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Akta Kebebasan Maklumat 
Akta ini adalah untuk menggalakkan pendedahan maksimum demi kepentingan orang awam, 
menjamin hak setiap orang untuk mengakses maklumat, dan untuk menyediakan mekanisme-
mekanisme berkesan bagi melindungi hak tersebut.

Memandangkan hak untuk mengakses maklumat yang dipegang oleh pihak-pihak berkuasa awam 
adalah terkandung dalam hak untuk mendapatkan, menerima dan menyampaikan maklumat, 
sebagaimana dijamin oleh Artikel 19 Deklarasi Antarabangsa Hak-hak Asasi Manusia;

Menekankan bahawa badan-badan awam memegang maklumat bukan untuk diri mereka sendiri 
tetapi bagi pihak orang awam;

Mengiktiraf kepentingan asasi kerajaan yang terbuka dan telus, dan hak untuk mengakses maklumat 
kepada demokrasi berdasarkan penyertaan dalam mengawal rasuah, menggalakkan 
kebertanggungjawapan dan urus tadbir awam, dan untuk menggalakkan maruah diri;

Adalah ia digubal oleh Parlimen seperti berikut:



BAHAGIAN I: DEFINISI-DEFINISI DAN TUJUAN 

1. Tajuk Ringkas.

(1) Akta ini bolehlah dinamkan  Akta Kebebasan Maklumat, 2008.

(2) Akta ini akan berkuatkuasa pada tarikh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong .... ia akan 
berkuatkuasa secara automatik enam bulan setelah diluluskan jikalau tiada perkenan dibuat. 

(3) Akta ini diterima pakai di seluruh Malaysia. 

2. Tafsiran. 
Dalam Akta ini, melainkan konteks memerlukan sebaliknya: –

(a) “suruhanjaya” adalah Suruhanjaya Maklumat sebagaimana ditubuhkan di bawah 
seksyen 32 Akta ini;

(b) “pesuruhjaya” adalah mana-mana ahli Suruhanjaya Maklumat, ditubuhkan di bawah 
seksyen 32 Akta ini, atau pemegang jawatan tersebut, sebagaimana konteks mungkin 
perlukan;

(c)  “pegawai maklumat” adalah seorang individu yang memegang tanggungjawab 
khusus di bawah Akta ini, dikehendaki untuk dilantik oleh setiap badan awam selaras 
dengan seksyen 17(1);

(d) “pegawai” bermaksud mana-mana orang yang diambil berkhidmat oleh badan 
berkenaan, sama ada secara tetap atau sementara dan sama ada secara sambilan atau 
sepenuh masa;

(e) “menteri” bermaksud menteri Kabinet yang bertanggungjawab bagi pentadbiran 
perundangan;

(f)  “badan persendirian” membawa maksud yang diberikan oleh seksyen 7(3);
(g)  “badan awam” membawa maksud yang diberikan oleh seksyen 7(1) dan (2);
(h)  “menerbit” bermaksud menjadikan tersedua dalam bentuk yang boleh diakses oleh 

orang ramai dan termasuk dalam penyebaran ialah bentuk pencetakan, penyiaran dan 
elektronik;

(i)  “maklumat peribadi” bermaksud maklumat yang melibatkan seseorang, yang dikenal 
pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk yang melibatkan asal-usul etnik atau kaum 
beliau, atau merujuk kepada ciri-ciri fizikal, moral atau emosi beliau, sentimental dan 
hayat keluarga, domisil, nombor telefon, patrimoni, ideologi dan pendapat-pendapat 
dari segi politik, kepercayaan atau pegangan agama atau falsafah, tahap kesihatan 
fizikal atau mental, keutamaan seksual, atau mana-mana maklumat yang serupa yang 
mungkin membabitkan privasi beliau; dan

(j) “rekod” membawa maksud yang diberikan oleh seksyen 8.

3. Tujuan.
Tujuan Akta ini adalah: –

(a) untuk menyediakan hak mengakses kepada sebarang maklumat yang dipegang oleh 
badan-badan awam selaras dengan prinsip-prinsip yang disenaraikan di bawah:

      I.           bahawa maklumat sedemikian hendaklah disediakan kepada orang awam; 
dan

II. bahawa pengecualian-pengecualian sewajarnya kepada hak akses adalah 
terhad dan khusus; dan 

III. bahawa keputusan-keputusan mengenai pendedahan berhubung dengan 
maklumat sedemikian hendaklah disemak secara bebas daripada kerajaan;

dan



(b) untuk menyediakan hak mengakses kepada sebarang maklumat yang dipegang oleh 
badan-badan persendirian di mana ini diperlukan bagi pelaksanaan atau perlindungan 
ke atas mana-mana hak atau kebebasan yang dilindungi di bawah Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia dan mana-mana perjanjian antarabangsa di mana Malaysia 
telah tandatangani, tertakluk hanya kepada pengecualian-pengecualian terhad dan 
khusus.

BAHAGIAN II: HAK UNTUK MENGAKSES MAKLUMAT YANG 
DIPEGANG OLEH BADAN-BADAN AWAM DAN BADAN 
PERSENDIRIAN 

4. Kebebasan Untuk Mendapatkan Maklumat 
Setiap orang berhak kepada kebebasan maklumat, termasuk hak untuk mengakses maklumat yang 
dipegang oleh badan-badan awam, tertakluk hanya kepada peruntukan-peruntukan Akta ini.

5. Hak Akses Secara Am
(1) Mana-mana orang yang membuat permintaan bagi mendapatkan maklumat kepada badan awam 
adalah berhak, tertakluk hanya kepada peruntukan-peruntukan berhubung dengan Bahagian II dan IV 
Akta ini: –

(a) untuk dimaklumkan sama ada atau tidak badan awam memegang rekod-rekod yang 
mengandungi maklumat tersebut atau daripada mana maklumat tersebut mungkin 
diperolehi; dan

(b) sekiranya badan awam tidak memegang rekod sedemikian, untuk memastikan agar 
maklumat tersebut disampaikan kepada beliau.

(2) Mana-mana orang yang membuat permintaan bagi mendapatkan maklumat kepada badan awam 
yang memegang maklumat yang diperlukan bagi pelaksanaan atau perlindungan berhubung dengan 
mana-mana hak atau kebebasan yang dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia atau 
mana-mana perjanjian antarabangsa yang mana Malaysia telah tandatangani, tertakluk hanya kepada 
peruntukan-peruntukan berhubung dengan Bahagian II dan IV Akta ini, adalah berhak untuk 
maklumat tersebut disampaikan kepada beliau.

6. Perundangan Menghalang atau Menyekat Pendedahan. 
(1) Akta ini terpakai kepada pengecualian berhubung dengan mana-mana peruntukan daripada 
perundangan Persekutuan yang menghalang atau menyekat pendedahan rekod oleh badan awam atau 
badan persendirian.

