
BAB  7  : SISTEM  PEMERINTAHAN  DAN  PENTADBIRAN  NEGARA  MALAYSIA
7.1  CIRI – CIRI  DEMOKRASI  BERPARLIMEN【议会民主制度】
议会民主制度有 7 个 ciri-ciri：

Kebebasan  Asasi【自由权】
Perlembagaan【宪法】

Raja  berperlembagaan【君主立宪制】
Parlimen【议会】

Pilihan  Raya 【选举】
Kuasa  Pemerintahan 【统治权】

Parti-parti  Politik  【政党】

 Negara  demokrasi  lahir  daripada  perjuangan  berasaskan  kedaulatan  rakyat。（民主国家的形成是因为有为主
权奋斗的人民）

 民主国家有两种 corak  pemerintahan：
(a) Sistem  Raja  Berperlembagaan （君主立宪制）  raja 还是最高统治者，执政者被 Perdana  Menteri 辅助
(b) Sistem  Republik （共和制度）    拒接 institusi beraja (君主制)，由通过人民票选出来的 Presiden 执政。在

Perancis,  Korea                         Selatan 和 Filipina，Presiden 担任两个职位那就是 ketua  kerajaan  和  
ketua  Negara

 而马来西亚在 1957 年达到独立后选择了 sistem  pemerintahan  Demokrasi  Berparlimen  dan  Raja  
Berperlembagaan

 Demokrasi  Berparlimen 的意思是 rakyat  melibatkan  diri  dalam  sistem  pemerintahan  negara（人民涉及国
家政体）manakala  Raja-raja  Melayu  menjadi  lambing  taat  setia  rakyat

 在 Sistem  pemerintahan  demokrasi  berparlimen 里，人民可以：
(a) 有机会 Membentuk  kerajaan
(b) bebas  memilih  perwakilan  melalui  pilihan  raya
(c) berhak  menyokong,  mengekalkan  atau  menukarkan  kerajaan  yang  sedia  ada  melalui  pilihan  raya

 这个 sistem 成功 mengekalkan  kerajaan  yang  adil,  sejahtera  dan  stabil。
 Perlembagaan  Malaysia  menjadi  garis  paduan（方针）sistem  pemerintahan  demokrasi  berparlimen  di  negara  

kita
 Beberapa  pindaan  perlembagaan  dibuat，目的是为了 menyesuaikan  sistem  pentadbiran  dengan  perkembangan  

politik  semasa

下面讲的是之前那 7 个 ciri-ciri：
7.1.1   PERLEMBAGAAN  （宪法）

 意思：Undang-undang  tertinggi  yang  menjadi  asas  kepada  pembentukan  sesebuah  kerajaan（造就政府的最高条
规）

 Perlembagaan  dijadikan  dokumen  rasmi  dan  di  dalamnya  terkandung  segala  peraturan  dan  prinsip  sebagai  

panduan  kepada  kerajaan  untuk  melaksanakan  kuasanya  dan  mentadbir  Negara（包含政府执行权力和执政时作为参
考的所有条规和原则）

 Parti  politik  yang  memerintah  akan  mengetahui  hala  tuju  pentadbiran  Negara  dan  hal  ini  menjamin  kerajaan  

menunaikan  tanggungjawab  kepada  rakyat  melalui  peruntukan  yang  terkandung  di  dalamnya。（政党会知道国家
趋势，并可以确保政府通过里面的规定兑现对人民的责任）

 Perlembagaan  Malaysia  yang  diperkenalkan  pada  16  Sept  1963 含有 183  perkara
 Perlembagaan  ini  包括了各种 peruntukan，例如：Senarai  Kerajaan  Persekutuan  dan  Kerajaan  Negeri,  

Institusi  Yang  di-Pertuan  Agong,  Parlimen,  Jemaah  Menteri  dan  Badan  Kehakiman
 鉴于马来西亚是属于联盟国 (persekutuan)，所以 Perlembagaan  Malaysia 在 Kerajaan  Persekutuan 和 Kerajaan  Negeri

之间做出了 pembahagian  kuasa
 组合成 persekutuan  Malaysia 的州属 diberikan  hak,  kuasa  dan  tanggungjawab  seperti  yg  diperuntukkan  dalam  

Perlembagaan  Negeri
 Perlembagaan  Malaysia  telah  memperuntukkan  Senarai  Persekutuan,  Senarai  Negeri  dan  Senarai  Bersama。

KELUHURAN  PERLEMBAGAAN 【宪法至上】
- 在 prinsip  Rukun  Negara 排第三句
- 意思：keagungan  dan  ketertinggian  undang-undang  atau  perlembagaan  itu  sendiri



- Keluhuran  Perlembagaan  Malaysia  mengatasi  kuasa  Yang  di-Pertuan  Agong,  Parlimen, Jemaah  
Menteri  dan  Mahkamah

