMATAN/ 

SURAT PEKELILING 
PERKHIDMATAN/                             

SURAT PELAKSANAAN 

SKIM PERKHIDMATAN 
TARIKH               

KUAT KUASA 
 

54.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 31/2007 

Skim Perkhidmatan Pegawai Laut Gred A41, A44, 
A48, A52, A54 dan Penolong Pegawai Laut Gred A29, 
A36, A38 

1 Januari 2008 

55.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 32/2007 

Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Perangkawan, 
Penolong Pegawai Perangkaan dan Pembantu 
Perangkaan 

1 Januari 2008 

56.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 33/2007 

Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian 
Tinggi 

1 Januari 2008 

TAHUN 2008 

57.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 9/2008 

Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen 1 Julai 2008 

58.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 10/2008 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pemeriksa Kereta 
Motor Gred A17, A22, A26 

1 Julai 2008 

59.  Pekeliling Perkhidmatan 
Bil. 11/2008 

Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai 
Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran 

1 Julai 2008 

60.  Pekeliling Perkhidmatan           
Bil. 25/2008 

Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai 
Siasatan/Pegawai Siasatan 

1 Januari 2009 

TAHUN 2009 

61.  Pekeliling Perkhidmatan           
Bil. 5/2009 

Skim Perkhidmatan Pembantu Laut Gred A17, A22, 
A26 

2 Julai 2009 

62.  Pekeliling Perkhidmatan           
Bil. 6/2009 

Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir 
Rendah dan Operator Mesin Prosesan Data Serta 
Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan 
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) 

2 Julai 2009 

63.  Pekeliling Perkhidmatan           
Bil. 7/2009 

Penjumudan Skim Perkhidmatan Jaga 2 Julai 2009 

64.  Pekeliling Perkhidmatan                 
Bil. 8/2009 

Penggubalan Skim Perkhidmatan Pegawai Penyediaan 
Makanan dan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 
Tukang Masak 

2 Julai 2009 

65.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 9/2009 

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu 
Perubatan dan Pembantu Farmasi 

2 Julai 2009 

66.  Pekeliling Perkhidmatan              
Bil. 11/2009 

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu 
Teknik dan Pembantu Teknik  Landskap 

2 Julai 2009 

67.  Pekeliling Perkhidmatan              
Bil. 12/2009 

Perubahan Skim Perkhidmatan Kurator, Penolong 
Kurator dan Pembantu Muzium 

2 Julai 2009 

68.  Pekeliling Perkhidmatan              
Bil. 13/2009 

Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah 
Hal Ehwal Islam 

2 Julai 2009 

69.  Pekeliling Perkhidmatan              
Bil. 15/2009 

Skim Perkhidmatan Penghulu Gred NP27, NP32, 
NP36, NP40  

2 Julai 2009 

70.  Pekeliling Perkhidmatan               
Bil. 16/2009 

Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah Gred 
NT27, NT32, NT36 

2 Julai 2009 

71.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 25/2009 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis 
dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 

1 Januari 2009 
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BIL 

PEKELILING 
PERKHIDMATAN/ 

SURAT PEKELILING 
PERKHIDMATAN/                             

SURAT PELAKSANAAN 

SKIM PERKHIDMATAN 
TARIKH               

KUAT KUASA 
 

72.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 26/2009 

 

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kaji Cuaca, 
Penolong Pegawai Kaji Cuaca dan Pembantu Kaji 
Cuaca Kepada Pegawai Meteorologi, Penolong 
Pegawai Meteorologi dan Pembantu Meteorologi 

1 Januari 2010 

73.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 27/2009 

Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha 
Pejabat/Setiausaha Pejabat 

1 Januari 2010 

74.  Surat Pekeliling 
Perkhidmatan                              
Bil. 15/2009 

Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan 
Penolong Pegawai Laut Gred A29, A36, A38 

1 Januari 2010 

75.  Surat Pekeliling 
Perkhidmatan                     
Bil. 14/2009 

Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh 
Lembaga Peperiksaan Malaysia Bagi Maksud 
Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 

1 Januari 2010 

TAHUN 2010 

76.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 12/2010 

 

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu 
Teknik Kapal Terbang, Pembantu Teknik Ukur, 
Pembantu Teknik Ukur Bangunan dan Pembantu 
Undang-Undang 

2 Januari 2011 

77.  Pekeliling Perkhidmatan             
Bil. 15/2010 

 

Perubahan Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim 
Perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah 
Perubatan, Pensyarah Pergigian dan Pensyarah UiTM 

1 September 2010 

TAHUN 2011 

78.  Pekeliling Perkhidmatan            
Bil. 1/2011 

Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud 
Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 

1 Januari 2011 

 



Lampiran B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENARAI PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI                                       
279 SKIM PERKHIDMATAN BERIKUTAN PELAKSANAAN                    

JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM MENGGANTIKAN             
JADUAL GAJI MATRIKS 

 
 

 



 

 

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Kod Muka Surat 

1 Pengangkutan A 
1 

1.1 Pemandu Lokomotif Sabah AA 
2 Bakat dan Seni B 8 
3 Sains C 32 
4 Pendidikan D  

4.1   Pendidikan Berijazah dan Bukan Berijazah DG/DGA 

37 

4.2    Pendidikan Pengajian Tinggi DH 
4.3    Pensyarah UiTM DM 
4.4    Pensyarah Universiti DS 
4.5    Pensyarah Perubatan Universiti DU 
4.6    Pensyarah Pergigian Universiti DUG 

5 Ekonomi  E 56 
6 Sistem Maklumat  F 

61 
 6.1     Sistem Maklumat Teknikal FT 
7 Pertanian  G 63 
8 Kejuruteraan  J 69 
9 Keselamatan dan Pertahanan Awam  K 

76 
 9.1     Bomba KB 
 9.2     Pentadbiran Keselamatan KP 
 9.3     Penjara KX 

10 Perundangan dan Kehakiman  L 
82 

 10.1    Perundangan Syariah LS 
11 Tadbir dan Diplomatik  M 85 
12 Pentadbiran dan Sokongan N 

86  12.1    Penghulu NP 
 12.2   Pentadbiran Tanah NT 

13 Pencegahan  P 99 
14 Penyelidikan dan Pembangunan Q 102 
15 Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir  R 105 
16 Sosial  S 108 
17 
 

Perubatan dan Kesihatan  U 
119 

17.1    Pegawai Perubatan  UD 
18 Kewangan  W 124 
19 Penguatkuasa Maritim  X 130 
20 Polis  Y 

132 
 20.1    Pegawai Polis  YA 
 20.2    Polis Orang Asli YP 
 20.3    Polis Sokongan YT 

21 Angkatan Tentera Malaysia  Z 134 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENGANGKUTAN (A) 

 
 

 



1/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 

1 Juruterbang/Pemeriksa 
Juruterbang                                  
Gred A41, A44, A48, 
A52, A54 

(a) (i) Lesen Juruterbang Perdagangan dan 
Instrument Rating yang diiktiraf 
oleh kerajaan serta mempunyai 
sekurang-kurangnya 1,000 jam 
pengalaman penerbangan sebagai 
Pilot in Command atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 2,091.04 2,362.88 

    (ii) Kategori C - Captain Transport 
Aircraft dengan mempunyai 
pengalaman penerbangan 1,500 jam 
dari Tentera Udara Diraja Malaysia 
dan Instrument Rating yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T4: 2,091.04 2,362.88 

2 Pemeriksa Kapal 
Terbang                                              
Gred A41, A44, A48, 
A52, A54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
(penerbangan, elektrik atau 
elektronik) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 2,091.04 2,362.88 

      (ii) Aircraft Maintenance Engineer’s 
Licence yang diiktiraf oleh kerajaan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T4: 2,091.04 2,362.88 

3 Penolong Pemeriksa 
Kapal Terbang                                              
Gred A29, A36, A38  

(a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
(penerbangan, elektrik, elektronik 
atau mekanikal) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,490.41 1,684.16 

      (ii) bekas Tentera Udara Diraja 
Malaysia sekurang-kurangnya 
berpangkat Sarjan yang telah: 

T3: 1,623.51 1,834.57 

    (A) disahkan dalam 
perkhidmatan; 

   

    (B) mempunyai pengalaman 
dalam bidang 
penyelenggaraan air-frame 
atau enjin atau elektrik 
kapal terbang; dan  

   

    (C) lulus Peperiksaan Khas 
anjuran Jabatan 
Penerbangan Awam 
Malaysia. 

   

4 Pegawai Kawalan Trafik 
Udara                                      
Gred A41, A44, A48, 
A52, A54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T2: 1,907.36 2,155.32 
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      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya;  

T5: 2,182.88 2,466.65 

    dan      

  (b) (i) lulus dalam subjek Matematik atau 
Ilmu Sains atau salah satu daripada 
subjek Sains serta lulus Bahasa 
Inggeris pada peringkat peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan;  

   

    (ii) lulus Ujian Kecenderungan yang 
ditetapkan oleh Pihak Berkuasa 
Melantik;  

   

    (iii) lulus pemeriksaan doktor untuk 
memastikan bahawa calon 
mempunyai tubuh badan yang sihat, 
pendengaran yang baik, penglihatan 
yang terang dan boleh mengenal 
dan membezakan warna seperti 
yang ditetapkan oleh Ketua 
Jabatan/Perkhidmatan; dan 

   

    (iv) tamat dengan jayanya kursus 
praperkhidmatan di Kolej 
Penerbangan Awam, Malaysia 
dalam bidang Area Control dan 
mendapat Area Control Rating. 

   

5 Penolong Pegawai 
Kawalan Trafik Udara                                                    
Gred A29, A36, A38 

(a) (i) diploma dalam bidang pengajian 
perniagaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,623.51 1,834.57 

     (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya;  

T4: 1,690.06 1,909.77 

   dan      

  (b) (i) lulus dalam subjek Matematik atau 
Ilmu Sains atau salah satu daripada 
subjek Sains serta lulus Bahasa 
Inggeris pada peringkat peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan;  

   

   (ii) lulus Ujian Kecenderungan yang 
ditetapkan oleh Pihak Berkuasa 
Melantik;  
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   (iii) lulus pemeriksaan doktor untuk 
memastikan bahawa calon 
mempunyai tubuh badan yang sihat, 
pendengaran yang baik, penglihatan 
yang terang dan boleh mengenal dan 
membezakan warna seperti yang 
ditetapkan oleh Ketua 
Jabatan/Perkhidmatan; dan 

   

    (iv) tamat dengan jayanya kursus 
praperkhidmatan di Kolej 
Penerbangan Awam, Malaysia 
dalam bidang-bidang berikut:  

   

    (A) Aerodrome Control dan 
mendapat Aerodrome 
Control Rating; dan 

   

    (B) Approach Control dan 
mendapat Approach 
Control Rating. 

   

6 Pembantu Kawalan 
Trafik Udara                                         
Gred A17, A22, A26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; dan 

T1: 829.45 937.28 

      (ii) lulus dalam subjek Matematik atau 
Ilmu Sains atau salah satu daripada 
subjek Sains serta lulus Bahasa 
Inggeris pada peringkat peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

   

7 Pegawai Laut                                                                    
Gred A41, A44, A48, 
A52, A54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
pengurusan maritim yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,999.20 2,259.10 

      (ii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
nautical studies yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 2,091.04 2,362.88 

     (iii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
kejuruteraan laut yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 2,091.04 2,362.88 

      (iv) ijazah dalam bidang arkitek laut  
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
dengannya; atau 

T6: 2,274.72 2,570.43 

    
 

    



4/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

      (v) Chief  Mate of 3000 GT or more 
Unlimited Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 2,274.72 2,570.43 

      (vi) Second Engineer Officer of 3000 kW 
or more Unlimited Trade Voyages 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 2,274.72 2,570.43 

      (vii) Master of 3000 GT or more 
Unlimited Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T10: 2,642.08 2,985.55 

      (viii) Chief Engineer Officer of 3000 kW 
or more Unlimited Trade Voyages 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T10: 2,642.08 2,985.55 

8 Penolong Pegawai Laut                                             
Gred A29, A36, A38 

(a) (i) diploma dalam bidang pengurusan 
maritim yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,490.41 1,684.16 

     (ii) diploma dalam bidang sains nautika 
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T2: 1,556.96 1,759.36 

     (iii) Chief Mate of Between 500 & 3000 
GT Near Coastal Trade Voyages 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 1,556.96 1,759.36 

     (iv) Second Engineer Officer of Between 
750 & 3000 kW on Near Coastal 
Trade Voyages yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T2: 1,556.96 1,759.36 

     (v) diploma dalam bidang kejuruteraan 
laut yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,623.51 1,834.57 

      (vi) Master of Between 500 & 3000 GT 
Near Coastal Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,623.51 1,834.57 
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      (vii) Chief Engineer Officer of Between 
750 & 3000 kW on Near Coastal 
Trade Voyages yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,623.51 1,834.57 

      (viii) Chief Mate of 3000 GT or more 
Near Coastal Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 1,690.06 1,909.77 

      (ix) Second Engineer Officer of 3000 kW 
or more on Near Coastal Trade 
Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 1,690.06 1,909.77 

      (x) Master of 3000 GT or more Near 
Coastal Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 1,756.61 1,984.97 

      (xi) Chief Engineer Officer of 3000 kW 
or more on Near Coastal Trade 
Voyages yang diiktiraf oleh kerajaan 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 1,756.61 1,984.97 

      (xii) Officer In Charge of a Navigational 
Watch of 500 GT or more on 
Unlimited Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T7: 1,889.71 2,135.37 

      (xiii) Officer In Charge of an Engineering 
Watch of 750 kW or more on 
Unlimited Trade Voyages yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 1,889.71 2,135.37 

9 Pembantu Laut                                                                   
Gred A17, A22, A26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 829.45 937.28 

      (ii) Mate On Ships Of Less Than 500 GT 
On Domestic Trade Voyages atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 932.31 1,053.51 

      (iii) Engineer Officer Of Less Than 750 
kW On Domestic and Near Coastal 
Voyages atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 932.31 1,053.51 

      (iv) Master On Ships Of Less Than 500 
GT On Domestic Trade Voyages 
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 983.74 1,111.63 
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      (v) Officer In Charge Of Navigational 
Watch Less Than 500 GT Near 
Coastal Trade Voyages atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T8: 1,189.46 1,344.09 

10 Pemeriksa Kereta Motor                              
Gred A17, A22, A26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mempunyai pengalaman berkhidmat 
sebagai mekanik semua jenis kereta 
motor di jabatan-jabatan kerajaan 
atau firma-firma motor ternama; 
atau 

T1: 829.45 937.28 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam 
bidang Mekanik atau Pemasang 
Sistem Gas Asli Kenderaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 880.88 995.39 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam 
bidang Mekanik atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 932.31 1,053.51 

      (iv) sijil dalam bidang kejuruteraan 
jentera daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf  setaraf dengannya;  

T9: 1,240.89 1,402.21 

   dan    

  (b) (i) mempunyai Lesen Memandu Kelas 
B dan D yang sah dan bersih serta 
mempunyai pengalaman memandu 
selepas memiliki kedua-dua lesen 
tersebut selama tidak kurang 
daripada 1 tahun. 

   

11 Pemandu Lokomotif 
Sabah                          
Gred AA13, 
AA17/AA18, AA22, 
AA36 

LANTIKAN KE GRED AA13 

(a) (i) Pegawai sedang berkhidmat dalam 
perkhidmatan Pekerja Awam dan 
Pekerja Awam Khas adalah layak 
dipertimbang oleh Pihak Berkuasa 
Melantik berkenaan untuk Kenaikan 
Pangkat Secara Lantikan ke jawatan 
Pemandu Lokomotif Sabah Gred 
AA13 tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan dan; 

T1: 801.06 905.20 

    (A) telah lulus latihan dan ujian 
pemanduan yang 
dikendalikan oleh Jabatan 
Keretapi Negeri Sabah. 
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  LANTIKAN KE GRED AA17 

  (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan;  

T6: 1,086.60 1,227.86 

   dan     

  (b) (i) lulus dalam ujian penglihatan bagi 
mata kiri dan kanan yang diuji 
berasingan  dengan ketetapan V6/6 
tanpa menggunakan cermin mata 
dan tidak buta warna; dan 

   

    (ii) tamat dengan jayanya kursus latihan 
yang ditetapkan dan mendapat Sijil 
Kelayakan Pemandu Enjin Keretapi 
Tanah Melayu atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
BAKAT DAN SENI (B) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 

12 Penerbit Rancangan                                        
Gred B17, B21/22, 
B25/26, B27/28, B31/32, 
B37/38, B41/42, B43/44, 
B47/48, B51/52, B53/54 

LANTIKAN KE GRED B17 

(A) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

  (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 827.94 935.57 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T1: 827.94 935.57 

  LANTIKAN KE GRED B21 

(B) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

      (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T4: 1,933.58 2,184.95 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain. 

