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PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT 

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEDUA 
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PERTANYAAN  :  LISAN 
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[ KANGAR ] 

 

TARIKH  :   2 JULAI 2019 [ SELASA ] 
 

SOALAN NO. 62 

 

Minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 
menyatakan apakah rancangan untuk membolehkan tadika dan pusat 
aktiviti kanak-kanak (transit) komuniti diwujudkan di kawasan PPR di 
seluruh negara memandangkan ada permintaan tinggi tetapi kemudahan 
yang ada kurang bersesuaian. 
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JAWAPAN 

 

Tuan Yang di-Pertua,  

 

1. Untuk makluman Yang Berhormat, Bidang Fokus 4 Dasar Komuniti 

Negara telah menggariskan penerapan pendidikan dan kemahiran 

khususnya bagi anak-anak golongan berpendapatan rendah (B40). Di 

bawah Strategi 4.1, Bidang Fokus 4 pula, ia memberi fokus kepada 

menggalakkan persekitaran pendidikan awal yang kondusif dan 

berkesan.  

 

2. Bagi mencapai matlamat ini, KPKT telah mewujudkan Tadika 

Perpaduan secara rintis di PPR Lembah Subang 2, Selangor. Program 

ini diuruskan oleh Pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti (PSMK), 

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan dibantu 

oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (PERPADUAN) 

dan Kawasan Rukun Tetangga (KRT). Tadika Perpaduan di PPR 

Lembah Subang 2 sehingga kini telah menempatkan seramai 63 orang 

kanak-kanak. Tadika itu juga telah mendapat sentuhan kreatif hasil 

kolaborasi strategik KPKT dengan syarikat swasta (Gamuda Land). 

Kemudahan yang diberikan adalah dalam bentuk mural yang cantik dan 

ceria bagi menarik minat kanak-kanak.  

 

3. Pada masa yang sama, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara 

(JPN) juga telah menyediakan kemudahan ruang bagi keperluan 

tadika/pusat asuhan kanak-kanak di Program Perumahan Rakyat (PPR) 

yang dibina mengikut Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan 

Bangunan yang dikeluarkan Unit Perancang Ekonomi (Kementerian Hal 

Ehwal Ekonomi) edisi 2015. Pembangunan kemudahan yang telah 

disediakan bagi pembukaan tadika dan pusat aktiviti kanak-kanak 

komuniti memerlukan kerjasama daripada pihak PERPADUAN dan 

Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) bagi menguruskan tadika 

tersebut serta menggerakkan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum 
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yang telah dibangunkan. Selain itu, KPKT juga menggalakkan syarikat-

syarikat swasta memberi kerjasama strategik untuk menambah baik 

serta mempertingkat kemudahan tadika sedia ada.  

 

4. KPKT boleh menambah kemudahan/ruangan bagi tadika dan 

pendidikan awal kanak-kanak mengikut keperluan komuniti di PPR 

seperti yang telah dijalankan di PPR Lembah Subang 2.  

 

5. Di samping itu, KPKT melalui Dasar Komuniti Negara juga telah 

mengadakan Program Anakku Anakmu bagi memenuhi permintaan 

tinggi terhadap taska/tadika. Menerusi program ini, Kerajaan telah 

mengenal pasti golongan ibu dalam kalangan penghuni PPR untuk 

menjalankan perniagaan atau menjadi sukarelawan perkhidmatan 

penjagaan kanak-kanak apabila ibu bapa mereka keluar bekerja. Melalui 

Program Anakku Anakmu ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 

memberi latihan dan sijil kepada sukarelawan dalam asas penjagaan 

kanak-kanak. Program Anakku Anakmu ini akan diperluaskan ke PPR 

yang lain berdasarkan keperluan komuniti setempat. 

 

 

 

Sekian, terima kasih. 

 