- Semua  jenis  undang-undang  yang  bercanggah (矛盾) dgn  Perlembagaan  Malaysia  adalah  tidak  sah
- Undang-undang  negeri  mesti  selaras  dengan  Perlembagaan  Persekutuan
- Perkara  75  mengatakan, undang-undang  negeri  yang  bertentangan  dengan  Perlembagaan  Persekutuan  

adalah  terbatal  dgn  sendirinya
- Perlembagaan  Persekutuan 分配权利给 mahkamah，让 mahkamah 可以取消不在 Parlimen 权力范围内或者跟

Perlembagaan  Malaysia 有分歧却又 diluluskan 的 akta（法令）
- Mahkamah  berkuasa  menentukan  kesahihan（合法性）  setiap  undang-undang  bagi  menjamin  

keluhuran  dan  ketertinggian  Perlembagaan  Malaysia
Kertertinggian  Perlembagaan  Malaysia

@  Ketertinggian  Perlembagaan  Malaysia 是视乎 peruntukan  kuasa  parlimen,  kedudukan  Yang  di-Pertuan Agong,  
kuasa  perundangan  dan  kebebasan  asasi

@  Parlimen 从 perlembagaan 获得权力
@  Yang  di-Pertuan  Agong  tertakluk  kepada （受制于）Perlembagaan  Malaysia

KEPENTINGAN  PERLEMBAGAAN  【宪法的重要】
- Perlembagaan  berperanan  utk ：

(a) menjamin  kestabilan  sesebuah
Negara  dengan  menentukan  
rangka  dan  bentuk  
pentadbirannya

-领袖在执政时需要一个 panduan，以便朝政符合 kehendak  perlembagaan  dan  
aspirasi  rakyat

(b) Menjamin  kecekapan,  
kejujuran,  keadilan,  ketelusan 

(透明度)和 kelicinan  pentadbiran
dan  pemerintahan  sesebuah  
kerajaan

(c) Menjamin  taat  setia  rakyat  
yang  tidak  berbelah  bagi  kepada 
Negara

-Rakyat  memegang  matlamat  yang  sama  supaya  semangat  patriotik  
dibentuk

-Perkara  24  Perlembagaan  Malaysia：一位拥有其他国家公民权(kerakyatan  

Negara  lain)的人会被撤销公民身份 (dilucutkan kewarganegaraan)
-Perkara  25  Perlembagaan  Malaysia：如果被发现对国家不 taat  setia，也可以

被撤销公民身份
-目的：以便人民对国家忠心 bagi  mengekalkan  identiti  Negara  dan  bangsa  

Malaysia

(d) Menjamin  hak  asasi  dan  
kebebasan  rakyat  di  negara

- 每个公民有 hak  asasi  dan  kebebasan 例如：berpersatuan (结社),  
beragama  dan  memilik  harta

-Rakyat  dapat  mengetahui  had  mereka  di  sisi  undang-undang

(e) Memastikan  Perkara  153  
dilaksanakan  dengan  berhati-
hati   

-目的：以便 pelaksanaan  Perkara 153   tidak  mengabaikan  kaum-kaum  
lain

-Perkara  153  Perlembagaan  Malaysia：Memperuntukkan  peranan  Yang  
di-Pertuan  Agong  dlm  menjaga  dan  memelihara  hak  istimewa  serta  
kedudukan orang  Melayu  dan  bumiputera  di  Sabah  dan  Sarawak

-那些特权就是：
(a) pemberian  jawatan dlm perkhidmatan  awam
(b) biasiswa 奖学金
(c) kemudahan   pendidikan
(d) pemberian  lesen  perniagaan  dan  perdagangan

(f)    Menjamin  kerjasama  

kesepakatan (合作协议) ,  keadilan  
dan  kepentingan  bersama  antara 
Kerajaan  Persekutuan  dengan  

Kerajaan  Negeri （联邦政府和州政府）

-在进行 penggubalan  undang-undang  persekutuan  dan  negeri 时，
perlembagaan  dijadikan  rujukan  utama

-如此一来，国家执政系统可以在没有任何的纠纷下做出更改  
(sistem  pentadbiran  negara  dapat  diselaraskan  tanpa  sebarang  
perbalahan)

-这个部分说明了 perlembagaan  negeri 不可以 bercanggah dengan  

Perlembagaan  Malaysia（国家宪法不可以跟马来西亚宪法有分歧）



(g)   Menjamin  kedudukan  hak  
istimewa  orang  Melayu  dan  
bumiputera  di  Sarawak  dan  
Sabah  tidak  dipersoalkan

-这是 Perlembagaan Malaysia 在沙巴和砂拉越还没有在 1963 年加入马来西亚的时候
所保证的东西

-Kerajaan  Persekutuan  menggunakan  senarai  kuasanya  dalam  bidang  
pendidikan  dan  kesihatan  utk  membantu  memesatkan pembangunan 
di  negeri  Sarawak  dan  Sabah

