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BIL. 

 
JAWATAN 

 

 
GAJI MINIMUM 

 

 
GAJI MAKSIMUM 

 
1 

 
PEGAWAI EHWAL EKONOMI 
(GRED E41) 
 

 
RM 2,083.00 

 
RM 9,549.00 
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PENOLONG PEGAWAI LATIHAN 
VOKASIONAL 
(GRED DV29 / DV30) 
 
BIDANG : 
 

 Kimpalan 

 Automotif 

 Bangunan 

 Siapan Logam 

 Elektrik 

 Bekalan Air dan Pembentungan 

 Penyamanan Udara dan 
Penyejukkan 
 

 
RM 1,549.00 

 
RM 5,701.00 
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PEMBANTU MAKMAL 
(GRED C19) 
 

 
RM 1,357.00 

 
RM 4,008.00 

 
 
 
 
 

PELUANG KERJAYA BERSAMA MARA 

Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar 

Bandar (KPLB), mempelawa warganegara Malaysia yang mempunyai ciri-ciri modal insan 

yang berilmu, berkeyakinan, berintegriti, berfikiran kreatif, berinovatif, bersikap komited dan 

berkeperibadian cemerlang untuk mengisi kekosongan jawatan secara kontrak dalam 

pelbagai skim perkhidmatan di pusat-pusat pentadbiran MARA. 
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BIL. 

 
JAWATAN 

 

 
GAJI MINIMUM 

 

 
GAJI MAKSIMUM 
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PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN 
VOKASIONAL 
(GRED DV19) 
 
BIDANG : 
 

 Kimpalan 

 Automotif 

 Bangunan 

 Siapan Logam 

 Elektrik 

 Bekalan Air dan Pembentungan 

 Penyamanan Udara dan 
Penyejukkan 

 Pembuatan (Rekabentuk Produk) 

 Pembinaan (Sistem Termaju) 

 Rekabentuk Fesyen 

 Fabrikasi Struktur 
 

 
RM 1,377.00 

 
RM 4,052.00 
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PENJAGA JENTERA ELEKTRIK 
(GRED J19) 
 

 
RM 1,377.00 

 
RM 4,052.00 
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PEMBANTU OPERASI 
(GRED N11) 
 

 
RM 1,216.00 

 
RM 2,983.00 

 
 
 
 
 
 
 

1. Warganegara Malaysia; 

 

2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 

 

3. Calon bagi lantikan jawatan 1 hingga 5 hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-

kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran 

Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan; dan 

 

SYARAT UTAMA LANTIKAN 
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4. Calon bagi lantikan jawatan 6 hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya 

Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / 

Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 

Kerajaan. 

 

 

 
 
 

 

 

1. PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E41 

 

1.1  i. Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 

setaraf dengannya. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred E41 : RM2,083.00); atau 

 

  ii. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 

Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 

diiktiraf setaraf dengannya. 

(Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM2,286.57); atau 

  

   iii. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya. 

(Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM2,490.99); atau 

 

   iv. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya. 

(Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM2,797.62); atau 

 

   v. Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh 

Kerajaan. 

(Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM2,797.62); atau 

 

 

 

SYARAT LANTIKAN BAGI SETIAP JAWATAN: 
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   vi. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 

institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan 

Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan. 

     (Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM2,899.83); atau 

 

   vii. Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia. 

     (Gaji permulaan ialah  pada Gred E41 : RM3,002.03 ) 

 

 1.2  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Ehwal 

Ekonomi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik 

berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Ehwal 

Ekonomi Gred E41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah 

disahkan dalam perkhidmatan dan : 

 

   i. Mempunyai kelayakan di perenggan 1.1; atau 

 

   ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan 

 

   iii. Had umur pelantikan : 

 

    a. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau 

 

    b. Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 58 tahun; atau 

 

    c. Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 60 tahun. 

 

 

 2. PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 

 

 2.1  i. Sijil teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh 

Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,549.00); atau 
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    ii. Sijil kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan 

daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 

diiktiraf setaraf dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,549.00); atau 

 

    iii. Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau 

teknologi kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,624.20); atau 

 

    iv. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau 

teknologi kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,699.40); atau 

 

    v. Diploma teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf 

oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,784.80); atau 

 

    vi. Diploma dalam bidang kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, ukur tanah 

atau ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 

dengannya. 