(2) Tidak ada apa-apa dalam Akta ini yang membataskan atau menyekat pendedahan maklumat 
selaras dengan mana-mana perundangan, dasar atau amalan yang lain.

7. Badan-badan Awam dan Badan Persendirian. 
(1) Bagi tujuan Akta ini, badan awam termasuklah mana-mana badan dalam Persekutuan:–

(a) yang ditubuhkan melalui atau di bawah Perlembagaan Persekutuan; atau 
(b) ditubuhkan melalui statut Persekutuan atau Negeri; atau 
(c) yang membentuk sebahagian daripada mana-mana tahap atau cawangan Kerajaan; 

atau 
(d) dimiliki, dikawal atau sebahagian besarnya dibiayai melalui dana yang diperuntukkan 

oleh Kerajaan Persekutuan atau Negeri; atau 



(e) menjalankan fungsi berkanun atau awam, dengan syarat bahawa badan-badan yang 
dinyatakan dalam sub-seksyen (1)(e) adalah badan-badan awam hanya sehingga tahap 
fungsi-fungsi berkanun atau awam mereka.

(2) Suruhanjaya Maklumat atau Menteri boleh melalui perintah menamakan badan awam mana-mana 
badan yang menjalankan fungsi awam.

(3) Bagi tujuan Akta ini, badan persendirian termasuklah mana-mana badan, tidak termasuk badan 
awam, yang: –

(a) menjalankan sebarang perdagangan, perniagaan atau profesion, tetapi hanya dalam 
keupayaan tersebut; atau 

(b) mempunyai personaliti undang-undang.

8. Rekod-rekod. 
(1) Bagi tujuan Akta ini, rekod termasuklah mana-mana fail, fakta, memorandum, angka, carta, 
statistik, peta, fotografi, lakaran, cetakan berkomputer, surat menyurat, makluman fail, data 
elektronik dan komputer, data mengenai pengutipan dan pemeriksaan contoh-contoh atau mana-
mana maklumat direkod, tanpa mengambil kira bentuk, sumber, tarikh pembentukan, atau status 
rasmi, sama ada atau tidak ia telah dikutip, sama ada atau tidak ia telah dibentuk oleh badan yang 
memegangnya dan sama ada atau tidak ia dikelaskan.

(2) Bagi tujuan Akta ini, badan awam atau badan persendirian memegang rekod sekiranya: –
(a) badan awam atau badan persendirian memegang rekod, selain daripada bagi pihak 

orang yang lain; atau 
(b) orang, badan awam atau badan persendirian lain yang memegang rekod, bagi pihak 

badan awam atau badan persendirian.

9. Permintaan bagi Mendapatkan Maklumat. 
(1) Bagi tujuan seksyen 5, permintaan bagi mendapatkan maklumat adalah permintaan secara bertulis 
kepada mana-mana pegawai atau badan awam atau badan persendirian yang mempunyai butir 
terperinci bagi membolehkan pegawai berpengalaman untuk mengenalpasti, dengan usaha yang 
munasabah, sama ada atau tidak badan memegang rekod yang mengandungi maklumat tersebut.

(2) Di mana permintaan bagi maklumat selaras dengan seksyen 5(1) tidak mematuhi peruntukan-
peruntukan berhubung dengan sub-seksyen (1), pegawai yang menerima permintaan hendaklah, 
tertakluk kepada sub-seksyen (5), memberikan bantuan munasabah yang tertentu, secara percuma, 
sebagaimana mungkin diperlukan untuk membolehkan permintaan mematuhi sub-seksyen (1).

(3) Individu yang tidak berupaya, disebabkan oleh buta huruf atau hilang upaya, untuk membuat 
permintaan bertulis bagi mendapatkan maklumat selaras dengan seksyen 5(1) boleh membuat 
permintaan secara lisan, dan pegawai yang menerima permintaan secara lisan, tertakluk kepada sub-
seksyen (5), hendaklah membuatnya secara bertulis, termasuk nama dan jawatan mereka dalam 
badan tersebut, dan memberikan satu salinan kepada orang yang telah membuat permintaan tersebut.

(4) Permintaan bagi mendapatkan maklumat di bawah seksyen 5(2) hendaklah mengenal pasti hak 
orang yang membuat permintaan mahu laksanakan atau lindungi dan alasan-alasan mengapa 
makumat adalah diperlukan untuk melaksanakan atau melindungi hak tersebut.

(5) Pegawai yang menerima permintaan bagi mendapatkan maklumat boleh memindahkan 
permintaan tersebut kepada Pegawai Maklumat untuk tujuan mematuhi sub-seksyen (2) dan/atau (3).



(6) Badan awam atau badan persendirian boleh menyediakan borang percuma bagi permintaan untuk 
mendapatkan maklumat, dengan syarat bahawa borang-borang tersebut secara munasabahnya tidak 
menangguhkan permintaan atau menempatkan beban yang berlebihan ke atas sesiapa sahaja yang 
membuat permintaan tersebut.

(7) Badan awam atau badan persendirian yang menerima permintaan bagi mendapatkan maklumat 
akan meyediakan resit yang mendokumenkan permintaan tersebut kepada peminta.

10. Had Masa bagi Membalas Permintaan. 
(1) Tertakluk kepada sub-seksyen (3), badan awam atau badan persendirian hendaklah menjawab 
kepada permintaan bagi mendapatkan makumat selaras dengan seksyen 5 sebaik sahaja semunasabah 
yang mungkin dan walau apapun dalam masa dua puluh hari bekerja selepas penerimaan permintaan 
tersebut.

(2) Di mana permintaan bagi mendapatkan maklumat berkait dengan maklumat yang secara 
munasabahnya kelihatan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hayat atau kebebasan 
seseorang, jawapan hendaklah disediakan dalam masa 48 jam.

(3) Di mana pihak berkuasa awam berpendapat bahawa pemprosesan permintaan sebahagian 
besarnya dan secara tidak munasabah mungkin melencongkan sumber-sumber daripada pihak 
berkuasa awam daripada operasinya yang lain, pihak berkuasa awam hendaklah membantu peminta 
untuk mengubah suai permintaan beliau selaras dengan itu; kemudiannya badan hendaklah, melalui 
notis bertulis dalam tempoh permulaan selama dua puluh hari, melanjutkan tempoh dalam sub-
seksyen (1) sehingga tahap diperlukan seketat-ketatnya, dan dalam mana-mana keadaan tidak boleh 
melebihi daripada empat puluh hari bekerja, di mana permintaan bagi bilangan rekod yang besar atau 
memerlukan pencarian melalui bilangan rekod yang besar, dan di mana pematuhan dalam masa dua 
puluh hari bekerja secara munasabahnya akan mengganggui aktiviti-aktiviti badan tersebut.

