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DALAM NEGERI menyatakan tindakan Kementerian dalam menjaga 

dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap kawasan 

dalam seluruh negara memandangkan Menteri menyatakan bahawa 

Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa dalam hal 

keselamatan tempatan dan sama sekali tidak berkuasa menubuhkan 

apa-apa pasukan tentera, pasukan polis atau pasukan rondaan 

sukarela. 



JAWAPAN: 

Masalah jenayah boleh mengancam keselamatan · dan 

keharmonian negara dan menimbulkan perasaan "fear of crime" 

kepada masyarakat. Sehubungan ·itu pihak PDRM telah 

menjalankan penguatkuasaan yang berterusan dan terancang 

untuk membanteras dan mengekang jenayah dari terus 

berleluasa dengan pelbagai inisiatif yang telah diperkenalkan 

oleh Kerajaan di bawah National Key Result Area (NKRA) di 

bawah inisiatif mengurangkan kadar jenayah. 

Pihak Kementerian dan PDRM sentiasa komited dalam 

mengendalikan kes-kes jenayah selaras dengan objektif 

kerajaan untuk menurunkan kadar jenayah seluruh negara 

sebanyak 5 % setahun. Dalam mencapai objektif ini pihak PDRM 

menjalankan beberapa strategi dalam usaha mencegah jenayah. 

Di antaranya adalah; 

1) Sebagai usaha yang lebih berkesan dan memberi impak 

yang menyeluruh terhadap aktiviti pencegahan jenayah 

khususnya untuk jenayah berat dan terancang, PDRM telah 

menubuhkan pasukan khas iaitu Special Task Force on 

Organised Crime (STFOC) dan Special Tactical Intelligence 

Narcotics Group (STING) untuk menangani jenayah berat 

dan pengedaran dadah yang berlaku dalam negara. 

Langkah terbaru adalah dengan menubuhkan Skuad 

Taktikal Khas 3 untuk memerangi jenayah kongsi gelap, 
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perjudian dan maksiat yang akan beroperasi pada bulan 

Disember ini. 

2) Tindakan fizikal iaitu mengadakan rondaan jalan kaki dan 

berkereta di kawasan-kawasan tumpuan ramai dan 

tindakan 'stop and talk' adalah dilihat berkesan. Kehadiran 

anggota berpakaian uniform di kawasan-kawasan · yang 

strategik bersesuaian dengan konsep "Police 

Omnipresence" akan menjadi penghalang kepada 

penjenayah untuk melakukan jenayah. 

3) Pemasangan CCTV di tempat-tempat strategik seperti 

tempat letak kereta, kawasan tumpuan ramai merupakan 

salah satu langkah pencegahan jenayah ke arah 

mewujudkan Bandar Selamat. 

4) "Rakan Cops" telah memainkan peranan yang berkesan 

dalam tindakan polis berkaitan pencegahan jenayah, di 

mana orang awam boleh menghubungi Polis untuk 

memberi maklumat berkaitan sebarang jenayah dan 

tindakan serta merta boleh diambil. 

5) Dalam usaha memerangi jenayah, PDRM telah mewujudkan 

Unit Risikan Bersepadu (Central Intelligence Unit - CIU) 

dengan menggunapakai konsep "Intelligence Lead 

Policing" sebagai pusat pengumpulan maklumat dan 
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risikan jenayah. Risikan dan analisis jenayah yang 

dijalankan akan digunakan untuk mengesan dan 

menangkap penjenayah atau merancang tindakan 

pencegahan jenayah yang lebih efektif. 

6) Kerajaan telah menubuhkan Unit Rondaan Bermotosikal 

(URB) dengan jumlah motosikal sebanyak 1 ,000 buah pada 

permulaannya dan akan ditambah menjadikan 5,000 buah 

keseluruhannya. Unit ini akan membuat rondaan di tempat 

yang dikenalpasti sebagai 11prone area" jenayah . kerap 

berlaku dan juga membuat rondaan di kawasan 

perumahan. 

7) Di bawah program "Community Policing" penglibatan 

masyarakat dan pihak swasta dalam mencegah jenayah 

dititikberatkan. Antara inisiatif yang diperkenalkan adalah 

Sistem Rondaan Sukarela (SRS), "MyTeksi", "Go To Safety 

Poinf' yang mana pihak awam boleh menyalurkan 

maklumat kepada pihak berkuasa. 

Selain daripada yang dinyatakan, pelbagai lagi inisiatif yang 

diambil oleh Kerajaan melalui pelbagai Kementerian dan Agensi 

Kerajaan untuk mengurangkan jenayah bagi memenuhi tuntutan 

rakyat yang inginkan keselamatan mereka terjamin. Tugas 

menjaga keselamatan negara secara mutlaknya adalah di bawah 

tanggungjawab Persekutuan yang dilaksanakan melalui agensi 
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penguatkuasaan dalam negara, bukannya melalui persatuan 

atau badan sukarela yang ditubuhkan. Kerajaan meletakkan 

keyakinan yang penuh kepada agensi penguatkuasaannya untuk 

mengekalkan kestabilan dan kedaulatan negara daripada 

sebarang ancaman dari dalam dan luar negara. 
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