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 S.P.A. : Calon Boleh Menduduki Peperiksaan Secara Atas Talian (Online) 

 

 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (S.P.A.) telah memperkenalkan Sistem 

Peperiksaan Secara Atas Talian untuk calon. Sekarang calon boleh menduduki 

peperiksaan di mana juga yang mempunyai akses internet. Sistem ini dipercayai 

boleh menjimatkan kos, iaitu sebanyak RM2,500,000 setiap tahun. 

 Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Joseph Entulu berkata, sistem ini 

bukan sahaja menjimatkan masa dan tenaga, malah dapat mengurangkan 

perbelanjaan kerajaan. Calon boleh memilih lokasi yang mempunyai akses internet 

seperti rumah, siber kafe dan perpustakaan sebagai dewan peperiksaan. 

 “Selepas mendapat pemberitahuan daripada S.P.A., calon boleh menduduki 

peperiksaan dengan mendaftar masuk portal rasmi S.P.A. (www.spa.gov.my) pada 

masa yang ditetapkan dan menjawab soalan yang disediakan. 

 Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa S.P.A. telah menyediakan 

panduan peperiksaan online untuk calon dalam bentuk video interaktif di portal rasmi 

S.P.A semasa merasmikan Majlis Pelancaran Sistem Peperiksaan Online. Turut 

menghadiri majlis tersebut ialah Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Tan 

Sri Mahmood Adam dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, 

Dato’ R.Segarajah. 

 Sistem ini telah pertama kali dilaksanakan pada 30 April untuk peperiksaan 

memasuki perkhidmatan Pegawai Pertahanan Awam KP41 (136 calon) dan kali 

kedua dilaksanakan pada 12 Mei 2014 untuk peperiksaan memasuki perkhidmatan 

Penolong Pegawai Arkib Gred S27 (1,499 calon) dan pada 27 Mei 2014 (Hari 

Pelancaran) untuk peperiksaan memasuki perkhidmatan Pegawai Pembangunan 

Masyarakat S41 (2,959 calon). 

http://www.spa.gov.my/


 Datuk Joseph Entulu menjelaskan bahawa peperiksaan online ini hanyalah 

sebahagian daripada proses penapisan, calon masih perlu menghadiri sesi temu 

duga. 

 Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (S.P.A.), Tan Sri Mahmood 

Adam mengatakan bahawa pada 28 Jun dianggarkan sebanyak 70,000 orang calon 

akan menduduki peperiksaan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (M41). Pelaksanaan 

sistem peperiksaan online ini boleh menjimatkan perbelanjaan sebanyak 

RM1,500,000. 

 Beliau juga mengatakan bahawa jika calon menghadapi masalah semasa 

menduduki peperiksaan seperti pemutusan bekalan eletrik atau sistem tergendala, 

calon boleh menunjukkan bukti bagi tujuan menduduki peperiksaan semula. 

 Datuk Joseph Entulu mengatakan bahawa walaupun calon berkemungkinan 

dapat meniru semasa menduduki peperiksaan online di rumah dan berjaya dalam 

peperiksaan, namun calon masih perlu menghadiri sesi temu duga yang seterusnya. 

Itulah masa di mana panel temu duga mungkin akan bertanya soalan yang berkaitan 

dengan soalan peperiksaan untuk menguji sama ada calon melakukan peniruan. 


