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YB. DATO' HAJI MOHD ZAIM BIN ABU HASAN minta MENTERI 
KERJA RAY A menyatakan berapa ramai pelatih Akademi Binaan 
Malaysia yang telah menceburkan diri dalam bidang pembinaan. 
Sejauh mana akademi ini telah berupaya untuk menyediakan tenaga 
kerja mahir tempatan dalam usaha Kerajaan mengurangkan 
kebergantungan kepada pekerja warga asing dalam industri 
pembinaan. 

JAWAPAN: 

Tuan Yang Di-Pertua; 

Sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, Lembaga 

Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah 

menubuhkan Akademi Binaan Malaysia (ABM) sebagai sebahagian 

daripada skop pembangunan personal binaan di negara ini. Antara 

objektif ABM ini ialah untuk membentuk personal binaan mahir dan 
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separa mahir tempatan sekali gus dapat mengurangkan 

kebergantungan negara kepada pekerja asing. 

Pada masa kini terdapat 6 pusat ABM yang beroperasi di 

seluruh negara di mana sejak ditubuhkan pada tahun 1997 ia telah 

melahirkan hampir 300,000 personel binaan dan belia dalam pelbagai 

bidang kemahiran. Antara bidang latihan yang terlibat ialah Program 

Latihan Personel Binaan, Program Latihan Belia Lepasan Sekolah, 

Program Latihan Teknikal dan Pengurusan, Program Latihan dan 

Akreditasi Penyelia Tapak, Program Latihan Keselamatan dan 

Kesihatan dan Program Akreditasi Pekerja Mahir Binaan. Melalui 

Program Akreditasi Pekerja Mahir Binaan, CIDB bukan sahaja telah 

melahirkan ramai tenaga kerja tempatan yang mahir dan separa 

mahir untuk pasaran tempatan, bahkan terdapat di kalangan mereka 

yang mendapat peluang pekerjaan di luar negara. 

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kerajaan sememangnya 

amat serius untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja 

asing dalam industri pembinaan. Sehubungan itu, Kementerian Kerja 

Raya menerusi CIDB telah merangka pelbagai, strategi dan inisiatif 

untuk mengurangkan kebergantungan yang keterlaluan terhadap 

pekerja asing dalam industri pembinaan di negara ini. lni termasuklah 

menggiatkan pembangunan kapasiti sumber manusia dalam industri 

pembinaan. Keseluruhan dasar atau hala tuju Kerajaan itu terkandung 

dalam Program Transformasi lndustri Pembinaan atau 'Construction 

Industry Transformation Programme' (CITP), iaitu program 

transformasi sektor pembinaan negara yang sedang dilaksanakan 

dalam RMKe-11 (2016 - 2020). 

Sekian. Terima kasih. 
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