(4) Kegagalan untuk mematuhi sub-seksyen (1) adalah dianggap sebagai penolakan ke atas 
permintaan tersebut.

11. Notis Balasan 
(1) Balasan di bawah seksyen 10 kepada permintaan bagi mendapatkan maklumat selaras dengan 
seksyen 5(1) hendaklah melalui notis bertulis dan menyatakan: –

(a) yuran yang berkenaan, sekiranya ada, selaras dengan seksyen 12, berhubung dengan 
mana-mana bahagian daripada permintaan yang dijawab, dan bentuk dalam mana 
maklumat akan disampaikan;

(b) alasan-alasan yang mencukupi bagi penolakan berkaitan dengan mana-mana bahagian 
berhubung dengan permintaan yang tidak diberikan, tertakluk hanya kepada Bahagian 
IV Akta ini;

(c) sebarang penolakan yang berkenaan untuk menunjukkan sama ada atau tidak badan 
awam memegang rekod yang mengandungi maklumat berkenaan, fakta mengenai 
penolakan dan alasan-alasan yang mencukupi sedemikian, termasuk rujukan kepada 
pengecualian yang berkenaan di bawah Akta ini, bagi penolakan; dan

(d) sebarang hak rayuan yang mungkin ada pada orang yang membuat permintaan.

(2) Balasan di bawah seksyen 10 kepada permintaan bagi mendapatkan maklumat selaras dengan 
seksyen 5(2) hendaklah melalui notis bertulis dan menyatakan: –

(a) berhubung dengan mana-mana bahagian daripada permintaan yang diberikan, yuran 
yang berkenaan, sekiranya ada, selaras dengan seksyen 12, dan dalam bentuk yang 
mana maklumat akan disampaikan; dan



(b) berhubung dengan mana-mana bahagian daripada permintaan yang tidak diberikan, 
alasan-alasan mencukupi, termasuk rujukan kepada pengecualian berkenaan di bawah 
Akta ini, bagi penolakan; dan

(c) sebarang hak rayuan yang mungkin ada pada orang yang membuat permintaan.

(3) Berhubung dengan mana-mana bahagian daripada permintaan yang diberikan, penyampaian 
maklumat hendaklah dibuat dalam masa 20 hari, tertakluk hanya kepada seksyen 12.

12. Yuran 
(1) Penyampaian maklumat selaras dengan permintaan di bawah seksyen 5 oleh badan awam atau 
badan persendirian boleh, tertakluk kepada sub-seksyen (2) dan (3), dijadikan bersyarat atas bayaran 
oleh orang yang membuat permintaan dengan yuran yang munasabah, yang tidak boleh melebihi kos 
sebenar semasa penyediaan dan penyampaian maklumat, tidak termasuk kos mencari atau menyemak 
maklumat.

(2) Bayaran yuran tidak akan diperlukan bagi permintaan untuk mendapatkan maklumat peribadi, dan 
permintaan demi kepentingan orang awam.

(3) Menteri boleh, selepas berunding dengan Suruhanjaya, membuat peraturan-peraturan yang 
memperuntukkan: –

(a) cara di mana yuran akan dikira; dan
(b) bahawa tidak ada yuran akan dikenakan dalam kes-kesan yang tertentu; dan 
(c) bahawa mana-mana yuran tidak boleh melebihi jumlah maksimum tertentu.

(4) Sesebuah badan awam tidak boleh menghendakkan bayaran yuran di bawah sub-seksyen (1) di 
mana:

(a) kos pengutipan yuran tersebut mungkin melebihi jumlah yuran; atau 
(b) di mana yuran mungkin menimbulkan kesusahan dari segi kewangan kepada peminta; 

atau 
(c) di mana had masa yang ditetapkan dalam seksyen 10 telah melebihi had masa yang 

ditetapkan.

13. Cara-cara Penyampaian Maklumat. 
(1) Di mana permintaan menunjukkan keutamaan mengenai bentuk penyampaian maklumat yang 
terkandung dalam sub-seksyen (2), sesebuah badan awam atau badan persendirian yang 
menyampaikan maklumat selaras dengan permintaan bagi mendapatkan maklumat di bawah seksyen 
4 hendaklah, tertakluk kepada sub-seksyen (3), berbuat demikian selaras dengan keutamaan tersebut.

(2) Sesebuah permintaan boleh menetapkan bentuk penyampaian maklumat mengikut keutamaan-
keutamaan berikut:–

(a) satu salinan sebenar berhubung dengan rekod secara kekal atau dalam lain-lain 
bentuk; atau 

(b) peluang untuk memeriksa rekod, dan di mana perlu menggunakan peralatan yang 
pada kebiasaannya tersedia pada badan; atau 

(c) peluang untuk membuat salinan ke atas rekod, dengan menggunakan peralatan beliau 
sendiri; atau 

(d) transkrip bertulis mengenai perkataan-perkataan yang terkandung dalam bentuk bunyi 
atau visual; atau 

(e) transkrip berhubung dengan kandungan rekod, secara bercetak, dalam bentuk bunyi 
atau visual, di mana transkrip sedemikian boleh dikeluarkan dengan menggunakan 
peralatan yang pada kebiasaannya tersedia pada badan; atau 



(f) transkrip mengenai rekod daripada trengkas atau lain-lain bentuk yang 
dikodifikasikan.

(3) Badan awam atau badan persendirian tidak akan dikehendaki untuk menyampaikan maklumat 
dalam bentuk yang dinyatakan oleh orang yang membuat permintaan di mana untuk berbuat 
demikian akan memerlukan:–

(a) gangguan yang tidak munasabah dengan operasi berkesan sesebuah badan; atau 
(b) memudaratkan kepada pengekalan rekod.

(4) Di mana rekod terdapat dalam lebih daripada satu bahasa, penyampaian daripada rekod tersebut 
hendaklah, daripada kebanyakan bahasa yang digunakan, diberikan selaras dengan bahasa yang 
menjadi keutamaan kepada orang yang membuat permintaan tersebut.

(5) Individu yang tidak berupaya, disebabkan oleh buta huruf atau hilang upaya, untuk mengakses 
maklumat dalam rekod dalam bentuk di mana ia disimpan atau dibuat salinan, akan diberi pilihan 
dalam mendapatkan maklumat yang disampaikan kepada beliau dalam bentuk alternatif di mana 
beliau boleh mengakses maklumat tersebut.

(6) Di mana maklumat berkaitan dengan komuniti yang terjejas oleh projek pembangunan, maklumat 
hendaklah disediakan dalam bahasa (bahasa-bahasa) komuniti (komuniti-komuniti) masyarakat yang 
terjejas.

