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KEBEBASAN MAKLUMAT 2008

HURAIAN

PENGENALAN

Huraian ini berkaitan dengan Rang Undang-undang Kebebasan Maklumat sebagaimana 
yang dikemukakan di Dewan Rakyat pada --------. Ia telah disediakan oleh Ahli Parlimen 
bagi Subang bagi membantu pembaca Rang Undang-undang ini  dan untuk membantu 
perbahasan bermaklumat mengenai Rang Undang-undang berkenaan. Huraian ini tidak 
sekali-kali  membentuk  sebahagian  daripada  Rang  Undang-undang  itu  sendiri,  dan  ia 
tidak diendors oleh Parlimen. 

Huraian ini perlu dibaca bersama-sama Rang Undang-undang.  

LATAR BELAKANG
 
Rang Undang-undang ini dihasratkan untuk menggubal satu Akta Kebebasan Maklumat 
untuk  menggantikan  Akta  Rahsia  Rasmi  dengan  tujuan  menggalakkan  penyediaan 
maklumat dari badan awam dan badan persendirian yang mempunyai kepentingan awam. 
Motivasi  untuk  akta  ini  bertunjakkan  peruntukan  Artikel  19  di  bawah  Deklarasi 
Antarabangsa  Hak-hak  Asasi  Manusia  yang  menjamin  hak  bersuara  dan  hak 
mendapatkan maklumat. Rang Undang-undang ini menggariskan prinsip-prinsip asas hak 
kebebasan maklumat dan mekanisme-mekanisme berkesan bagi melindungi hak tersebut. 

Prinsip asas yang disebutkan adalah:

1) Pendedahan  maksima  maklumat  yang  dipegang  oleh  badan  awam  dan  badan 
persendirian,  sebagaimana  ditafsirkan  dalam  Rang  Undang-undang  ini,  yang 
mempunyai kepentingan awam

2) Pengecualian yang spesifik dan terhad yang perlu ditentukan melalui proses yang 
terbuka 

3) Pembentukan  satu  Suruhanjaya  Maklumat  yang  bebas  untuk  memantau 
pelaksanaan akta, menerima aduan dan membuat keputusan ke atas aduan yang 
diterima,  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  sesuai  untuk  mempromosikan 
hak kebebasan maklumat termasuklah melatih pemegang maklumat.

4) Proses meminta maklumat dan respons yang mudah, murah, dalam jangka masa 
yang  munasabah,  dan  mengambil  kira  kehendak  peminta  yang  mempunyai 
kekurangan fizikal.

5) Pentafisaran  perundangan  yang  memastikan  keterbukaan,  di  mana  peruntukan 
atau  perundangan lain  yang  bercanggah  dengan rang undang-undang ini  tidak 
dipakai.  

6) Perlindungan kepada peniup wisel  yang  mendedahkan maklumat  yang penting 
dari segi kepentingan awam.



STRUKTUR  RANG UNDANG-UNDANG
 
Rang Undang-undang ini terbahagi kepada 9 Bahagian.

Bahagian I membuat peruntukan berkaitan tajuk ringkas dan tafsiran.

Bahagian II membuat peruntukan tentang hak untuk mendapatkan maklumat yang 
dipeganga oleh badan awam.
Bahagian III membuat peruntukan berkaitan langkah-langkah untuk menggalakkan 
keterbukaan.
Bahagian IV  membuat peruntukan tentang pengecualian.
Bahagian V membuat peruntukan tentang Suruhanjaya Maklumat.
Bahagian VI membuat peruntukan tentang penguatkuasaan oleh Suruhanjaya.
Bahagian VII membuat peruntukan tentang peniup wisel.
Bahagian VIII membuat peruntukan mengenai tanggungjawab mengikut kesalahan 
jenayah dan sivil. 
Bahagian IX membuat peruntukan mengenai pelbagai peruntukan lain yang termasuk 
pemansuhan Akta Rahsia Rasmi dan juga pentafsiran oleh mahkamah.  

RINGKASAN

Bahagian II : Hak untuk mendapatkan maklumat yang dipegang oleh badan-badan 
awam

 
Bahagian  ini  menggariskan  prinsip-prinsip  asas  hak  orang  awam untuk mendapatkan 
maklumat dan butiran mengenai kebebasan maklumat seperti hak akses secara am dan 
bagaimana  perundangan  ini  akan  mengatasi  apa-apa  peruntukan  lain  yang  menyekat 
pendedahan  maklumat  sepert  Akta  Rahsia  Rasmi  dan  Kanun  Kesalahan  Jenayah; 
bagaimana individu boleh membuat permintaan; tanggungjawab pihak yang menyimpan 
rekod  untuk  membalas  permintaan  dan  bentuk  maklumat  yang  akan  disampaikan. 
Bahagian  ini  turut  menentukan  prosedur  permintaan,  had  masa  dalam  membalas 
permintaan dan garis panduan dari segi rekod yang tidak dipegang dan permintaan yang 
mungkin tidak munasabah.

Bahagian III : Langkah-langkah untuk menggalakkan keterbukaan
 
Bahagian  III  memperuntukkan  bahawa  seorang  Pegawai  Maklumat  haris  dilantik  di 
badan awam yang  bertanggunjawab dalam hal  permintaan  untuk  maklumat  dan  juga 
komitmen badan awam dalam usaha menyediakan maklumat dan cara kerja yang boleh 
menggalakkan  akses  orang  ramai  terhadap  maklumat.  Bahagian  ini  turut 
memperuntukkan cara bagaimana maklumat harus diterbitkan supaya senang dan sentiasa 
dapat  diakses  oleh  orang  ramai;  penyelenggaraan  rekod  oleh  badan  awam  dan 
penyediaan laporan kepada Suruhanjaya Maklumat. 