T4: 1,933.58 2,184.95 

  LANTIKAN KE GRED B25 

  (C) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 2,214.90 2,502.84 
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    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain. 

T1: 2,214.90 2,502.84 

  LANTIKAN KE GRED B27 

  (D) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T5: 1,476.80 1,668.78 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T5: 1,476.80 1,668.78 

    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T5: 1,476.80 1,668.78 

      (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,476.80 1,668.78 
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  LANTIKAN KE GRED B31 

  (E) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T4: 2,714.02 3,066.84 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T4: 2,714.02 3,066.84 

    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T4: 2,714.02 3,066.84 

    (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T4: 2,714.02 3,066.84 
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(v) diploma dalam bidang 
sebaran am yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain. 

T4: 2,714.02 3,066.84 

  LANTIKAN KE GRED B37 

  (F) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

    (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 3,034.68 3,429.19 

    (b) (i) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 3,034.68 3,429.19 

     (ii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 3,034.68 3,429.19 
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     (iii) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 3,034.68 3,429.19 

     (iv) diploma dalam bidang 
sebaran am yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain. 

T1: 3,034.68 3,429.19 

  LANTIKAN KE GRED B41 

  (G) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 
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    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (v) diploma dalam bidang 
sebaran am yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (vi) ijazah sarjana muda yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; 
atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (vii) ijazah sarjana muda 
kepujian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,887.88 2,133.30 
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  LANTIKAN KE GRED B43, B47, B51, B53 

  (G) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau  

   

   (b) (i) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

   

     (ii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

   

    (iii) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 
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    (iv) diploma dalam bidang 
sebaran am yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang perfileman 
dan/atau penerbitan 
rancangan radio atau 
televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

   

    (v) ijazah sarjana muda yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain; atau 

   

    (vi) ijazah sarjana muda 
kepujian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
perfileman dan/atau 
penerbitan rancangan radio 
atau televisyen termasuk 
pementasan, teater, drama, 
hiburan, ehwal semasa dan 
lain-lain. 

   

   •   Gred B43 T1: 3,019.16 3,411.65 

   •   Gred B47 T1: 4,388.40 4,958.89 

   •   Gred B51 T1: 4,936.65 5,578.41 

   •   Gred B53 T1: 5,206.60 5,883.46 
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Ahli Muzik                                                                 
Gred B17, B21/22, 
B25/26, B27/28, B31/32, 
B37/38, B41/42, B43/44, 
B47/48, B51/52, B53/54  

LANTIKAN KE GRED B17, B21, B25, B27, B31, B37 

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti serta berkebolehan 
memainkan satu dan/atau lebih alat 
muzik moden atau tradisional; atau 

   

     •   Gred B17  T8: 1,187.95 1,342.38 

     •   Gred B21  T1: 1,733.93 1,959.34 

     •   Gred B25 T1: 2,214.90 2,502.84 

     •   Gred B27 T5: 1,476.80 1,668.78 

     •   Gred B31 T4: 2,714.02 3,066.84 

       •   Gred B37 T1: 3,034.68 3,429.19 

   (ii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang seni muzik 
(Contemporary Musician) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta mempunyai bakat, 
kebolehan dan daya kreativiti serta 
berkebolehan memainkan satu 
dan/atau lebih alat muzik moden 
atau tradisional; atau 

   

    •   Gred B17  T10: 1,290.81 1,458.62 

   (iii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang seni muzik (Senior 
Contemporary Musician) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta mempunyai bakat, 
kebolehan dan daya kreativiti serta 
berkebolehan memainkan satu 
dan/atau lebih alat muzik moden 
atau tradisional; atau 

   

    •   Gred B17  T11: 1,342.24 1,516.73 

   (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
seni muzik (Contemporary 
Musician) atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti serta berkebolehan 
memainkan satu dan/ atau lebih alat 
muzik moden atau tradisional; atau 

   

    •   Gred B17  T11: 1,342.24 1,516.73 
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   (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang 
seni muzik (Senior Contemporary 
Musician) atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti serta berkebolehan 
memainkan satu dan/ atau lebih alat 
muzik moden atau tradisional. 

   

    •   Gred B17  T12: 1,393.67 1,574.85 

  LANTIKAN KE GRED B41, B43, B47, B51, B53 

  (a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti yang telah terbukti 
dan diakui mutunya dalam bidang 
muzik moden dan/atau tradisional. 

   

    •   Gred B41 T1: 1,704.20 1,925.75 

    •   Gred B43 T1: 3,019.16 3,411.65 

    •   Gred B47 T1: 4,388.40 4,958.89 

    •   Gred B51 T1: 4,936.65 5,578.41 

      •   Gred B53 T1: 5,206.60 5,883.46 

14 
  

Pereka                                                               
Gred B11, B17/18, 
B21/22, B27/28, B31/32, 
B41/42, B43/44, B47/48, 
B51/52, B53/54 
  

LANTIKAN KE GRED B11 

(A) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti  dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T1: 742.26 838.75 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat kepujian 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut. 

T1: 742.26 838.75 

 LANTIKAN KE GRED B17 

  (B)  mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T1: 827.94 935.57 
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    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat kepujian 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T1: 827.94 935.57 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut. 

T1: 827.94 935.57 

   LANTIKAN KE GRED B21 

  (C)  mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T1: 1,733.93 1,959.34 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat kepujian 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T1: 1,733.93 1,959.34 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis. 

T1: 1,733.93 1,959.34 
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  LANTIKAN KE GRED B27 

  (D) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

    (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T12: 1,942.65 2,195.19 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat kepujian 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T12: 1,942.65 2,195.19 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau  

T12: 1,942.65 2,195.19 

    (iv) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat prinsipal 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T12: 1,942.65 2,195.19 

    (v) Sijil Tinggi Agama 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat prinsipal 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis. 

T12: 1,942.65 2,195.19 
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  LANTIKAN KE GRED B31 

  (E)   mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T1: 2,419.09 2,733.57 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat kepujian 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T1: 2,419.09 2,733.57 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T1: 2,419.09 2,733.57 

      (iv) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat prinsipal 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis. 

T1: 2,419.09 2,733.57 

  LANTIKAN KE GRED B41 

  (F)  mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 
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    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat prinsipal 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (iv) diploma dalam bidang seni 
lukis dan seni reka yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 1,704.20 1,925.75 

  LANTIKAN KE GRED B43, B47, B51, B53 

  (G)  mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang seni reka dan/atau 
seni lukis; atau 

   

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam 
subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 
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    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
serta mendapat prinsipal 
dalam subjek Lukisan pada 
peringkat peperiksaan 
tersebut dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis; atau 

   

    (iv) diploma dalam bidang seni 
lukis dan seni reka yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
seni reka dan/atau seni 
lukis. 

   

   •   Gred B43 T1: 3,019.16 3,411.65 

   •   Gred B47 T1: 4,388.40 4,958.89 

   •   Gred B51 T1: 4,936.65 5,578.41 

    •   Gred B53 T1: 5,206.60 5,883.46 
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Pegawai Kebudayaan                                                      
Gred B11, B13/14, 
B17/18, B21/22, B25/26, 
B27/28, B31/32, B37/38, 
B41/42, B43/44, B47/48, 
B51/52, B53/54 

LANTIKAN KE GRED B11 

(A) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T1: 742.26 838.75 

  

 

  (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 742.26 838.75 

  LANTIKAN KE GRED B13 

  (B) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T1: 1,400.56 1,582.63 
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      (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan. 

T1: 1,400.56 1,582.63 

  LANTIKAN KE GRED B17 

  (C) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T1: 827.94 935.57 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T1: 827.94 935.57 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T1: 827.94 935.57 

  LANTIKAN KE GRED B21 

  (D) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T4: 1,933.58 2,184.95 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T4: 1,933.58 2,184.95 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan. 

T4: 1,933.58 2,184.95 
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  LANTIKAN KE GRED B25 

  (E) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

    (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T1: 2,214.90 2,502.84 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T1: 2,214.90 2,502.84 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan. 

T1: 2,214.90 2,502.84 

  LANTIKAN KE GRED B27 

  (F) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau  

T1: 1,210.60 1,367.98 

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

T1: 1,210.60 1,367.98 

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau   

T1: 1,210.60 1,367.98 

    (iv) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

T1: 1,210.60 1,367.98 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

    (v) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,476.80 1,668.78 

  LANTIKAN KE GRED B31, B37 

  (G) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

   

    (ii) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

   

    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau 

   

      (iv) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

   

     (v) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan. 

   

    •   Gred B31 T1: 2,419.09 2,733.57 

    •   Gred B37 T1: 3,034.68 3,429.19 
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Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

  LANTIKAN KE GRED B41 

  (H) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan  

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T1: 1,704.20 1,925.75 

    (v) ijazah sarjana muda yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; 
atau  

T1: 1,704.20 1,925.75 

      (vi) ijazah sarjana muda 
kepujian daripada institusi-
institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T3: 1,887.88 2,133.30 

  LANTIKAN KE GRED B43 

  (I) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 

T1: 3,019.16 3,411.65 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau  

T1: 3,019.16 3,411.65 

     (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

T1: 3,019.16 3,411.65 

    (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

T1: 3,019.16 3,411.65 

    (v) ijazah sarjana muda yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

T1: 3,019.16 3,411.65 

    (vi) ijazah sarjana muda 
kepujian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan. 

T1: 3,019.16 3,411.65 

  LANTIKAN KE GRED B47, B51, B53 

  (J) mempunyai bakat, kebolehan dan daya 
kreativiti; dan 

   

   (a) (i) mempunyai pengalaman 
yang telah terbukti dan 
diakui mutunya dalam 
bidang kebudayaan; atau 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

    (ii) Sijil Pelajaran Malaysia 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau  

   

      (iii) Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

   

    (iv) diploma dalam bidang 
pentadbiran awam yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau  

   

    (v) diploma dalam bidang 
sebaran am yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan 
mempunyai pengalaman 
dalam bidang kebudayaan; 
atau  

   

    (vi) ijazah sarjana muda yang 
diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan; atau 

   

    (vii) ijazah sarjana muda 
kepujian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan mempunyai 
pengalaman dalam bidang 
kebudayaan. 

   

   •   Gred B47 T1: 4,388.40 4,958.89 

   •   Gred B51 T1: 4,936.65 5,578.41 

   •   Gred B53 T1: 5,206.60 5,883.46 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

16 Artis Budaya                                                 
Gred B17, B27/28, 
B31/32 

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti yang telah terbukti 
dan diakui mutunya dalam bidang 
kebudayaan. 

   

       •   Gred B17 T1: 827.94 935.57 

       •   Gred B27 T12: 1,942.65 2,195.19 

        •   Gred B31 T1: 2,419.09 2,733.57 

17 Ahli Fotografi                                                  
Gred B11, B17/18, 
B21/22, B25/26, B27/28, 
B31/32, B37/38 

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti di bidang seni foto 
dan/atau kamera filem atau seni 
lukis; atau 

   

     •   Gred B11 T1: 742.26 838.75 

     •   Gred B17  T1: 827.94 935.57 

     •   Gred B21  T4: 1,933.58 2,184.95 

     •   Gred B25  T1: 2,214.90 2,502.84 

     •   Gred B27 T5: 1,476.80 1,668.78 

      •   Gred B31  T4: 2,714.02 3,066.84 

      •   Gred B37 T1: 3,034.68 3,429.19 

     (ii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang fotografi 
(Photographer) atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti dalam bidang seni 
foto dan/atau kamera filem atau 
seni lukis; atau 

   

        •   Gred B17  T2: 879.37 993.69 

     (iii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang fotografi (Senior 
Photographer) atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti dalam bidang seni 
foto dan/atau kamera filem atau 
seni lukis; atau 

      

      •   Gred B17  T3: 930.80 1,051.80 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

     (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
fotografi (Photographer) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta mempunyai bakat, 
kebolehan dan daya kreativiti di 
bidang seni foto dan/atau kamera 
filem atau seni lukis; atau  

   

      •   Gred B17  T3: 930.80 1,051.80 

     (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang 
fotografi (Senior Photographer) 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya serta mempunyai 
bakat, kebolehan dan daya kreativiti 
di bidang seni foto dan/atau kamera 
filem atau seni lukis. 

      

      •   Gred B17  T4: 982.23 1,109.92 

18 Jurusolek                                                        
Gred B11, B17/18, 
B21/22, B25/26 

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan 
daya kreativiti yang telah terbukti 
dan diakui mutunya dalam bidang 
seni solek; atau  

   

      •   Gred B11 T1: 742.26 838.75 

      •   Gred B17  T1: 827.94 935.57 

      •   Gred B21  T1: 1,733.93 1,959.34 

      •   Gred B25 T4: 2,514.39 2,841.26 

     (ii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang Juruestetik atau 
Pendandan Rambut atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta mempunyai bakat, kebolehan 
dan daya kreativiti yang telah 
terbukti dan diakui mutunya dalam 
bidang seni solek; atau 

      

      •   Gred B17  T2: 879.37 993.69 

  
 
 
 
 

      



31/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

     (iii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang Juruestetik atau 
Pendandan Rambut atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta mempunyai bakat, kebolehan 
dan daya kreativiti yang telah 
terbukti dan diakui mutunya dalam 
bidang seni solek; atau 

      

        •   Gred B17  T3: 930.80 1,051.80 

     (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
Juruestetik atau Pendandan Rambut 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya mempunyai 
bakat, kebolehan dan daya kreativiti 
yang telah terbukti dan diakui 
mutunya dalam bidang seni solek; 
atau 

      

      •   Gred B17  T3: 930.80 1,051.80 

     (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang 
Juruestetik atau Pendandan Rambut 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya mempunyai 
bakat, kebolehan dan daya kreativiti 
yang telah terbukti dan diakui 
mutunya dalam bidang seni solek. 

      

        •   Gred B17  T4: 982.23 1,109.92 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
SAINS (C) 
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Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SAINS (C)  

19 Pegawai Meteorologi                                        
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang sains 
atmosfera atau oseanografi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang matematik 
atau fizik atau geofizik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (iii) ijazah sarjana dalam bidang 
meteorologi atau bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,359.60 2,666.35 

      (iv) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang meteorologi atau bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T11: 2,635.12 2,977.69 

20 Penolong Pegawai 
Meteorologi                      
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan mendapat prinsipal dalam 
subjek Fizik dan Matematik pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

   (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

   (iii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
elektrik (perhubungan atau kuasa) 
atau kejuruteraan mekanik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 

   (iv) diploma dalam bidang sains 
komputer atau kimia industri yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.  