14. Rekod Yang Tidak Dipegang. 
(1) Sekiranya pegawai yang menerima permintaan selaras dengan seksyen 4(1) percaya bahawa 
permintaan yang berkaitan dengan maklumat yang tidak terkandung dalam mana-mana rekod 
dipegang oleh badan awam, pegawai  boleh, dalam masa lima (5) hari bekerja, memindahkan 
permintaan kepada Pegawai Maklumat untuk tujuan pematuhan dengan seksyen ini.

(2) Di mana Pegawai Maklumat menerima permintaan selaras dengan sub-seksyen (1), beliau 
hendaklah, sebaik sahaja semunasabah yang mungkin dan dalam tempoh tidak melebihi lima (5) hari 
bekerja, mengesahkan sama ada atau tidak badan awam tidak memegang rekod yang mengandungi 
maklumat dan, sekiranya ia tidak memegangnya, hendaklah, sekiranya beliau mengetahui mengenai 
badan awam lain yang tidak memegang rekod berkenaan: –

(a) memindahkan permintaan kepada badan awam tersebut dan memaklumkan orang 
yang membuat permintaan berhubung dengan pemindahan tersebut; dan 

(b) menyatakan kepada orang yang membuat permintaan badan awam yang manakah 
yang memegang rekod berkenaan.

(3) Badan persendirian yang menerima permintaan selaras dengan seksyen 4(2) berkaitan dengan 
maklumat yang tidak terkandung dalam mana-mana rekod yang dipegang oleh badan persendirian 
akan memaklumkan kepada peminta bahawa mereka tidak memegang maklumat tersebut.

15. Permintaan Yang Berulang-ulang atau Tidak Munasabah. 
(1) Badan awam atau badan persendirian tidak dikehendaki untuk mematuhi dengan permintaan bagi 
mendapatkan maklumat yang menyusahkan atau di mana ia telahpun dipenuhi baru-baru ini dengan 
permintaan yang sebahagian besarnya adalah yang sama dan daripada orang yang sama.

(2) Badan awam atau badan persendirian tidak dikehendaki untuk mematuhi dengan semua 
permintaan bagi mendapatkan maklumat di mana untuk berbuat demikian secara tidak munasabah 
akan melencongkan sumber-sumbernya.



BAHAGIAN III:LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGGALAKKAN 
KETERBUKAAN 

16. Panduan untuk Menggunakan Akta. 
(1) Suruhanjaya akan, sebaik sahaja semunasabah yang mungkin, menyediakan satu panduan yang 
jelas dan mudah yang mengandungi maklumat praktikal bagi memudahkan pelaksanaan hak-hak 
yang berkesan di bawah Akta ini, dalam seberapa banyak bahasa sebagaimana biasa diamalkan, dan 
akan menyebarkan panduan-panduan ini secara meluas dalam bentuk yang boleh diakses.

(2) Panduan dalam sub-seksyen (1) akan dikemaskinikan secara kerap, sebagaimana wajar.

(3) Panduan dalam sub-seksyen (1) akan disediakan juga dalam format-format alternatif yang boleh 
diakses oleh individu-individu yang hilang upaya atau buta huruf.

17. Pegawai Maklumat 
(1) Setiap badan awam hendaklah melantik Pegawai Maklumat dan memastikan agar orang awam 
mempunyai akses yang mudah kepada maklumat yang berkenaan dengan Pegawai Maklumat, 
termasuk butir-butir seperti nama, tugas dan nombor telefon mereka yang boleh dihubungi.

(2) Pegawai Maklumat hendaklah, selain daripada mana-mana obligasi yang khususnya 
diperuntukkan dalam seksyen yang lain dalam Akta ini, mempunyai tanggungjawab berikut:–

(a) untuk menggalakkan dalam badan awam tersebut amalan-amalan terbaik yang 
mungkin berhubung dengan penyelenggaraan, penyimpanan dan pelupusan 
rekod; dan

(b) untuk menyediakan latihan dalam badan awam tersebut berhubung dengan 
penyelenggaraan, penyimpanan rekod dan urusan berkaitan dengan 
permintaan untuk mendapatkan maklumat; dan

(c) untuk memastikan agar orang awam secara keseluruhannya menyedari 
mengenai hak-hak mereka di bawah Akta ini; dan 

(d) untuk bertindak sebagai pusat perhubungan dalam badan awam bagi 
penerimaan permintaan untuk mendapatkan maklumat, bagi membantu 
individu-individu yang cuba untuk mendapatkan maklumat dan bagi 
menerima aduan-aduan individu berhubung dengan pelaksanaan oleh badan 
awam yang berkaitan dengan pendedahan maklumat tersebut.

18. Skim-skim Penerbitan 
(1) Ia adalah kewajipan setiap badan awam: –

(a) untuk menerima pakai dan mengekalkan skim berkaitan dengan penerbitan 
maklumat oleh pihak berkuasa dan diluluskan oleh Suruhanjaya (dalam Akta 
ini dirujuk sebagai "skim penerbitan"); dan

(b) untuk menerbitkan maklumat selaras dengan skim penerbitannya; dan
(c) dari masa ke masa untuk menyemak skim penerbitannya.

(2) Skim penerbitan hendaklah: – 
(a) menetapkan kelas maklumat yang badan awam terbitkan atau berhasrat untuk 

terbitkan; dan
(b) menetapkan cara dalam mana maklumat daripada setiap kelas adalah, atau 

dihasratkan untuk, diterbitkan; dan
(c) menetapkan sama ada bahan adalah, atau dihasratkan untuk, disedikan kepada 

orang awam adalah percuma atau atas bayaran yuran.



(3) Dalam menerima pakai atau menyemak skim penerbitan, badan awam hendaklah mengambil kira 
kepentingan awam: –

(a) dalam membenarkan orang awam mengakses kepada maklumat yang 
dipegang oleh pihak berkuasa; dan

(b) dalam menerbitkan alasan-alasan bagi keputusan-keputusan yang dibuat oleh 
pihak berkuasa.

(4) Badan awam akan menerbitkan skim penerbitannya mengikut cara tertentu sebagaimana yang ia 
fikirkan wajar.

(5) Suruhanjaya boleh, apabila meluluskan skim penerbitan, memperuntukkan agar kelulusannya 
akan tamat pada akhir tempoh masa yang ditetapkan.

(6) Di mana Suruhanjaya telah meluluskan skim penerbitan daripada mana-mana badan awam, ia 
boleh pada bila-bila masa memberikan notis kepada badan awam untuk membatalkan kelulusannya 
berhubung dengan skim sebagaimana dari akhir tempoh enam bulan bermula pada hari yang mana 
notis diberikan.

(7) Di mana Suruhanjaya: –
(a) enggan untuk meluluskan skim penerbitan yang dicadangkan; atau 
(b) membatalkan kelulusannya berhubung dengan skim penerbitan, ia hendaklah 

memberikan kepada badan awam kenyataan berhubung dengan alasan-
alasannya untuk berbuat demikian.

