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KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SAINS (C)  

19 Pegawai Meteorologi                                        
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang sains 
atmosfera atau oseanografi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang matematik 
atau fizik atau geofizik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (iii) ijazah sarjana dalam bidang 
meteorologi atau bidang berkaitan 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T8: 2,359.60 2,666.35 

      (iv) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam 
bidang meteorologi atau bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T11: 2,635.12 2,977.69 

20 Penolong Pegawai 
Meteorologi                      
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan mendapat prinsipal dalam 
subjek Fizik dan Matematik pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

   (ii) sijil dalam bidang kejuruteraan 
yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan 
daripada politeknik-politeknik 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

   (iii) diploma dalam bidang kejuruteraan 
elektrik (perhubungan atau kuasa) 
atau kejuruteraan mekanik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 

   (iv) diploma dalam bidang sains 
komputer atau kimia industri yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya.  

T6: 1,547.89 1,749.12 
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21 Pembantu Meteorologi                                    
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 

22 Pegawai Kawalan Alam 
Sekitar                                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia 
hayat, kaji hayat, fizik atau ekologi 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Ijazah Sarjana Muda Sains (Alam 
Sekitar) yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T4: 1,992.24 2,251.23 

      (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
Awam, Mekanik, Kimia, Elektrik 
atau Pertanian yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T5: 2,084.08 2,355.01 

23 Penolong Pegawai 
Kawalan Alam Sekitar 
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma dalam bidang kejuruteraan 
awam, mekanik atau elektrik yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 

      (ii) diploma dalam bidang mikrobiologi 
atau kimia industri yang diiktiraf 
oleh kerajaan daripada institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya.  

T6: 1,547.89 1,749.12 

24 Pegawai Sains                                               
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang berkaitan  
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

25 Penolong Pegawai Sains                                   
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan 
dengan mendapat prinsipal dalam 
subjek Matematik atau Sains; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (ii) diploma dalam bidang sains yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T1: 1,215.14 1,373.11 
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      (iii) diploma dalam teknologi makmal 
yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya; 
atau 

T5: 1,481.34 1,673.91 

      (iv) diploma dalam bidang kimia 
industri atau mikrobiologi yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

26 Pembantu Makmal                                         
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 

27 Pegawai Galian                                                 
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan 
dalam bidang perlombongan, 
mineral atau kaji logam yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 2,084.08 2,355.01 

28 Pegawai Kimia Bumi                                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

29 Pegawai Kaji Bumi 
(Geofizik/Kaji Bumi) 
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kaji bumi, 
geofizik, fizik (geofizik) atau kaji 
bumi (geofizik) yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

30 Penolong Pegawai 
Galian                                
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma kejuruteraan dalam bidang 
berkaitan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

31 Penolong Pegawai Kimia 
Bumi                             
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,215.14 1,373.11 

      (ii) diploma dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T6: 1,547.89 1,749.12 
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      (iii) diploma dalam bidang kimia 
industri yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada institusi-institusi pengajian 
tinggi tempatan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

32 Pembantu Galian                                            
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam salah satu daripada subjek 
Matematik, Fizik, Kimia, Sains 
Paduan atau Sains Am pada 
peringkat peperiksaan tersebut; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) sijil dalam bidang berkaitan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,224.19 1,383.33 

33 Pembantu Kaji Bumi                                      
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam salah satu daripada subjek 
Matematik, Fizik, Kimia, Sains 
Paduan, Sains Am atau Geografi 
pada peringkat peperiksaan 
tersebut; atau 

T1: 824.91 932.15 

      (ii) sijil dalam bidang ukur tanah yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau 
kelulusan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T9: 1,224.19 1,383.33 

34 Pegawai Teknologi 
Makanan                       
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang sains 
makanan dan pemakanan yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya; atau 

T3: 1,900.40 2,147.45 

      (ii) Bacelor Sains dan Teknologi 
Makanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada Universiti Putra 
Malaysia atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T4: 1,992.24 2,251.23 

35 Penolong Pegawai 
Teknologi Makanan                                       
Gred C27, C32, C38           

(a) (i) diploma dalam bidang teknologi 
makanan yang diiktiraf oleh 
kerajaan daripada institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

36 Pegawai Penyediaan 
Makanan                   
Gred C41, C44, C48, 
C52, C54 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan  daripada 
UiTM atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 
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37 Penolong Pegawai 
Penyediaan Makanan 
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) diploma dalam bidang institutional 
catering and management yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada  
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T5: 1,481.34 1,673.91 

38 Pegawai Makmal Filem                                 
Gred C41, C44, C48, 
C52 

(a) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kepujian dalam bidang kimia yang 
diiktiraf oleh kerajaan daripada 
institusi-institusi pengajian tinggi 
tempatan atau kelayakan yang 
diiktiraf setaraf dengannya. 

T3: 1,900.40 2,147.45 

39 Penolong Pegawai 
Makmal Filem  
Gred C27, C32, C38 

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
atau kelayakan yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh kerajaan; 
atau  

T1: 1,215.14 1,373.11 

  

 

  (ii) diploma dalam bidang kimia 
industri yang diiktiraf oleh kerajaan 
daripada  institusi-institusi 
pengajian tinggi tempatan atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya. 

T6: 1,547.89 1,749.12 

40 Pembantu Makmal Filem                                
Gred C17, C22, C26 

(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau 
kelayakan yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh kerajaan serta lulus 
dalam subjek Matematik atau salah 
satu daripada subjek Sains pada 
peringkat peperiksaan tersebut. 

T1: 824.91 932.15 
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