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Jawatan  : Penolong Juruukur Bahan 

Badan Berkanun : Universiti Sains Islam Malaysia 

Kumpulan 

Perkhidmatan 
: Pelaksana  

Klasifikasi 

Perkhidmatan      
: Kejuruteraan       

Jadual Gaji : 

 

Gred Gaji Minimum Gaji Maksimum 
Kenaikan Gaji 

Tahunan 

JA29 RM 1,549.00 RM 5,701.00 RM 145.00 

 

Syarat Lantikan                                 

 

: 

 

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  

 

(i) warganegara Malaysia; 

 

(ii) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan 

jawatan; 

 

c.  

(i) Sijil dalam bidang ukur bahan 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 ukur bahan 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 
: 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya 

Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat Sijil 

Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang 

diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

Taraf Jawatan : Kontrak 



 

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN 

PENOLONG JURUUKUR BAHAN 
 

 

2 
 

Penaklukan Di Bawah 

Syarat-Syarat Skim 

Perkhidmatan 

: 

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Juruukur 

Bahan adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan 

berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang 

dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. 

 

Fungsi Bidang Tugas 

 

: 

Bertanggungjawab mengendali pelaksanaan skop kerja ukur bahan di 

peringkat pra-kontrak serta pasca kontrak seperti menyediakan 

anggaran kos awalan, melaksanakan pengukuran kuantiti (taking off), 

menyediakan senarai kuantiti, menyediakan dan menguruskan proses 

penjualan dokumen tender dan sebut harga, menyediakan dokumen 

kontrak, melaksanakan penilaian kemajuan kerja di tapak, menyedia 

perakuan bayaran interim, menyelaras dan menyediakan dokumen-

dokumen berkaitan perubahan kerja dan pengiraan semula kuantiti 

sementara, menyediakan perakuan akaun dan bayaran muktamad, 

menyediakan perakuan-perakuan yang berkaitan dengan pentadbiran 

kontrak serta menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari 

semasa ke semasa. 

Tarikh Tutup 

Permohonan 
: 16 Februari 2023 

 

   


