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PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT 

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEDUA, 

PARLIMEN KEEMPAT BELAS 

_________________________________________________________ 

 
PERTANYAAN : LISAN 
 
DARIPADA          : DATO’ HAJI SALIM SHARIF 

[JEMPOL] 
 

TARIKH  : 19 MAC 2019 (SELASA) 
 

 
SOALAN NO. 44 
 
 
Minta MENTERI HAL EHWAL EKONOMI menyatakan penjelasan 
ekoran kegagalan Kerajaan untuk melunaskan elaun sara hidup 
sebanyak RM800 sebulan kepada peserta Lembaga Pemulihan dan 
Penyatuan Tanah (FELCRA) yang melaksanakan projek penanaman 
semula getah sehingga pokok mencapai tahap matang dalam tempoh 
enam tahun. 
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JAWAPAN 

 

Yang di-Pertua, 

 

1. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Pengurusan FELCRA 
menangguhkan secara sementara bantuan sara hidup peserta-
peserta FELCRA bermula Ogos 2018. Bantuan ini adalah 
merupakan pinjaman kepada peserta menggunakan sumber 
dalaman FELCRA yang dicajkan di dalam akaun kos 
pembangunan ladang peserta. 
 

2. Penangguhan ini juga disebabkan oleh situasi semasa kewangan 
Syarikat yang lemah ekoran kejatuhan harga komoditi di pasaran 
global, dan juga kesilapan dan kelemahan tadbir urus Pengurusan 
terdahulu dalam menguruskan kewangan Syarikat. 

 
3. Dimaklumkan bahawa bantuan sara hidup merupakan 

pembiayaan kepada peserta bagi menampung kehilangan sumber 
pendapatan apabila projek tidak mempunyai hasil dengan 
pelaksanaan program tanam semula. 
 

4. Bantuan sara hidup kepada peserta yang menyertai program 
tanam semula dibiayai melalui dua sumber utama iaitu: 
 
(i) Sumber tabungan peserta seperti Tabung Tanam Semula 

(TTS),  jualan kayu getah, Bantuan Tanam Semula RISDA 
(BTSR), bantuan MPOB dan sebagainya; dan 

 
(ii) Sumber pinjaman daripada FELCRA Berhad sendiri. 

 
 

5. Sumber pinjaman daripada FELCRA Berhad diluluskan seperti 
mana kadar berikut: 
 
(i) Sebelum tahun 2014, kadar pinjaman sebanyak 

RM30/ekar/bulan selama empat (4) tahun bagi tanaman 
sawit dan enam (6) tahun bagi tanaman getah; dan 

 
(ii) Bermula tahun 2014, kadar tersebut dinaikkan kepada 

RM70/ekar/bulan selama empat (4) tahun bagi tanaman 
sawit dan enam (6) tahun bagi tanaman getah. 
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6. Sehingga Julai 2018, jumlah bantuan sara hidup yang telah 

diluluskan adalah sebanyak RM300.6 juta bagi 21,400 peserta di 
227 buah projek. Peruntukan sebanyak RM300.6 juta dibiayai 
melalui dua (2) sumber iaitu :- 
 
(i) Sumber tabungan peserta sebanyak RM97.4 juta; dan 

 
(ii) Sumber daripada pinjaman FELCRA Berhad sebanyak    

RM203.2 juta. 
 

7. Manakala bagi jumlah bantuan sara hidup yang telah dibayar 
pada tahun 2013 sehingga Julai 2018 adalah sebanyak 
RM190,570,900.  
 

8. Di samping itu, komitmen FELCRA Berhad sekiranya bantuan 
sara hidup diteruskan kepada projek yang telah mendapat 
kelulusan dari Ogos 2018 hingga tahun 2022 adalah berjumlah 
RM110,095,542. 
 

9. Dimaklumkan juga FELCRA Berhad telah memutuskan bantuan 
sara hidup kepada peserta projek-projek FELCRA Berhad yang 
melaksanakan program tanam semula bermula  bulan Ogos 2018 
melalui dana dalaman syarikat diberhentikan sehingga satu 
keputusan lanjut diputuskan oleh Lembaga Pengarah FELCRA 
Berhad kesan daripada kedudukan kewangan syarikat yang 
meruncing. 

 
10. Berdasarkan keperluan untuk menyediakan bantuan pembiayaan 

sara hidup yang besar terhadap kewangan FELCRA, 
Kementerian sedang meneliti semula bantuan pembiayaan sara 
hidup supaya ianya benar-benar sampai kepada peserta FELCRA 
yang layak sahaja.  

 
 
Sekian, terima kasih. 

 

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi 

19 Mac 2019 
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PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT 

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KEDUA, 

PARLIMEN KEEMPAT BELAS 

 
PERTANYAAN : LISAN 
 
DARIPADA : TUAN FONG KUI LUN 

                                     [ BUKIT BINTANG ] 

 
TARIKH          : 19 MAC 2019 
     
 
SOALAN NO. 45 
 

Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang] minta Perdana Menteri 

menyatakan kedudukan lantikan lembaga Pengarah dalam agensi 

Kerajaan dan GLCs setakat ini menurut merit yang ditetapkan.  

[JPM] 
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JAWAPAN:   YB DATUK WIRA DR. MD FARID BIN MD RAFIK 

                      MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI 

 

Tuan Yang Di Pertua,  

 

Selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Januari 

2019 mengenai pelantikan Lembaga Pengarah Badan Berkanun 

Persekutuan (BPP), Jemaah Menteri telah bersetuju bahawa Lembaga 

Pengarah BPP boleh dilantik daripada kalangan anggota-anggota parti 

politik yang berkelayakan. Walau bagaimanapun, pelantikan Ahli 

Lembaga Pengarah BBP tersebut perlu dirujuk untuk tapisan dan 

kelulusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlebih dahulu bagi 

menentukan kesesuaian. 

 

Di samping itu, inisiatif keenam dalam Pelan Antirasuah Nasional 2019-

2023 yang dipantau oleh Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah 

Nasional (GIACC) telah menyebut bahawa kerajaan akan 

memperkenalkan dasar berhubung dengan pelantikan ahli politik 

sebagai Pengerusi atau Ahli Lembaga Pengarah dalam Badan 

Berkanun, Syarikat Milik Kerajaan (SOEs), Syarikat Terhad Dengan 

Jaminan (CLBG) yang berasaskan kepada kelayakan akademik 

dan/atau kelayakan profesional sahaja bagi menangani Campur Tangan 

Ahli Politik dalam Perkhidmatan Awam dan Pentadbiran Pihak 

Tempatan. 

 

Sekian. Terima kasih.  

 