-KESAN：berlaku  pembangunan  yang  pesat  dalam  bidang  
pendidikan  dan  kesihatan  serta  perkhidmatan pos,  telekom  
dann  polis  terutama  di  kawasan  pedalaman

PINDAAN  PERLEMBAGAAN 【宪法修正案】
 从 1957 年开始宪法就被修订几次了。目的：

(a) Menjaga  kepentingan  rakyat
(b) Menjaga  keselamatan  Negara
(c) Melicinkan  urusan  pentadbiran  Negara
(d) Supaya  sentiasa  releven  dan  sesuai  dengan  keperluan  semasa（符合当前需求）
(e) Menjadikan  perlembagaan  sebagai  undang-undang  yang  munasabah  dan  kandungannya  

dipatuhi  oleh  rakyat  dengan  rela  hati（把宪法条规变得合理化，人民心甘情愿接受内容）
(f) Melarang  perkara  sensitif  dipersoalkan  secara  terbuka（避免敏感话题被公开询问）。敏感话题包括：

pemerintahan  beraja, agama  Islam,  kedudukan  bahasa  Melayu  和  hak  istimewa  orang  Melayu

 Parlimen  telah  meluluskan  pindaan  Akta  Hasutan  1970  yg  mengehadkan  seseorang  individu  daripada  
bercakap  sewenang-wenangnya  hingga  menyentuh  perkara  sensitif  yang  boleh  menimbulkan  
perbalahan  antara  kaum  di  negara  ini

（删改 1970 煽动法令  限制因为乱说话导致触碰敏感问题而造成争执）
 目的：Memelihara  keselamatan, ketenteraman  dan  keharmonian  masyarakat  berbilang  kaum  di  

negara  kita
 其中作出的最大删改是：pemansuhan  imuniti (kekebalan      免疫  )  bagi  Yang  di-Pertuan  Agong  dan  Raja  yang  

memerintah  negeri  daripada  kesalahan  jenayah【即使领导者犯下错误还是要受到惩罚】
 下面是删改宪法的步骤：

删改方法 删改的事项
Kaedah  Pertama
Persetujuan  majoriti  lebih  
suara  dua  per  tiga 
Dewan  Parlimen  dan  
persetujuan  Majlis  Raja-raja  

-Tugas  dan  kuasa  Majlis  Raja-raja  Melayu
-Kewarganegaraan
-Keutamaan  Yang  di-Pertuan  Agong  dan  Raja  Permaisuri  Agong,  Raja-Raja  dan

Yang  Dipertua  Negeri
-Kedudukan  istimewa  orang  Melayu  dan  bumiputera  Sarawak  dan  Sabah
-Perubahan  sempadan  negeri（改变国家边界）

Kaedah  Kedua
Persetujuan  majoriti  lebih  
suara  dua  per  tiga  
Dewan  Parlimen  dan  kelulusan 
Yang  Dipertua  Negeri  Sarawak  
dan  Sabah

-Keanggotaan(会员)  dan bidang  kuasa  Mahkamah  Tinggi  di  Sarawak  dan  
Sabah

-Hak  dan  kuasa  kepada  Kerajaan  Negeri  tentang  kuasa  menahan  
kemasukan  orang  yang  bukan  dari  Sarawak  dan  Sabah (Akta  Imigresen  
1961)

【在 1961移民法令下，逮捕不是从砂拉越和沙巴进来的人】
-Perkara   perundangan  dan  pemerintahan  kuasa  negeri, agama,  bahasa  dan  

hak  istimewa  orang  Melayu  dan  bumiputera  di  Sarawak  dan  Sabah

Kaedah  Ketiga
Persetujuan  lebih  suara  dua  
per  tiga  Dewan  Parlimen

-在任何 3 个删改方法没有被提及的事项

Kaedah  Keempat
Persetujuan  lebih  suara  Dewan 
Parlimen

-Pindaan  Jadual  2,6  dan  7,  Bahagian III  tentang  kewarganegaraan,  bentuk  
sumpah, ikrar, pemilihan  dan  persaraan  ahli  Dewan  Negara  serta  
persempadanan  pilihan  raya

-Pindaan  Perkara  74  dan  76  dalam  Perlembagaan
-在 Perkara  74：Parlimen 可以根据在 Senarai  Persekutuan 和 Senarai  

Bersama提及的事项删改 undang-undang 。而 Dewan  Undangan  Negeri 也一
样可以根据Senarai  Negeri  atau  Senarai  Bersama  yg  diperuntukkan  

oleh  Perlembagaan 来删改 undang



-在 Perkara  76：Parlimen  boleh  membuat  undang-undang  dalam  Senarai  
Negeri  yang  melibatkan  pelaksanaan  persetiaan,  perjanjian  atau  
konvesyen   antara  persekutuan  dengan  mana-mana  negara  lain

