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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab SATU (1) soalan sahaja daripada setiap bahagian. Jumtah soalan yang wajib
dijawab ialah TIGA (3) soalan.

Sila tulis nombor-nombor esei yang dijawab di muka hadapan buku jawapan.

Markah '0' akan diberi kepada mana-mana pelajar yang tidak mematuhi arahan di atas.
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Jawab SATU (1) soalan sahaja daripada setiap bahagian. Jumlah soalan yang wajib
dijawab ialah TIGA (3) soalan.

BAHAGIAI\ A

Soalan I

Bandingkan pentadbiran awam klasik dengan pentadbiran awam moden.
(40 markah)

Soalan 2

Bagaimanakah Era Kucar Kacir yang melibatkan krisis identiti dalam pentadbiran awzlm

pada abad ke 19 memberi laluan kepada kewujudan pentadbiran awam moden?

Bincangkan.
(40 markah)
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BAHAGIAI\ B

Soalan 3

UKP 3l4l

Bincangkan konsep birokrasi dan keberkesanarutya dalam konteks Malaysia.
(30 markah)

Soalan 4

Bandingkan dua teori utama pembangunan dengan menjelaskan kelebihan dan kelemahan
masing-masing.

(30 markah)

Soalan 5

Jelaskan konsep pembangunan. Gunakan kedua-dua indikator utama pembangunan yang
dipelajari untuk menunjukkan tahap pembangunan sesebuah negara.

(30 markah)
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BAHAGIAI\ C

Soalan 6

IJKP 3141

Analisis pemindahan dasar melibatkan enam (6) komponen penting. Bincangkan
peringkat pertama iarf.t elemen yang dipindahlwn dengan merujuk kepada satu dasar

kerajaan Malaysia.
(30 markah)

Soalan 7

Analisis pemindahan dasar melibatkan enam (6) komponen penting. Bincangkan
peringkat kedua ianftt tahap pemindahan dasar dengan merujuk kepada satu dasar

kerajaan Malaysia.
(30 markah)

Soalan 8

Salah satu objektif utama penswastaan Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) pada

tahun 1985 ialah untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan.

Bincangkan perkara di atas dengan merujuk situasi negara sekarang.

(30 markah)
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