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KERAJAAN MALAYSIA 

 

PEKELILING  

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 

BILANGAN 1 TAHUN 2011 

 

 
KAEDAH PELAKSANAAN TAPISAN KESELAMATAN BAGI  

PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN 

 

TUJUAN 

1. Pekeliling ini bertujuan memaklumkan kaedah pelaksanaan 

tapisan keselamatan dalam perkhidmatan pelajaran yang pihak 

berkuasa melantik adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 

(Suruhanjaya).  

TAFSIRAN 

2. Bagi maksud pemakaian Pekeliling ini: 

(a) Pegawai Perkhidmatan Pelajaran ialah pegawai yang dilantik 

secara tetap oleh Suruhanjaya ke dalam perkhidmatan 

pelajaran, terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 

Siswazah (PPPS), Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 

(PPPT)  dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan 

Diploma (PPPLD);  

 
(b) Ketua Jabatan ialah pegawai yang mengetuai sesuatu 

jabatan atau organisasi sama ada di peringkat ibu pejabat, 

bahagian, cawangan, seksyen atau unit dalam sesebuah 

agensi awam; 
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(c) Guru Sandaran Terlatih ialah individu yang mempunyai 

kelayakan akademik dan ikhtisas perguruan dan dilantik 

sebagai guru sandaran terlatih oleh Kementerian Pelajaran 

Malaysia; 

 

(d) Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia ialah individu yang 

sedang menjalani Latihan Perguruan (latihan pra-

perkhidmatan) dan individu yang sedang mengikuti Program 

Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut 

Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Kementerian Pelajaran 

Malaysia;  

 

(e) Perkara Terperingkat ialah dokumen atau fail yang 

diklasifikasikan peringkat keselamatannya sebagai Rahsia 

Besar, Rahsia, Sulit dan Terhad;  

 

(f) Tapisan Keselamatan ialah proses memeriksa latar belakang 

pegawai oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan 

Malaysia (KPKK) bagi memastikan pegawai yang dilantik ke 

perkhidmatan awam bebas dan bersih daripada anasir 

subversif, espionaj dan sabotaj; 

 

(g) Tapisan Halus ialah proses yang teliti digunakan bagi 

menapis penjawat awam yang sentiasa dikehendaki melihat 

perkara terperingkat iaitu Rahsia atau Rahsia Besar; dan  

 

(h) Tapisan Kasar ialah proses yang asas digunakan bagi 

menapis penjawat awam yang sentiasa dikehendaki melihat 

perkara terperingkat setakat peringkat Sulit. 

LATAR BELAKANG 

3. Pelaksanaan tapisan keselamatan bagi pegawai yang dilantik 

dalam perkhidmatan awam adalah berdasarkan surat edaran 

Jabatan Perkhidmatan Awam bil. JPA SULIT 376/Bhg.10/5 

bertarikh 2 Mei 1979 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1979. 

Berdasarkan surat edaran ini, pegawai dikehendaki menjalani 

tapisan keselamatan sebelum dilantik. Walau bagaimanapun, 
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Suruhanjaya melalui Pekeliling SPP Bilangan 2 Tahun 2007, telah 

memutuskan agar penguatkuasaan syarat lulus tapisan 

keselamatan bagi Pegawai Perkhidmatan Pelajaran boleh 

dilaksanakan sama ada di peringkat pengesahan pelantikan atau 

pada peringkat pengesahan dalam perkhidmatan. 

 PINDAAN PELAKSANAAN TAPISAN KESELAMATAN 

4. Kerajaan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011 

telah memutuskan pegawai yang dilantik ke perkhidmatan awam 

dikehendaki menjalani dan lulus tapisan keselamatan sama ada 

sebelum disahkan dalam perkhidmatan atau setelah disahkan 

dalam perkhidmatan. 

5. Pengesahan pelantikan dan pengesahan dalam perkhidmatan 

boleh dibuat apabila pegawai telah memenuhi syarat skim 

perkhidmatan serta syarat lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan 

dari semasa ke semasa. 

6. Walau bagaimanapun, pegawai masih lagi perlu lulus tapisan 

keselamatan sama ada sebelum atau selepas disahkan dalam 

perkhidmatan. Pegawai yang gagal tapisan keselamatan boleh 

ditamatkan perkhidmatan mengikut peraturan yang berkuatkuasa. 

