SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
ARAS SATU, KOMPLEKS ISLAM DARUL RIDZUAN
JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG WAHAB
30000 IPOH.
NO.TEL: 05-2540615
PERMOHONAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA WARGANEGARA MALAYSIA RAKYAT DYMM. PADUKA
SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN YANG BERKELAYAKAN UNTUK MEMOHON KEKOSONGAN JAWATAN
DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK SEPERTI BERIKUT:-

1. JAWATAN KOSONG:

1.1.(A.)(a)

Jawatan

:

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
No. Rujukan : 358A/489/3/7
( 3 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Jabatan Agama Islam Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pengurusan dan Profesional
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Pendidikan

(e)

Bidang Pengkhususan

(B.)

Jadual Gaji

:

Bahasa Melayu/Kesusasteraan, Sejarah,
Perdagangan, Bahasa Arab/Syariah
:

Gred DG41

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI
TAHUNAN

RM1,917.00

RM8,652.00

RM225.00

(C.) Syarat Lantikan :1.
(a)

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(i)

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,018.52 ] atau
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(b)

1.2.(A.)(a)

(ii)

Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,222.94 ] atau

(iii)

Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,222.94 ] atau

(iv)

Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,733.98 ] atau

(v)

Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan : RM3,040.60 ] dan

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Jawatan

:

PENGHULU
(LELAKI SAHAJA)
No. Rujukan : 358A/489/32
( 7 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Perkhidmatan Awam Negeri Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan

Jadual Gaji

:

Gred NP27

(B.)

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM1,362.00

RM5,092.00

RM145.00

(C.) Syarat Lantikan :1.

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(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;
[ Gaji permulaan : RM1,511.54 ] atau
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(ii)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan;
[ Gaji permulaan : RM1,737.15 ] atau

(iii)

Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan;
[ Gaji permulaan : RM1,737.15 ] atau

(iv)

Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM2,037.96 ] atau

(v)

Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji permulaan : RM2,113.16 ]
[Calon dengan kelayakan STPM/STAM atau diploma disyaratkan
mempunyai pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang
berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta
berpengetahuan luas
dalam pembangunan masyarakat, adat
istiadat, agama dan sosiobudaya tempatan] dan

(b)

Kepujian Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.

(D.) SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) :
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kumpulan Sokongan Gred 17 yang
mensyaratkan kelayakan masuk SPM adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa
Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan (PSL) ke jawatan Penghulu Gred
NP27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
dan:(a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1.2.(C) di atas; atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas;
1.3.(A.)(a)

(B.)

Jawatan

:

PENOLONG PEGAWAI TANAH
No. Rujukan : 358A/489/22
( 3 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Perkhidmatan Awam Negeri Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Pentadbiran Dan Pengurusan
Tanah

Jadual Gaji

:

Gred NT27

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM1,362.00

RM5,092.00

RM145.00
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(C.) Syarat Lantikan :
1.

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(a)

(b)

1.4.(A.)(a)

(i)

Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf
oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji permulaan : RM1,362.00 ] atau

(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;
[ Gaji permulaan : RM1,362.00 ] atau

(iii)

Diploma ukur tanah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji permulaan : RM1,737.15 ] atau

(iv)

Diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang
diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM1,737.15 ] dan

Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Jawatan

:

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
No. Rujukan : 358A/489/59
( 19 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Perkhidmatan Awam Negeri Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Kewangan

Jadual Gaji

:

Gred W17

(B.)

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM929.00

RM3,377.00

RM95.00

(C.) Syarat Lantikan :2.

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(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;
[ Gaji Permulaan : RM929.00 ]; atau
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(b)

1.5.(A.)(a)

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat
Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan;
[ Gaji Permulaan : RM985.13 ]; atau

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat
Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan;
[ Gaji Permulaan : RM1,154.33 ]; atau

(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;
[ Gaji Permulaan : RM1,379.92 ]; dan

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Jawatan

:

PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
No. Rujukan : 358A/489/3/5
( 6 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Jabatan Agama Islam Negeri Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Sosial

Jadual Gaji

:

Gred S17

(B.)

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM928.00

RM3,375.00

RM95.00

(C.) Syarat Lantikan :1.

