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1,400,000 Pemohon Penjawat Awam 

Kadar Pengambilan Kaum Cina Adalah Paling Tinggi 

  

 Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datuk Ramli Bin Juhari 
memaklumkan bahawa sehingga bulan Ogos tahun ini, terdapat seramai 1,400,706 calon yang 
memohon jawatan penjawat awam, antaranya 27,044 calon adalah kaum Cina. 4,195 calon 
telah menghadiri temu duga dan 1,531 calon telah berjaya temu duga. 

 Datuk Ramli Bin Juhari telah menunjukkan fakta-fakta tersebut semasa media press di 
Suruhanjaya Perkhidmatan Kedah selepas menyampaikan surat pelantikan kepada calon yang 
berjaya dilantik dan selepas mengadakan Kursus Tips Dan Panduan Memasuki Perkhidmatan 
Awam. 

 Beliau mengatakan bahawa calon yang memohon jawatan penjawat awam akan 
melebihi calon tahun lepas, iaitu 2,120,000 jumlah pemohon, seramai 262,911 calon yang 
berjaya dipanggil temu duga, 60,059 telah berjaya temu duga. Sehingga bulan Ogos tahun ini, 
seramai 21,381 calon yang berjaya dipanggil temu duga. 

 Beliau juga menjelaskan bahawa proses pengambilan penjawat awam dijalankan 
dengan tepat dan secara ketelusan. Terdapat calon yang tidak berjaya telah meninggalkan 
mesej negatif di laman web. Sebenarnya, calon-calon tersebut tidak memahami proses 
memohon jawatan penjawat awam dan temu duga dengan jelas, ini menyebabkan calon-calon 
tersebut tidak berjaya walaupun telah menghadiri temu duga banyak kali. Oleh yang demikian, 
SPA telah mengadakan Kursus Tips Dan Panduan Memasuki Perkhidmatan Awam secara 
percuma untuk membolehkan calon-calon mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. 

 Beliau mengatakan bahawa calon boleh memohon jawatan secara online. Selepas 
menapis maklumat jawatan dan maklumat akademik, SPA akan memaklumkan calon yang 
berjaya secara online. Selepas itu SPA akan mengadakan temu duga di negeri berkenaan 
mengikut kesesuaian tempat tinggal dan negeri calon. Calon yang berjaya temu duga akan 
ditempatkan mengikut kekosongan jawatan dan kesusaian jabatan berkenaan. 

 Beliau juga menjelaskan bahawa jawatan kosong bukan diisi secara mengantikan orang 
yang telah bersara, jawatan kosong berkanaan hendakkan diisi mengikut keperluan dan 
kesesuaian jabatan berkenaan. 
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