JENIS TAPISAN YANG DIKUATKUASAKAN  

7.  Semua pegawai yang dilantik wajib menjalani tapisan keselamatan 

di peringkat tapisan kasar. Namun begitu, pegawai yang 

berkhidmat mengendalikan sebarang perkara terperingkat turut 

diwajibkan menjalani tapisan keselamatan halus. 

 

8. Walau apa pun peruntukan yang ditetapkan dalam Pekeliling ini, 

sekiranya Ketua Jabatan tidak dapat menentukan jenis tapisan 

yang perlu dilalui oleh seseorang pegawai, perkara tersebut perlu 

dirujuk kepada Pejabat KPKK untuk penentuan. 

KAEDAH PELAKSANAAN  

9. Tapisan keselamatan ke atas Pegawai Perkhidmatan Pelajaran 

dilaksanakan berdasarkan ketetapan berikut: 
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(a)  Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) 

hendaklah mengemukakan permohonan tapisan 

keselamatan dalam tempoh 30 hari dari tempoh lapor diri. 

 

(b)  Guru Sandaran Terlatih (GST) yang dilantik oleh KPM 

hendaklah mengemukakan permohonan tapisan 

keselamatan dalam tempoh 30 hari dari tarikh lapor diri. 

 

(c) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS), 

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dan 

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 

(PPPLD) hendaklah mengemukakan permohonan tapisan 

keselamatan dalam tempoh 30 hari dari tarikh lapor diri.  

 

(d) Pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan tetapi 

belum menyempurnakan tapisan keselamatan hendaklah 

menjalani dan lulus tapisan keselamatan dalam tempoh 

setahun mulai tarikh pegawai disahkan dalam perkhidmatan.  

 

10. Pegawai boleh mengemukakan permohonan tapisan keselamatan 

secara atas talian (online) melalui aplikasi e-permohonan di laman 

web www.cgso.gov.my. Walau bagaimanapun, sebarang 

perubahan kepada kaedah mengemukakan permohonan tapisan 

keselamatan adalah tertakluk kepada ketetapan oleh Pejabat 

KPKK. 

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI 

11. Pegawai hendaklah melengkapkan permohonan tapisan 
keselamatan dalam tempoh yang ditetapkan seperti di para 9.  

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 

12. Ketua Jabatan hendaklah mematuhi prosedur berikut:  

(a) memastikan pegawai di bawah seliaannya mengemukakan 

permohonan tapisan keselamatan dalam tempoh yang 

ditetapkan seperti di para 9;  
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(b) memastikan keputusan tapisan keselamatan pegawai di 

bawah seliaannya dicatatkan ke dalam Buku Rekod 

Perkhidmatan (BRP). Semua rekod keputusan hendaklah 

mengandungi rujukan serta tarikh surat keputusan tapisan 

keselamatan yang diperoleh dari Pejabat KPKK; dan 

 
(c) membuat semakan dengan Pejabat KPKK bagi memastikan 

urusan tapisan keselamatan seseorang pegawai diselesaikan 
dalam tempoh sebulan dari tarikh permohonan dibuat. 

 
KESAN GAGAL ATAU TIDAK MENYEMPURNAKAN TAPISAN 
KESELAMATAN 

13. Pegawai yang gagal atau tidak menyempurnakan tapisan 
keselamatan boleh ditamatkan perkhidmatannya berdasarkan 
kepada peraturan berikut:  

 
(a) Peraturan 46(e), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 

(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan 
Perkhidmatan) 2005 bagi pegawai yang belum disahkan 
dalam perkhidmatan; atau 

 
(b) Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 

(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bagi pegawai yang telah 
disahkan dalam perkhidmatan. 

PEMAKAIAN 
  
14.  Semua pegawai yang berada di bawah bidang kuasa lantikan 

Suruhanjaya adalah tertakluk kepada pelaksanaan Pekeliling ini.  

15. Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Arahan 

Keselamatan 1985 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 

2011. 

TARIKH KUAT KUASA 

16.  Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 20 April 2011. 
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PEMBATALAN 

17. Dengan berkuat kuasanya Pekeliling ini, Surat Pekeliling SPP 

Bilangan 2 Tahun 2007 dan perenggan 4(e) dan 8(f) Pekeliling 

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010 

adalah dibatalkan. 

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 

Saya yang menurut perintah, 

 

(SULAIMAN BIN WAK) 

Setiausaha 

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 

       Julai  2011 

 

 

Edaran:  

Ketua Setiausaha  

Kementerian Pelajaran Malaysia 

Ketua Setiausaha  

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia  

Salinan kepada:  

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam  

Jabatan Perkhidmatan Awam  

Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan  

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia 


