
33 syarikat bumiputera gugur senarai KPB

MTEM selar tindakan MOF zalim
KUALA LUMPUR: Majlis 
Tindakan Ekonomi Melayu 
(MTEM) memohon Kemente-                                                              
rian Kewangan (MOF) me- 
nimbang semula keputusan 
menggugurkan 33 syarikat 
perabot Bumiputera dari-
pada senarai syarikat Kon-
trak Panel Berpusat (KPB) 
baru-baru ini.

Dalam kenyataan sema- 
lam, MTEM berkata tindakan                                                 
tersebut dilihat tidak adil ke-                                                       
pada syarikat-syarikat terse-                                                       
but, yang bernaung di ba- 
wah Persatuan Pengusaha 
Industri Perabot Bumiputera 
Malaysia (PETRA).

Katanya pengguguran ter-                                                           
sebut diketahui melalui ke-                                                           

mas kini senarai syarikat pa-                                                              
nel KPB bagi bekalan dan 
penghantaran perabot pel-
bagai jenis kepada semua 
Agensi Kerajaan di Semenan-                                                              
jung Malaysia.

“Sebanyak 33 syarikat atau                                                                  
38 peratus daripada 87 sya- 
rikat tersenarai di bawah 
pembekalan perabot bagi 

agensi kerajaan digugurkan 
daripada senarai tersebut 
berkuat kuasa 15 Julai 2019. 

"Pengguguran ini dibuat 
ekoran kegagalan syarikat 
KPB memperoleh persijilan 
Sijil Perkhidmatan Produk                                                   
(PCS) daripada Institut Penye-                                                                    
lidikan Perhutanan Malaysia 
(FRIM) dalam tempoh masa 

yang telah ditetapkan.
“Pengguguran oleh pihak 

Perolehan MOF ini tidak lang-                                                                              
sung mengambil kira alasan, 
status pengujian serta pihak 
yang bersalah dalam konteks 
ini, tetapi mengambil jalan 
mudah dengan terus meng-
gugurkan 33 syarikat ini ha-                                                              
nya kerana tidak memper-
oleh sijil PCS sebelum tarikh 

syarikat, sedangkan syari-                                                      
kat-syarikat ini telah me- 
matuhi kesemua proses dan 
dalam tempoh masa yang 
telah ditetapkan oleh FRIM.

Katanya kesemua syarikat 
yang digugurkan ini mempu-
nyai kilang pembuatan pe- 
rabot yang telah beroperasi 
melebihi 20 tahun, dengan 
pengalaman luas serta pen-j

28 Jun 2019,” katanya.
Menurut MTEM, penggu-                                                         

guran ini bersifat zalim kera-                                                      
na tempoh pengujian serta 
jangka masa perolehan sijil 
PCS adalah di luar kawalan 

g
capaian dan pengiktirafan 
yang telah diperoleh, namun 
gagal memperoleh sijil PCS 
sebelum tarikh yang ditetap-
kan. 
– Bernama
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