T6: 1,547.89 1,749.12 
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Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

21 Pembantu Meteorologi                                    
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 

22 Pegawai Kawalan Alam 
Sekitar                                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia 
hayat, kaji hayat, fizik atau ekologi 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains (Alam 
Sekitar) yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,992.24 2,251.23 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam, Mekanik, Kimia, Elektrik 
atau Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 2,084.08 2,355.01 

23 Penolong Pegawai 
Kawalan Alam Sekitar 
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
awam, mekanik atau elektrik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 

      (ii) diploma dalam bidang mikrobiologi 
atau kimia industri yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  

T6: 1,547.89 1,749.12 

24 Pegawai Sains                                               
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang berkaitan  
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

25 Penolong Pegawai Sains                                   
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan mendapat prinsipal dalam 
subjek Matematik atau Sains; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (ii) diploma dalam bidang sains yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 
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      (iii) diploma dalam teknologi makmal 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,481.34 1,673.91 

      (iv) diploma dalam bidang kimia 
industri atau mikrobiologi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

26 Pembantu Makmal                                         
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 

27 Pegawai Galian                                                 
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang perlombongan, 
mineral atau kaji logam yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 2,084.08 2,355.01 

28 Pegawai Kimia Bumi                                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

29 Pegawai Kaji Bumi 
(Geofizik/Kaji Bumi) 
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kaji bumi, 
geofizik, fizik (geofizik) atau kaji 
bumi (geofizik) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

30 Penolong Pegawai 
Galian                                
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma kejuruteraan dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

31 Penolong Pegawai Kimia 
Bumi                             
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (ii) diploma dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 
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      (iii) diploma dalam bidang kimia 
industri yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

32 Pembantu Galian                                            
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam salah satu daripada subjek 
Matematik, Fizik, Kimia, Sains 
Paduan atau Sains Am pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,224.19 1,383.33 

33 Pembantu Kaji Bumi                                      
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam salah satu daripada subjek 
Matematik, Fizik, Kimia, Sains 
Paduan, Sains Am atau Geografi 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) sijil dalam bidang ukur tanah yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,224.19 1,383.33 

34 Pegawai Teknologi 
Makanan                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang sains 
makanan dan pemakanan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada Universiti Putra 
Malaysia atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T4: 1,992.24 2,251.23 

35 Penolong Pegawai 
Teknologi Makanan                                       
Gred C27, C32, C38           

(a) (i) diploma dalam bidang teknologi 
makanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

36 Pegawai Penyediaan 
Makanan                   
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan  daripada 
UiTM atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 
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37 Penolong Pegawai 
Penyediaan Makanan 
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma dalam bidang institutional 
catering and management yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada  
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,481.34 1,673.91 

38 Pegawai Makmal Filem                                 
Gred C41, C44, C48, 
C52 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

39 Penolong Pegawai 
Makmal Filem  
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,215.14 1,373.11 

  

 

  (ii) diploma dalam bidang kimia 
industri yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

40 Pembantu Makmal Filem                                
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENDIDIKAN (D) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D) 

41 Pegawai Perkhidmatan 
Pendidikan Siswazah                                                           
Gred DG41, DG44, 
DG48, DG52, DG54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
serta Diploma Pendidikan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 1,786.30 2,018.52 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan serta 
Diploma Pendidikan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,967.20 2,222.94 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan serta 
Diploma Pendidikan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,057.65 2,325.14 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta Diploma 
Pendidikan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 2,148.10 2,427.35 

      (v) Ijazah Sarjana Muda Senibina yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan serta Diploma Pendidikan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T8: 2,329.00 2,631.77 

      (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta Diploma 
Pendidikan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T10: 2,509.90 2,836.19 

      (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan dan Diploma 
Pendidikan serta menjadi Ahli 
Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T11: 2,600.35 2,938.40 

      (viii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia serta Diploma 
Pendidikan. 

T12: 2,690.80 3,040.60 
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42 
  

Pegawai Perkhidmatan 
Pendidikan Lepasan 
Diploma                                                        
Gred DGA29, DGA32, 
DGA34, DGA38 
  

(a) (i) diploma dalam bidang perguruan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada maktab-maktab perguruan 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,405.71 1,588.45 

  (ii) diploma dalam bidang berkenaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta Sijil Kursus 
Perguruan Lepas Diploma atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,535.79 1,735.44 

      (iii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
atau pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan serta Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan. 

T4: 1,600.83 1,808.94 

43 Guru Bahasa                                                      
Gred DG41, DG44, 
DG48, DG52 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,876.75 2,120.73 

44 
  

Pegawai Pendidikan 
Pengajian Tinggi                                                         
Gred DH29, DH31/32, 
DH33/34, DH41/42, 
DH43/44, DH47/48, 
DH51/52, DH53/54 
  

LANTIKAN KE GRED DH29 

(a) (i) diploma dalam bidang pendidikan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,405.71 1,588.45 

     (ii) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T2: 1,470.75 1,661.95 

       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan]. 

T3: 1,535.79 1,735.44 
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      (iii)  diploma dalam bidang pertanian/ 
kejuruteraan/ seni bina/ ukur bahan/ 
ukur tanah/ ukur bangunan/ seni 
bina landskap/ perancangan bandar 
dan wilayah yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,535.79 1,735.44 

       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan].  

T4: 1,600.83 1,808.94 

    LANTIKAN KE GRED DH31 

    (a) (i) diploma dalam bidang pendidikan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi 
tempatan atau maktab-maktab 
perguruan tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 2,416.06 2,730.15 

      (ii) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 2,416.06 2,730.15 

       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan]. 

T2: 2,514.37 2,841.24 

      (iii)  diploma dalam bidang pertanian/ 
kejuruteraan/ seni bina/ ukur bahan/ 
ukur tanah/ ukur bangunan/ seni 
bina landskap/ perancangan bandar 
dan wilayah yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 2,416.06 2,730.15 
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       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan]. 

T2: 2,514.37 2,841.24 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang ditetapkan; dan 

   

     (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED DH33 

    (a) (i) diploma dalam bidang pendidikan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi 
tempatan atau maktab-maktab 
perguruan tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 3,005.94 3,396.71 

      (ii) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 3,005.94 3,396.71 

       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan]. 

T2: 3,104.25 3,507.80 

      (iii)  diploma dalam bidang pertanian/ 
kejuruteraan/ seni bina/ ukur bahan/ 
ukur tanah/ ukur bangunan/ seni 
bina landskap/ perancangan bandar 
dan wilayah yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 3,005.94 3,396.71 

 
 
 
 
 
 

       



41/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

       [Calon-calon yang memiliki Sijil 
Kursus Perguruan Lepas Diploma 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau maktab-
maktab perguruan tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya akan dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan]. 

T2: 3,104.25 3,507.80 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang ditetapkan; dan 

   

     (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED DH41 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,876.75 2,120.73 

        [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T4: 1,967.20 2,222.94 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian 
dengan pendidikan daripada 
institusi-institusi  pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T4: 1,967.20 2,222.94 

      (iii)  Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,967.20 2,222.94 

       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T5: 2,057.65 2,325.14 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 1,967.20 2,222.94 

      [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T5: 2,057.65 2,325.14 
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   (v) ijazah sarjana muda dalam bidang 
kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur 
tanah/ ukur bangunan/ seni bina 
landskap/ perancangan bandar dan 
wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,057.65 2,325.14 

      [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T6: 2,148.10 2,427.35 

      (vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T7: 2,238.55 2,529.56 

       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T8: 2,329.00 2,631.77 

      (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T9: 2,419.45 2,733.98 

       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T10: 2,509.90 2,836.19 

      (viii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
serta menjadi Ahli Penuh Badan-
badan Ikhtisas Perakaunan yang 
diiktiraf oleh kerajaan; atau 

T10: 2,509.90 2,836.19 

       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T11: 2,600.35 2,938.40 

      (ix) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia; atau 

T11: 2,600.35 2,938.40 

       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T12: 2,690.80 3,040.60 

      (x) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T8: 2,329.00 2,631.77 
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       [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T9: 2,419.45 2,733.98 

      (xi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T11: 2,600.35 2,938.40 

        [Calon-calon yang memiliki 
Diploma Pendidikan hendaklah 
dibayar satu tangga gaji lebih tinggi 
daripada gaji yang ditetapkan]. 

T12: 2,690.80 3,040.60 

    LANTIKAN KE GRED DH43, DH47, DH51, DH53 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

   

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian 
dengan pendidikan daripada 
institusi-institusi  pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

   

      (iii)  Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

   

      (v) ijazah sarjana muda dalam bidang 
kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur 
tanah/ ukur bangunan/ seni bina 
landskap/ perancangan bandar dan 
wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

      (vi) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 
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      (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

      (viii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
serta menjadi Ahli Penuh Badan-
badan Ikhtisas Perakaunan yang 
diiktiraf oleh kerajaan; atau 

   

      (ix) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia; atau 

   

      (x) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

   

      (xi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

   

      •   Gred DH43 T1: 2,982.99 3,370.78 

      •   Gred DH47 T1: 4,355.00 4,921.15 

      •   Gred DH51 T1: 4,900.47 5,537.53 

      •   Gred DH53 T1: 5,167.64 5,839.43 

      Calon-calon di atas yang memiliki Diploma 
Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga 
gaji lebih tinggi daripada gaji yang 
ditetapkan. 

      

      •   Gred DH43 T2: 3,133.27 3,540.60 

      •   Gred DH47 T2: 4,558.16 5,150.72 

      •   Gred DH51 T2: 5,103.63 5,767.10 

      •   Gred DH53 T2: 5,370.80 6,069.00 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang ditetapkan; dan 

   

     (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan. 

   

45 Pensyarah UiTM                                     
Gred DM41, DM45/46, 
DM51/52, DM53/54, 
Khas 

 LANTIKAN KE GRED DM41 

  (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,876.74 2,120.72 
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      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T2: 1,967.19 2,222.92 

      (iii)  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 2,057.64 2,325.13 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,238.54 2,529.55 

      (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau  

T6: 2,328.99 2,631.76 

      (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta menjadi Ahli Penuh Badan-
badan Ikhtisas Perakaunan yang 
diiktiraf oleh kerajaan; atau 

T7: 2,419.44 2,733.97 

      (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T8: 2,509.89 2,836.18 

     LANTIKAN KE GRED DM45 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 2,546.05 2,877.04 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 2,546.05 2,877.04 
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      (iii)  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T4: 2,821.57 3,188.37 

     LANTIKAN KE GRED DM51 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (iii)  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang istimewa mutunya; 
dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

     LANTIKAN KE GRED DM53 (PROFESOR MADYA) 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 
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      (iii)  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang sangat istimewa 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

     LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 6,595.99 7,189.63 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

 6,595.99 7,189.63 

      (iii)  ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

 6,595.99 7,189.63 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang terkemuka 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

46 Penolong Pensyarah 
UiTM                        
Gred DM29, DM32, 
DM34 

(a) (i) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,237.83 1,398.75 

      (ii)  diploma dalam bidang sains 
kesetiausahaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,237.83 1,398.75 
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      (iii)  diploma dalam bidang kejuruteraan, 
seni bina atau ukur bahan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,563.03 1,766.22 

      (iv) diploma dalam bidang seni lukis 
dan seni reka yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,758.15 1,986.71 

47 
  

Pensyarah Universiti                               
Gred DS45, DS51/52, 
DS53/54, Khas 

LANTIKAN KE GRED DS45 

(a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 2,546.05 2,877.04 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 2,546.05 2,877.04 

      (iii)  Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
dan diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 2,546.05 2,877.04 

      (iv) kelayakan Perubatan Veterinar 
yang berdaftar sebagai Doktor 
Veterinar di bawah Jadual II 
Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 
1974 dan diploma lanjutan dalam 
bidang berkenaan yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T4: 2,821.57 3,188.37 

      (v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T4: 2,821.57 3,188.37 
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    LANTIKAN KE GRED DS51 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (iii)  Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
dan diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (iv) kelayakan Perubatan Veterinar 
yang berdaftar sebagai Doktor 
Veterinar di bawah Jadual II 
Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 
1974 dan diploma lanjutan dalam 
bidang berkenaan yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      (v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 4,573.47 5,168.02 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang istimewa mutunya; 
dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED DS53 (PROFESOR MADYA) 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 
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      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      (iii)  Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
dan diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      (iv) kelayakan Perubatan Veterinar 
yang berdaftar sebagai Doktor 
Veterinar di bawah Jadual II 
Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 
1974 dan diploma lanjutan dalam 
bidang berkenaan yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      (v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 4,842.03 5,471.49 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang sangat istimewa 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) 

    (a) (i) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 6,595.99 7,189.63 
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      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Lembaga Arkitek 
Malaysia; atau 

 6,595.99 7,189.63 

      (iii)  Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
dan diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

 6,595.99 7,189.63 

      (iv) kelayakan Perubatan Veterinar 
yang berdaftar sebagai Doktor 
Veterinar di bawah Jadual II 
Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 
1974 dan diploma lanjutan dalam 
bidang berkenaan yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

 6,595.99 7,189.63 

      (v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

 6,595.99 7,189.63 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang terkemuka 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

48 
  

Pensyarah Perubatan                                         
Gred DU45, DU51/52, 
DU53/54, Khas 

LANTIKAN KE GRED DU45 

(a) (i) ijazah dalam bidang perubatan dan 
sekurang-kurangnya diploma 
lanjutan dalam bidang berkenaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta telah berdaftar penuh dengan 
Majlis Perubatan Malaysia; atau 

T1: 2,857.75 3,229.26 

      (ii)  ijazah dalam bidang perubatan dan 
kelayakan kepakaran dalam bidang 
perubatan yang diiktiraf oleh 
kerajaan serta telah berdaftar penuh 
dengan Majlis Perubatan Malaysia. 

T2: 3,010.82 3,402.23 
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    LANTIKAN KE GRED DU51 

    (a) (i) ijazah dalam bidang perubatan dan 
sekurang-kurangnya diploma 
lanjutan dalam bidang berkenaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta telah berdaftar penuh dengan 
Majlis Perubatan Malaysia; atau 

T1: 4,994.40 5,643.67 

      (ii)  ijazah dalam bidang perubatan dan 
kelayakan kepakaran dalam bidang 
perubatan yang diiktiraf oleh 
kerajaan serta telah berdaftar penuh 
dengan Majlis Perubatan Malaysia. 

T1: 4,994.40 5,643.67 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik atau perubatan yang 
istimewa mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED DU53 (PROFESOR MADYA) 

    (a) (i) ijazah dalam bidang perubatan dan 
sekurang-kurangnya diploma 
lanjutan dalam bidang berkenaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta telah berdaftar penuh dengan 
Majlis Perubatan Malaysia; atau 

T1: 5,319.30 6,010.81 

      (ii)  ijazah dalam bidang perubatan dan 
kelayakan kepakaran dalam bidang 
perubatan yang diiktiraf oleh 
kerajaan serta telah berdaftar penuh 
dengan Majlis Perubatan Malaysia. 

T1: 5,319.30 6,010.81 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik atau perubatan yang 
sangat istimewa mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 
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  LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) 

  (a) (i) ijazah dalam bidang perubatan dan 
sekurang-kurangnya diploma 
lanjutan dalam bidang berkenaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta telah berdaftar penuh dengan 
Majlis Perubatan Malaysia; atau 

 6,595.99 7,189.63 

    (ii)  ijazah dalam bidang perubatan dan 
kelayakan kepakaran dalam bidang 
perubatan yang diiktiraf oleh 
kerajaan serta telah berdaftar penuh 
dengan Majlis Perubatan Malaysia. 

 6,595.99 7,189.63 

    dan     

  (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik atau perubatan yang 
terkemuka mutunya; dan 

   

    (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

49 
  

Pensyarah Pergigian                                            
Gred DUG45, 
DUG51/52, DUG53/54, 
Khas 

LANTIKAN KE GRED DUG45 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan sekurang-kurangnya 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Majlis Pergigian 
Malaysia; atau 

T1: 2,835.67 3,204.31 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan kelayakan kepakaran 
dalam bidang pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan serta telah 
berdaftar penuh dengan Majlis 
Pergigian Malaysia. 

T2: 2,927.51 3,308.09 

    LANTIKAN KE GRED DUG51 

    (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan sekurang-kurangnya 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Majlis Pergigian 
Malaysia; atau 

T1: 4,992.31 5,641.31 
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      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan kelayakan kepakaran 
dalam bidang pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan serta telah 
berdaftar penuh dengan Majlis 
Pergigian Malaysia. 

T1: 4,992.31 5,641.31 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang istimewa mutunya; 
dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED DUG53 (PROFESOR MADYA) 

    (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan sekurang-kurangnya 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Majlis Pergigian 
Malaysia; atau 

T1: 5,258.09 5,941.64 

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan kelayakan kepakaran 
dalam bidang pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan serta telah 
berdaftar penuh dengan Majlis 
Pergigian Malaysia. 

T1: 5,258.09 5,941.64 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang sangat istimewa 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

    LANTIKAN KE GRED KHAS (PROFESOR) 

    (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan sekurang-kurangnya 
diploma lanjutan dalam bidang 
berkenaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
penuh dengan Majlis Pergigian 
Malaysia; atau 

 6,595.99 7,189.63 
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      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Pembedahan 
Pergigian dan kelayakan kepakaran 
dalam bidang pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan serta telah 
berdaftar penuh dengan Majlis 
Pergigian Malaysia. 