Yang  di-Pertuan  Agong
  职位在 1957 年出现
 Tonggak  negara  dan  Ketua  Utama  Negara
 Simbol  keutuhan  dan  perpaduan  rakyat  di  negara  ini

7.1.2  RAJA  PERLEMBAGAAN
 意思：Sistem  pemerintahan  beraja  mengikut  peruntukan  dalam  Perlembagaan  Malaysia
 Yang  di-Pertuan  Agong  bertindak  berdasarkan  Perlembagaan  Malaysia  dan  nasihat  Perdana  Menteri
 当在执行任务的时候，他不可以擅自行动，除了需要他慎重决定的事情 (perkara  yg  memerlukan  budi  bicara)
 Yang  di-Pertuan  Agong 是通过来自九个州属的 raja  Melayu 以轮流方式选出来的，选的时候要根据 peruntukan  dlm  

Perlembagaan  Malaysia
 根据 Perlembagaan  Malaysia，Yang  di-Pertuan Agong 的权力范围：

Sebagai  ketua  negara -带领三个政府机构 (badan  kerajaan)例如：Badan  Perundangan (Legislatif)立法机
构，Badan  Pemerintah (Eksekutif)行政机构，Badan  Kehakiman 

(Judisiari)司法机构

Merupakan  satu  drp  tiga  

unsur  Parlimen  是议会的三大
要素之一

-他有权利 memanggil  和  membubarkan (解散) Parlimen

Ketua  Tertinggi  Angkatan  

Bersenjata (武装部队的最高领袖)
-他有权利宽恕 (mengampunkan) 或者延缓(menangguh)  Mahkamah  Tentera 正在商议

的犯罪的惩罚

Bertanggungjawab  menjaga 
dan  memelihara  kedudukan 
dan  hak  istimewa orang  
Melayu

-他可以命令(menitahkan)  Majlis  Raja-raja  Melayu 举行 mesyuarat 以便讨论
keistimewaan, kedudukan, kehormatan  dan  kemuliaan  Raja-raja  Melayu

Ketua  agama  Islam -Ketua  agama  Islam  bagi  negeri  sendiri, Pulau  Pinang, Melaka, Wilayah  
Persekutuan, Sarawak  dan  Sabah

Mempunyai  kuasa  budi  

bicara  （自由裁量权）
-可以 melantik  Perdana  Menteri
-可以 melantik  dan  melucutkan  jawatan  Jemaah  Menteri (内阁)  dan  Timbalan  

Menteri   setelah  mendapatkan  nasihat  Perdana  Menteri

Boleh  mengisytiharkan  
undang-undang  darurat

-如果发现国家安全受威胁，他可以根据Undang-undang  X宣布 Undang-undang  Darurat 

(紧急状态法令)

-Melantik  Pengerusi  dan  tiga  orang  ahli  Suruhanjaya  Pilihan  Raya, ahli  
Perkhidmatan  Kehakiman,  serta  Pengerusi  dan  Timbalan  Pengerusi  
Suruhanjaya  Perkhidmatan  Awam

-Melantik  Peguam  Negera  dan  seorang  Ketua  Audit  Negara (审计长)  bagi  
Persekutuan

-Mempunyai  kuasa  tertinggi  utk  mentauliahkan  duta-duta  negara

Sistem  Raja  Berperlembagaan帮助：
- Memantapkan  kewibawaan  institusi  beraja
- Memelihara  keseimbangan  kepada  raja  yang  menaungi  rakyat  dan  rakyat  yang  dinaungi  raja

7.1.3  KUASA  PEMERINTAHAN
Malaysia  mengamalkan  pengasingan  kuasa 的概念。Kuasa  pemerintah 分成三个部分那就是 badan  perundangan,  

badal  pelaksana  和  badan  kehakiman，这三个 badan 给不同的 pihak掌管，以避免      pembolotan  kuasa（权力聚敛）



(A) Badan  Perundangan
 立法机构拟定的条例叫做 perundangan。
 Parlimen 是拟定条例的机构，由 Yang  di-Pertuan  Agong,  Dewan  Rakyat 和  Dewan  Negara 组成
 Fungsi  Badan  Perundangan：Menggubal  undang2  bagi  menjamin  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat
 Dewan  Negara/Senat  最大，有 69 位成员, 成员的称呼是 Senator，他们是代表 negeri 的，不用通过投票竞选出来。他们

memegang  jawatan  三年，也可以被委任成为 Jemaah  Menteri，条件：
 至少 30岁
 Taraf  Senator必须跟 Ahli  Parlimen 一样

 Keahlian  Dewan  Negara  dilantik  oleh  Yang di-Pertuan Agong。会员是给那些在 perkhidmatan awam, bidang  

profesional  atau  bidang  tertentu  seperti  perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian  dan  kebajikan 方面有贡献的人
组成，或者是代表一小部分的 Orang  Asli。