19. Penyelenggaraan Rekod-rekod 
(1) Setiap badan awam adalah bertanggungjawab untuk menyimpan rekod-rekodnya mengikut cara 
yang memudahkan hak untuk mendapatkan maklumat, sebagaimana diperuntukkan dalam Akta ini, 
dan selaras dengan Kod Amalan yang ditetapkan dalam sub-seksyen (3).

(2) Setiap badan awam akan memastikan bahawa prosedur-prosedur yang mencukupi dilaksanakan 
bagi pembetulan berhubung dengan maklumat peribadi.

(3) Suruhanjaya akan, selepas perundingan sewajarnya dengan pihak-pihak berkepentingan, 
mengeluarkan, dan dari masa ke masa mengemaskinikan Kod Amalan berkaitan dengan 
penyimpanan, pengurusan dan pelupusan rekod-rekod.

20. Laporan kepada Suruhanjaya Maklumat  
Pegawai Maklumat daripada setiap badan awam akan menghantar satu laporan kepada Suruhanjaya 
mengenai aktiviti-aktiviti badan awam selaras dengan, atau untuk menggalakkan pematuhan kepada, 
Akta ini, yang akan mengandungi maklumat mengenai: –

(a) bilangan permintaan bagi maklumat yang diterima, diberikan sepenuhnya atau 
sebahagian, dan ditolak; dan

(b) berapa kerapkah dan seksyen-seksyen yang manakah berhubung dengan Akta ini 
telah dijadikan rujukan untuk ditolak, sebahagian atau sepenuhnya, permintaan bagi 
mendapatkan maklumat; dan

(c)  rayuan daripada penolakan untuk menyampaikan maklumat; dan 
(d) yuran dikenakan bagi permintaan untuk mendapatkan maklumat; dan
(e) aktiviti-aktivitinya selaras dengan seksyen 17(2)(b) (latihan pegawai-pegawai); dan
(f) aktiviti-aktivitinya selaras dengan seksyen 18 (kewajipan untuk menerbitkan); dan
(g) aktiviti-aktivitinya selaras dengan seksyen 19 (penyelenggaraan rekod-rekod).



BAHAGIAN IV: PENGECUALIAN-PENGECUALIAN 

21. Kepentingan Orang Awam 
Tanpa mengambil kira mana-mana peruntukan dalam Bahagian ini, sebuah badan tidak boleh 
menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau enggan untuk 
menyampaikan maklumat, melainkan ia membawa mudarat kepada kepentingan dilindungi yang 
melebihi kepentingan awam semasa pendedahan.

22. Maklumat Yang Telahpun Tersedia Kepada Orang Awam 
Tanpa mengambil kira mana-mana peruntukan dalam Bahagian ini, sebuah badan tidak boleh 
menolak untuk menyampaikan maklumat di mana maklumat telahpun tersedia kepada orang awam.

23. Kebolehasingan 
Sekiranya permintaan bagi mendapatkan maklumat berkait dengan rekod yang mengandungi 
maklumat yang, tertakluk kepada Bahagian ini, termasuk dalam skop pengecualian, mana-mana 
maklumat dalam rekod yang tidak tertakluk kepada pengecualian hendaklah, sehingga tahap yang ia 
mungkin secara munasabahnya diasingkan daripada bahagian selebihnya daripada maklumat 
tersebut, disampaikan kepada peminta.

24. Maklumat Peribadi 
(1) Sebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
menolak untuk menyampaikan maklumat tersebut, di mana sekiranya berbuat demikian akan 
melibatkan pendedahan yang tidak munasabah berhubung dengan maklumat peribadi mengenai 
pihak ketiga biasa.

(2) Sub-seksyen (1) tidak terpakai sekiranya: –
(a) pihak ketiga secara berkesan membenarkan pendedahan berhubung dengan 

maklumat tersebut; atau 
(b) orang yang membuat permintaan adalah penjaga kepada pihak ketiga tersebut, 

atau saudara terdekat atau wasi kepada wasiat pihak ketiga yang telah 
meninggal dunia; atau 

(c) pihak ketiga telah meninggal dunia lebih daripada 20 tahun; atau 
(d) individu adalah atau masih merupakan pegawai badan awam dan maklumat 

yang berkait dengan tugas beliau sebagai pegawai awam.

25. Hak Istimewa Undang-undang. 
Sesebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
enggan menyampaikan maklumat tersebut, di mana maklumat diberi hak pengecualian oleh prosiding 
undang-undang, melainkan orang yang berhak kepada keutamaan tersebut telah mengenepikannya. 

26. Maklumat Komersil dan Sulit
Sesebuah badan boleh menolak untuk menyampaikan maklumat sekiranya: –

(a) maklumat telah diperolehi daripada pihak ketiga dan untuk menyampaikannya akan 
menjejaskan keyakinan yang boleh didakwa; atau 

(b) maklumat telah diperolehi dalam keyakinan daripada pihak ketiga dan: –
i. ia mengandungi perkara-perkara sulit mengenai perdagangan; atau 
ii. untuk menyampaikannya ia mungkin, atau berkemungkinan akan, 

menjejaskan dengan teruk kepentingan komersil atau kewangan pihak ketiga; 
atau 

(c) maklumat telah diperolehi adalah meyakinkan daripada negara atau organisasi 



antarabangsa yang lain, dan untuk menyampaikannya ia mungkin, atau 
berkemungkinan akan, menjejaskan dengan teruk hubungan dengan negara atau 
organisasi antarabangsa tersebut.

27. Kesihatan dan Keselamatan 
Sesebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
menolak untuk menyampaikan maklumat, di mana untuk berbuat demikian akan, atau 
berkemungkinan akan, membahayakan nyawa, kesihatan atau keselamatan mana-mana individu.

28. Penguatkuasaan Undang-undang 
Sesebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
menolak untuk menyampaikan maklumat, di mana untuk berbuat demikian, atau berkemungkinan 
akan, menyebabkan kemudaratan yang teruk kepada: –

(a) pencegahan atau pengesanan kesalahan jenayah; atau 
(b) penangkapan atau dakwaan pesalah-pesalah; atau 
(c) pentadbiran keadilan; atau 
(d) taksiran atau pengutipan mana-mana cukai atau duti; atau 
(e) operasi kawalan imigresen; atau 
(f) taksiran oleh badan awam sama ada prosiding-prosiding sivil atau jenayah, atau 

tindakan berperaturan selaras dengan mana-mana enakmen, akan diwajarkan.

29. Pertahanan dan Keselamatan 
Sesebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
menolak untuk menyampaikan maklumat, di mana untuk berbuat demikian, atau berkemungkinan 
akan, menyebabkan kemudaratan yang teruk kepada pertahanan  Persekutuan Malaysia.