 6,595.99 7,189.63 

      dan     

    (b) (i) membuktikan tahap kecemerlangan 
akademik yang terkemuka 
mutunya; dan 

   

      (ii) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
yang berkenaan. 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
EKONOMI (E) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN EKONOMI (E) 

50 Pegawai Ehwal Ekonomi 
Gred E41, E44, E48, 
E52, E54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,693.06 1,913.16 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,873.96 2,117.57 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,054.86 2,321.99 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,326.21 2,628.62 

     (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,326.21 2,628.62 

     (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta menjadi Ahli 
Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T9: 2,416.66 2,730.83 

      (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,507.11 2,833.03 

51 Penolong Pegawai Ehwal 
Ekonomi                       
Gred E27, E32, E38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 
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      (iv) diploma ikhtisas dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,537.30 1,737.15 

52 Pembantu Ehwal 
Ekonomi  
Gred E17, E22, E26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 821.89 928.74 

      (ii) Sijil Institut Pertanian atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T8: 1,171.26 1,323.52 

53 Pegawai Latihan  
Gred E41, E44, E48, 
E52, E54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 1,693.06 1,913.16 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,873.96 2,117.57 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,054.86 2,321.99 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,326.21 2,628.62 

      (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,326.21 2,628.62 

      (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta menjadi Ahli 
Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T9: 2,416.66 2,730.83 

      (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,507.11 2,833.03 

54 Penolong Pegawai 
Latihan 
Gred E27, E32, E38 

(a) (i) diploma dalam bidang perakaunan, 
pengajian perniagaan atau 
pengajian bank yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 
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      (ii) sijil dalam bidang pengajian 
perniagaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta mempunyai pengalaman kerja 
yang luas dalam bidang berkaitan 
serta memiliki sijil mengajar; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iii) Licentiate Institute of Chartered 
Secretaries and Administrators 
(UK) dalam bidang pentadbiran 
kewangan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T8: 1,670.40 1,887.55 

55 Pembantu Pegawai 
Latihan  
Gred E17, E22, E26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia dengan 
kepujian dalam subjek Perdagangan 
pada peringkat peperiksaan tersebut 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 821.89 928.74 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia dalam 
perakaunan peringkat tertinggi; atau 

T5: 1,021.53 1,154.33 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang-bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 1,021.53 1,154.33 

      (iv) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang-bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,071.44 1,210.73 

56 Perangkawan 
Gred E41, E44, E48, 
E52, E54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang ekonomi atau statistik atau 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan dari institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,873.96 2,117.57 

      (ii) Associateship Institute of 
Statisticians, London atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T3: 1,873.96 2,117.57 

      (iii) ijazah sarjana dalam bidang 
ekonomi atau statistik atau bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 2,235.76 2,526.41 
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57 Penolong Pegawai 
Perangkaan 
Gred Gred E27, E32, 
E36  

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

    (ii) diploma dalam bidang perangkaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

58 Pembantu Perangkaan                                           
Gred E17, E22, E26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 821.89 928.74 

59 
  

Pengajar Kraf 
Gred E11, E17/18, E22 

LANTIKAN KE GRED E11 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/ Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/ Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 737.36 833.22 

      (ii) berpelajaran di peringkat sekolah 
rendah bantuan penuh kerajaan 
serta berpengalaman dalam bidang 
kraftangan selama 3 tahun dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T1: 737.36 833.22 

  LANTIKAN KE  GRED E17 

  (a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu ada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 6 
tahun pengalaman dalam bidang 
berkaitan; atau 

T1: 821.89 928.74 

    (ii) berpelajaran di peringkat sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan dan berpengalaman dalam 
bidang kraftangan selama 9 tahun 
dan berkebolehan bertutur, 
membaca dan menulis dalam 
Bahasa Malaysia dengan 
memuaskan; atau 

T1: 821.89 928.74 
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    (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan lulus 
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu 
(termasuk Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 821.89 928.74 

    (iv) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang seni kraf atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan lulus Bahasa 
Malaysia/ Bahasa Melayu 
(termasuk Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 871.80 985.13 

    (v) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang seni kraf atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan lulus Bahasa 
Malaysia/ Bahasa Melayu 
(termasuk Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 921.71 1,041.53 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
SISTEM MAKLUMAT (F) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 

60 Pegawai Teknologi 
Maklumat 
Gred F41, F44, F48, F52, 
F54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang sains komputer dan 
teknologi maklumat yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 1,899.01 2,145.88 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Komputer yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 2,082.69 2,353.44 

      (iii) ijazah sarjana dalam bidang sains 
komputer, teknologi maklumat atau 
kejuruteraan komputer yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 2,358.21 2,664.78 

      (iv) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang sains komputer, teknologi 
maklumat atau kejuruteraan 
komputer yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 2,633.73 2,976.11 

61 Penolong Pegawai 
Teknologi Maklumat 
Gred F29, F32, F38 

(a) (i) diploma dalam bidang sains 
komputer atau teknologi   
maklumat yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,544.86 1,745.69 

      (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
elektronik  (komputer) yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada  
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau  kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T2: 1,611.41 1,820.89 

62 Juruteknik Komputer 
Gred FT17, FT22, FT26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus 
subjek elektrik atau elektronik atau 
teknologi maklumat pada peringkat 
peperiksaan tersebut atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T1: 843.06 952.66 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 894.49 1,010.77 
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      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 945.92 1,068.89 

      (iv) sijil dalam bidang teknologi 
maklumat atau prosesan data yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 1,100.21 1,243.24 

      (v) sijil dalam bidang kejuruteraan 
elektronik (komputer) yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

  
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PERTANIAN (G) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 

63 Pegawai Pertanian 
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pertanian atau Sains Hortikultur 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,965.81 2,221.37 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia atau 
biokimia yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 1,965.81 2,221.37 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang pertanian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 2,056.26 2,323.57 

64 Penolong Pegawai 
Pertanian 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang pertanian 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

65 Pembantu Pertanian 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Institut Pertanian, Kementerian 
Pertanian atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T8: 1,174.28 1,326.94 

66 Pegawai Perikanan       
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian yang diiktiraf oleh 
kerajaan dalam bidang berkaitan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,875.36 2,119.16 

     (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Perikanan) atau Pertanian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T4: 1,965.81 2,221.37 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Laut, Awam atau Elektrik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T5: 2,056.26 2,323.57 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Arkitek Laut 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 2,146.71 2,425.78 
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67 Penolong Pegawai 
Perikanan 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang perikanan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T6: 1,538.81 1,738.86 

      (ii) diploma dalam bidang sains nautika 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

68 Pembantu Perikanan 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 874.82 988.55 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 924.73 1,044.94 

69 Pegawai Veterinar 
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
atau ijazah dalam ilmu perubatan 
veterinar atau sains veterinar yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; dan   

T7: 2,237.16 2,527.99 

      (ii) berdaftar di bawah Seksyen 12(1) 
Akta Doktor Veterinar 1974 selaras 
dengan senarai kelayakan-
kelayakan di Bahagian 1 Jadual 
Kedua. 

      

70 Penolong Pegawai 
Veterinar 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang kesihatan 
haiwan dan penternakan atau sains 
veterinar yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 1,605.36 1,814.06 

71 Pembantu Veterinar 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf  setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) Sijil Veterinar daripada Institut 
Haiwan Kluang, Jabatan 
Perkhidmatan Haiwan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T8: 1,174.28 1,326.94 
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72 Pemelihara Hutan         
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Perhutanan) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T4: 1,965.81 2,221.37 

73 Penolong Pemelihara 
Hutan  
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang perhutanan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

74 Renjer Hutan 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf  setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mendapat Sijil  Perhutanan Renjer 
Hutan daripada institut latihan  
perhutanan  kerajaan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T4: 974.64 1,101.34 

      (ii) Sijil Perhutanan Renjer Hutan 
daripada Jabatan Perhutanan 
Semenanjung Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T8: 1,174.28 1,326.94 

75 Pengajar Membalak  
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan  serta lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T8: 1,174.28 1,326.94 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu 
(termasuk lulus  Ujian Lisan) pada 
peringkat pada peringkat 
peperiksaan tersebut;  

T8: 1,174.28 1,326.94 

      dan        

    (b) (i) Sijil Latihan Membalak daripada 
Sekolah Latihan Membalak yang 
diiktiraf oleh kerajaan serta 
mempunyai pengalaman selama 
tidak kurang dari 5 tahun dalam 
kerja perusahaan membalak bagi 
mereka yang mempunyai kelayakan 
Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau mempunyai 
pengalaman selama tidak kurang 
dari 2 tahun bagi mereka yang 
mempunyai kelayakan Sijil 
Pelajaran Malaysia. 
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76 Pengawas Hutan 
Gred G11, G14 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran serta Sijil 
Perhutanan Pengawas Hutan 
daripada sekolah latihan perhutanan 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 735.72 831.36 

      (ii) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran serta Sijil 
Perhutanan Pengawas Hutan 
daripada Jabatan Perhutanan 
Semenanjung Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T2: 776.56 877.51 

77 Pegawai Hidupan Liar 
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains dalam 
bidang zoologi atau biologi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau  

T1: 1,694.46 1,914.74 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang zoologi atau 
biologi yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,875.36 2,119.16 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Perhutanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T4: 1,965.81 2,221.37 

78 Penolong Pegawai 
Hidupan Liar 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,472.26 1,663.65 

      (ii) diploma dalam bidang sains atau 
perhutanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

79 Pembantu Hidupan Liar 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 
(Keutamaan akan diberi kepada 
calon yang mempunyai badan yang 
tegap dan tidak ada kecacatan 
pancaindera serta berkebolehan 
menggunakan senjata). 

T1: 824.91 932.15 
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80 Pembantu Hidupan Liar 
Rendah 
Gred G11, G14 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

T1: 735.72 831.36 

      (ii) mempunyai badan yang tegap dan 
tiada kecacatan pancaindera. 

      

81 Pengurus Taman/Ladang 
Gred G41, G44, G48, 
G52, G54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains dalam 
bidang sains semulajadi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau  

T1: 1,694.46 1,914.74 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang sains 
semulajadi yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T3: 1,875.36 2,119.16 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.  

T4: 1,965.81 2,221.37 

82 Penolong Pengurus 
Taman/Ladang 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,206.06 1,362.85 

  
 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,206.06 1,362.85 

      (iii) diploma dalam bidang sains gunaan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,472.26 1,663.65 

      (iv) diploma dalam bidang pertanian 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

83 Pembantu 
Taman/Ladang             
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 824.91 932.15 
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84 Pegawai Rancangan 
Tanah  
Gred G41, G44, G48, 
G52 

(a) (i) Pegawai sedang berkhidmat dalam 
perkhidmatan Penolong Pegawai 
Rancangan Tanah adalah layak 
dipertimbang oleh Pihak Berkuasa 
Melantik berkenaan untuk kenaikan 
pangkat secara lantikan ke jawatan 
Pegawai Rancangan Tanah Gred 
G41, tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan; dan 

T8: 2,327.61 2,630.20 

      (ii) lulus Peperiksaan Khas.       

85 Penolong Pegawai 
Rancangan Tanah 
Gred G27, G32, G36 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
perusahaan ladang yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T5: 1,472.26 1,663.65 

      (ii) diploma dalam bidang pertanian 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,538.81 1,738.86 

86 Penyelia Rancangan 
Tanah 
Gred G17, G22, G26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 874.82 988.55 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 924.73 1,044.94 

  
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
KEJURUTERAAN (J) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 

87 Arkitek 
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 2,271.93 2,567.28 

88 Penolong Pegawai 
Senibina                         
Gred J29, J36, J38 

(a) (i) diploma dalam bidang seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 

89 Pelukis Pelan 
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian Seni Lukis atau Lukisan 
Geometri pada peringkat 
peperiksaan tersebut; atau 

T1: 843.06 952.66 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang Pelukis Pelan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T2: 894.49 1,010.77 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang Pelukis Pelan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 945.92 1,068.89 

90 Arkitek Landskap 
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
Landskap yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

91 Penolong Arkitek 
Landskap 
Gred J29, J36, J38 

(a) (i) diploma dalam bidang seni bina 
landskap yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 

92 Juruteknik Landskap         
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) Sijil Institut Pertanian yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T8: 1,203.07 1,359.47 

      (ii) Sijil Senibina, Sijil Perancang 
Bandar dan Sijil Kejuruteraan 
Awam (Senibina) yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf denganya oleh 
kerajaan. 

T9: 1,254.50 1,417.59 
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93 Jurutera 
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

94 Penolong Jurutera 
Gred J29, J36, J38 

(a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 

95 Juruteknik                                            
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

96 Juruukur Bahan                                    
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Iijazah Sarjana Muda Ukur Bahan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

97 Penolong Juruukur 
Bahan                         
Gred J29, J36, J38  

(a) (i) diploma dalam bidang ukur bahan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 

98 Juruukur                                    
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

99 Penolong Juruukur                                  
Gred J29, J36, J38  

(a) (i) diploma dalam bidang ukur tanah 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 

100 Juruteknik Ukur                                   
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) sijil dalam bidang ukur tanah yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

101 Juruukur Bangunan              
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
ukur bangunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

102 Penolong Juruukur 
Bangunan                      
Gred J29, J36, J38  

(a) (i) diploma dalam bidang ukur 
bangunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,615.95 1,826.02 
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103 Jurukartografi                                     
Gred J41, J44, J48, J52 

(a) (i) Pegawai sedang berkhidmat dalam 
perkhidmatan Penolong Juruukur 
adalah layak dipertimbang oleh 
Pihak Berkuasa Melantik berkenaan 
untuk kenaikan pangkat secara 
lantikan ke jawatan Jurukartografi 
Gred J41, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah 
disahkan dalam perkhidmatan dan: 

T4: 2,363.77 2,671.06 

        (A) mempunyai pengalaman 
dalam bidang kartografi. 

   

104 Pegawai Perancang 
Bandar dan Desa                                         
Gred J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Perancang 
Bandar dan Wilayah yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 2,088.25 2,359.72 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta ijazah sarjana atau diploma 
lepas ijazah dalam bidang 
perancangan bandar atau bidang-
bidang lain berkaitan yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T5: 2,455.61 2,774.84 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
serta ijazah sarjana atau diploma 
lepas ijazah dalam bidang 
perancangan bandar atau bidang-
bidang lain berkaitan yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 2,271.93 2,567.28 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
dalam bidang geografi, ekonomi, 
sains sosial, antropologi atau 
perangkaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta ijazah sarjana atau 
diploma lepas ijazah dalam bidang 
perancangan bandar atau bidang-
bidang lain berkaitan yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 
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105 Penolong Pegawai 
Perancang Bandar dan 
Desa 
Gred J29, J36, J38 

(a) (i) diploma dalam bidang perancangan 
bandar dan wilayah yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T1: 1,549.40 1,750.82 

106 Juruteknik Perancang 
Bandar dan Desa 
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) sijil dalam bidang perancangan 
bandar dan wilayah yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi atau 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelayakan  yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

107 Pemeriksa Kilang dan 
Jentera 
Gred  J41, J44, J48, J52, 
J54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

108 Penolong Pemeriksa 
Kilang dan Jentera 
Gred  J29, J36, J38 

(a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 1,549.40 1,750.82 

109 Pembantu Pemeriksa 
Kilang dan Jentera 
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 843.06 952.66 

  

 

  (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

110 
  
  

Pembantu Pegawai 
Latihan Vokasional/ 
Penolong Pegawai 
Latihan Vokasional/ 
Pegawai Latihan 
Vokasional                    
Gred J17, J21/22, J29/30, 
J35/36, J37/38, J41/42, 
J43/44, J47/48, J51/52, 
J54 

LANTIKAN KE JAWATAN PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 
GRED J17 

(a) (i) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T9: 1,254.50 1,417.59 

  (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang-
bidang yang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T7: 1,151.64 1,301.35 

     (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang-
bidang yang berkaitan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T8: 1,203.07 1,359.47 
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     (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Peperiksaan Kemahiran Jabatan 
yang diiktiraf oleh kerajaan bagi 
ketukangan yang tiada piawaian 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T7: 1,151.64 1,301.35 

      (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mempunyai pengalaman dan 
kebolehan bekerja dalam 
perusahaan bagi ketukangan yang 
berkaitan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T7: 1,151.64 1,301.35 

  LANTIKAN KE JAWATAN PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 
GRED J21 

  (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; serta 

T1: 1,932.06 2,183.23 

    (ii) mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

   

    (iii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

  LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 
GRED J29 

  (a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan dalam 
bidang berkaitan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T1: 1,549.40 1,750.82 

  LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 
GRED J35 

  (a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan dalam 
bidang berkaitan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; dan 

T1: 2,733.69 3,089.07 
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    (ii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

  LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL 
GRED J37 

  (a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan dalam 
bidang berkaitan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; dan 

T1: 3,081.56 3,482.16 

    (ii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

  LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED J41 

  (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 2,088.25 2,359.72 

  LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED J43 

  (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; dan 

T1: 3,026.12 3,419.52 

   (ii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

    LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED J47 

    (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang kejuruteraan yang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; dan 

T1: 4,428.75 5,004.49 
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     (ii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

    LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED J51  

    (a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang kejuruteraan yang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; dan 

T1: 4,989.53 5,638.17 

      (ii) mempunyai tahap 
pengalaman/kemahiran dan 
kemampuan mengajar bidang-
bidang ketukangan berkenaan 
seperti yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik. 

