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MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 

IKLAN JAWATAN KOSONG 

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur  tidak  kurang 
daripada 18 tahun pada tarikh tutup  iklan  jawatan dan  berkelayakan bagi mengisi  
jawatan kosong di Pentadbiran  Majlis Agama  Islam  Negeri  Pulau Pinang. 
 
1.0 (a) Jawatan   :  PEGAWAI  TADBIR  GRED  N41  

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional  

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan  

1.1 (a) Jadual Gaji -  Gred  N41 : RM2,080.00 (minimum)– RM9,546.00 (maksimum)  

 (b) Elaun   : Imbuhan Tetap Khidmat Awam - RM300.00  

   Imbuhan Tetap Perumahan      - RM300.00  

   Bayaran Imbuhan Sara Hidup   - RM300.00 
 

 

1.2 Syarat Lantikan: (i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;  
 
(Gaji Permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); 
atau 
 

 

   (ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh  
kerajaan  daripada institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya.     
 
(Gaji Permulaan ialah pada  Gred N41: RM2,283.43) 
 
 
 
 
 

 

 Syarat  Kelayakan  Bahasa 
Melayu 

(iii) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 

 

1.3 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab merancang dan menguruskan 
hal-hal pentadbiran, perkhidmatan dan sumber 
manusia. 
  

 

1.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
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2.0 (a) Jawatan   : PENOLONG JURUTERA  GRED  JA29  

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana  

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan  

2.1 (a) Jadual Gaji -  Gred  JA29 : RM1,549.00 (minimum) -  RM5,701.00 (maksimum)  

 (b) Elaun : Imbuhan Tetap  Khidmat Awam - RM160.00  

    Imbuhan Tetap Perumahan       - RM300.00  

    Bayaran Imbuhan Sara Hidup    - RM350.00  

2.2 Syarat Lantikan: (i) Sijil   dalam   bidang   kejuruteraan  yang   diiktiraf   
oleh   Kerajaan daripada  politeknik  tempatan atau 
kelayakan yang   diiktiraf setaraf dengannya. 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,549.00); 
atau 

 

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

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,935.02) 

 

 Syarat  Kelayakan  Bahasa 
Melayu 

(iii) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 

 

2.3 Deskripsi Tugas: : Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan 
projek bagi skop kerja kejuruteraan meliputi 
kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik iaitu 
mengumpul maklumat untuk penyediaan reka 
bentuk, menyedia dan menyemak lukisan-lukisan 
pembinaan dan kejuruteraan, merekod inventori, 
mengawasi tapak projek, menyelia pelaksanaan 
kerja pengawasan pembinaan di tapak projek, 
menyediakan laporan kemajuan projek, 
membantu kerja-kerja perundingan, penyediaan 
sebut harga dan tender, menjalankan kerja 
penyenggaraan bangunan, menguruskan 
pembayaran perunding dan kontraktor, 
melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, 
penyenggaraan berkala peralatan elektrik, 
memberi ulasan penyediaan kemudahan tempat 
ibadat Islam dan menjalankan tugas-tugas yang 
berkaitan. 
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2.4 Taraf Jawatan : Kontrak  

3.0 (a) Jawatan   : PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG 
GRED L29 
 
 

 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan 
 

: Pelaksana  

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Perundangan dan Kehakiman  

     
3.1 (a)

  
Jadual Gaji -  Gred  L29 : RM1,773.00 (minimum) – RM5,674.00 (maksimum)  

 

 

 

 (b) Elaun : Imbuhan Tetap Khidmat Awam - RM160.00  

   Imbuhan Tetap Perumahan      - RM300.00  

   Bayaran Imbuhan Sara Hidup   - RM350.00  

     
3.2 Syarat Lantikan: (i) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang 

diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  L29 : RM1,773.00); 
atau 
 
 

 

  (ii) Diploma dalam bidang undang-undang yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  L29 : RM1,847.86) 
 
 
 

 

 Syarat  Kelayakan  Bahasa 
Melayu 

(iii) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

 

3.3 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab dalam mengendalikan hal 
ehwal berkaitan perundangan MAINPP, 
mengurus selia panel peguam MAINPP serta 
urusan di Mahkamah Sivil serta Syariah yang 
melibatkan kepentingan MAINPP. 
 