Bahagian IV : Pengecualian-pengecualian



Bahagian IV  mengiktiraf  bahawa terdapat  beberapa pengecualian di  mana maklumat 
tertentu mungkin tidak boleh diakses oleh orang awam. Tetapi keputusan untuk sesuatu 
pengecualian bergantung kepada sama ada pendedahan itu adalah amat perlu dari segi 
kepentingan awam. Sementara  itu,  maklumat  yang telah pun disediakan secara umum 
juga tidak boleh dikenakan pengecualian. Ada antara maklumat yang terdiri dari bahagian 
yang boleh didedahkan dan yang tidak boleh – dalam hal ini bahagian yang boleh perlu 
diasingkan  dan  didedahkan.  Bahagian  ini  mengiktiraf  bahawa  maklumat  peribadi, 
maklumat komersil dan sulit, hak istimewa undang-undang, kesihatan dan perlindungan, 
penguatkuasaan  undang-undang,  pertahanan  dan  keselamatan  dan  pembikinan  dasar 
mungkin  boleh  dikecualikan  tetapi  dalam  setiap  hal,  perlu  ditetapkan  tujuan  atau 
pentingnya  maklumat  itu  tidak  didedahkan.  Bahagian  ini  turut  memperuntukkan  had 
masa selama 30 tahun untuk maklumat yang ditetapkan sebagai rahsia atau terhad dari 
segi pendedahan. 

Bahagian V: Suruhanjaya Maklumat 
 
Bahagian  V  memperuntukkan  pembentukan  satu  Suruhanjaya  Maklumat  yang 
bertanggungjawab pada Parlimen dan butiran  mengenai  pelantikan  ahli,  bidang kuasa 
secara  hal-hal  berkenaan  pengurusan  dan  pentadbiran  Suruhanjaya  ini.  Ditetapkan 
bahawa selain berurus dengan menerima aduan dari peminta maklumat, Suruhanjaya ini 
juga  mempunyai  tanggungjawab  untuk  memastikan  bahawa  pegawai-pegawai  awam 
menerima  latihan  yang  mencukupi  mengenai  akta  ini,  membuat  pengesyoran  untuk 
pembaharuan  kepada  badan  awam  dan  memantau  badan-badan  awam  dari  segi 
pelaksanaan dan tatacara mereka  sebagaimana ditetapkan dalam akta ini. 

Bahagian VI: Penguatkuasaan oleh Suruhanjaya
 
Bahagian  VI  memperuntukkan  mekanisme  di  mana  individu  boleh  membuat  aduan 
kepada Suruhanjaya Maklumat mengenai badan awam yang tidak memberikan maklumat 
yang  diminta  dan  keputusan  Suruhanjaya  dalam  hal-hal  seperti  ini.   Suruhanjaya 
mempunyai kuasa untuk menyiasat dan ia menyediakan peluang untuk membuat rayuan 
terhadap keputusan yang dibuat. 

Bahagian VII: Peniup wisel
 
Bahagian VII memperuntukkan perlindungan kepada peniup wisel di mana pendedahan 
sesuatu  maklumat  itu  mungkin  menjejaskan  kedudukan atau  keselamatan  pihak  yang 
membuat pendedahan tersebut. 

Bahagian VIII: Tanggungjawab mengikut kesalahan jenayah dan sivil 
 
Bahagian VIII memperuntukkan bahawa tiada tindakan kesalahan sivil atau jenayah atau 
apa-apa tidanakan lain akan diambil jika pendedahan dibuat secara jujur dan berdasarkan 
peruntukan  dalam  akta  ini.  Tetapi  ia  adalah  kesalahan  jika  sesiapa  secara  sengaja 



menghalang akses kepada mana-mana rekod atau menghalang pelaksanaan di bawah akta 
ini,  mencampuri  tugas  Suruhanjaya  atau  memusnahkan  rekod  tanpa  kebenaran  sah. 
Bahagian ini menetapkan bahawa tertuduh yang melakukan kesalahan boleh dikenakan 
denda tidak melebihi RM50,000 dan/atau dipenjarakan tidak melebihi dua tahun. 

Bahagian X: Peruntukan-peruntukan pelbagai 
 
Bahagian  X  menetapkan  kuasa  menteri,  selepas  perundingan  dengan  Suruhanjaya 
Maklumat  untuk  membuat  notis  mengenai  penyampaian  maklumat,  latihan  pegawai, 
skim  penerbitan  maklumat,  laporan  kepada  Suruhanjaya  dan  prosedur  lain  untuk 
memberi kesan yang bermakna kepada akta ini. 

Bahagian ini memperuntukkan juga bahawa pentafsiran oleh Mahkamah perlulah 
berdasarkan semangat akta kebebasan maklumat secara menyeluruh supaya peruntukan 
akta ini berkesan dari segi pelaksanaan.

Bahagian ini turut memperuntukkan bahawa Akta Rahsia Rasmi 1972 dimansuhkan 
dengan penggubalan Akta Kebebasan Maklumat. 


