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SOALAN  :   

 

Dato' Sri Abdul Azeez bin Abdul Rahim [ Baling ] minta MENTERI 

DALAM NEGERI menyatakan inisiatif terkini dalam usaha membantu 

meningkatkan peluang pekerjaan kepada bekas penagih dadah yang 

telah selesai menjalani hukuman mereka.    
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JAWAPAN : 

 

Tuan Yang Di-pertua, 

 

Kementerian Dalam Negeri melalui Agensi Antidadah Kebangsaan 

(AADK) melaksanakan pelbagai pendekatan dalam memberi rawatan 

dan pemulihan kepada penagih dadah di pusat-pusat pemulihan seperti 

pendekatan psikososial dan psikospiritual sebelum mereka dibebaskan. 

Klien-klien ini juga menjalani program kemahiran vokasional yang 

menerapkan elemen pengetahuan (knowledge), kemahiran (skills) dan 

sikap (attitude).   

 

Pelbagai kursus dan program telah dilaksanakan untuk klien-klien AADK 

antaranya Program Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Panjang dan 

Jangka Pendek yang dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian, 

Agensi dan syarikat berkaitan Kerajaan seperti Kementerian Sumber 

Manusia (KSM), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Akademi Binaan 

Malaysia (ABM), Institut Kemahiran MARA (IKM), GiatMara, 

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MoA), Majlis Amanah 

Rakyat (MARA), Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan Malaysia 

Digital Economy Corporation (MDEC). Sepanjang tahun 2018, seramai 

382 orang klien telah menerima Sijil Latihan Kemahiran Vokasional 

daripada pusat latihan kemahiran vokasional bertauliah. Daripada 

jumlah tersebut 201 orang menerima sijil daripada Institut Kemahiran 

Tinggi Belia Negara (IKTBN). Seramai 60 orang terima sijil daripada 

GiatMara, 110 orang daripada ABM dan 11 orang daripada IKM. 

 

Di samping itu juga, sehingga Mei 2019, seramai 171 orang klien telah 

menerima sijil latihan kemahiran vokasional. Antaranya 131 orang klien 

Cure & Care Vocational Centre (CCVC) Sepang dalam bidang Bidang 

Juruteknik Automotif, Jurubina Bangunan, Kimpalan Arka Logam 

Berperisai, Penyediaan Pastry, Atendan Landskap, Pendawaian Elektrik 

Domestik dan Jahitan Pakaian Lelaki. Seramai 40 orang klien Cure & 

Care Rehabilitation Centre (CCRC) Kuching tamat latihan dalam bidang 

Aluminium Framework Fabrication Tahap 1. 
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Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, AADK telah menjalinkan 

kerjasama dengan pihak swasta iaitu Persekutuan Pengilang-Pengilang 

Malaysia (FMM) mulai tahun 2019. FMM yang mempunyai 11 cawangan 

di seluruh negara dan kini sebagai organisasi ekonomi sektor swasta 

terbesar di Malaysia yang mewakili lebih daripada 3,000 syarikat 

perkhidmatan pembuatan dan perindustrian yang mempunyai pelbagai 

saiz. Dengan kerjasama ini, adalah diharapkan agar bekas penagih 

dadah akan mendapat peluang pekerjaan apabila tamat menjalani 

rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan.  

 

Mengikut rekod AADK sehingga 31 Mei 2019, seramai 1,587 orang klien 

daripada 1,928 orang klien iaitu sebanyak 82.31% telah mendapat 

penempatan pekerjaan sebelum pembebasan dari pusat-pusat 

pemulihan melalui pelbagai usaha dan jalinan kerjasama yang diadakan 

di seluruh negara. AADK telah menjalankan kerjasama dengan pelbagai 

Kementerian dan Agensi kerajaan antaranya KSM, KBS, MoA, Jabatan 

Tenaga Kerja dan pelbagai lagi dalam memastikan klien-klien AADK 

mendapat pekerjaan sebelum mereka dibebaskan. Mengikut statistik 

Orang Kena Pengawasan (OKP) yang bekerja, sehingga 31 Mei 2019 

menunjukkan 39,987 orang mendapat pekerjaan daripada 53,937 

keseluruhan OKP seluruh negara iaitu sebanyak 74.14% keseluruhan. 

 

Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, satu insentif pelepasan 

cukai pendapatan majikan telah di mula diwartakan oleh Kementerian 

Kewangan pada 11 Jun 2019. Insentif ini bertujuan memberi galakan 

kepada majikan-majikan untuk mengambil klien-klien AADK di mana 

mereka akan mendapat pelepasan cukai pendapatan sebanyak 

RM4,000.00 setahun daripada pihak LHDN bagi setiap bekas klien yang 

diambil bekerja. Insentif ini diharap akan membuka lagi ruang dan 

peluang kepada semua majikan agar sama-sama membantu dalam 

kepulihan klien selepas mereka dibebaskan kelak. 

 

Pada masa yang sama, Kerajaan turut mengiktiraf peranan badan-

badan bukan kerajaan (NGO) seperti Persatuan Mencegah Dadah 

Malaysia (PEMADAM), Persatuan Pengasih Malaysia dan Pusat 

Pemulihan Dadah Persendirian (PPDP) serta pemimpin-pemimpin 

komuniti adalah penting dalam membantu bekas-bekas penagih dadah 
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yang telah tamat menjalani program rawatan dan pemulihan di institusi 

untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.  

 

Justeru itu, Kementerian menyeru semua pihak, terutamanya pemimpin-

pemimpin komuniti, ahli-ahli komuniti dan juga ahli keluarga klien untuk 

turut sama membantu Kerajaan dalam proses kepulihan klien kerana 

masalah penagihan dadah adalah tanggung jawab bersama.  