 
 
 
 

 

3.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
 
 

 

4.0 (a) Jawatan   : PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED  N29  

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana  
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 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan  

4.1 (a) Jadual Gaji -  Gred  N29 : RM1,493.00 (minimum)– RM5,672.00 (maksimum)  

 (b) Elaun : Imbuhan Tetap Khidmat Awam - RM160.00  

 Imbuhan Tetap Perumahan      - RM300.00  

 Bayaran Imbuhan Sara Hidup   - RM350.00  

    
4.2 Syarat Lantikan: (i) Sijil    Tinggi      Persekolahan     Malaysia  atau 

kelayakan   yang  diiktiraf   setaraf   dengannya  
oleh  kerajaan;    
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  N29: RM1,493.00); 
atau 

 

    
  (ii) 

 
Sijil  Tinggi  Agama   Malaysia  atau  kelayakan  
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  N29: RM1,493.00); 
atau 
 

 

  (iii) Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia 
atau  kelayakan yang diiktiraf setaraf  dengannya 
oleh Kerajaan.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  N29: RM1,493.00); 
atau 
 

 

  (iv) Diploma  dalam   bidang  berkaitan yang  diiktiraf  
oleh  kerajaan daripada  institusi pengajian  tinggi 
tempatan  atau  kelayakan yang  diiktiraf  setaraf 
dengannya; 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  N29: RM1,770.95) 
 

 

 Syarat  Kelayakan  Bahasa 
Melayu 

(v) 
 

Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

 

      
4.3 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab dalam urusan hal-hal 

berkaitan pengurusan, penyewaan  hartanah, 
perundangan dan penguatkuasaan. 
 

 

4.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
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5.0 (a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29   

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana  

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran  dan Sokongan 
 

 

5.1 (a) Jadual Gaji - Gred NT29 : RM1,493.00 (minimum)– RM5,672.00 (maksimum)  

 (b) Elaun : Imbuhan Tetap Khidmat Awam  - RM160.00  

    Imbuhan Tetap Perumahan       - RM300.00  

    Bayaran Imbuhan Sara Hidup    - RM350.00  

5.2 Syarat Lantikan: (i) Sijil dalam bidang ukur tanah atau perancang 
bandar dan wilayah atau bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik 
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya;  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred NT29: RM1,493.00); 
atau 
 

 

   (ii) Diploma dalam bidang ukur tanah, perancangan 
bandar dan wilayah atau bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau  kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred NT29: RM1,846.15) 
 

 

  Syarat  Kelayakan  
Bahasa Melayu 

(iii) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 

 

5.3 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas 
pengurusan tanah di peringkat Kumpulan 
Pelaksana berhubung urusan pentadbiran 
tanah yang meliputi aspek-aspek 
pendaftaran tanah, pelupusan tanah, hasil 
tanah, pembangunan tanah (pengambilan 
balik tanah, pesaka kecil, ukur tanah, 
penandaan sempadan tanah, menyelia pelan 
tanah, penguatkuasaan tanah dan tugas-
tugas lain yang berkaitan dengan tanah 
termasuk menggunakan alat global 
navigation satellite system (GNSS) bagi 
penentuan sempadan tanah. 
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5.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
 

 

6.0 (a) Jawatan : PENOLONG AKAUNTAN GRED W29  

 
 

(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan  

6.1 (a) Jadual Gaji - Gred  W29 : RM1,498.00 (minimum) -  RM5,678.00 (maksimum)  

 (b) Elaun : Imbuhan Tetap Khidmat Awam  - RM160.00  

    Imbuhan Tetap Perumahan       - RM300.00  

    Bayaran Imbuhan Sara Hidup    - RM350.00  

6.2 Syarat Lantikan: (i) Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau 
penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan 
daripada politeknik tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya;  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  W29: RM1,510.92); 
Atau 
 

 

   (ii) Certified Accounting Technician (CAT) yang 
diiktiraf oleh Kerajaan; 
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  W29: RM1,510.92); 
atau 
 

 

   (iii) Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, 
kewangan, perbankan atau perakaunan yang 
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi 
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya;  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  W29: RM1,776.08); 
atau 
 

 

   (iv) Licentiate of The Chartered Institute of 
Secretaries and Administrators of United 
Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf 
oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred  W29: RM2,001.68) 
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  Syarat  Kelayakan  
Bahasa Melayu 

(v) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

 

6.3 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab membantu melaksanakan 
sistem kewangan dan perakaunan mengikut 
prosedur dan peraturan yang berkaitan.  
 

