
Jawatan/ Gred Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan  
 

Kementerian : Kementerian Pendidikan Malaysia 
 

Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional, Pelaksana 
(Skim Perkhidmatan Bersepadu) 
 

Klasifikasi : Perkhidmatan Pendidikan  
  
Jadual Gaji :  
 

 
Gred Gaji 

 

 
Gaji Minimum 

(RM) 

 
Gaji Maksimum 

(RM) 

Kadar 
Kenaikan Gaji 

Tahunan  
(RM) 

DG 29 1,589.00 5,137.00 145.00 

DG 41 1,917.00 8,652.00 225.00 

 

Syarat Lantikan 
 

  

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 

(a) warganegara Malaysia; 
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 

 
(c) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DG29 
  
  (i) diploma dalam bidang perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan 

daripada institusi perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG29: RM1,589.00); atau  
 
(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus 
Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG29: RM1,735.44). 
 

(d) Kelayakan Untuk Lantikan Ke Gred DG41 
   

(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 ialah pada Gred DG41: RM2,018.52); atau  



 
  
(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 ialah pada Gred DG41: 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 ialah pada Gred DG41: 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 ialah pada Gred DG41: RM2,733.98).  
 
(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 ialah pada Gred DG41: RM3,040.60). 
 
Taraf Jawatan : Tetap 
 

   
   

   

 