 Dewan  Rakyat很重要因为 ahli 是通过人民在 pilihan  raya  umum 选出来的，有 219 位代表整个国家各个选区的 ahli，他们的职位
担任期限是 5 年。Tugas：menggubal  dan  meluluskan  undang-undang  pada  peringkat  Dewan  Rakyat

 Parlimen决定的 undang称为 Akta，Dewan  Undangan  Negeri  决定的 undang 被称为 Enakmen，沙巴和砂拉越称作
Ordinan

 Parlimen  meluluskan  undang2 的过程：

(a) PERWARTAAN  atau  pemberitahuan  udang2  ini  dalam  Warta  Kerajaan  【公告】
(b) PENYERAHAN  rang  undang-undang  yg  diluluskan  oleh  Dewan  Negara  kepada  DYMM  Yang  di-Pertuan  

Agong  utk  diperkenankan  dan  diturunkan  cop  Mohor  Negara 【提交法案】
(c) PEMBENTANGAN  di  Dewan  Negara. Proses  yg  sama  seperti  di  Dewan  Rakyat  diulangi【演示】
(d) PEMBACAAN  KETIGA  di  Dewan  Rakyat. Rang  undang2  ini dibahaskan sebelum  diluluskan  utk  

dikemukakan  ke  Dewan  Negara
(e) PERBINCANGAN  secara  terperinci  tentang  rang  undang2  ini  pada  peringkat  jawatankuasa  di  Dewan  

Rakyat【详细讨论】
(f) PEMBACAAN  KEDUA  di  Dewan  Rakyat  dan  rang  undang2  ini  dibahaskan
(g) PEMBACAAN  PERTAMA  di  Dewan  Rakyat,  iaitu  pembacaan  tajuk  rang  undang2  sahaja
(h) PEMGGUBALAN  rang  undang2  oleh  Jabatan  Peguam  Negara
(i) CADANGAN  oleh  kementerian

(B) Badan  Pelaksana (Eksekutif)
 Jemaah  Menteri/Kabinet 是 badan  pelaksana，Perdana  Menteri 是 ketua Jemaah  Menteri
 Kabinet  merupakan  pembuat  dasar  tertinggi  negara
 Jemaah  Menteri  atau  Kabinet  的责任：menggubal  dasar2  kerajaan  dalam  semua  perkara
 Kementerian 的责任：menggubal  dasar-dasar  kerajaan,  merancang  serta  menyelaras  program  pembangunan  

ekonomi  dan  sosial  negara
 Kementerian 由一位 Menteri 领导，而 Timbalan  Menteri，Setiausaha  Parlimen  dan  Setiaushaha  Politik负责辅佐
 如果一个 Menteri 在 kementerian 没有任何工作的话就被称为 Menteri Tak Berportfolio，Perdana  Menteri 会给他们特定工作
 Perkhidmatan  Awan  diketuai  oleh  Ketua  Setiausaha  Negara，责任：Mengawasi  perjalanan  kementerian  dan  

jabatan  kerajaan
 Perkhidmatan  Awan  di  peringkat  kementerian  diketuai  oleh  Ketua  Setiausaha  Kementerian，由 kakitangan  

kerajaan  (kumpulan  pegawai  perkhidmatan  awam)负责辅佐，kakitangan  awam 的责任：melaksanakan  dasar  dan  
tugas  yg  ditetapkan  oleh  kerajaan

 Jabatan  Kerajaan  diketuai  oleh  Ketua  Jabatan,也就是 Ketua Pengarah
 Badan  berkanun（法定机构）ditadbir  oleh  sebuah  Lembaga  Pengarah：

(a) 是拥有 kuasa  autonomi 的 badan  separuh  kerajaan 【拥有自主权的准政府机构】
(b) 有 peruntukan  kewangan  sendiri  【有自己的财务规定】
(c) 工作的目的是 mempercepatkan  pentadbiran  dan  program  pembangunan  di  bawah  rancangan  

lima  tahun  kerajaan
(d) 例子：MIDA,  MADA,  FRIM（Institut  Penyelidikan  Perhutanan  Malaysia）

 Suruhanjaya 的责任：Mengendalikam  urusan  pelantikan,  kenaikan   pangkat  和  pemantauan  disiplin  kakitangan  

perkhidmatan  awam。例子：Suruhanjaya  Perkhidmatan  Awam,  Suruhanjaya  Perkhidmatan  Pendidikan,  
Suruhanjaya  Perkhidmatan  Undang-undang  dan  Kehakiman, Suruhanjaya  Pasukan  Polis  dan  Majlis  Angkatan  
Tentera

(c)  Badan Kehakiman (Judisiari)
 Badan  Kehakiman 的责任：

(a) mempunyai  kuasa  mendengar  serta  menentukan  perkara  sivil  dan  jenayah



(b) 可以决定 kesahihan  undang-undang  yg  dibuat  oleh  badan  perundangan  dan  pihak  badan  pelaksana
(c) Berkuasa  mentafsir  Perlembagaan  Persekutuan  dan  Perlembagaan  Menteri