   

111 Penguasa Bekalan Air 
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 843.06 952.66 

      (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

112 Merinyu Tali Air 
Gred J17, J22, J26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 843.06 952.66 

      (ii) Sijil Institut Pertanian atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T8: 1,203.07 1,359.47 

      (iii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,254.50 1,417.59 

  
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM  (K) 

113 Penguasa Bomba 
Gred KB41, KB44, 
KB48, KB52, KB54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,702.81 1,924.18 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,886.49 2,131.73 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,978.33 2,235.51 

     (iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,070.17 2,339.29 

     (v) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 2,162.01 2,443.07 

114 Penolong Penguasa 
Bomba 
Gred KB29, KB32, 
KB38 

(a) (i) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau  

T1: 1,508.75 1,704.89 

      (ii) Diploma Kejuruteraan atau Seni 
Bina yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf  dengannya.  

T2: 1,575.30 1,780.09 

115 Pegawai Bomba 
Gred KB17, KB22, 
KB24, KB26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 827.94 935.57 

116 
  

Penolong Penguasa 
Imigresen/ Penguasa 
Imigresen 
Gred KP27, KP32, 
KP38, KP41/42, KP44, 
KP48, KP52, KP54 

LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PENGUASA IMIGRESEN GRED 
KP27 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 
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      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

  LANTIKAN KE JAWATAN PENGUASA IMIGRESEN GRED KP41 

  (a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,691.67 1,911.59 

    (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T3: 1,872.57 2,116.00 

    (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
Undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T4: 1,963.02 2,218.21 

117 Pegawai Imigresen 
Gred KP17, KP22, KP26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

118 
  
  

Penolong Pegawai 
Pendaftaran/ Pegawai 
Pendaftaran 
Gred KP27, KP32, 
KP38, KP41/42, KP44, 
KP48, KP52, KP54 

LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN 
GRED KP27 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

 

  (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan.  

T5: 1,470.75 1,661.95 

  LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP41 

  (a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,691.67 1,911.59 
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    (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T3: 1,872.57 2,116.00 

    (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh  kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T4: 1,963.02 2,218.21 

119 Pembantu Pendaftaran 
Gred KP17, KP22, KP26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

120 Pegawai Pertahanan 
Awam 
Gred KP41, KP44, 
KP48, KP52, KP54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,691.67 1,911.59 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,872.57 2,116.00 

      (iii) bekas Penolong Penguasa Polis 
Diraja Malaysia atau Kapten 
Angkatan Tentera Malaysia atau 
yang setaraf dengannya dan telah 
disahkan dalam jawatan tersebut 
serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik. 

T1: 1,691.67 1,911.59 

121 Penolong Pegawai 
Pertahanan Awam 
Gred KP27, KP32, KP38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iv) bekas Inspektor Polis Diraja 
Malaysia atau Leftenan Angkatan 
Tentera Malaysia atau yang setaraf 
dengannya dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 1,204.55 1,361.14 
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122 
  

Pembantu Pertahanan 
Awam 
Gred KP17, KP22, KP26 
  

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 820.38 927.03 

  (ii) bekas anggota polis atau tentera 
yang berpangkat Koperal dan ke 
atas dan telah disahkan dalam 
jawatan tersebut serta mempunyai 
rekod perkhidmatan yang baik dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T1: 820.38 927.03 

123 Pegawai Keselamatan 
Gred KP41, KP44, 
KP48, KP52, KP54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,691.67 1,911.59 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,872.57 2,116.00 

      (iii) bekas Penolong Penguasa Polis 
Diraja Malaysia atau Kapten 
Angkatan Tentera Malaysia atau 
yang setaraf dengannya dan telah 
disahkan dalam jawatan tersebut 
serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik. 

T1: 1,691.67 1,911.59 

124 Penolong Pegawai 
Keselamatan 
Gred KP27, KP32, KP38 
  

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iv) bekas Inspektor Polis Diraja 
Malaysia atau Leftenan Angkatan 
Tentera Malaysia atau yang setaraf 
dengannya dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 1,204.55 1,361.14 
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125 Pembantu Keselamatan 
Gred KP17, KP22, KP26 
  

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 820.38 927.03 

     (ii) bekas anggota polis atau tentera 
yang berpangkat Koperal dan ke 
atas dan telah disahkan dalam 
jawatan tersebut serta mempunyai 
rekod perkhidmatan yang baik dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T1: 820.38 927.03 

126 Pengawal Keselamatan 
Gred KP11, KP14 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau  

T1: 740.62 836.90 

      (ii) bekas Konstabel Polis Diraja 
Malaysia atau Prebet Angkatan 
Tentera Malaysia yang telah 
disahkan dalam jawatan tersebut 
serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T1: 740.62 836.90 

127 Penguasa Penjara 
Gred KX41, KX44, 
KX48, KX52, KX54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,702.81 1,924.18 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,886.49 2,131.73 

128 Penolong Penguasa 
Penjara 
Gred KX27, KX32, 
KX38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya.  

T5: 1,481.34 1,673.91 

129 Pegawai Penjara 
Gred KX17, KX20, 
KX22, KX24, KX26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 827.94 935.57 
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130 Pegawai Perhubungan 
Preman 
Gred KP19, KP22 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran  atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang berkaitan; atau  

T1: 1,147.08 1,296.20 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu 
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang berkaitan; atau  

T1: 1,147.08 1,296.20 

      (iii) bekas anggota polis atau tentera 
yang sekurang-kurangnya 
berpangkat Koperal atau Sarjan dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang berkaitan. 

T1: 1,147.08 1,296.20 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) 

131 Pegawai Undang-undang 
Gred L41, L44, L48, 
L52, L54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,989.45 2,248.08 

    (ii) lulus Peperiksaan Akhir Peguam 
(Bar Final Examination). 

T1: 1,989.45 2,248.08 

132 Penolong Pegawai 
Undang-undang 
Gred L29, L32, L38 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,472.26 1,663.65 

  

  (ii) diploma dalam bidang undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan.  

T4: 1,671.91 1,889.26 

133 Pembantu Tadbir 
(Undang-undang) 
Gred L17, L22, L26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 823.40 930.44 

134 
  

Jurubahasa 
Gred L17, L22, L26 

Jurubahasa Melayu 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) dan kepujian Bahasa 
Inggeris pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau  

T1: 823.40 930.44 

      (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan kepujian Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk 
lulus Ujian Lisan) dan kepujian 
Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia; atau 

T9: 1,222.68 1,381.63 

    

 

(iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) dan kepujian Bahasa 
Inggeris pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia. 

T9: 1,222.68 1,381.63 
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    Jurubahasa Selain Bahasa Melayu 

    (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) dan kepujian Bahasa 
Inggeris pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau  

T1: 823.40 930.44 

      (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan kepujian Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk 
lulus Ujian Lisan) dan kepujian 
Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia; atau 

T9: 1,222.68 1,381.63 

      (iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) dan kepujian Bahasa 
Inggeris pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia; 

T9: 1,222.68 1,381.63 

      dan        

    (b) (i) Lulus Ujian Lisan bahasa/dialek 
berkaitan yang dikendalikan oleh 
Pihak Berkuasa Melantik. 

      

135 Pegawai Syariah 
Gred LS41, LS44, LS48, 
LS52, LS54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
Syariah yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
serta 

T1: 1,989.45 2,248.08 

  

  (ii) Diploma Lanjutan Undang-undang 
dan Pentadbiran Kehakiman Islam 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada Universiti Islam 
Antarabangsa atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau  

      

   

(iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang (Syariah) yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada Universiti 
Islam Antarabangsa atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 1,989.45 2,248.08 

136 Penolong Pegawai 
Syariah 
Gred LS27, LS32, LS38 

(a) (i) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,206.06 1,362.85 
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  (ii) diploma dalam bidang pengajian 
Islam (syariah) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.  

T5: 1,472.26 1,663.65 

137 Pembantu Syariah 
Gred LS17, LS22, LS26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
lulus dalam subjek Bahasa Arab 
(Komunikasi atau Tinggi) dan 
kepujian dalam subjek Al-Quran 
dan Sunnah atau Syariah Islamiah. 

T1: 823.40 930.44 

  
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 
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Gaji Permulaan (RM) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 

138 Pegawai Tadbir dan 
Diplomatik 
Gred M41, M44, M48, 
M52, M54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau  

T1: 1,993.63 2,252.80 

      (ii) ijazah sarjana yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 2,269.15 2,564.14 

      (iii) ijazah doktor falsafah (PhD) yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T7: 2,544.67 2,875.48 

  
 
 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 
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Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 

139 Pegawai Tadbir 
Gred N41, N44, N48, 
N52, N54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 1,690.28 1,910.02 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,871.18 2,114.43 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
Undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T4: 1,961.63 2,216.64 

140 Penolong Pegawai 
Tadbir  
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

   

(iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

   

(iv) diploma dalam bidang pengurusan 
harta benda yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,537.30 1,737.15 

141 Pembantu Setiausaha 
Pejabat/Setiausaha 
Pejabat 
Gred N17, N22, 
N27/28, N32, N36 

LANTIKAN KE GRED N17 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan lulus 
ujian masuk mengambil trengkas 
atau nota rintas (note taking) 
dengan kederasan 20 p.s.m. 
daripada rencana dan menaip 
salinan trengkas sederas 15 p.s.m. 
dengan kesalahan tidak melebihi 
4%.  

T2: 870.29 983.43 

      (Keutamaan diberi kepada calon 
yang berkebolehan mengendalikan 
komputer). 
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  LANTIKAN KE GRED N27 

  (a) (i) Diploma Sains Kesetiausahaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

    (ii) Diploma Pengurusan dan Teknologi 
Pejabat daripada UiTM atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan.   

T5: 1,470.75 1,661.95 

142 Pembantu Tadbir 
(Perkeranian/Operasi) 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

  

   (Keutamaan diberi kepada calon 
yang berkebolehan  mengendalikan 
komputer dan/atau mengambil 
trengkas). 

     

143 Penyelia Jeti 
Gred N3, N12 

(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 709.59 801.84 

  

  (ii) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T2: 750.43 847.99 

144 Penghantar Notis 
Gred N3, N12 

(a) (i) Pegawai sedang berkhidmat dalam 
perkhidmatan Pembantu Am 
Pejabat adalah layak dipertimbang 
oleh Pihak Berkuasa Melantik 
berkenaan untuk kenaikan pangkat 
secara lantikan ke jawatan 
Penghantar Notis Gred N3, 
tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan dan:- 

      

    (A) berpelajaran di peringkat 
sekolah menengah rendah 
bantuan penuh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau  

T1: 709.59 801.84 
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    (B) Penilaian Menengah 
Rendah/Sijil Rendah 
Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T2: 750.43 847.99 

    (C)  lulus Peperiksaan Khas. T1: 709.59 801.84 

   dan    

  (b) (i) mempunyai lesen menunggang 
motosikal yang sah. 

   

145 Pembantu 
Kamera/Pemandu 
Gred N3, N12 

(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 709.59 801.84 

  

  (ii) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan;  

T2: 750.43 847.99 

   dan        

  (b) (i) memiliki lesen memandu kelas D 
atau E2 atau E1 atau E yang sah 
dan tanpa catatan kesalahan oleh 
kerajaan serta mempunyai 
pengalaman memandu selepas 
memiliki lesen tersebut selama 
tidak kurang dari 1 tahun [kecuali 
lesen memandu dalam tempoh 
percubaan (P)]. 

      

146 Pembantu Am Pejabat  
Gred N1, N4 

(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah 
rendah bantuan penuh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan.  

T2: 689.99 779.69 

147 Penyelamat 
Gred N1, N12 

(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 649.15 733.54 

  
  (ii) mempunyai Sijil Pertolongan 

Cemas yang diiktiraf oleh kerajaan 
dan berkebolehan berenang. 

T3: 730.83 825.84 
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148 Bentara Mesyuarat        
Gred N27, N32 

(a) (i) bekas Penolong Penguasa Polis 
Diraja Malaysia atau Kapten 
Angkatan Tentera Malaysia yang 
telah menamatkan perkhidmatan  
tersebut serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

149 Bentara Parlimen          
Gred N11, N14 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T2: 750.43 847.99 

150 Pemeriksa Cap Jari 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

151 Juruaudio Visual                      
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
memiliki lesen memandu kelas D; 
atau 

T1: 820.38 927.03 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
berpengalaman mengendalikan 
peralatan yang berkait rapat dengan 
alat-alat elektronik siaran serta 
berkebolehan memasang, 
menyelenggara dan membaiki 
kerosakan kecil serta memiliki 
lesen memandu kelas D; atau 

T2: 870.29 983.43 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang perekabentuk 
multimedia atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
memiliki lesen memandu kelas D; 
atau 

T2: 870.29 983.43 

      (iv) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Kemahiran Malaysia Tahap 3 
dalam bidang perekabentuk 
multimedia atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
memiliki lesen memandu kelas D. 

T3: 920.20 1,039.83 

152 Operator Wayarles 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Bahasa Inggeris pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 820.38 927.03 
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153 Pengurus Stesen 
Gred N19, N22, N26 

(a) (i) Pegawai sedang berkhidmat dalam 
perkhidmatan Pembantu Tadbir 
(Perkeranian/Operasi) adalah layak 
dipertimbang oleh Pihak Berkuasa 
Melantik berkenaan untuk kenaikan 
pangkat secara lantikan ke jawatan 
Pengurus Stesen Gred N19, 
tertakluk kepada kekosongan 
jawatan, apabila telah disahkan 
dalam perkhidmatan; dan 

T1: 1,000.36 1,130.41 

  

  (ii) lulus peperiksaan Sijil Pengurus 
Stesen yang dikeluarkan oleh 
pentadbiran Keretapi Tanah 
Melayu. 

      

154 Penyelia Jurupakaian 
Gred N17, N20, N22 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/ Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Melayu/ Bahasa Malaysia pada 
peringkat peperiksaan tersebut, 
mempunyai pengalaman dan 
kebolehan yang terkemuka 
mutunya dalam bidang berkaitan 
yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik; atau 

T1: 820.38 927.03 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut, mempunyai pengalaman 
dalam bidang berkaitan yang 
ditetapkan oleh Pihak Berkuasa 
Melantik; atau 

T1: 820.38 927.03 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
pada peringkat peperiksaan tersebut 
dan mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
jahitan dan pembuatan pakaian atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T2: 870.29 983.43 

      (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
pada peringkat peperiksaan tersebut 
dan mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 3 dalam bidang 
jahitan dan pembuatan pakaian atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T3: 920.20 1,039.83 
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155 Peniup Kaca 
Gred N17, N20, N22 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan serta lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman dan 
kebolehan yang terkemuka 
mutunya dalam bidang berkaitan 
yang ditetapkan oleh Pihak 
Berkuasa Melantik; atau 

T1: 820.38 927.03 

      (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu 
(termasuk lulus  Ujian Lisan) pada 
peringkat peperiksaan tersebut atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang berkaitan yang ditetapkan 
oleh Pihak Berkuasa Melantik. 

