
Bagaimana untuk mencari seorang 

instruktor memandu yang sesuai untuk 

mendapatkan lesen kereta anda dalam 

masa yang tersingkat? 

(13 “checklist point”) 

 
 

Dalam laporan ini, saya akan mengemukakan 13 “checklist 

point” yang anda boleh gunakan untuk mencari seorang 

instructor memandu yang sesuai dalam proses mendapatkan 

lesen memandu anda. 

 



1) Adakah liputan servis instructor tersebut di kawasan 

berdekatan dengan anda? Adakah pejabat atau 

institutnya berdekatan dengan rumah, sekolah ataupun 

tempat kerja anda? 

2) Adakah masa servis instructor tersebut sesuai untuk 

anda? Bolehkah anda belajar waktu pagi, tengah hari, 

petang, hari minggu atau pun hujung minggu? 

3) Adakah instructor tersebut mempunyai sijil SM1 

daripada Jabatan Pengangkutan Jalan (J.P.J.)? 

4) Adakah kereta pengajar di ubah suai dengan sistem 

kawalan kembar (dual control)? 

5) Berapa lamakah sesi belajar memandu yang di syorkan 

untuk anda mendapatkan lesen anda? 1 bulan, 2 bulan 

atau lebih? 

6) Adakah instructor tersebut memberi servis “pick-up” 

dan “drop-off”? Jika ada, berapakah kosnya? 

7) Adakah kawan-kawan atau rakan-rakan anda belajar 

dengan instructor tersebut? Apakah komen mereka 

mengenai instructor tersebut? 

8) Berapakah kos pakej belajar memandu untuk pelajar 

yang baru? Ingat, yang paling murah tidak semestinya 

terbaik! 

9) Berapa lamakah setiap sesi belajar memandu untuk 

anda? Adakah instructor tersebut akan mengajar anda 

selama 2 jam atau lebih? Masa belajar yang terlalu lama 

akan meletihkan minda dan badan anda. 

10) Adakah instructor tersebut memberi diskaun? 



11) Apakah polisi instructor tersebut jika anda terpaksa 

membatalkan sesi belajar memandu anda? 

12) Bolehkah instructor tersebut bertutur dalam Bahasa 

kegemaran anda? Misalnya, Bahasa Malaysia, English, 

China, India etc. 

13) Instructor tersebut lelaki ataupun perempuan? 

 

  



Ingin lebih tips dan petua-petua untuk 

lulus ujian J.P.J. dan mendapat lesen 

memandu dalam masa tersingkat? 

 

 
 

Adakah anda ingin lulus semua ujian J.P.J. dan 

mendapatkan lesen memandu? 

 

Jika ya, dapatkan e-buku Jom Belajar Memandu yang di 

karang oleh Cikgu Yap. 

 

Dengan lebih 40 tahun pengalaman beliau di dalam 

industri sekolah memandu Malaysia, Cikgu telah 

mengemukakan tips-tips serta petua-petua yang 

terbukti berkesan untuk mendapatkan lesen memandu 

kereta dalam masa yang tersingkat. 

 

Jika anda khuatir dengan ujian berkomputer undang-

undang jalan raya serta ujian praktikal J.P.J, Jom Belajar 



Memandu akan membekalkan teknik-teknik untuk lulus 

kesemua ujian buat kali pertama. 

 

E-buku ini di tulis dalam Bahasa Malaysia khas untuk 

semua masyarakat Malaysia. Klik link di bawah untuk 

maklumat lanjut. 

 

www.jommemandu.com 

 

 

http://jommemandu.com/