 Perkara  sivil (民事) kekaitan  dengan  saman  biasanya  memerlukan  afidavit (证词)。
 Perkara  jenayah  melibatkan  kanun  keseksaan (刑法)
 Sistem  mahkamah  diwujudkan  utk melaksanakan  tugas  kehakiman  negara
 Mahkamah：有权利 mentafsirkan  perlembagaan  negara  dan  undang2,  mengisytiharkan  undang2  bertulis  

Kerajaan  Persekutuan  atau  Kerajaan  Negeri，kuasa  mengisytiharkan  sesuatu  tindakan  kerajaan  tidak   sah  di  
sisi  undang2

 Mahkamah 不可以更改 undang，因为这是 badan  perundangan  atau  Parlimen 的权利

 Yang  di-Pertuan  Agong 在 Perdana  Menteri 的 nasihat 下委任 hakim。至于 hakim 上任或者革除职位的问题交给 Duli  Yang  

Mulia Seri  Paduka Baginda  Yang  di-Pertuan  Agong负责。如果一个 hakim 要被开除要有一个充分的理由
 Hakim 不可以参与政治，目的：Hakim  dilindungi  daripada  pengaruh  politik  utk  menjamin  keadilan  dan  

kesaksamaan  undang2
 Penasihat  undang2  kerajaan ialah  Peguam  Negara。Peguam  Negara  menjadi  Pendakwa Rakyat  / Peguam  Bela  

bagi  kerajaan，他们由 Pegawai  Perkhidmatan  Undang2  dan  Kehakiman负责辅佐

7.1.4  Pilihan  Raya
 意思：proses  memilih  wakil  rakyat  utk  memerintah  sama  ada  pada  peringkat  negeri  atau  

persekutuan
 选 wakil 的过程是 secara  sulit（秘密）的，涉及透明化和井然有序的步骤/次序 (prosedur   yg telus  dan  teratur)
 Pemgiraan  undi 以公开方式进行。得到最多选票的就算赢。这个系统叫做 Sistem Majoriti  Mudah
 Suruhanjaya  Pilihan  Raya (SPR)  进行选举。里面的成员是当 Yang  di-Pertuan  Agong 和 Majlis  Raja-raja  Melayu讨论过后选

出来的
 SPR 的责任：

(a) Menjamin  pilihan  raya  yang  adil  dan  bebas  tanpa tekanan  parti  pemerintah  atau  pembangkang
(b) Menentukan  sempadan  bahagian-bahagian  pilihan  raya 【决定选区】
(c) Menjalankan  pendaftaran pemilih
(d) Mengendalikan  pilihan raya  sama  ada pilihan raya  umum  atau  pilihan  raya  kecil

Pilihan  Raya  Umum Pilihan  Raya  Kecil
   Pilihan  raya  umum：memilih  ahli  Dewan  Rakyat  

dan  ahli  Dewan  Undangan  Negeri  secara  serentak 

（同时选会员）


   在沙巴和砂拉越的 pilihan  raya  umum  bagi  Dewan  
Rakyat  dan  Dewan  Undangan  Negeri  diadakan  secara 
berasingan

   Pilihan  Raya  Kecil：当发生 kekosongan  kerusi  di  
mana2  kawasan  Parlimen  atau  Dewan  Undangan  

Negeri 的时候才举行的


   Kekosongan 的发生可能是因为：kematian, peletakan  
jawatan  dan  perlucutan  jawatan


   Mesti  diadakan  dalam  tempoh   60  hari  bagi  S/M

，90  hari  bagi  Sarawak  dan  Sabah  selepas  
kekosongan  itu



 选举的过程：
①  SPR 定下 penamaan  calon  dan  pengundian 的日期
② 提名（Penamaan  Calon）



③  参与的政党准备宣言 (manifesto)
④  进行 kempen  pilihan  raya
⑤  SPR宣布投票和计票的地点 (tempat  pengundian  dan  pengiraan  undi)
⑥  在投票区派给投票者投票纸张（上面含有参与的政党的标志）
⑦  Pembuangan  undi。投票者在纸张上对要选的 calon画 x然后投进投票箱
⑧  计算选票
⑨  Pegawai  Pilihan  Raya  公布选举成绩

 马来西亚公民可以自由选择喜欢的政党。他们可以成为 calon 并 bebas  bertanding  dalam  pilihan  raya。成为 calon 的条件：
(i)  至少 21岁
(ii)  bermastautin  di  Malaysia  （居住在马来西亚）
(iii)  sempurna  akal （智力正常）
(iv)  bukan  orang  yang  muflis （不是破产的人）
(v)  Tidak  memegang  jawatan  dalam  perkhidmatan  awam（在公共服务业没有任何职位）
(vi)  tidak  disabitkan  dengan  sesuatu  kesalahan  oleh  mahkamah （没有犯罪）