30. Pembuatan Dasar dan Operasi Badan-badan Awam 
(1) Sesebuah badan boleh menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau 
menolak untuk menyampaikan maklumat, di mana untuk berbuat demikian akan, atau 
berkemungkinan akan: –

(a) menyebabkan kemudaratan yang teruk kepada pembuatan atau perkembangan 
berhubung dengan dasar kerajaan; atau 

(b) secara teruk menggagalkan kejayaan dasar, melalui pendedahan yang terlalu 
awal berhubung dengan dasar tersebut; atau 

(c) secara ketaranya menjejaskan proses perundingan dalam badan awam dengan 
menghalang penyediaan nasihat atau pertukaran pandangan yang bebas dan 
berterus terang; atau 

(d) secara ketaranya menjejaskan keberkesanan prosedur pengujian atau 
pengauditan yang digunakan oleh badan awam.

(2) Sub-seksyen (1) tidak terpakai kepada fakta-fakta, analisis berhubung dengan fakta-fakta, data 
teknikal atau maklumat mengikut statistik.

31. Had Masa 
(1) Peruntukan-peruntukan berhubung dengan seksyen 25–30 terpakai hanya setakat kemudaratan 
yang mereka jangkakan akan, atau berkemungkinan untuk, berlaku pada atau selepas masa yang 
mana permintaan telahpun dipertimbangkan.

(2) Seksyen 26(c), 28 dan 29 tidak terpakai kepada rekod yang melebihi daripada 30 tahun.

BAHAGIAN V: SURUHANJAYA MAKLUMAT 



32. Pelantikan Suruhanjaya Maklumat Negeri 
(1) Suruhanjaya akan terdiri daripada lima orang ahli, termasuk Pengerusi, yang dilantik oleh Yang 
di-Pertuan Agong selepas pencalonan oleh dua pertiga undi majoriti daripada Parlimen dan selepas 
proses selaras dengan prinsip-prinsip berikut: –

(a) penyertaan oleh orang awam dalam proses pencalonan;
(b) ketelusan dan keterbukaan; dan

(c) penerbitan senarai pendek calon-calon.

(2) Tidak ada seorangpun yang boleh dilantik sebagai Pesuruhjaya sekiranya beliau: –
(a) memegang jawatan rasmi dalam, atau merupakan kakitangan sebuah parti 

politik, atau memegang jawatan yang dipilik atau dilantik dalam kerajaan 
pusat atau kerajaan tempatan; atau 

(b) telah disabitkan, selepas proses sewajarnya selaras dengan prinsip undang-
undang yang diterima di peringkat antarabangsa, mengenai kesalahan jenayah 
dan/atau kesalahan atas ketakjujuran atau kecurian, untuk yang mana beliau 
tidak diberi keampunan.

(3) Pesuruhjaya akan memegang jawatan bagi satu penggal untuk tempoh selama tujuh tahun, dan 
boleh berkhidmat dalam jumlah maksimum selama satu penggal, tetapi boleh dipecat oleh Yang di-
Pertuan Agong bagi sebab atas pengesyoran yang diluluskan oleh dua pertiga undi majoriti dalam 
Parlimen.

(4) Ahli-ahli Suruhanjaya akan dilantik dalam masa 12 bulan selepas Akta ini diwartakan.

33. Kebebasan dan Kuasa-kuasa 
(1) Suruhanjaya akan menikmati autonomi kendalian dan pentadbiran daripada mana-mana orang 
atau entiti yang lain, termasuk kerajaan atau mana-mana daripada agensi-agensinya, kecuali 
sebagaimana diperuntukkan secara khas melalui undang-undang.

(2) Suruhanjaya akan mempunyai semua kuasa, secara langsung atau sampingan, sebagaimana 
diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diperuntukkan dalam Akta ini, 
termasuk personaliti undang-undang sepenuhnya, dan kuasa untuk membeli, memegang dan 
melupuskan harta.

34. Gaji dan Perbelanjaan 
Pesuruhjaya setiap seorang daripada mereka akan dibayar gaji yang bersamaan dengan gaji seorang 
hakim Mahkamah Tinggi dan adalah berhak untuk dibayar perbelanjaan perjalanan dan sara hidup 
yang munasabah yang ditanggung dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka.

35. Kakitangan 
Pesuruhjaya boleh melantik pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan tertentu sebagaimana 
diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan kewajipan-kewajipan dan tugas-tugas mereka.

36. Mesyuarat-mesyuarat 
(1) Suruhanjaya akan melantik Pengerusi dan Naib Pengerusinya sendiri daripada kalangan 
Pesuruhjaya.

(2) Suruhanjaya boleh, tertakluk kepada Akta ini, menerima pakai peraturan-peraturan sedemikian, 
berhubung dengan mesyuarat-mesyuarat dan lain-lain perkara, sebagaimana yang ia pertimbangkan 
sebagai perlu dan sesuai untuk membolehkan ia melaksanakan tugas-tugasnya dan semua perniagaan 



akan dijalankan selaras dengan peraturan-peraturan sedemikian.

(3) Suruhanjaya akan bermesyuarat dengan kerap sebagaimana yang ia anggap perlu dan boleh, 
dalam apa-apa keadaan, bermesyuarat sekurang-kurangnya  sekali bagi setiap tempoh dua bulan.

(4) Mesyuarat-mesyuarat Suruhanjaya akan diadakan oleh Pengerusi, atau dalam ketiadaan beliau 
Naik Pengerusi, dengan syarat bahawa ia adalah mandatori untuk mengadakan mesyuarat dalam 
masa tujuh hari atas permintaan bagi mesyuarat sedemikian untuk diadakan oleh tidak kurang 
daripada dua Pesuruhjaya.

(5) Pengerusi atau, dalam ketiadaan beliau Naib Presiden, akan mempengerusikan semua mesyuarat 
berhubung dengan Suruhanjaya.

(6) Korum bagi mesyuarat Suruhanjaya hendaklah terdiri daripada tiga Pesuruhjaya.

(7) Keputusan mesyuarat Suruhanjaya akan diterima pakai oleh majoriti mudah daripada 
Pesuruhjaya-pesuruhjaya yang hadir dan mengundi kecuali sebagaimana diputuskan sebaliknya oleh 
Suruhanjaya. Dalam hal kesamaan berhubung dengan undi-undi, Pesuruhjaya yang 
mempengerusikan mesyuarat akan mempunyai undi pemutus selain daripada undi asal beliau.

(8) Minit-minit akan disimpan dalam bentuk sewajarnya berhubung dengan setiap mesyuarat 
Suruhanjaya dan akan disahkan oleh Suruhanjaya pada mesyuarat yang akan datang dan 
ditandatangani oleh Pesuruhjaya yang mempengerusikan mesyuarat tersebut.

