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Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud ( Kota Raja ) minta MENTERI 

PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 

menyatakan statistik kes pengabaian terhadap kanak-kanak dan tindakan 

Kementerian untuk menangani peningkatan jumlah pengabaian kanak-

kanak oleh penjaga atau ibu bapa mereka 
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JAWAPAN: 

Tuan Yang Dipertua, 

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) 

amat prihatin dan memandang serius akan kes pengabaian kanak-kanak 

yang merupakan aset penting negara. 

Berdasarkan data yang data yang dikumpul oleh Jabatan Kebajikan 

Masyarakat (JKM), terdapat sebanyak 1,420 kes pengabaian kanak-kanak 

pada tahun 2011, 1 ,649 kes pada tahun 2012 dan 1 ,308 kes pada tahun 

2013. 

Bagi mengatasi masalah pengabaian kanak-kanak, KPWKM melalui JKM 

mengambil tindakan-tindakan berikut: 

(a) Bagi jangka pendek, kanak-kanak yang menjadi mangsa pengabaian 

ini akan diselamatkan dan sekiranya kanak-kanak berkenaan 

memerlukan penjagaan dan perlindungan, tindakan diambil 

berdasarkan peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001 seperti berikut: 
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(i) ditempatkan di Rumah Kanak-Kanak selama 3 tahun atau 

hingga mangsa mencapai umur 18 tahun; atau 

(ii) diletakkan dalam jagaan seseorang yang layak dan sesuai 

selama tempoh dinyatakan oleh Mahkamah Bagi Kanak-Kanak 

dengan pengawasan seorang Pelindung (Pegawai Kebajikan 

Masyarakat) 

(b) Dalam usaha membendung masalah ini, ibu bapa atau penjaga pula 

diberi kaunseling supaya mereka dapat dibantu serta dibimbing. 

Perkhidmatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan 

keluarga demi masa hadapan kanak-kanak terbabit. Program 

kaunseling keluarga turut dipertingkatkan dengan penglibatan 

pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan ahli 

akademik. 

(c) Mewujudkan Talian Nur 15999 bagi membolehkan masyarakat 

membuat laporan mengenai kes kanak-kanak yang diabaikan. Talian 

ini beroperasi 24 jam sehari dan 365 hari setahun. 
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(d) Mewujudkan Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak (PPKK) yang 

bertujuan menyelaraskan perkhidmatan-perkhidmatan setempat 

kepada keluarga dan kanak-kanak jika kanak-kanak memerlukan 

atau disyaki memerlukan perlindungan. Hingga kini terdapat 134 

buah Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak telah diwujudkan di 

seluruh Malaysia. 

(e) Mewujudkan Pusat Aktiviti Kanak-Kanak di seluruh negara yang 

menyediakan perkhidmatan sokongan membantu keluarga dan 

kanak-kanak berisiko tinggi melalui 149 buah Pusat Aktiviti Kanak

Kanak di seluruh negara dengan sejumlah 18,350 orang kanak-kanak 

yang mendapat perkhidmatan di pusat tersebut. Antara program 

advokasi serta intervensi yang diadakan ialah seminar, bengkel, 

ceramah, kursus motivasi, bimbingan serta kaunseling, riadah dan 

bersukan. 

(f) Melaksanakan program Keluarga@Kerja (Parenting@Work) 

khusus untuk ibu bapa bekerja, sama ada di sektor awam atau 

swasta sejak tahun 2007. Matlamat program adalah untuk membantu 

ibu bapa yang bekerja memperolehi kemahiran mengimbangi antara 
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tanggungjawab kerja dengan keluarga (work life balance), kemahiran 

menguruskan cabaran keluarga dan rumah tangga serta 

keibubapaan kreatif. Bagi tempoh 2007 hingga bulan Disember 2013, 

sejumlah 603 program telah dilaksanakan oleh Lembaga Penduduk 

dan Pembangunan Keluarga Negara dengan kerjasama NGO yang 

melibatkan penyertaan seramai 25,971 orang peserta. 
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