  如果一个公民坐过牢不少过一年或者被罚款不少过 RM2000 也没有得到 pengampunan 的话，那么他就会失去成为      Parlimen      或
Dewan  Undangan  Negeri   会员的资格

 参选的人可以用政党的名义或者自己的名义，在提名日的时候他们要公开提名纸张
 投票者跟 Senarai  Daftar  Pemilih登记了后才可以投票。根据Perkara  119  Perlembagaan  Malaysia：任何 21岁的公

民，bermastautin  atau  tidak  bermastautin  tinggal  di  mana2  kawasan  pilihan  raya  Dewan  Rakyat  atau  Dewan  

Undangan  Negeri  皆可参与选举的投票。
 投票者投票的时候只可以在选区里进行罢了。
 Perlembagaan 允许 anggota  pasukan  keselamatan, pelajar  di  luar  negara, dan  pegawai  kerajaan  yg  bertugas  di  

luar  negara  mengundi  melalui  pos  dengan  syarat  nama  mereka  terdaftar  sebagai  pengundi
 在我们国家，不管是 pilihan  raya  umum 还是 kecil 没有进行选举之前，calon  drp  pelbagai  parti  可以 berkempen，而

tempoh  berkempen  adalah  antara  7-15  hari  sahaja
 SPR 成立了一个由 setiausaha yang  berperanan  sebagai  Ketua  Eksekutif  dan  Ketua  Pentadbir  urus  setia 领导

的 urus  setia。Mereka  dibantu  oleh  sekumpulan  kakitangan  awam。
 Urus  Setia  SPR必须要 mengikut  garis  panduan  dan  dasar  SPR，目的是：确保选举进行得 efektif  dan  adil
 选举对在一个 sistem  pemerintahan demokrasi 的国民来说非常重要。人民有责任知道政治趋势，也必须要参与选国家领导人的过程

以及通过选举来确定 bentuk kerajaan 和 corak  pemerintahan  demokrasi

7.1.5  PARTI  POLITIK DI  MALAYSIA  SEHINGGA  TAHUN  1963
 Parti  politik  merujuk  kepada  sekumpulan  orang  yang  mempunyai  ideologi  utk  mencapai  matlamat  bersama. 
 Parti2  politik  berjuang  utk  mendapatkan  kuasa
 Ahli-ahlinya  membayar  yuran  keahlian  dan  selalunya  memberikan  kesetiaan  dan  komitmen  terhadap  

perjuangan  parti
 除了 ideologi  politik，sikap  perkauman 也是成为 asas  pembentukan  dan  penyatuan  ahli-ahli  parti。例子：

UMNO，MCA，MIC。这三个政党的共同目标就是：Menyatukan  dan  memelihara  kepentingan  kaum  masing-
masing

PARTI  POLITIK  Sehingga  Tahun  1963  (成立目的和历史请自行查看课本)
TANAH  MELAYU SARAWAK SABAH

 MDU
 UMNO
 MIC
 AMCJA
 Hizbul  Muslimin
 MCA
 IMP
 PAS
 Parti  Islam Se-Tanah  Melayu
 Parti  Negara

 PKMS
 SUPP
 SNAP
 BARJASA
 PESAKA
 PANAS
 PCS

 UNKO
 USNO
 Parti  Pasok  Momogun
 SCA

7.2  NEGARA  PERSEKUTUAN
 Persekutuan 的意思：Penyatuan  beberapa  buah  negeri  yang  mempunyai  sebuah  Kerajaan  Persekutuan  serta  

beberapa  buah  Kerajaan  Negeri。Kedua-dua  kerajaan  ini  menjalankan  tugas  berdasarkan  kuasa  yang  
diperuntukkan  dalam  Perlembagaan  Malaysia

 政治权力分配：
Senarai  Persekutuan Senarai  Negeri Senarai  Bersama



 Hal  ehwal  luar  negeri
 Pertahanan
 国内安全
 政治和公正
 Kerakyatan  Negara
 国内选举
 资金
 生意，贸易和企业
 Perkapalan, pelayaran  dan  

pengangkutan
 Jabatan  Ukur, Penyelidikan
 Kerja  raya  dan  tenaga  pusat
 学业
 健康
 Keselamatan  Buruh  dan  sosial
 土著人
 其他

 Undang-undang  Islam
 土地
 Pertanian  dan  perhutanan
 Kerajaan  tempatan
 Perkhidmatan  tempatan
 Kerajaan  negeri
 国内假期
 Undang-undang  negeri

 社会福利
 奖学金
 国家公园
 Perancangan  Bandar dan 

wilayah
 动物照顾
 Kesihatan  dan  kebersihan  

awam
 Parit  dan  Tali  Air
 Pemulihan
 公共娱乐
 Perhubungan

 只有 Kerajaan  Persekutuan 对 Senarai  Persekutuan 有权利，而只有 Kerajaan  Negeri 对 Senarai  Negeri 有权利。Senarai  

