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PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT 

MESYUARAT KEDUA, PENGGAL PERTAMA 

PARLIMEN KEEMPAT BELAS 

 

PERTANYAAN :        JAWAB LISAN 
 

DARIPADA :  DATO' SRI IKMAL HISHAM BIN ABDUL AZIZ 

 [ TANAH MERAH ] 

  

TARIKH  : 22 OKTOBER 2018 (ISNIN) 

 

SOALAN NO. 8 

 

Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan setakat ini berapa 

ramaikah daripada 14,000 orang yang disyaki pemegang `lesen terbang’ 

telah menyerah diri dan daripada jumlah kira-kira 14,000 orang itu berapa 

ramaikah warga asing. 
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JAWAPAN: 

 

Yang Dipertua, 

 

1. Sehingga 08 Oktober 2018, seramai 50 orang pemegang lesen tidak 

sah ataupun ‘lesen terbang’ telah menyerah balik lesen fizikal mereka 

kepada pihak berkuasa. Daripada jumlah tersebut, 25 orang 

merupakan bukan warganegara manakala 25 orang lagi merupakan 

warganegara Malaysia.  

 

2. Sepertimana yang telah diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan 

terdahulu, kes salahlaku ‘lesen terbang’ ini sedang disiasat oleh pihak 

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan beberapa 

penangkapan telah dibuat pada bulan yang lalu. Kami dimaklumkan 

bahawa siasatan SPRM antara lain memberi fokus kepada prosedur 

dan pihak-pihak yang terlibat dalam kes permohonan pertukaran 

lesen memandu iaitu convert lesen memandu negara asing kepada 

lesen memandu Malaysia.  

 

3. Di pihak JPJ dan Kementerian Pengangkutan pula, siasatan dalaman 

untuk mengenal pasti jumlah bilangan ‘lesen terbang’ ataupun lesen 

palsu ataupun lesen tidak sah masih berjalan. Ia adalah rumit dan 

memerlukan masa. Justeru, jumlah bilangan kes ‘lesen terbang’ dan 

pecahan mengikut kewarganegaraan masih belum dapat 

dimuktamadkan. 

  

Yang Dipertua, 
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4. Untuk makluman Dewan, dari tahun 2013 sehingga Oktober 2018 

(terkini), jumlah bilangan permohonan pertukaran lesen memandu 

oleh seseorang pemegang lesen memandu negara asing kepada 

lesen memandu Malaysia adalah sebanyak 80,629. 

 

5. Pecahan angka mengikut tahun dan negeri adalah seperti yang 

dilampirkan. Secara umunya, sejak tahun 2014 permohonan 

pertukaran lesen setiap tahun adalah antara 10,000 hingga 22,000.   

 

Yang Dipertua, 

 

6. Sebagai latar belakang, negara kita merupakan negara penjanji 

kepada 1949 UN Convention on Road Traffic (Konvensyen 1949)  

yang ditubuhkan agar dapat mewujudkan peraturan pengangkutan 

jalan dan lalulintas yang standard dan uniform di kalangan semua 

negara penjanji bagi memudahkan perhubungan serta meningkatkan 

aspek keselamatan jalan raya. 

 

7. Selain itu, Malaysia juga telah menandatangani perjanjian bagi 

mengiktiraf lesen memandu yang dikeluarkan oleh negara ASEAN 

iaitu 1985 Agreement on the Recognition of Domestic Driving 

Licenses Issued by ASEAN Countries (ASEAN 1985).  

 

8. Berdasarkan kepada Konvensyen 1949 dan ASEAN 1985 tersebut, 

Malaysia telah menguatkuasakan pengiktirafan ke atas lesen 
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memandu yang dikeluarkan oleh negara-negara penjanji kedua-dua 

perjanjian tersebut di dalam undang-undang negara ini iaitu di bawah 

peruntukan Seksyen 28 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987.  

 

9. Dalam hal yang berkaitan, pada tahun 1995, Jabatan Pengangkutan 

Jalan (JPJ) telah menguatkuasakan arahan dalaman yang 

menetapkan kaedah pertukaran ke lesen memandu Malaysia bagi 

semua negara yang merupakan penjanji kepada Konvensyen 1949 

dan mana-mana negara yang mempunyai perjanjian dua hala dengan 

Malaysia. 

 

10. Walau bagaimanapun, susulan daripada siasatan SPRM terhadap 

peristiwa ‘lesen terbang’, semua proses permohonan pertukaran 

lesen memandu luar negara kecuali bagi pemegang pas diplomatik 

dan lesen negara Singapura (bagi warganegara malaysia yang 

pernah menukar lesen memandu malaysia untuk mendapatkan lesen 

memandu Singapura sahaja) telah digantung serta-merta bermula 

pada 24 September 2018. 

 

11. Di samping itu, JPJ telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Siasatan 

Dalaman (JKSD) untuk memantau dan mencadangkan langkah 

penambahbaikkan bagi membendung kes-kes pengeluaran lesen 

memandu yang tidak sah (lesen terbang) daripada berlaku lagi. 

12. Pihak Kementerian akan membuat kajian yang menyeluruh 

berkenaan dengan hala tuju dasar dalam isu pengiktirafan lesen 

memandu negara asing selaras dengan perjanjian-perjanjian 
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antarabangsa dan undang-undang Malaysia. Kesilapan dan ketirisan 

yang berlaku semasa pentadbiran terdahaulu akan diberhentikan. 

Sasaran Kerjaan Pakatan Harapan adalah untuk memsatikan setiap 

pemegang lesen memandu Malaysia adalah betul-betul layak dan 

menjadi pemandu yang berhemah dan mengutamakan keselamatan 

jalan raya.  


