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Minta MENTER! KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN 

WILAYAH menyatakan:-

(a) mengenai langkah-langkah yang diambil oleh 

pihak Kementerian untuk membantu 

mewujudkan satu perkampungan Orang Asli 

yang bersepadu dengan prasarana yang sesuai 

bagi meningkatkan taraf kehidupan dan 

kesejahteraan mereka; dan 

(b) bagaimana usaha-usaha yang dilaksanakan di 

Rom pin. 
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didapati lebih aktif dan kreatif selain daripada pembelajaran yang lebih seimbang 

kerana tidak lagi hanya berfokus terhadap pencapaian akademik semata-mata. 

Walau bagaimanapun, KPM telah mengambil inisiatif meneliti semula 

pelaksanaan PBS dengan membuat kajian semula PBS mulai Februari 2014 

sehingga penghujung Mac 2014. Dalam tempoh ini, pelaksanaan PBS 

ditangguhkan sehingga keputusan kajian semula selesai. Sementara itu, guru 

diminta memberi fokus pengajaran seperti biasa pada murid. YAB Menteri 

Pendidikan akan memaklumkan tindakan penambahbaikan berasaskan kepada 

keputusan kajian semula tersebut. 
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JAWAPAN: 

Tuan Yang Di-Pertua, 

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 

(KKLW) menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 

amat prihatin terhadap pembangunan masyarakat Orang 

Asli secara keseluruhannya. Sebagai satu inisiatif 

kerajaan membawa transformasi kepada masyarakat 

Orang Asli satu Model Pembangunan Bersepadu di 

penempatan Orang Asli telah dibangunkan melibatkan 

kawasan penempatan Orang Asli di Sungai Siput, Perak. 

Pembangunan telah mula dilaksanakan pada tahun 2013. 

Untuk makluman, antara komponen utama yang di 

dalam pembangunan bersepadu ini ialah pembangunan 

Mini RTC di Kampung Bawong yang menyediakan 

kemudahan Sekolah Menegah, masjid, pusat komersial, 

terminal pengangkutan dan sebagainya. Selain daripada 

itu, pembangunan juga ditumpukan kepada penyediaan 

rumah PBR, jalan perhubungan, bekalan air terawat, 

bekalan elektrik dan kemudahan-kemudahan lain di 
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kawasan perkampungan berhampiran. Pihak JAKOA 

bersama-sama agensi pembagunan tanah iaitu RISDA 

dan Lembaga Koko Malaysia juga telah merancang untuk 

membangunkan tanaman getah dan koko sebagai 

sumber pendapatan ekonomi penduduk kampung 

setempat. 

Usaha-usaha untuk menangani masalah kekurangan 

kemudahan infrastruktur diperkampungan Orang Asli 

turut dipergiatkan bukan sahaja di dalam daerah Rompin 

malah diseluruh Semenanjung Malaysia. Daripada 852 

perkampungan Orang Asli di Semenanjung Malaysia 

sebanyak 732 kampung iaitu 86 peratus telah disediakan 

akses jalan perhubungan yang sempurna, sebanyak 602 

kampung iaitu 70.7 peratus telah mempunyai bekalan 

elektrik 24 jam dan sebanyak 677 kampung iaitu 79.5 

peratus telah mempunyai kemudahan bekalan air 

terawat. Baki kampung-kampung yang belum menerima 

kemudahan jalan perhubungan, bekalan elektrik dan 

bekalan air terawat akan dite.ruskan secara berperingkat

peringkat sehingga tahun 2017. 
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Untuk makluman, pihak JAKOA juga telah 

membentangkan kertas cadangan bagi pelaksanaan 

Program Pembangunan Bersepadu di Perkampungan 

Orang Asli Semenanjung Malaysia kepada Unit Perancang 

Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan 

keperluan kemudahan infrastruktur (jalan, elektrik dan 

PBR) diperkampungan Orang Asli dengan kos 

keseluruhan berjumlah RM760 juta. Di dalam 

permohonan tersebut turut disenaraikan juga keperluan 

kemudahan infrastruktur perkampungan Orang Asli di 

bawah Parlimen Rompin. 

Untuk makluman Yang Berhormat, projek-projek 

tersebut dilaksanakan secara berperingkat-peringkat 

bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2017. 

Walaubagaimanapun tertakluk kepada jumlah 

peruntukan yang diluluskan mengikut keutamaan dan 

keupayaan kewangan kerajaan pada masa ini. Pada 

tahun 2013 sejumlah RM21.1 juta telah diperuntukkan 

dan sebanyak RM70 juta lagi telah disalurkan pada tahun 

2014. 

Penyaluran peruntukan menerusi pelbagai program 

dan projek ini membuktikan bahawa pihak Kerajaan 
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begitu serius untuk membangunkan masyarakat Orang 

Asli di seluruh Semenanjung Malaysia ini. Pihak 

Kementerian menerusi JAKOA perlu mengkaji serta 

meneliti keperluan projek/ program pembangunan 

masyarakat Orang Asli dari masa ke semasa dan 

melaksankannya mengikut keutamaan. 

Isu-isu yang melibatkan masyarakat Orang Asli ini 

bukan sahaja tertumpu kepada usaha-usaha 

pembangunan infrastruktur di kawasan penempatan 

mereka, namun begitu fokus juga perlu diberikan kepada 

pembangunan modal insan termasuk pendidikan dan 

kemahiran serta pelaksanaan projek-projek ekonomi 

yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat 

Orang Asli. Menerusi usaha-usaha kerajaan yang 

berterusan ini akan dapat memastikan bahawa kumpulan 

minoriti ini dapat bergerak seiringan dengan masyarakat 

umum di dalam arus perdana. 
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