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SOALAN NO. 

 

Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa jumlah individu 

yang sedang ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-

Langkah Khas) 2012 (SOSMA) pada hari ini dan bilakah Kerajaan akan 

bertindak memansuhkan akta ini sebagaimana yang dijanjikan di dalam 

manifesto Pakatan Harapan.  

  



SOALAN : 56  

JAWAPAN  

 

Sejak Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 

(SOSMA) dikuatkuasakan pada 31 Julai 2012 sehingga 15 Jun 2019, 

seramai 974 orang telah ditangkap. Daripada jumlah tersebut, 452 

tangkapan membabitkan sindiket penyeludupan manusia dan pemalsuan 

dokumen, 467 tangkapan ke atas anggota kumpulan militan Daesh @ 

IS, 49 anggota kumpulan pengganas yang lain dan enam (6) orang lagi 

ditangkap berkaitan kes pencerobohan di Lahad Datu di bawah Ops 

Daulat.  

 

Berhubung soalan perancangan Kerajaan untuk memansuhkan SOSMA 

pula, Kerajaan melalui Kementerian Dalam Negeri sedang dalam proses 

bagi mendapatkan mandat daripada Jemaah Menteri sebelum ia dibawa 

ke Parlimen. Dalam hal ini, sebuah Jawatankuasa Khas yang dianggotai 

oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti Polis DiRaja Malaysia (PDRM), 

Jabatan Peguam Negara (AGC), Badan Peguam Malaysia, Suruhanjaya 

Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) 

telah ditubuhkan bagi menilai dan memperhalusi setiap peruntukan 

dalam undang-undang berkenaan dengan terperinci. 

 

Memandangkan proses bagi mendapatkan mandat Jemaah Menteri 

sedang dilaksanakan, maka saya belum boleh menyatakan di dewan 

yang mulia ini, sama ada undang-undang tersebut perlu dipinda atau 

dimansuhkan atau undang-undang yang baru perlu diwujudkan. Perkara 

ini juga perlu mengambil kira pelbagai fakta termasuklah daripada segi 

kelompangan undang-undang sekiranya SOSMA ini dimansuhkan 

secara mutlak. 

 

Walau bagaimanapun, Kerajaan memberi jaminan bahawa pindaan atau 

pemansuhan terhadap undang-undang berkenaan ia tidak akan 

menjejaskan usaha kerajaan dalam memelihara keselamatan negara 

daripada pelbagai ancaman termasuklah ancaman daripada kumpulan 

pengganas dan jenayah terancang. 