37. Aktiviti-aktiviti Am
Selain daripada mana-mana kuasa dan tanggungjawab lain yang diperuntukkan dalam Akta ini, 
Suruhanjaya boleh: –

(a) mengawasi dan melaporkan kepada orang awam mengenai pematuhan oleh badan-
badan awam dengan obligasi-obligasi mereka di bawah Akta ini; dan

(b) membuat pengesyoran bagi pembaharuan yang kedua-dua bersifat am dan ditujukan 
kepada badan-badan awam khusus; dan

(c)  bekerjasama dengan atau menjalankan aktiviti-aktiviti latihan bagi pegawai-pegawai 
awam atas hak untuk mendapatkan maklumat dan pelaksanaan berkesan ke atas Akta 
ini; dan

(d) merujuk kepada kes-kes autoriti yang sesuai yang secara munasabahnya 
mendedahkan bukti berhubung dengan kesalahan jenayah di bawah Akta ini; dan

(e) menerbitkan keperluan-keperluan berhubung dengan Akta ini dan hak individu di 
bawahnya.

38. Laporan-laporan 
(1)  Suruhanjaya akan, dalam masa tiga bulan selepas penamatan setiap tahun kewangan, 
membentangkan dalam Parlimen satu laporan tahunan mengenai pematuhan oleh badan-badan awam 
dengan Akta ini, aktiviti-aktiviti berhubung dengan Suruhanjaya dan akaun-akaun teraudit 
Suruhanjaya dalam tahun kewangan.

(2) Suruhanjaya boleh dari masa membentangkan dalam Parllimen laporan-laporan lain yang tertentu 
sebagaimana yang ia anggap sesuai.

39. Perlindungan ke atas Suruhanjaya
(1) Tidak ada prosiding jenayah atau sivil akan dikenakan terhadap Pesuruhjaya, atau terhadap mana-
mana orang yang bertindak bagi pihak atau di bawah arahan Pesuruhjaya-pesuruhjaya, atas apa-apa 



yang dilakukan, dilaporkan atau dikatakan secara jujur dalam perjalanan melaksanakan mana-mana 
kuasa atau kewajipan di bawah Akta ini.

(2) Bagi tujuan undang-undang libel atau fitnah, apa-apa yang dikatakan atau sebarang maklumat 
yang dibekalkan selaras dengan penyiasatan di bawah Akta ini adalah tertakluk kepada perlindungan 
bersyarat.

BAHAGIAN VI: PENGUATKUASAAN OLEH SURUHANJAYA 

40. Aduan kepada Suruhanjaya 
Seseorang yang telah membuat permintaan bagi mendapatkan maklumat boleh memohon kepada 
Suruhanjaya bagi keputusan bahawa badan awam atau badan persendirian telah gagal untuk 
mematuhi obligasi di bawah Bahagian II, termasuklah dengan : –

(a) menolak untuk menyatakan sama ada atau tidak ia memegang rekod, atau untuk 
menyampaikan maklumat, bertentangan dengan seksyen 5; atau 

(b) gagal untuk menjawab kepada permintaan bagi mendapatkan maklumat dalam had 
masa yang dikemukakan dalam seksyen 10; atau 

(c) gagal untuk menyediakan notis bertulis berhubung dengan jawapannya kepada 
permintaan untuk mendapatkan maklumat, selaras dengan seksyen 11; atau 

(d) gagal untuk menyampaikan maklumat dengan serta merta, bertentangan dengan 
seksyen 11(3); atau

(e) mengenakan yuran berlebihan, bertentangan dengan seksyen 12; atau 
(f) gagal untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk yang diminta, bertentangan 

dengan seksyen 13.

41.Keputusan mengenai Aduan 
(1) Suruhanjaya boleh, tertakluk kepada sub-seksyen (2), memutuskan mengenai permohonan di 
bawah seksyen 40 sebaik sahaja sebagaimana yang ia rasakan munasabah, dan dalam sebarang 
keadaan dalam masa 30 hari, selepas memberikan kedua-dua aduan dan pihak awam atau 
persendirian berkenaan peluang untuk menyediakan pandangan-pandangan mereka secara bertulis.

(2) Suruhanjaya dengan serta merta boleh menolak permohonan: –
(a) yang adalah remeh, menyusahkan atau secara jelas adalah tidak wajar; atau 
(b) di mana peminta telah gagal untuk menggunakan mana-mana mekanisme rayuan 

dalaman secara berkesan dan tepat pada masanya yang disediakan oleh badan awam 
atau badan persendirian yang berkenaan.

(3) Dalam sebarang permohonan di bawah seksyen 40, beban membukti adalah terletak pada badan 
awam atau badan persendirian untuk menunjukkan bahawa ia bertindak selaras dengan obligasi-
obligasinya di bawah Bahagian II.

(4) Dalam keputusannya yang selaras dengan sub-seksyen (1), Suruhanjaya boleh: –
(a) menolak permohonan; dan/atau 
(b) memerlukan agar badan awam atau badan persendirian untuk mengambil langkah-

langkah tertentu sebagaimana mungkin diperlukan untuk memastikan ia mematuhi 
obligasi-obligasinya di bawah Bahagian II; dan/atau 

(c) memerlukan badan awam untuk membayar pampasan berhubung dengan aduan bagi 
sebarang kerugian atau lain-lain kemudaratan yang dialami; dan/atau 

(d) dalam hal kegagalan yang betul-betul atau disengajakan untuk mematuhi obligasi di 
bawah Bahagian II, mengenakan denda ke atas badan awam.



(5) Suruhanjaya akan menyampaikan notis berhubung dengan keputusannya, termasuk mana-mana 
hak rayuan, mengenai kedua-dua aduan dan badan awam atau badan persendirian.

42. Pelaksanaan Secara Langsung daripada Keputusan 
(1) Suruhanjaya boleh, selepas memberikan peluang kepada badan awam untuk menyediakan 
pandangan-pandangan mereka secara bertulis, memutuskan bahawa badan awam telah gagal untuk 
mematuhi obligasi di bawah Bahagian III.

(2) Dalam keputusannya selaras dengan sub-seksyen (1), Suruhanjaya mungkin memerlukan agar 
badan awam untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana mungkin diperlukan untuk 
memastikan ia mematuhi obligasi-obligasinya di bawah Bahagian III, termasuk dengan : –

(a) pelantikan pegawai maklumat; dan/atau 
(b) menerbitkan maklumat dan/atau kategori maklumat tertentu; dan/atau 
(c) membuat perubahan-perubahan tertentu kepada amalan-amalannya berhubung 

dengan penyimpanan, pengurusan dan pemusnahan rekod-rekod; dan/atau 
(d) meningkatkan penyediaan berhubung dengan latihan ke atas hak untuk 

mendapatkan maklumat kepada pegawai-pegawainya; dan/atau 
(e) menyediakan laporan tahunan kepadanya, dalam pematuhan dengan seksyen 

19; dan/atau 
(f) dalam hal kegagalan yang betul-betul atau disengajakan untuk mematuhi 

obligasi di bawah Bahagian III, membayar denda.

