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YB Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA 

MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa nisbah anggota 

perkhidmatan awam kepada penduduk di Malaysia adalah antara tertinggi 

di rantau ini dan adakah Kerajaan bercadang untuk "down-sizing" atau 

"optimum sizing" perkhidmatan awam kita. 



JAWAPAN: YB DATO' SRI AZALINA BINTI OTHMAN SAID, 

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI. 

Tuan Yang di-Pertua, 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah Penjawat Awam di negara 

ini sehingga 31 Disember 2015 adalah sebanyak 1.6 juta. Saiz Penjawat 

Awam sesebuah negara mempunyai perkaitan rapat dengan definisi yang 

diguna pakai. Dalam konteks Negara Malaysia, Perkara 132 Perlembagaan 

Persekutuan telah mentakrifkan Penjawat Awam Malaysia sebagai 

merangkumi keseluruhan perkhidmatan termasuklah polis dan tentera. 

Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang mempunyai 

takrifan Penjawat Awam yang sama dengan Malaysia adalah Brunei, 

Indonesia, Filipina dan Vietnam. 

·• Berdasarkan kepada data A SEAN Civil Service 2012, perbandingan nisbah 

Penjawat Awam kepada penduduk di Malaysia ialah 1 :20. Manakala nisbah 

Penjawat Awam kepada penduduk di negara ASEAN yang mempunyai 

takrifan Penjawat Awam yang sama adalah seperti berikut:-

1. Brunei 1:8 

2. Indonesia 1:51 
3. Filipina 1:66 
4. Vietnam 1:46 



Bagi negara Singapura, nisbah Penjawat Awam kepada penduduk ialah 

1 :41. Waiau bagaimanapun, Perkhidmatan Awam di Singapura adalah 

tidak termasuk tentera. 

Nisbah 1 :20 penjawat awam dengan penduduk di Malaysia yang 

sedemikian diperlukan demi memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat 

khususnya dalam sektor pendidikan, kesihatan dan keselamatan. 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, kerajaan pada masa kini 

sedang melaksanakan kawalan saiz Perkhidmatan Awam. Langkah 

kawalan saiz ini merupakan langkah yang pernah dilaksanakan pada tahun 

2008, 201 O dan 2011. Langkah kawalan saiz yang diperkenalkan pada kali 

ini adalah pembekuan pewujudan jawatan baharu. Pengisian kekosongan 

jawatan akibat persaraan, perletakan jawatan, kematian dan penamatan 

! perkhidmatan masih boleh dilaksanakan oleh agensi seperti biasa. 

Di samping kawalan saiz tersebut, usaha untuk mengoptimumkan sumber 

manusia di sektor awam juga telah dilaksanakan melalui penjajaran fungsi 

dan menerapkan elemen multitasking di kalangan penjawat awam. Usaha 

ini bertujuan untuk memastikan sumber manusia sedia ada di sektor awam 

dapat digunakan sepenuhnya bagi mencapai matlamat untuk 

meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan perkhidmatan sektor 

awam. 

Sekian, terima kasih. 