T1: 820.38 927.03 

156 Pegawai Khidmat 
Pelanggan 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

157 Pengawas Pemulihan 
Gred N1, N4 

(a) (i) berpelajaran di peringkat sekolah 
rendah bantuan penuh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa Melayu 
dengan memuaskan dan 
mempunyai pengalaman 
berkhidmat dalam bidang berkaitan; 
atau  

T1: 649.15 733.54 

      (ii) bekas anggota Polis Diraja 
Malaysia atau Angkatan Tentera 
Malaysia yang telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik, berkebolehan mengajar 
latihan jasmani dan berkawad dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T10: 1,016.71 1,148.88 

158 Pegawai Penguatkuasa 
Gred N41, N44, N48, 
N52, N54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,690.28 1,910.02 
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  (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,871.18 2,114.43 

   

(iii) bekas Penolong Penguasa Polis 
Diraja Malaysia atau Kapten 
Angkatan Tentera Malaysia atau 
yang setaraf dengannya dan telah 
disahkan dalam jawatan tersebut 
serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik. 

T1: 1,690.28 1,910.02 

159 Penolong Pegawai 
Penguatkuasa 
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

   

(iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T5: 1,470.75 1,661.95 

  

  (iv) bekas Inspektor Polis Diraja 
Malaysia atau Leftenan Angkatan 
Tentera Malaysia atau yang setaraf 
dengannya dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 1,204.55 1,361.14 

160 Pembantu Penguatkuasa 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 820.38 927.03 

  

  (ii) bekas anggota Polis Diraja 
Malaysia atau Angkatan Tentera 
Malaysia yang berpangkat Koperal 
ke atas dan telah disahkan dalam 
jawatan tersebut serta mempunyai 
rekod perkhidmatan yang baik dan 
berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis dalam Bahasa 
Malaysia dengan memuaskan. 

T1: 820.38 927.03 

161 Pegawai Penerbitan 
Gred N41, N44, N48, 
N52, N54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau Diploma Sebaran Am daripada 
UiTM atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 1,690.28 1,910.02 
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      (ii) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya serta Diploma 
Percetakan daripada London 
College of Printing atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T2: 1,780.73 2,012.22 

      (iii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,871.18 2,114.43 

162 Penolong Pegawai 
Penerbitan                     
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

   

(iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

163 Pembantu Penerbitan 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 820.38 927.03 

  

  (ii) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 1,069.93 1,209.02 

   

(iii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T9: 1,219.66 1,378.22 

      (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk 
lulus Ujian Lisan) dan kepujian 
Bahasa Inggeris, Bahasa Cina atau 
Bahasa Tamil pada peringkat 
peperiksaan tersebut; atau 

T1: 820.38 927.03 
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      (v) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mendapat kepujian dalam Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk 
lulus Ujian Lisan) dan kepujian 
Bahasa Inggeris pada peringkat 
peperiksaan tersebut serta 
penguasaan bahasa yang tinggi 
dalam bahasa-bahasa lain yang 
berkenaan. 

T1: 820.38 927.03 

164 Operator Kamera Offset/ 
Pembuat Plet 
Gred N17, N22 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan mempunyai 
pengalaman dan kebolehan yang 
terkemuka dalam bidang berkaitan; 
atau 

T1: 820.38 927.03 

   

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang berkaitan. 

T1: 820.38 927.03 

165 Penolong Operator 
Kamera 
Gred N11, N14 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T2: 750.43 847.99 

 
      (Keutamaan diberi kepada calon 

yang mempunyai pengalaman luas 
dalam bidang berkaitan). 

      

166 Pegawai Penyelidik 
Sosial 
Gred N41, N44, N48, 
N52 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,871.18 2,114.43 

167 Penolong Pegawai 
Penyelidik Sosial          
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

   
(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

  (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

168 Pembantu Penyelidik 
Sosial 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 
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169 Jurubahasa Serentak 
Gred N41, N44, N48, 
N52 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T1: 1,690.28 1,910.02 

   

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; 

T3: 1,871.18 2,114.43 

    dan        

  

  (iii) berkebolehan bertutur, membaca 
dan menulis serta menterjemah 
secara serentak daripada Bahasa 
Melayu ke Bahasa Arab atau 
Bahasa Inggeris atau Bahasa 
Perancis atau bahasa-bahasa lain 
yang berkaitan dan sebaliknya. 

      

170 Pengurus Asrama 
Gred N41, N44 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,690.28 1,910.02 

   

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,871.18 2,114.43 

171 Penolong Pengurus 
Asrama 
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

   
(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

  (iii) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya.  

T5: 1,470.75 1,661.95 

172 Penyelia Asrama 
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 820.38 927.03 

   

(ii) pegawai-pegawai sedang 
berkhidmat dalam perkhidmatan 
Penolong Jururawat atau 
perkhidmatan Pendidikan yang 
telah disahkan dalam perkhidmatan. 

T1: 820.38 927.03 

173 Pembantu Pengurusan 
Murid 
Gred N17, N22 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

        



96/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

174 Tukang Masak              
Gred N17, N22, N26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan 
(keutamaan kepada calon yang 
lulus subjek Ekonomi Rumah 
Tangga peringkat Sijil Pelajaran 
Malaysia); atau 

T1: 820.38 927.03 

   

(ii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang penyediaan makanan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T3: 920.20 1,039.83 

  

  (iii) sijil dalam bidang hotel dan 
katering daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,219.66 1,378.22 

175 Penghulu 
Gred NP27, NP32, 
NP36, NP40 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
mempunyai pengalaman tidak 
kurang dari 10 tahun dalam bidang 
yang berkaitan, terlibat dalam 
aktiviti kemasyarakatan dan 
sukarela serta berpengetahuan luas 
dalam pembangunan masyarakat, 
adat istiadat, agama dan 
sosiobudaya tempatan; atau 

T3: 1,337.65 1,511.54 

  

  (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T6: 1,537.30 1,737.15 

  
  (iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T6: 1,537.30 1,737.15 

  

  (iv) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T10: 1,803.50 2,037.96 

  

  (v) diploma dalam bidang pengurusan 
harta benda yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T11: 1,870.05 2,113.16 
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       (Calon dengan kelayakan 
STPM/STAM atau diploma 
disyaratkan mempunyai 
pengalaman tidak kurang dari 5 
tahun dalam bidang yang berkaitan, 
terlibat dalam aktiviti 
kemasyarakatan dan sukarela serta 
berpengetahuan luas dalam 
pembangunan masyarakat, adat 
istiadat, agama dan sosiobudaya 
tempatan). 

      

176 Penolong Pegawai Tanah 
Gred NT27, NT32, NT36 
(Pemakaian di 
Semenanjung sahaja) 

(a) (i) sijil dalam bidang perancang bandar 
dan wilayah yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
(ukur tanah atau perancang bandar 
dan wilayah) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang ukur tanah 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,537.30 1,737.15 

      (iv) diploma dalam bidang perancangan 
bandar dan wilayah yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,537.30 1,737.15 

177 Penolong Pegawai 
Tadbir Tanah 
Gred N27, N32, N36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

  (ii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

178 Penolong Pegawai Tanah 
Gred NT17, NT22, 
NT31/32, NT36 
(Pemakaian di Sarawak 
sahaja) 

LANTIKAN KE GRED NT17 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian subjek Matematik pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T1: 820.38 927.03 
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(ii) sijil dalam bidang perancangan 
bandar dan wilayah yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T6: 1,069.93 1,209.02 

      (iii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
(ukur tanah atau perancangan 
bandar dan wilayah) yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada politeknik-
politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,219.66 1,378.22 

    LANTIKAN KE GRED NT31 

    (a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 2,413.04 2,726.74 

      (ii) diploma dalam bidang pengurusan 
harta benda yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; 

T1: 2,413.04 2,726.74 

      dan     

    (b) (i) mempunyai pengalaman selama 
tidak kurang dari 10 tahun dalam 
bidang berkaitan. 

   

179 Pembantu Tadbir Tanah 
Gred N17, N22, N26 
(Pemakaian di Sabah 
sahaja) 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

  
 
 

      

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENCEGAHAN (P) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENCEGAHAN (P) 

180 Penolong Pegawai 
Siasatan/ Pegawai 
Siasatan                        
Gred P29, P31/32, 
P37/38, P41/42, P43/44, 
P47/48, P51/52, P53/54 

LANTIKAN KE GRED P29 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam, perakaunan, pengajian 
perniagaan atau undang-undang 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,482.85 1,675.62 

    (ii) diploma dalam bidang 
kejuruteraan/ukur bahan/seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T2: 1,549.40 1,750.82 

  LANTIKAN KE GRED P31 

  (a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam, perakaunan, pengajian 
perniagaan atau undang-undang 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 2,681.90 3,030.55 

    (ii) diploma dalam bidang 
kejuruteraan/ukur bahan/seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 

T1: 2,681.90 3,030.55 

    dan     

  (b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan. 

   

  LANTIKAN KE GRED P37 

  (a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam, perakaunan, pengajian 
perniagaan atau undang-undang 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 3,245.00 3,666.85 

    (ii) diploma dalam bidang 
kejuruteraan/ukur bahan/seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 

T1: 3,245.00 3,666.85 
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    dan     

  (b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan. 

   

  LANTIKAN KE GRED P41 

  (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 2,060.28 2,328.12 

    (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T2: 2,162.52 2,443.65 

    (iii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
kejuruteraan/ ukur bahan/seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 2,264.76 2,559.18 

    (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,469.24 2,790.24 

    (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T5: 2,469.24 2,790.24 

    (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta menjadi Ahli 
Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T6: 2,571.48 2,905.77 

    (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T7: 2,673.72 3,021.30 

  LANTIKAN KE GRED P43, P47, P51, P53 

  (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

   

   (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 
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   (iii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
kejuruteraan/ukur bahan/seni bina 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

   (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

   (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

   

   (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan serta menjadi Ahli 
Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

   

   (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia;  

   

   dan     

  (b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang-bidang 
berkenaan serta terbukti 
kemampuannya. 

   

   •   Gred P43 T1: 3,377.00 3,816.01 

   •   Gred P47 T1: 4,571.78 5,166.11 

   •   Gred P51 T1: 5,208.33 5,885.41 

    •   Gred P53 T1: 5,680.61 6,419.09 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 

181 
  

Pegawai Penyelidik 
Gred Q41, Q43/44, 
Q47/48, Q51/52, Q53/54 

LANTIKAN KE GRED Q41 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang sains yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T1: 1,899.01 2,145.88 

      (ii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
pertanian atau perikanan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T2: 1,990.85 2,249.66 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 2,082.69 2,353.44 

      (iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,266.37 2,561.00 

      (v) ijazah sarjana dalam bidang sains 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T6: 2,358.21 2,664.78 

      (vi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang sains daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan. 

T9: 2,633.73 2,976.11 

  LANTIKAN KE GRED Q43, Q47, Q51, Q53 

  (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang sains yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

   

    (ii) ijazah sarjana muda dalam bidang 
pertanian atau perikanan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 
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    (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

    (iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

    (v) ijazah sarjana dalam bidang sains 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

   

    (vi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang sains daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan. 

   

    dan     

  (b) (i) telah terbukti kemampuan dari segi 
pengalaman dan sumbangan kepada 
bidang penyelidikan dan 
pembangunan (R&D). 

   

     •   Gred Q43 T1: 3,020.56 3,413.23 

     •   Gred Q47 T1: 4,424.58 4,999.78 

     •   Gred Q51 T1: 4,978.40 5,625.59 

     •   Gred Q53 T1: 5,251.13 5,933.78 

182 Penolong Pegawai 
Penyelidik 
Gred Q27, Q32, Q36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dan mendapat prinsipal dalam 
subjek Matematik atau Ilmu Sains; 
atau 

T1: 1,207.58 1,364.57 

      (ii) diploma dalam bidang sains yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T5: 1,473.78 1,665.37 

      (iii) Diploma Kejuruteraan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,540.33 1,740.57 
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      (iv) Diploma Sains Veterinar/Haiwan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T7: 1,606.88 1,815.77 

183 Pembantu Penyelidik 
Gred Q17, Q22, Q26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 823.40 930.44 

  

  (ii) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T7: 1,122.86 1,268.83 

  
  (iii) Sijil Institut Pertanian atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T8: 1,172.77 1,325.23 

184 Pegawai Pemeriksa 
Paten 
Gred Q41, Q44, Q48, 
Q52, Q54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,899.01 2,145.88 

  

  (ii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 2,082.69 2,353.44 

  

  (iii) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 2,358.21 2,664.78 

  

  (iv) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 2,633.73 2,976.11 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) 

185 Penjaga Jentera Elektrik 
Gred R17, R22, R24 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan; dan  

T1: 1,166.74 1,318.42 

  

 (ii) sekurang-kurangnya mempunyai 
sijil AO (Sistem Pepasangan 
Kilang-kilang) yang dikeluarkan 
oleh Suruhanjaya Tenaga atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

      

186 Pemandu Enjin 
(Keretapi Bukit Bendera) 
Gred R9, R12 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan; dan  

T1: 721.02 814.75 

  (ii) berkebolehan menjalankan bidang 
kerja seperti yang ditetapkan. 

      

187 Tukang K1 
Gred R17, R24 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan; atau  

T1: 1,166.74 1,318.42 

     (ii) pekerja-pekerja dalam 
perkhidmatan Pekerja Awam, 
Pekerja Awam Khas, Pemandu 
Kenderaan, Operator Loji dan 
Pemandu/ Operator Jentera 
Pemunggah yang telah disahkan 
dalam perkhidmatan;  

T1: 1,166.74 1,318.42 

   dan        

 

 

(b) (i) mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
ketukangan yang berkenaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

      

 

 

  (ii) lulus Ujian Kemahiran dalam 
bidang ketukangan yang berkenaan 
(sama ada yang mempunyai atau 
tidak mempunyai piawaian Jabatan 
Pembangunan Kemahiran) yang 
dijalankan atau diperaku oleh Ketua 
Jabatan/ Perkhidmatan sebagai 
setaraf dengan Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2. 

      

188 Tukang K2 
Gred R11, R22 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan; atau  

T1: 892.54 1,008.57 

 

 

 (ii) pekerja-pekerja dalam 
perkhidmatan Pekerja Awam, 
Pekerja Awam Khas, Pemandu 
Kenderaan, Operator Loji dan 
Pemandu/ Operator Jentera 
Pemunggah yang telah disahkan 
dalam perkhidmatan; 

T1: 892.54 1,008.57 
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   dan        

  

(b) (i) mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
ketukangan yang berkenaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

      

  

  (ii) lulus Ujian Kemahiran dalam 
bidang ketukangan yang berkenaan 
(sama ada yang mempunyai atau 
tidak mempunyai piawaian Jabatan 
Pembangunan Kemahiran) yang 
dijalankan atau diperaku oleh Ketua 
Jabatan/Perkhidmatan sebagai 
setaraf dengan Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2. 

      

189 Tukang K3 
Gred R9, R14 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah rendah bantuan penuh 
kerajaan; atau  

T2: 761.86 860.90 

  

  (ii) pekerja-pekerja dalam 
perkhidmatan Pekerja Awam, 
Pekerja Awam Khas, Pemandu 
Kenderaan, Operator Loji dan 
Pemandu/ Operator Jentera 
Pemunggah yang telah disahkan 
dalam perkhidmatan; 

T2: 761.86 860.90 

    dan        

  

(b) (i) mempunyai Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2 dalam bidang 
ketukangan yang berkenaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

      

  

  (ii) lulus Ujian Kemahiran dalam 
bidang ketukangan yang berkenaan 
(sama ada yang mempunyai atau 
tidak mempunyai piawaian Jabatan 
Pembangunan Kemahiran) yang 
dijalankan atau diperaku oleh Ketua 
Jabatan/ Perkhidmatan sebagai 
setaraf dengan Sijil Kemahiran 
Malaysia Tahap 2. 

      

190 Pemandu/Operator 
Jentera Pemunggah 
Gred R3, R14, R16 

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah 
bantuan penuh kerajaan;  

T3: 783.10 884.90 

  (ii) memiliki lesen memandu Kelas 
E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang 
dikeluarkan oleh Jabatan 
Pengangkutan Jalan [kecuali lesen 
memandu dalam tempoh percubaan 
(P)] dan lesen yang berkaitan 
daripada Jabatan Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan; dan 

   

  

  (iii) berkebolehan memandu dan 
mengendalikan semua jenis jentera 
pemunggah dalam pelbagai saiz dan 
kekuatan. 
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191 Operator Loji                 
Gred R3, R8 

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah 
bantuan penuh kerajaan;  

T3: 783.10 884.90 

  (ii) sekurang-kurangnya memiliki Sijil 
Kecekapan Pemandu Enjin 
Pembakaran Dalam (IC) Gred II 
atau Sijil Kecekapan Pemandu 
Enjin Stim/ Dandang Gred II 
mengikut mana yang berkenaan 
yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan; dan 

   

  

  (iii) berkebolehan mengendalikan Loji 
Pembakaran Dalam 40-100 Kuasa 
Kuda atau Loji Stim/Dandang yang 
luas permukaan pembakarannya di 
bawah 100 kaki persegi yang mana 
berkenaan. 