(3) Suruhanjaya akan menyampaikan notis berhubung dengan keputusannya, termasuk mana-mana 
hak rayuan, kepada badan awam.

43. Kuasa Suruhanjaya untuk Menyiasat 
(1) Dalam mencapai keputusan selaras dengan seksyen 41 atau 42, Suruhanjaya akan mempunyai 
kuasa untuk menjalankan penyiasatan sepenuhnya, termasuk dengan mengeluarkan perintah-perintah 
meminta pengeluaran keterangan dan memaksa saksi-saksi untuk memberi keterangan.

(2) Suruhanjaya boleh, semasa penyiasatan selaras dengan sub-seksyen (1), memeriksa mana-mana 
rekod kepada mana Akta ini terpakai, dan tidak ada rekod boleh ditahan daripada Suruhanjaya atas 
apa-apa alasan sekalipun, kecuali dalam hal berhubung dengan percanggahan dengan perundangan 
Persekutuan.

44. Rayuan terhadap Keputusan dan Perintah Suruhanjaya 
(1) Pengadu, atau badan awam atau badan persendirian yang berkenaan, boleh, dalam masa 45 hari, 
merayu kepada mahkamah bagi semakan sepenuhnya berhubung dengan keputusan Suruhanjaya 
selaras dengan seksyen 41 atau 42, atau perintah selaras dengan seksyen 42(1).

(2) Dalam mana-mana rayuan daripada keputusan selaras dengan seksyen 41, beban membukti 
adalah terletak pada badan awam atau badan persendirian yang ia bertindak selaras dengan obligasi-
obligasinya di bawah Bahagian II.

45. Sifat Mengikat ke atas Keputusan dan Perintah Suruhanjaya 
Atas penamatan tempoh selama 45-hari bagi rayuan selaras dengan seksyen 44, Suruhanjaya boleh 
mengesahkan secara bertulis kepada mahkamah sebarang kegagalan untuk mematuhi keputusan 
selaras dengan seksyen 41 atau 42, atau perintah selaras dengan seksyen 43(1), dan mahkamah akan 
menimbangkan kegagalan sedemikian di bawah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
penghinaan terhadap mahkamah.





BAHAGIAN VII: PENIUP WISEL 

46. Peniup Wisel 
(1) Tidak akan ada sesiapapun yang mungkin tertakluk kepada sebarang sanksi berkaitan undang-
undang, pentadbiran atau pekerjaan, tanpa mengambil kira jika sebarang pemungkiran dibuat 
berhubung dengan obligasi undang-undang atau pekerjaan, bagi melepaskan maklumat mengenai 
salah laku, atau yang mungkin mendedahkan ancaman yang teruk kepada kesihatan, keselamatan 
atau alam sekitar, selama mana mereka bertindak secara jujur dan dalam kepercayaan munasabah 
bahawa maklumat sebahagian besarnya adalah benar dan mendedahkan keterangan berhubung 
dengan salah laku atau ancaman yang teruk kepada kesihatan, keselamatan atau alam sekitar, 
melainkan pelepasan maklumat adalah bercanggah dengan perundangan Persekutuan.

(2) Bagi tujuan sub-seksyen (1), salah laku termasuklah perbuatan kesalahan jenayah, kegagalan 
untuk mematuhi obligasi undang-undang, kesilapan mahkamah, rasuah atau ketakjujuran, atau salah 
tabiran yang teruk berkaitan dengan badan awam.

BAHAGIAN VIII: TANGGUNGJAWAB MENGIKUT KESALAHAN 
JENAYAH DAN SIVIL 

46. Pendedahan Secara Jujur 
Tidak ada sesiapapun yang akan tertakluk kepada tindakan kesalahan sivil atau jenayah, atau apa-apa 
yang akan menjejaskan pekerjaan, bagi apa-apapun yang dilakukan secara jujur dalam melaksanakan, 
pelaksanaan atau pelaksanaan yang dikatakan berhubung dengan mana-mana kuasa atau kewajipan 
dari segi Akta ini, selama mana mereka bertindak secara munasabah dan secara jujur, melainkan 
tindakan ini bercanggah dengan perundangan Persekutuan.

47. Kesalahan Jenayah 
(1) Ia adalah merupakan kesalahan jenayah untuk secara dengan sengaja: –

(a) menghalang akses kepada mana-mana rekod yang bertentangan dengan 
Bahagian II Akta ini; atau 

(b) menghalang pelaksanaan oleh orang awam berhubung dengan kewajipan di 
bawah Bahagian III Akta ini; atau 

(c) mencampuri tugas Suruhanjaya; atau 
(d) memusnahkan rekod-rekod tanpa kebenaran yang sah.

(2) Sesiapapun yang melakukan kesalahan jenayah di bawah sub-seksyen (1) akan bertanggungjawab 
atas pertuduhan terus kepada denda tidak melebihi RM50,000 dan/atau akan dipenjarakan tidak 
melebihi dua tahun.



BAHAGIAN IX: PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PELBAGAI

49. Peraturan-peraturan 
(1) Menteri boleh, melalui notis bertulis dalam Warta dan selepas berunding dengan Suruhanjaya 
membuat peraturan-peraturan berhubung dengan: –

(a) bentuk-bentuk tambahan berhubung dengan penyampaian maklumat di bawah 
seksyen 13(2); atau 

(b) latihan pegawai-pegawai di bawah seksyen 17(2)(b); atau 
(c) penerbitan skim di bawah seksyen 18; atau 
(d) laporan-laporan kepada Pesuruhjaya di bawah seksyen 20; atau 
(e) sebarang notis yang diperlukan oleh Akta ini; atau 
(f) sebarang perkara pentadbiran atau prosedur yang diperlukan untuk memberi 

kesan kepada Akta ini.

(2) Sebarang peraturan di bawah sub-seksyen (1) hendaklah, sebelum diterbitkan dalam Warta, 
dibentangkan di hadapan Parlimen.

50. Tafsiran peruntukan oleh Mahmakah
Apabila mentafsirkan peruntukan Akta ini, setiap mahkamah hendaklah menerima pakai mana-mana 
tafsiran yang munasabah berhubung dengan peruntukan yang memberikan kesan terbaik kepada hak 
untuk mendapatkan maklumat.

51. Pemansuhan
Akta Rahsia Rasmi 1972 adalah dengan ini dimansuhkan. 