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(a)

(b)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan dengan kepujian dalam subjek Agama Islam dan lulus
Bahasa Arab;
[ Gaji Permulaan : RM928.00 ]; atau

(ii)

Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama dari Sekolah Agama Bantuan
Penuh Kerajaan;
[ Gaji Permulaan : RM928.00 ]; dan

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
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1.6.(A.)(a)

Jawatan

:

PELUKIS PELAN
(KEJURUTERAAN AWAM) / (SENI BINA)
No. Rujukan : 358A/489/8/1
( 4 kekosongan )

(b)

Jabatan

:

Perkhidmatan Awam Negeri Perak

(c)

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Perkhidmatan Kejuruteraan

Jadual Gaji

:

Gred JA17

(B.)

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM953.00

RM3,490.00

RM95.00

(C.) Syarat Lantikan :1.

Calon bagi lantikan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :(a)

(b)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan dengan kepujian Pendidikan Seni Visual atau Lukisan
Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan
tersebut;
[ Gaji Permulaan : RM953.00 ] atau

(ii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam
bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur/Seni Bina) atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya;
[ Gaji Permulaan : RM1,010.77 ] atau

(iii)

Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam
bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur/ Seni Bina) atau
kelayakan
yang
diiktiraf
setaraf
dengannya.
[ Gaji Permulaan : RM1,068.89 ] dan

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
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2.

TARAF KERAKYATAN :
2.1.

3.

Warganegara Malaysia, rakyat DYMM. Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan sahaja.

HAD UMUR :
3.1.

Calon-calon bagi lantikan hendaklah berumur tidak kurang dari 20 tahun pada tarikh
tutup iklan jawatan.

3.2.

Pegawai sedang berkhidmat yang layak dipertimbangkan untuk PENINGKATAN
SECARA LANTIKAN (PSL) hendaklah telah DISAHKAN DALAM JAWATAN dan had umur
bagi pelantikan secara PSL ditetapkan seperti berikut:
(a) berumur kurang dari 54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau
56 tahun;
(b) berumur kurang dari 56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58
tahun; dan
(c) berumur kurang dari 58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60
tahun.

3.3.

4.

TARAF JAWATAN :
4.1.

5.

Bekas Anggota Tentera yang tidak menerima pencen dan telah menamatkan
perkhidmatannya dengan baik hendaklah berumur tidak melebihi 45 tahun pada
tarikh permohonan.

Tetap

PANDUAN DAN SYARAT MEMOHON:5.1.

Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mengikut Sistem Terbuka
(a) lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata
pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam
satu peperiksaan; atau
(b) lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata
pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang
dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut;
dan
(c) memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek
tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.
(d) Pemohon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah tidak layak
dipertimbangkan untuk maksud lantikan ke jawatan yang mensyaratkan
kelulusan SPM dan kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

5.2.

Kelayakan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) Mengikut Sistem Terbuka
(a) lulus sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran atas Gred C dengan NGMP 2.00 dan
lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam
satu peperiksaan STPM; atau
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(b) lulus 2 mata pelajaran dan lulus Pengajian Am (sekurang-kurangnya atas Gred C
dengan NGMP 2.00) dalam satu peperiksaan STPM dengan syarat kedua-dua
mata pelajaran yang lulus itu mestilah sekurang-kurangnya mendapat:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Gred B dan B (NGMP 3.00 dan 3.00); atau
Gred B+ dan B- (NGMP 3.33 dan 2.67); atau
Gred A- dan C+ (NGMP 3.67 dan 2.33); atau
Gred A dan C (NGMP 4.00 dan 2.00). atau

(c) lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran atas Gred C (NGMP 2.00) dan 2 mata
pelajaran atas Gred C-, D+ atau D (NGMP 1.67, 1.33 atau 1.00) serta lulus
Pengajian Am(sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP 2.00) dalam satu
peperiksaan STPM; atau
(d) lulus sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran yang berlainan atas Gred C (NGMP
2.00) dan lulus Pengajian Am(sekurang-kurangnya atas Gred C dengan NGMP
2.00) dalam STPM yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga
tahun berturut-turut.
5.3.

Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Mengikut Sistem Terbuka
Calon-calon yang memiliki kelayakan STAM boleh dilantik ke skim-skim perkhidmatan
yang mensyaratkan kelayakan masuk STPM berdasarkan tahap kelulusan berikut:
KAEDAH PELAPORAN PENCAPAIAN KEPUTUSAN STAM
5.4.1 Format penyataan keputusan peperiksaan STAM melaporkan peringkat
setiap mata pelajaran seperti berikut:
Peringkat

Takrif

Mumtaz

Cemerlang

Jayyid Jiddan

Sangat Baik

Jayyid

Baik

Maqbul

Lulus

Rasib

Gagal

bagi

KELAYAKAN STAM UNTUK LANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM
(i)

lulus sekurang-kurangnya empat (4) mata pelajaran pada peringkat Maqbul
dalam satu peperiksaan dengan kombinasi mata pelajaran berikut:
(a)

dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, satu (1) mata
pelajaran dalam bidang Syariah dan satu (1) mata pelajaran dalam
bidang Usuluddin; atau

(b)

satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, dua (2) mata
pelajaran dalam bidang Syariah dan satu (1) mata pelajaran dalam
bidang Usuluddin; atau
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(c)

satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab, satu (1) mata
pelajaran dalam bidang Syariah dan dua (2) mata pelajaran dalam bidang
Usuluddin; atau

(d)

dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan dua (2) mata
pelajaran dalam bidang Syariah; atau

(e)

dua (2) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan dua (2) mata
pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau

(f)

dua (2) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan dua (2) mata pelajaran
dalam bidang Usuluddin; atau

(g)

tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan satu (1) mata
pelajaran dalam bidang Syariah; atau

(h)

tiga (3) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan satu (1) mata
pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau

(i)

satu (1) mata pelajaran dalam bidang Bahasa Arab dan tiga (3) mata
pelajaran dalam bidang Usuluddin; atau

(j)

satu (1) mata pelajaran dalam bidang Syariah dan tiga (3) mata pelajaran
dalam bidang Usuluddin. atau

(ii) lulus sekurang-kurangnya empat (4) mata pelajaran pada peringkat Maqbul yang
dikumpulkan daripada peperiksaan yang diduduki dalam tempoh tiga (3) tahun
mulai dari tarikh keputusan peperiksaan yang pertama kali diduduki dengan
kombinasi mata pelajaran seperti di perenggan (i) (a) hingga (j) di atas.
Senarai mata pelajaran STAM berdasarkan bidang yang ditetapkan adalah
seperti berikut:
Bidang
Bahasa Arab

Syariah

Usuluddin

5.4.2

Mata Pelajaran
1.
2.
3.
4.
5.

Nahu dan Sarf
Insya’ dan Mutala’ah
Adab dan Nusus
‘Arudh dan Qafiyah
Balaghah

6. Fiqh
7. Hadith dan Mustolah

8. Hifz Al-Quran dan Tajwid
9. Tauhid dan Mantiq
10. Tafsir dan Ulumuhu

Calon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah tidak layak dipertimbang
untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan dengan syarat lantikan STPM.
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5.4.3

6.

Bagi calon-calon PSL
6.1.

7.

Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan menggunakan Borang
Permohonan secara online yang boleh didapati di dalam Portal Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Ridzuan di http://spa.perak.gov.my. Bagi
pemohon-pemohon yang telah mendaftar secara online tidak perlu mendaftar
semula. Pemohon hanya perlu mengemaskini data dan membuat permohonan
jawatan yang terkini seperti yang diiklankan.

Pemohon-pemohon yang layak di bawah PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) atau
pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui
Ketua Jabatan masing-masing mengikut Pk.P.U.17. Pengesahan Ketua Jabatan
hendaklah dibawa semasa temuduga dan boleh dimuatturun di dalam sistem online
di Ruangan Pekerjaan Sekarang.

Tarikh tutup permohonan ialah pada atau sebelum 18 Disember 2015.
Sebarang pertanyaan boleh di hubungi di talian : 05-2540615
Alamat :

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak
Aras 1, Kompleks Islam Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000, Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.
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