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PENGENALAN  

Pada 31 Mei 2019, beribu-ribu pekerja pembersihan di sekolah-sekolah telah 
diberhentikan kerja secara tiba-tiba oleh kontraktor pembersihan. Mengikut Persatuan 
Kontraktor-kontraktor Bumiputera Sisa Pepejal dan Pembersihan (Kosppem), seramai 45 
000 pekerja telah terbabit dalam pemberhentian kerja ini.Alasan yang diberi untuk 
pemberhentianya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengurangkan 
bajet untuk kerja-kerja pembersihan di sekolah, maka pengurangan  pekerja dilakukan 
secara tiba-tiba. Pekerja-pekerja pembersihan yang bekerja bertahun-tahun di sesebuah 
sekolah diberhentikan tanpa notis dan pampasan. 

Segelintir daripada pekerja-pekerja ini, lebih kurang 125 pekerja telah memfailkan kes di 
Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) di seluruh Malaysia untuk menuntut kerja 
dibawah seksyen 20, Akta Perhubungan Perusahaan. 

Pekerja-pekerja ini juga didapati kekurangan dokumen pekerjaan seperti tiada kontrak 
kerja, tiada slip gaji, tidak potong KWSP, SOCSO dan SIP. Kekurangan dokumen ini 
adalah kesalahan Kontrakter Kerajaan yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia. 

 

PERMOHONAN UNTUK SISTEM INSURAN PEKERJAAN (SIP) 

Sebahagian pekerja pembersihan yang masih belum mendapat kerja, dan sedang 

menganggur mula membuat permohonan untuk SIP sejak bulan Jun 2019. Mereka 

menghadapi pelbagai masalah dalam proses permohonan dan kami senaraikan masalah-

masalah ini: 

  Isu dan Masalah Cadangan Kami 

1. Keperluan dokumen untuk permohonan 
seperti slip gaji untuk 6 bulan,  notis 
berhenti, kontrak kerja atau bukti 
pekerjaan. Segelintir pekerja tiada 
sebarang dokumentasi pekerjaan dan 
ada yang tidak cukup dokumentasi 
seperti slip gaji untuk 6 bulan, dan 
semua pekerja ini diberhentikan tanpa 
notis pada 31 Mei 2019. Mereka  hanya 
diberitahu tentang pemberhentian pada 
hari mereka dipecat iaitu satu lagi 

1. Perkeso mengambil kenyataan 
pekerjaan melalui aduan polis 
2. Perkeso boleh semak nama 
Kontrakter melalui Pejabat Pendidikan 
Daerah, Kementerian Pendidikan atau 
Suruhanjaya Syarikat Malaysia.  



kesalahan Kontrakter kerajaan tidak 
mengikuti Akta Pekerjaan 1955. 
  

2. Ada juga pejabat PERKESO menolak 
pekerja dengan alasan sekarang 
permohonanya adalah melalui online 
dan bukan manual. Hampir 99% pekerja-
pekerja ini kurang berpelajaran, dan 
buta computer. Bagaimana mereka 
boleh buat permohonan online? 
  

Perkeso menerima permohonan dalam 
bentuk manual atau membantu pekerja 
key-in butir-butir secara online secara 
bersama. Perkeso tidak harus bersikap 
birokrasi dalam isu ini. 

3. Faedah SIP ditolak kerana pekerja 
berstatus kontrak dan permohonanya 
dibuat selepas habis kontrak. Ini adalah 
satu ketidakadilan yang besar bagi 
golongan pekerja ini. Pekerja-pekerja ini 
berkerja berterusan di sekolah tersebut 
walaupun 3 tahun sekali kontrak ditukar. 
Walhal, pemberian kontrak 3 tahun 
sekali untuk kerja tetap sebegini adalah 
satu penyalahgunaan dalam pekerjaan 
ini. Pekerja-pekerja ini tidak 
diberhentikan setiap 3 tahun, malah 
mereka terus bekerja walaupun 
kontraktor bertukar. Bagaimanapun, 
pekerja-pekerja ini telah dipotong SIP 
sepanjang pekerjaan mereka. Jika 
mereka adalah pekerja berstatus 
kontrak, mengapa potongan SIP dibuat? 

  
  

Sehingga Kerajaan menyelesaikan 
masalah Sistem Kontrak ini yang tidak 
adil, maka semua pekerja Pembersihan 
harus diiktiraf sebagai pekerja tetap 
seperti dalam definasi sebenar watak 
pekerjaan mereka yang sememangnya 
tetap dan bukan sementera. Justeru 
mereka harus berhak mendapat faedah 
SIP dan Perkeso tidak harus 
memangsakan pekerja ini kerana 
mereka sudahpun dimangsakan 
sebagai pekerja kontrak tanpa jaminan 
kerja .   