      

192 Pekerja Awam Khas 
Gred R3, R6 

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah 
bantuan penuh kerajaan; dan  

T2: 742.26 838.75 

  
  (ii) berkebolehan menjalankan bidang 

kerja berkaitan yang diliputi oleh 
skim perkhidmatan ini. 

   

193 Pekerja Awam 
Gred R1, R4 

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah 
bantuan penuh kerajaan; dan  

T3: 729.19 823.98 

  
  (ii) berkebolehan menjalankan bidang 

kerja berkaitan yang diliputi oleh 
skim perkhidmatan ini. 

   

194 Pemandu Kenderaan 
Gred R3, R6 

(a) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah 
bantuan penuh kerajaan; 

      

  

  (ii) memiliki lesen memandu Kelas 
D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang 
dikeluarkan oleh Jabatan 
Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali 
lesen memandu dalam tempoh 
percubaan (P)]; dan 

      

  

  (iii) berkebolehan memandu, 
mengendali dan menyenggara 
kenderaan bermotor berkenaan 
yang diliputi oleh skim 
perkhidmatan ini.  

      

    •   Lesen D  T3: 783.10 884.90 

    •   Lesen E/E1/E2  T4: 823.94 931.05 

    •   Lesen F/H   T5: 864.78 977.20 

    •   Lesen G/I   T6: 905.62 1,023.35 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
SOSIAL (S) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 

195 Pegawai Hal Ehwal 
Islam 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
pengajian Islam yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,688.89 1,908.45 

     (ii) ijazah sarjana muda  kepujian 
dalam bidang pengajian Islam yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

196 Penolong Pegawai Hal 
Ehwal Islam 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan mendapat prinsipal dalam 
subjek Syariah, Usuluddin atau 
Bahasa Arab; atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) Syahadah Institut Tahfiz dan 
Latihan Al-Quran daripada Maahad 
Tahfiz Bahagian Agama, Jabatan 
Perdana Menteri atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iv) diploma dalam bidang pengajian 
Islam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

197 Pembantu Hal Ehwal 
Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dengan 
kepujian dalam subjek Agama 
Islam dan lulus Bahasa Arab; atau 

T1: 820.38 927.03 

      (ii) Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi 
Agama daripada sekolah agama 
bantuan penuh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

198 Pegawai Arkib 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

199 
  

Penolong Pegawai Arkib 
Gred S27, S32, S38 
  

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

        



109/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

200 Pembantu Arkib 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

201 Pembantu Pemuliharaan 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

202 Kurator 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang sosiologi, antropologi, 
sejarah, kaji purba, zoologi, sastera, 
seni lukis, seni reka, seni halus, seni 
bina, permuziuman atau konservasi 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (ii) ijazah sarjana dalam bidang 
permuziuman yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 2,141.14 2,419.49 

203 Penolong Kurator 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (ii) diploma dalam bidang seni lukis, 
seni reka, seni halus, seni bina, 
sains, permuziuman atau teknologi 
maklumat yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

204 Pembantu Muzium 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

        (Keutamaan akan diberi kepada 
calon yang mendapat kepujian 
dalam subjek Sejarah, 
Kesusasteraan, Sains, Geografi, 
Fizik, Kimia atau Biologi pada 
peringkat peperiksaan tersebut). 
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205 Pustakawan                    
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
Sains Pengajian Maklumat yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
UiTM (Pengurusan Perpustakaan 
dan Maklumat atau Pengurusan 
Pusat Sumber Maklumat) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
Diploma Lepasan Ijazah Sains 
Perpustakaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T4: 1,960.24 2,215.07 

      (iii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
Ijazah Sarjana Sains Perpustakaan 
dan Maklumat yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T4: 1,960.24 2,215.07 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Kepujian 
Sains Pengajian Maklumat yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
UiTM (Pengurusan Perpustakaan 
dan Maklumat atau Pengurusan 
Pusat Sumber Maklumat) atau 
kelayakan-kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya serta Sarjana 
Sains Perpustakaan dan Maklumat 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 2,231.59 2,521.70 

206 Penolong Pegawai 
Perpustakaan  
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (ii) Diploma Pengurusan Maklumat 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5 1,470.75 1,661.95 

207 Pembantu Perpustakaan  
Gred S17, S32, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

208 Pegawai Pembangunan 
Masyarakat                       
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 
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  (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

209 Penolong Pegawai 
Pembangunan 
Masyarakat 
Gred S27, S32, S38                               

  (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  

 

  (ii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iii) Diploma Pembangunan Manusia 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada Universiti Putra Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T6: 1,537.30 1,737.15 

210 Pembantu Pembangunan 
Masyarakat                  
Gred S17, S32, S38 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

211 Pegawai Belia dan Sukan 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

212 Penolong Pegawai Belia 
dan Sukan 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 
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213 Pembantu Belia dan 
Sukan 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

        (Keutamaan diberi kepada calon 
yang mempunyai pengalaman 
dalam kegiatan-kegiatan belia atau 
sukan). 

   

214 
  

Pegawai Perhubungan 
Perusahaan 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf  dengannya; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 

  (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,960.24 2,215.07 

      (iv) ijazah sarjana dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 2,231.59 2,521.70 

215 Penolong Pegawai 
Perhubungan Perusahaan 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

  
 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

216 Pembantu Perhubungan 
Perusahaan 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

217 Pegawai Penerangan 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 1,688.89 1,908.45 
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      (ii) Ijazah Sarjana Muda Komunikasi 
Massa dengan kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kemasyarakatan dengan kepujian 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iv) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

218 Penolong Pegawai 
Penerangan 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

     (iv) Diploma Komunikasi dan Media 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

219 Pembantu Penerangan 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

        (Keutamaan diberi kepada calon 
yang boleh bertutur dan menulis 
dengan baik dalam bahasa ibunda). 

   

220 Pegawai Perancang 
Bahasa 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T3: 1,869.79 2,112.86 

 
 
 
 

       



114/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

     (ii) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan mempunyai 
pengalaman tidak kurang dari 3 
tahun dalam penulisan bahasa dan 
sastera atau penyuntingan/ 
penterjemahan buku dalam Bahasa 
Melayu; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai pengalaman tidak 
kurang dari 9 tahun dalam 
penulisan bahasa dan sastera atau 
penyuntingan/ penterjemahan buku 
dalam Bahasa Melayu; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman tidak 
kurang dari 15 tahun dalam 
penulisan bahasa dan sastera atau 
penyuntingan/penterjemahan buku 
dalam Bahasa Melayu. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

221 Penolong Pegawai 
Perancang Bahasa 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai tidak kurang dari 6 
tahun pengalaman dalam penulisan 
bahasa dan sastera atau 
penyuntingan/ penterjemahan buku 
dalam Bahasa Melayu; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (iv) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.   

   

      (Gaji permulaan berdasarkan nilai 
taraf diploma berkenaan). 

T5: 1,470.75 1,661.95 

  T6: 1,537.30 1,737.15 

  T8: 1,670.40 1,887.55 
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222 Pegawai Psikologi 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang psikologi atau psikologi 
klinikal atau kaunseling yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang sains tingkahlaku berserta 
Diploma Psikologi Kaunseling 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

     (iii) ijazah sarjana dalam bidang 
psikologi atau psikologi klinikal 
atau kaunseling yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T7: 2,231.59 2,521.70 

      (iv) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang psikologi atau psikologi 
klinikal atau kaunseling yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T10: 2,502.94 2,828.32 

223 Penolong Pegawai 
Psikologi 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

        (Keutamaan lantikan akan diberi 
kepada calon yang mempunyai 
pengalaman mengenai masalah-
masalah kemasyarakatan dan 
mempunyai kemahiran bertutur 
dalam bahasa Cina, Tamil dan lain-
lain bahasa yang ditetapkan dari 
semasa ke semasa oleh kerajaan). 

   

224 Pegawai Antidadah 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T1: 1,688.89 1,908.45 
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      (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

225 Penolong Pegawai 
Antidadah 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

      (iii) diploma dalam bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

226 Pembantu Antidadah 
Gred S17, S22, S38 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

227 Pegawai Kesatria 
Gred S41, S44, S48, S52 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya dan mempunyai 
pengetahuan berhubung dengan 
peraturan-peraturan Angkatan 
Tentera Malaysia atau Polis Diraja 
Malaysia; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya dan 
mempunyai pengetahuan 
berhubung dengan peraturan-
peraturan Angkatan Tentera 
Malaysia atau Polis Diraja 
Malaysia; atau 

T3: 1,869.79 2,112.86 

      (iii) bekas Penolong Penguasa Polis 
Diraja Malaysia atau Kapten 
Angkatan Tentera Malaysia atau 
yang setaraf dengannya dan telah 
disahkan dalam jawatan tersebut 
serta mempunyai rekod 
perkhidmatan yang baik. 

T1: 1,688.89 1,908.45 

228 Penolong Pegawai 
Kesatria 
Gred S27, S32, S38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai pengetahuan 
berhubung dengan peraturan-
peraturan Angkatan Tentera 
Malaysia atau Polis Diraja 
Malaysia; atau  

T1: 1,204.55 1,361.14 
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      (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengetahuan 
berhubung dengan peraturan-
peraturan Angkatan Tentera 
Malaysia atau Polis Diraja 
Malaysia; atau 

T1: 1,204.55 1,361.14 

     (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya dan mempunyai 
pengetahuan berhubung dengan 
peraturan-peraturan Angkatan 
Tentera Malaysia atau Polis Diraja 
Malaysia; atau 

T5: 1,470.75 1,661.95 

      (iv) bekas Inspektor Polis Diraja 
Malaysia atau Leftenan Angkatan 
Tentera Malaysia atau yang setaraf 
dengannya dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 1,204.55 1,361.14 

229 Pembantu Kesatria 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
berkebolehan mengendalikan 
latihan kawad; atau  

T1: 820.38 927.03 

      (ii) bekas anggota Polis Diraja 
Malaysia atau Angkatan Tentera 
Malaysia yang berpangkat Koperal 
dan ke atas dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 820.38 927.03 

230 Jurulatih Kawad 
Gred S17, S22, S26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
berkebolehan mengendalikan 
latihan kawad; atau  

T1: 820.38 927.03 

      (ii) bekas anggota Polis Diraja 
Malaysia atau Angkatan Tentera 
Malaysia yang berpangkat Koperal 
dan ke atas dan telah disahkan 
dalam jawatan tersebut serta 
mempunyai rekod perkhidmatan 
yang baik. 

T1: 820.38 927.03 

231 Pegawai Berita 
Gred S41, S44, S48, S52, 
S54 

(a) (i) Diploma Sebaran Am yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada UiTM atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 
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     (ii) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,688.89 1,908.45 

      (iii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,869.79 2,112.86 

232 Pembantu 
Wartawan/Wartawan 
Gred S17, S27/28, S32 

LANTIKAN KE GRED S17      

 
(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 820.38 927.03 

  LANTIKAN KE GRED S27 

  (a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
mempunyai pengalaman dalam 
bidang kewartawanan selama tidak 
kurang dari 4 tahun; atau 

T2: 1,271.10 1,436.34 

      (ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dan mempunyai pengalaman dalam 
bidang kewartawanan selama tidak 
kurang dari 1 tahun; atau 

T2: 1,271.10 1,436.34 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 1,470.75 1,661.95 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) 
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233 Pegawai Perubatan  
Gred UD41, UD43/44, 
UD47/48, UD51/52, 
UD53/54 

LANTIKAN KE GRED UD41      

 

(a) (i) ijazah dalam ilmu perubatan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
telah berdaftar sementara atau 
penuh dengan Majlis Perubatan 
Malaysia; atau 

T6: 2,458.39 2,777.98 

 

  (ii) calon yang dilantik di bawah 
seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 
1971 dan telah memenuhi 
Peraturan-peraturan Perubatan 
seperti perenggan 12(1)(aa) serta 
telah berdaftar sementara dengan 
Majlis Perubatan Malaysia. 

T6: 2,458.39 2,777.98 

  LANTIKAN KE GRED UD43, UD47, UD51, UD53 

  (a) (i) ijazah dalam ilmu perubatan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
telah berdaftar sementara atau 
penuh dengan Majlis Perubatan 
Malaysia; atau 

   

      (ii) calon yang dilantik di bawah 
seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 
1971 dan telah memenuhi 
Peraturan-peraturan Perubatan 
seperti perenggan 12(1)(aa) serta 
telah berdaftar sementara dengan 
Majlis Perubatan Malaysia. 

   

      dan     

  (b) (i) mempunyai pengalaman berkaitan 
yang luas dalam bidang berkenaan. 

   

     •   Gred UD43 T1: 3,028.90 3,422.66 

     •   Gred UD47 T1: 4,431.54 5,007.64 

     •   Gred UD51 T1: 4,992.31 5,641.31 

     •   Gred UD53 T1: 5,258.09 5,941.64 

234 Pegawai Optometri 
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Optometri 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T1: 1,999.19 2,259.08 
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235 
  

Penolong Pegawai 
Perubatan 
Gred U29, U32, U36, 
U41/42, U44, U48, U52, 
U54 

LANTIKAN KE GRED U29 

(a) (i) Diploma Pembantu Perubatan 
daripada Kolej Pembantu Perubatan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
dengan Lembaga Pembantu 
Perubatan Malaysia. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

   LANTIKAN KE GRED U41 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
dengan Lembaga Pembantu 
Perubatan Malaysia. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

236 
  
  

Juru X-Ray                   
Gred U29, U32, U36, 
U41/42, U44, U48, U52, 
U54 

LANTIKAN KE GRED U29 

(a) (i) Diploma Radiografi atau 
Radioterapi daripada institusi-
institusi latihan Kementerian 
Kesihatan Malaysia yang diiktiraf 
oleh kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,493.44 1,687.59 

 

 

  (ii) Diploma daripada Society of 
Radiographer United Kingdom 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

   LANTIKAN KE GRED U41 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf olah 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

237 
  

Jururawat 
Gred U29, U32, U36, 
U41/42, U44, U48, U52, 
U54 

LANTIKAN KE GRED U29 

(a) (i) Diploma Kejururawatan daripada 
institusi-institusi latihan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya serta telah berdaftar 
dengan Lembaga Jururawat 
Malaysia. 

T6: 1,493.44 1,687.59 
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    LANTIKAN KE GRED U41 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf dengannya 
serta telah berdaftar dengan 
Lembaga Jururawat Malaysia. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

238 Juruteknologi Makmal 
Perubatan 
Gred U29, U32, U36, 
U38, U40 

(a) (i) Diploma Teknologi Makmal 
Perubatan daripada Kolej 
Teknologi Makmal Perubatan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

239 Jururawat Masyarakat 
Gred U19, U24, U26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; dan  

T7: 1,136.52 1,284.27 

      (ii) tamat dengan jayanya kursus 
latihan yang ditetapkan dan 
mendapat Sijil Jururawat 
Mayarakat yang diiktiraf oleh 
kerajaan serta telah berdaftar 
dengan Lembaga Jururawat 
Malaysia dan  Lembaga Bidan 
Malaysia. 

   

240 Atendan Kesihatan 
Gred U3, U12, U14 

(a) (i) tamat Tingkatan III sekolah 
menengah bantuan penuh kerajaan. 

T1: 709.59 801.84 

241 Pegawai Pemulihan 
Perubatan 
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang pemulihan perubatan yang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

242 Jurupulih Perubatan 
Gred U29, U32, U36, 
U38, U40 

(a) (i) Diploma Jurupulih Cara Kerja atau 
Diploma Fisioterapi daripada 
institusi-institusi latihan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T6: 1,493.44 1,687.59 

      (ii) Diploma Jurupulih Cara Kerja 
(Occupational Therapy) daripada 
London School of Occupational 
Therapy yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T7: 1,559.99 1,762.79 
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243 Pegawai Pergigian          
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) ijazah dalam ilmu pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya serta 
telah berdaftar dengan Majlis 
Pergigian Malaysia; atau 

T5: 2,366.55 2,674.20 

     (ii) ijazah dalam ilmu pergigian yang 
diiktiraf oleh kerajaan dan telah 
berdaftar dengan Majlis Pergigian 
Malaysia berdasarkan Seksyen 
12(3) Akta Pergigian 1971. 