     (Gaji permulaan ialah pada Gred DV29 : RM1,860.00). 

 

  2.2  Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Gred DV19 atau DV21/22 adalah 

layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong 

Pegawai Latihan Vokasional Gred DV30 yang kosong apabila telah : 

 

    i. Disahkan dalam perkhidmatan; 

 

    ii. a. Mempunyai kelayakan di perenggan 2.1; atau 

 

     b. Lulus peperiksaan kenaikan pangkat; 
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    iii. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; 

 

    iv. Memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan; dan 

 

    v. Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan. 

 

 

3. PEMBANTU MAKMAL GRED C19 

 

3.1  i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu 

daripada subjek sains pada peringkat peperiksaan tersebut. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred C19 : RM1,357.00); atau 

 

   ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang 

berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred C19 : RM1,413.40). 

 

   iii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang 

berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred C19 : RM1,469.80). 

 

 

4. PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV19 

 

4.1  i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang 

berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred DV19 : RM1,435.12). 

 

   ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang 

berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred DV19 : RM1,493.24). 
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5. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED J19 

 

5.1  i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

oleh Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 

(Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau 

kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

 

    Gaji permulaan di Gred J19 ditetapkan mengikut Kategori Sijil 

Kekompetenan : 

 

    - A0 / A1      = RM 1,435.12 

 

    - A4-2 / A4-1 / A4    = RM 1,493.24 

 

    - B0-2 / B0-1 / B0 / B1 / B4 = RM 1,551.36 

 

 5.2  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Operator Loji, Pambantu 

Awam atau Pemandu / Operator Jentera Pemunggah adalah layak 

dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan 

Secara Lantikan ke jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J19, tertakluk 

kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan 

dan: 

 

   i. Mempunyai kelayakan di perenggan 5.1; dan 

 

   ii. Had umur pelantikan : 

 

    a. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau 

 

    b. Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 58 tahun; atau 

 

    c. Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang 

umur persaraan paksa 60 tahun. 
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6. PEMBANTU OPERASI GRED N11 

 

6.1  i. Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,216.00); atau 

 

   ii. Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan 

yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen 

memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan 

Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)]. 

    (Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM1,262.15). 

 

 

 

Kontrak 

 

 

  

Pemohon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-

syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan 

yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

 

   

 
 i. Pemohon hanya dibenarkan untuk memohon satu (1) jawatan sahaja. 

 

 ii.  Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian / online melalui pautan 

yang sah sahaja seperti berikut : 

 

   a. Portal rasmi MARA iaitu www.mara.gov.my,  

 

   b. Facebook (https://www.facebook.com/MajlisAmanahRakyat), 

 

TARAF JAWATAN:    

PERMOHONAN DAN KAEDAH PELAKSANAAN  

SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN: 

http://www.mara.gov.my/
https://www.facebook.com/MajlisAmanahRakyat
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   c. Instagram (https://www.instagram.com/majlisamanahrakyat) dan 

 

   d. Twitter (https://twitter.com/maragov). 

 

 iii.  Hanya permohonan lengkap yang dibuat secara dalam talian / online dan 

pautan yang sah sahaja yang akan diterima. Permohonan yang lewat diterima 

atau tidak mematuhi syarat yang dinyatakan akan ditolak. 

 

iv.  Semua permohonan yang diterima akan ditapis dan disaring berasaskan 

kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan mengikut kelayakan yang 

dinyatakan. 

 

v  Pemohon yang melepasi saringan sahaja yang akan dipanggil untuk 

menghadiri temu duga. 

 

vi.  Mereka yang tidak dihubungi dalam masa enam (6) bulan dari tarikh tutup 

iklan hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya. 

 

vii.  Semakan pengiktirafan kelayakan sijil / Sijil Kemahiran Malaysia / diploma 

boleh dibuat melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu: 

www2.mqa.gov.my/esisraf. 

 

 viii.  Tarikh tutup permohonan iklan jawatan adalah pada 21 Jun 2022. 

 
 
 

PENGARAH 
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA MARA 

TINGKAT 18, IBU PEJABAT MARA 
21, JALAN MARA 

50609 KUALA LUMPUR 
 

 

 
‘Amanah rakyat’ 

https://www.instagram.com/majlisamanahrakyat
https://twitter.com/maragov