4 Faedah SIP ditolak kerana menunggu 
penyelesaian pertikaian pekerja / 
majikan di Jabatan Perhubungan 
Perusahaan (JPP) 
Mengapa ia harus dikaitkan dengan kes 
di JPP. Bukankah fungsi SIP adalah 
berlainan dengan urusan JPP. Jika kes di 
JPP mengambil masa satu tahun untuk 
selesai, dan dalam masa tersebut 

SIP adalah satu perlindungan 
kecemasan bagi pekerja yang hilang 
kerja untuk sokong mereka mencari 
pekerjaan baru. SIP berfungsi 
memberikan mereka pendapatan 
sementera menunggu mereka 
mendapat pekerjaan baru dan sumber 
sokongan ini akan membuatkan 
mereka mencari pekerjaan secara aktif. 



pekerja itu sudahpun mendapat satu 
kerja baru, maka dia tidak layak lagi SIP. 
Maka, apa motif SIP ini sebenarnya, jika 
tidak dapat membantu pekerja semasa 
hilang kerja? 
  

Satu mekanisme harus memastikan 
dalam kes sebegini, mereka mesti layak 
dan berhak mendapat SIP. 

5/ Faedah SIP ditolak kerana Orang 
Berinsurans (OB) tidak mencukupi syarat 
kelayakan caruman minima 12 tahun. 
Kami amat kecewa dengan syarat begini. 
Pada tahun 2018 apabila SIP mula 
diperkenalkan, kerajaan mengamalkan 
tuntutan interim sebanyak RM600 
kepada pekerja yang hilang kerja untuk 
tempoh 3 bulan kerana pada masa itu 
pekerja tidak akan layak untuk syarat ini. 
Maka, dalam situasi ini, mengapa 
keflexbilan seperti itu tidak diamalkan? 
  

 Setiap pekerja yang hilang kerja harus 
dapat menikmati faedah SIP. Syarat 
kelayakan caruman harus dihapuskan, 
sebab SIP adalah satu jenis 
perlindungan sosial untuk membantu 
pekerja dalam keadaan kehilangan 
pekerjaan.  

  

PERBINCANGAN PSM DAN JPKK DENGAN KPM 

Pada 27 Mac 2019, PSM dan JPKK telah mengadakan perjumpaan dengan YB Menteri 
Pendidikan YB Maszlee Malik. Hasil mesyuarat tersebut, tindakan YB Menteri selepas itu 
dan tindakan-tindakan dan kenyataan Kementerian selepas itu memberikan kami 
rumusan seperti dibawah: 

1. KPM mengakui ada masalah dalam pemberhentian pekerja-pekerja ini dari 
kontrakter dan dalam jangkamasa pendek KPM telah meminta lebih dana dari 
kementerian kewangan untuk mengatasi masalah ini 

2. Satu mesyuarat penyelesaian akan dibuat antara pihak Kementerian Pendidikan, 
Kementerian Sumber Manusia dan Menteri Kewangan untuk membincangkan 
masalah ini termasuk yang dihadapi oleh mereka yang diberhentikan kerja 

3. Dalam jangkamasa panjang, KPM akan meneliti cadangan kami untuk mengambil 
pekerja pembersihan terus dan tidak melalui kontrakter orang tengah 

4. KPM mengambil tindakan menyenaraihitamkan kontrakter-kontrakter yang 
memangsakan pekerja kontrak 

 



KEKALKAN MOTIF SEBENAR SIP 

Pada asalnya apabila SIP diperkenalkan, pihak PSM dan JPKK amat gembira kerana ini 
adalah hasil perjuangan pekerja di Malaysia dan satu bentuk perlindungan kepada 
pekerja yang hilang kerja secara tiba-tiba. Dengan semangat yang sama, pekerja-pekerja 
pembersihan ini membuat permohonan SIP tetapi permohonan mereka ditolak dengan 
pelbagai alasan. 

PSM dan JPKK menuntut PERKESO jangan menggunakan alasan remeh yang disebutkan 
diatas untuk menolak SIP kepada golongan B40 yang hilang kerja secara tiba-tiba. Satu 
polisi yang dilaksanakan untuk memberi perlindungan kepada pekerja, tidak harus 
dihalang dengan syarat-syarat yang tidak munasabah. 

Maka, kami menuntut pihak PERKESO mengkaji semula permohonan pekerja-pekerja 
pembersihan ini dan mengambilkira situasi yang berlainan dalam kes sebegini untuk 
membuat keputusan. Mereka adalah pekerja-pekerja golongan B40 yang hilang kerja 
secara tiba-tiba kerana tindakan kerajaan yang mengurangkan bajet. Sudah 2 bulan dan 
mereka ini masih belum ada kerja baru.  Maka, pihak PERKESO yang merupakan satu lagi 
badan kerajaan yang menjaga perlindungan sosial pekerja lebih prihatin dan luluskan 
faedah SIP bagi mereka. 

 

Sekian, Terima Kasih.  

  

 