T5: 2,366.55 2,674.20 

244 Juruteknologi Pergigian 
Gred U29, U32, U36, 
U38, U40 

(a) (i) Diploma Teknologi Pergigian 
daripada Sekolah Latihan Pergigian 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

245 Jururawat Pergigian 
Gred U29, U32, U36, 
U38, U40 

(a) (i) Diploma Kejururawatan Pergigian 
daripada Sekolah Latihan Pergigian 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

246 Pembantu Pembedahan 
Pergigian 
Gred U17, U22, U24 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan  

T1: 862.73 974.88 

      (ii) tamat dengan jayanya kursus 
latihan yang ditetapkan dan 
mendapat Sijil Kelayakan 
Pembantu Pembedahan Pergigian 
yang diiktiraf oleh kerajaan. 

   

247 Pegawai Farmasi 
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Farmasi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; dan  

T4: 2,274.71 2,570.42 

      (ii) telah berdaftar dengan Lembaga 
Farmasi Malaysia. 

   

248 Penolong Pegawai 
Farmasi 
Gred U29, U32, U36, 
U38, U40 

(a) (i) Diploma Pembantu Farmasi 
daripada Sekolah Latihan Pembantu 
Farmasi Kementerian Kesihatan 
Malaysia yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,493.44 1,687.59 

      (ii) diploma dalam bidang farmasi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

 
 

  



123/136 

Bil. Skim Perkhidmatan Syarat Lantikan 
Gaji Permulaan (RM) 

Sedia Ada (P1) Baharu (P1) 

249 
  

Penolong Pegawai 
Kesihatan 
Persekitaran/Pegawai 
Kesihatan Persekitaran 
Gred U29, U32, U36, 
U41/42, U44, U48, U52, 
U54 
  

LANTIKAN KE GRED U29 

(a) (i) Diploma Kesihatan Persekitaran 
daripada institusi-institusi latihan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
yang diiktiraf oleh kerajaan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,493.44 1,687.59 

   LANTIKAN KE GRED U41 

   (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf olah 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

250 Pembantu Kesihatan 
Awam 
Gred U17, U22, U24 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

T1: 862.73 974.88 

      (ii) tamat dengan jayanya kursus 
latihan yang ditetapkan dan 
mendapat Sijil Pembantu Kesihatan 
Awam yang diiktiraf oleh kerajaan. 

   

251 Juruteknik Perubatan 
Gred U19, U24, U26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut.  

T1: 827.94 935.57 

252 Pengajar 
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; dan 

T1: 1,999.19 2,259.08 

      (ii) telah berdaftar dengan Lembaga 
dalam bidang yang berkaitan (jika 
berkenaan). 

   

253 Pegawai Dietetik 
Gred U41, U44, U48, 
U52, U54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang ilmu kaji 
diet yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T1: 1,999.19 2,259.08 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
KEWANGAN (W) 
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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 

254 Akauntan  
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (ii) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

     (iv) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,529.37 2,858.19 

255 Penolong Akauntan  
Gred W27, W32, W36 

(a) (i) diploma dalam bidang pengajian 
perdagangan, pengajian bank atau 
pengajian perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T5: 1,475.29 1,667.08 

      (ii) Licentiate of Chartered of 
Secretaries and Administrators of 
United Kingdom dalam bidang 
kewangan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T8: 1,674.94 1,892.68 

256 Pembantu Akauntan 
 Gred W17, W22, W26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam subjek Matematik 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau  

T1: 821.89 928.74 

     (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Pertengahan (Simpan Kira-kira) 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T2: 871.80 985.13 

      (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Tertinggi (Perakaunan) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T5: 1,021.53 1,154.33 

      (iv) sijil dalam bidang pengurusan 
perniagaan atau penyimpan kira-
kira yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T9: 1,221.17 1,379.92 
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257 Juruaudit 
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,886.49 2,131.73 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

      (iii) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

      (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

      (v) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,529.37 2,858.19 

258 Penolong Juruaudit 
Gred W27, W32, W36 

(a) (i) diploma dalam bidang pengajian 
perakaunan, pengajian bank atau 
pengajian perdagangan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T5: 1,475.29 1,667.08 

      (ii) Licentiate of the Chartered Institute 
of Secretaries and Administrators 
of United Kingdom dalam bidang 
pentadbiran kewangan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T8: 1,674.94 1,892.68 

259 Pembantu Juruaudit 
Gred W17, W22, W26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam subjek Matematik 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau  

T1: 821.89 928.74 

     (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Pertengahan (Simpan Kira-kira) 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T2: 871.80 985.13 

     (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Tertinggi (Perakaunan) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T5: 1,021.53 1,154.33 
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      (iv) sijil dalam bidang pengurusan 
perniagaan atau penyimpan kira-
kira yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T10: 1,271.08 1,436.32 

260 Pegawai Penilaian 
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Pengurusan Harta Tanah) yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 2,070.17 2,339.29 

261 Penolong Pegawai 
Penilaian                      
Gred W27, W32, W36 

(a) (i) diploma dalam bidang pengurusan 
harta tanah atau pengurusan harta 
benda yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,541.84 1,742.28 

262 Pembantu Penilaian 
Gred W17, W22, W26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf  setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam  subjek Matematik 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau 

T1: 821.89 928.74 

      (ii) Sijil Penilaian Harta Tanah yang 
diiktiraf oleh kerajaan   daripada 
Institusi Penilaian Negara 
(INSPEN) atau   kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T9: 1,221.17 1,379.92 

263 Pegawai Kewangan 
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
perdagangan atau pengajian 
perniagaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau  

T1: 1,702.81 1,924.18 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam 
bidang perdagangan atau pengajian 
perniagaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 1,886.49 2,131.73 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 
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     (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

      (vi) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,529.37 2,858.19 

264 Pembantu Tadbir 
(Kewangan) 
Gred W17, W22, W26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam subjek Matematik 
atau Perdagangan atau Akaun pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau  

T1: 821.89 928.74 

     (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Pertengahan (Simpan Kira-kira) 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T2: 871.80 985.13 

     (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil 
Perdagangan Malaysia peringkat 
Tertinggi (Perakaunan) atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T5: 1,021.53 1,154.33 

      (iv) sijil dalam bidang pengurusan 
perniagaan atau penyimpan kira-
kira yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan. 

T9: 1,221.17 1,379.92 

265 Pegawai Penaksir          
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,886.49 2,131.73 

     (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,978.33 2,235.51 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 
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     (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

      (vi) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,529.37 2,858.19 

266 Penolong Pegawai 
Penaksir 
Gred W27, W32, W36 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,475.29 1,667.08 

267 Pembantu Penaksir 
Gred W17, W22, W26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam subjek Matematik 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut. 

T1: 821.89 928.74 

268 Penguasa Kastam 
Gred W41, W44, W48, 
W52, W54 

(a) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau  

T1: 1,702.81 1,924.18 

     (ii) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,886.49 2,131.73 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,978.33 2,235.51 

     (iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T8: 2,345.69 2,650.63 

     (vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

      (vii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T10: 2,529.37 2,858.19 
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269 Penolong Penguasa 
Kastam                         
Gred W27, W32, W36 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,209.09 1,366.27 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,209.09 1,366.27 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,475.29 1,667.08 

270 Pembantu Penguasa 
Kastam 
Gred W17, W22, W26  

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta 
kepujian dalam subjek Matematik 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut. 

T1: 821.89 928.74 

271 Pegawai Aktuari 
Gred W41, W44, W48, 
W52 

(a) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang 
sains aktuari atau sarjana dalam 
bidang yang sama yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya; atau 

T6: 2,162.01 2,443.07 

     (ii) Associateship (sehingga 1976) atau 
lulus semua peperiksaan Kumpulan 
‘A’ (mulai 1977) Institute of 
Actuaries, United Kingdom atau 
Associateship Society of Actuaries 
(USA & Canada) atau 
Associateship Institute of Actuaries 
of Australia; atau 

T6: 2,162.01 2,443.07 

     (iii) Associateship (mulai 1977) atau 
Fellowship (sehingga 1976) 
Institute of Actuaries, United 
Kingdom atau Fellowship Society 
of Actuaries (USA & Canada) atau 
Fellowship Institute of Actuaries of 
Australia atau Fellowship Faculty 
of Actuaries, Scotland; atau 

T9: 2,437.53 2,754.41 

      (iv) Fellowship (mulai 1977) Institute of 
Actuaries, United Kingdom. 

T11: 2,621.21 2,961.97 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
PENGUATKUASA MARITIM (X) 
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272 
  

Pegawai Penguatkuasa 
Maritim 
Gred X13, X16,  
X17/18, X20, X22, X24, 
X26 

LANTIKAN KE GRED X13  

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,423.50 1,608.56 

  
 

  (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau  

T1: 1,423.50 1,608.56 

      (iii) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam, undang undang, perakaunan, 
sains, sains perikanan, sains 
samudera, sains komputer dan 
penternakan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T4: 1,664.16 1,880.50 

      (iv) diploma kejuruteraan laut, 
kejuruteraan penerbangan, 
kejuruteraan mekanikal, 
kejuruteraan elektrikal 
(perhubungan), kejuruteraan jentera 
(teknologi marin), kejuruteraan 
elektrik, kejuruteraan elektronik, 
kejuruteraan mekatronik, 
kejuruteraan komputer, seni bina, 
ukur, ukur bahan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 1,766.40 1,996.03 

  LANTIKAN KE GRED X17  

  (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan; atau 

T1: 2,060.28 2,328.12 

   (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T2: 2,189.27 2,473.88 
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   (iii) ijazah sarjana muda kepujian 
bidang sains nautikal, sains 
samudera, pengajian kelautan 
(maritime studies), sains perikanan, 
alam sekitar, sains komputer, sains 
remote sensing dan geoinformatik 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T2: 2,189.27 2,473.88 

   (iv) ijazah sarjana muda kejuruteraan 
laut, kejuruteraan penerbangan, 
kejuruteraan mekanikal, 
kejuruteraan elektrikal 
(perhubungan), kejuruteraan jentera 
(teknologi marin), kejuruteraan 
elektrik, kejuruteraan elektronik, 
kejuruteraan mekatronik, 
kejuruteraan komputer, seni bina, 
ukur, ukur bahan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 2,318.26 2,619.63 

   (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T5: 2,576.24 2,911.15 

   (vi) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T5: 2,576.24 2,911.15 

   (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf  oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T6: 2,705.23 3,056.91 

   (viii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia. 

T7: 2,834.22 3,202.67 

273 Pegawai Lain-Lain 
Pangkat Penguatkuasa 
Maritim 
Gred X1, X2, X4, X6, 
X8, X10, X12 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T1: 897.00 1,013.61 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
POLIS (Y) 
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274 Pegawai Kanan Polis 
Gred YA13, YA16, 
YA18, YA20, YA22, 
YA24  

(a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 2,060.28 2,328.12 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T2: 2,189.27 2,473.88 

     (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang-bidang yang 
diperlukan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T3: 2,318.26 2,619.63 

     (iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 2,447.25 2,765.39 

     (v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 2,576.24 2,911.15 

     (vi) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas 
Perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan; atau 

T5: 2,576.24 2,911.15 

     (vii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan 
yang diiktiraf oleh kerajaan serta 
menjadi Ahli Penuh Badan-badan 
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf 
oleh kerajaan; atau 

T6: 2,705.23 3,056.91 

     (viii) Ahli Penuh Institut Akauntan 
Malaysia; atau 

T7: 2,834.22 3,202.67 

     (ix) Ijazah Sarjana Muda Perubatan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T6: 2,705.23 3,056.91 

     (x) ijazah sarjana yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya; atau 

T5: 2,576.24 2,911.15 
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      (xi) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang forensik, matematik atau 
perakaunan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T7: 2,834.22 3,202.67 

275 
  

Pegawai Rendah Polis 
Dan Konstabel  
Gred YA1, YA2, YA4, 
YA5/YA6, YA8, YA10 

LANTIKAN KE GRED YA1  

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 897.00 1,013.61 

  LANTIKAN KE GRED YA5  

  

 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau 

T1: 1,513.62 1,710.39 

     (ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 1,513.62 1,710.39 

              (iii) diploma yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T2: 1,608.12 1,817.18 

276 Pegawai Rendah Polis 
dan Konstabel Orang 
Asli 
Gred YP1, YP2, YP4, 
YP6, YP8, YP10 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T1: 854.63 965.73 

277 Pegawai Rendah Polis 
dan Konstabel Sokongan 
Gred YT1, YT2, YT4, 
YT6, YT8, YT10 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan. 

T1: 753.25 851.17 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN  
ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 
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278 
  

Pegawai Angkatan 
Tetap, Angkatan Tentera 
Malaysia                    
Gred Z15, Z17/18, 
Z19/20, Z22, Z24, Z26, 
Z28 

LANTIKAN KE PANGKAT LEFTENAN MUDA GRED Z15 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; dan 

T1: 1,527.50 1,726.08 

    (ii) Sijil ketenteraan dari institut-institut 
ketenteraan yang diiktiraf oleh 
kerajaan. 

   

   LANTIKAN KE PANGKAT LEFTENAN GRED Z17 ATAU SETARAF 

  

 

(a) (i) diploma dalam bidang pentadbiran 
awam yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan  atau kelayakan 
yang  diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T1: 1,769.75 1,999.82 

      (ii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
atau bidang-bidang sains yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T2: 1,873.57 2,117.13 

    LANTIKAN KE PANGKAT KAPTEN GRED Z19 ATAU SETARAF 

    (a) (i) ijazah sarjana muda kepujian yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 2,134.38 2,411.85 

      (ii) ijazah sarjana muda kepujian di 
dalam bidang kejuruteraan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 2,392.36 2,703.37 

279 
  

Askar Laskar Angkatan 
Tetap, Angkatan Tentera 
Malaysia                     
Gred Z1, Z3/4, Z5/6, Z8, 
Z10, Z12, Z14 

LANTIKAN KE PANGKAT PREBET GRED Z1 BAND 1 ATAU SETARAF 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaaan tersebut 
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan; atau 

T1: 889.20 1,004.80 

  

 

  (ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf  setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; atau 

T3: 1,006.04 1,136.83 
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 (iii) Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
dalam bidang ketukangan yang 
berkenaan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya oleh 
kerajaan dan kepujian Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk 
lulus Ujian Lisan) pada peringkat 
Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 

T4: 1,064.46 1,202.84 

  LANTIKAN KE PANGKAT PREBET GRED Z1 BAND 1 DALAM KOR AGAMA 
ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 

 

 

(a) (i) Penilaian Menengah Rendah/ Sijil 
Rendah Pelajaran atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan dan lulus Bahasa 
Malaysia/Bahasa Melayu pada 
peringkat peperiksaaan tersebut; 
dan 

T1: 889.20 1,004.80 

 

 

  (ii) Sijil Rendah Agama dari Sekolah 
Menengah Agama Bantuan Penuh 
Kerajaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

      

    atau        

 

 

(b) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf  setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

T3: 1,006.04 1,136.83 

 

 

  (ii) Sijil Rendah Agama dari Sekolah 
Menengah Agama Bantuan Penuh 
Kerajaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

   

  LANTIKAN KE PANGKAT LANS KOPERAL GRED Z3 BAND 3 DALAM KOR 
AGAMA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 

 

 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf   setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
kepujian Bahasa   Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

T1: 1,175.68 1,328.52 
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  (ii) Sijil Menengah Agama dari 
Sekolah Agama Bantuan Penuh 
Kerajaan yang diiktiraf oleh 
kerajaan atau kelulusan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

   

  LANTIKAN KE PANGKAT KOPERAL GRED Z5 BAND 3 DALAM KOR 
AGAMA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 

 

 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf   setaraf 
dengannya oleh kerajaan dan 
kepujian Bahasa   Malaysia/Bahasa 
Melayu (termasuk lulus Ujian 
Lisan) pada peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia atau kelulusan 
yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh kerajaan; dan 

T1: 1,234.47 1,394.95 

 

 

  (ii) Sijil IV Thanawi dari Sekolah 
Agama Bantuan Penuh Kerajaan 
atau kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan. 
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