 

6.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
 

 

7.0 (a) Jawatan : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ 
OPERASI)  GRED  N19 
 

 

 (b) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana   

 (c) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan  

7.1 (a) Jadual Gaji -  Gred  N19 : RM1,352.00 (minimum) -  RM4,003.00 (maksimum)  

      
 (b) Elaun : Imbuhan Tetap  Khidmat Awam  - RM115.00  

    Imbuhan Tetap Perumahan        - RM300.00  

    Bayaran Imbuhan Sara Hidup     - RM350.00  

       
7.2 Syarat Lantikan: (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang  

diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;  
 
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); 
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 N19: RM1,408.40); 
atau 

 

       
     (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 N19: RM1,464.80) 
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 Syarat  Kelayakan  Bahasa 
Melayu 

(iv) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam 
subjek Bahasa  Melayu  termasuk  lulus Ujian 
Lisan pada  peringkat  Sijil  Pelajaran  Malaysia/ 
Sijil Vokasional Malaysia  atau  kelulusan  yang   
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 

 

7.3 Deskripsi Tugas : Membantu dan melaksanakan tugas-tugas 
perkeranian dan operasi berkaitan dengan 
pentadbiran am, perkhidmatan,  perundangan, 
kewangan dan  pentadbiran tanah.  
 

 

7.4 Taraf Jawatan : Kontrak 
 

 

8.0 CARA MEMOHON   

 (a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan di bawah 
bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang boleh diperolehi 
secara PERCUMA melalui  laman web.:  www.mainpp.gov.my.     

 

 (b) 
 
 
(c) 

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam  sampul  
surat berukuran 32sm x 22sm. 
 
Pemohon hendaklah menulis nama jawatan yang dipohon pada penjuru 
kiri atas sampul surat yang dihantar. 

 

 (d) Permohonan yang berikut akan ditolak:  

  (i) Tidak menggunakan borang permohonan jawatan Majlis Agama Islam 
Negeri Pulau Pinang. 

 

  (ii) Tidak lengkap atau tidak terang.  

  (iii) Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.  

  (iv) 
 
(v) 

Tidak disertakan gambar terkini berukuran passport.   
 
Tidak disertakan salinan Mykad, salinan Sijil Kelahiran, salinan Kelulusan 
Akademik (berkaitan permohonan) dan lain-lain dokumen sokongan yang 
berkaitan. 
 
 
 
 

 

  (vi) Tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai yang sedang 
berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak 
Berkuasa Tempatan beserta salinan Rekod Perkhidmatan dan Laporan 
Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini. 

 

  (vii) Tidak ditandatangani; dan 
 

 

  (viii) Lewat diterima 
 
 
 
 

 

http://www.mainpp.gov.my/
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8.1 Permohonan hendaklah dihantar kepada:    

 Setiausaha 
Majlis Agama Islam Negeri  Pulau Pinang 
Tingkat 7, 8 & 9, Menara  JKP 
No.128, Jalan Macalister 
10400 PULAU PINANG. 
 
pada atau sebelum  21 November 2022 

 

 Catatan Am:  

 (a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.  

 (b) Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tempoh 6 bulan dari tarikh iklan 
ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. 

 

 (c) Segala perbelanjaan bagi urusan temuduga hendaklah ditanggung oleh calon 
sendiri. 

 

 (d) Hanya calon yang berjaya dalam urusan temuduga akan dimaklumkan.  

 (e) Keutamaan akan diberi kepada anak Negeri Pulau Pinang yang cergas dan 
mempunyai daya inisiatif/ komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas yang 
dipertanggungjawabkan serta mempunyai pengetahuan yang baik dalam agama 
Islam. 

 

 