Bersama 则两个 kerajaan 都有权利。
 Persekutuan 是一种 menyatupadukan  wilayah 的方法，所以 Kerajaan  Persekutuan  dan  negeri 的良好关系必须保持，这个

sifat 可以
a) membentuk  kerajaan  Persekutuan  yang  stabil  dan  berwibawa 
b) mengurangkan  perbalahan  antara  etnik
c) Menjamin  keharmonian

 人民和政府要时常 toleransi

7.2.1  KERAJAAN  PERSEKUTUAN
 Perlembagaan  Persekutuan  memberikan  peruntukan  yang  luas  kpd  Kerajaan  Persekutuan  berhubung  dengan  

pentadbiran  negara
 Bidang  pentadbiran  negara  meliputi  semua  aspek  perkhidmatan，例如：经济，社会，安全和教育
 Badan  pelaksana  atau  eksekutif 有责任根据现有的 perlembagaan 和 undang2 执行权力。根据 Perlembagaan  

Persekutuan，kuasa  eksekutif bagi  Kerajaan  Persekutuan 由 Yang  di-Pertuan  Agong掌管
 Kabinet  atau  Jemaah  Menteri  是 badan  yang  menjalankan  kuasa  eksekutif  yang  dipegang  oleh  Yang  di-Pertuan 

Agong
 Jemaah  Menteri  ini  diketuai  oleh  seorang  Perdana  Menteri  drp  kalangan  ahli  Dewan  Rakyat

7.2.2  KERAJAAN  NEGERI
 Perlembagaan  Malaysia  memperuntukkan  kuasa  eksekutif  kpd  setiap negeri，kuasa  eksekutif  itu 是由 Raja atau  

Sultan atau  Yang  Dipertua  Negeri掌管的。
 Menteri  Besar / Ketua  Menteri 由来自 Dewan  Undangan  Negeri (DUN)的成员担任的 Raja /  Yang  Dipertua  Negeri 选出的
 Urusan  pentadbiran  peringkat  negeri  terletak  pada  perlembagaan  negeri
 Majlis  Mesyuarat  Kerajaan  Negeri (EXCO)  di  S/M,  Majlis  Tertinggi  di  Sarawak  dan  Kabinet  di  Sabah  有一部分

DUN 成员和三个 pegawai  kerajaan (ex-officio)那就是 Setiausaha  Kerajaan  Negeri，Pegawai  Kewangan  Negeri  dan  
Penasihat  Undang2  Negeri  yg  berperanan  menjalankan  dasar  pentadbiran  negara  pada  peringkat  negeri

7.3  LAMBANG-LAMBANG   NEGARA
 Lambang2  negara 目的：人民时常 bersemangat,  bersatu  padu  dan  sanggup  berkorban  demi  mempertahankan  

kedaulatan negara

(A)  JATA  NEGARA     Lambang  kemegahan



(B)  BENDERA  KEBANGSAAN
 Berfungsi  utk  membangkitkan  semangat  perjuangan
 Sebagai  simbol  perpaduan,  kebanggaan  dan  kedaulatan ***
 1949 年，一个 jawatankuasa 被成立以便可以 membuat  perakuan  berhubung  dengan  reka  bentuk  bendera  

Persekutuan TM
 Majlis  Perundangan  Persekutuan 就举办全国大赛选出新的 Persekutuan 国旗。373 人参赛，只有三个作品进决赛
 Majlis  Perundangan  Persekutuan 和 akhbar  The  Malay Mail 就邀请群众给意见，28 Nov 1949，The Malay Mail报章就公布

成绩了。Encik  Mohamad Hamzah (柔州政府工程师)是入选者。22 & 23 Feb 1950，设计在还没提交上去Majlis 

Perundangan Persekutuan 的时候做了几次删改。19 Mei 1950，King  George  VI 就承认这个新的设计
 26 Mei 1950 第一次在 Istana  Sultan  Selangor 的庭院升这个旗，出席者是 DYMM Raja2 Melayu 和 pegawai2 King George  VI

(C)  LAGU  KEBANGSAAN
 国家还没独立之前的国歌是英国的 God  Save  The  Queen。现在的国歌 “Negaraku” 是 1957 年发明的
 选歌是由 Tunku Abdul Rahman 选的。Pasukan  Pancaragam Polis呈现了 4首歌。Lagu  Terang  Bulan 被选作霹雳州的国歌因为

有 unsur  kemelayuan。Encik  Saiful  Bahri根据 Terang Bulan 改编国歌
 国歌代表 kesetiaan  rakyat  yg  tidak  berbelah  bagi  kepada  tanah  air。国歌要求我们要 bersyukur, taat  kepada  raja  

dan  sanggup  berkorban  demi  mempertahankan  negara

———————————————————  NOTA  TAMAT ————————————————————


