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“

YB Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid
  Menteri Pembangunan Luar Bandar

Semoga dengan pelaksanaan konsep Kampung Sejahtera ini
dapat mencapai matlamat Wawasan Luar Bandar Sejahtera 2030. 
Marilah kita bersama-sama, sebagai sebuah Keluarga Malaysia yang 
besar, berganding bahu dalam memastikan aspirasi Kampung 
Sejahtera menjadi kenyataan seperti yang diilhamkan Dasar
Pembangunan Luar Bandar.



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

2

“

”

Kampung Sejahtera adalah satu konsep ikonik yang dibangunkan
oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi mencapai 
aspirasi wawasan luar bandar sejahtera ke arah mewujudkan 
komuniti kampung yang berdaya tahan, berinisiatif, berdikari dan 
berilmu. Melalui konsep yang berpacukan komuniti ini, ia akan 
menjadikan kampung-kampung di Malaysia bersih dan cantik 
seperti kawasan peranginan dan berupaya menjana pendapatan 
melalui aktiviti ekonomi berimpak tinggi.

YBhg. Dato’ Ramlan bin Harun
Ketua Setiausaha 
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PENGENALAN

Dasar Pembangunan Luar Bandar

Dasar Pembangunan Luar Bandar (DPLB) telah merumuskan wawasan “Luar Bandar Yang Sejahtera, 
Inklusif, Mampan dan Holistik” sebagai agenda utama dalam proses pembangunan luar bandar di Malaysia 
menjelang tahun 2030. Wawasan luar bandar sejahtera menggambarkan hasrat Kerajaan untuk memastikan 
masyarakat luar bandar mempunyai akses kepada infrastruktur dan kemudahan sosial yang setanding 
dengan kawasan bandar. Kawasan luar bandar disasarkan akan menawarkan peluang pekerjaan dan 
perniagaan yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar.
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Teras 10 DPLB mengaspirasikan pembangunan kampung berpacukan komuniti
(community driven) iaitu memfokuskan kepada penglibatan ahli komuniti
sebagai penggerak utama dalam perancangan dan pembangunan kampung.

Wawasan untuk “Luar Bandar Yang Sejahtera, Inklusif, Mampan
dan Holistik” ini diperhalusi lagi dalam 10 Teras berikut :
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Transformasi Pembangunan Luar Bandar
Pembangunan luar bandar dilihat sebagai proses transformasi sosial, ekonomi, alam sekitar, budaya yang berterusan 
dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat luar bandar. Proses transformasi dilaksanakan secara terancang,
melibatkan komitmen, kolaborasi serta koordinasi pelbagai pihak secara berterusan dalam jangka masa panjang.

 KPLB juga telah memberi penekanan yang berterusan terutamanya dalam penyediaan prasarana asas, pendidikan, 
latihan dan peluang pekerjaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
luar bandar. 
    
 Luar bandar ialah kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah meliputi desa, dusun, penempatan 
kecil, estet pertanian, kawasan pertanian, hutan dan badan air. Kampung dalam kawasan bandar (PBT) yang mempunyai 
penduduk kurang dari 10,000 orang tetapi di luar daripada kawasan operasi PBT adalah termasuk di dalam definisi luar 
bandar.  

 Di Malaysia, terdapat 28,303 kampung yang meliputi 19,447 kampung di Semenanjung Malaysia, 27 kampung 
Wilayah Persekutuan Labuan, 5,976 kampung di Sarawak dan 2,853 kampung di Sabah. Jumlah ini termasuk kampung 
tradisional, kampung baru Cina, kampung nelayan, kampung tersusun, kampung atas air, kampung Orang Asli,
penempatan estet dan penempatan Rancangan FELDA dan FELCRA. Manakala, jumlah kampung yang ditadbir JPKK/ 
JPKKP adalah sebanyak 15,434 kampung.
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Kampung Sejahtera adalah satu konsep ikonik yang dibangunkan Kementerian
Pembangunan Luar Bandar bagi mencapai aspirasi wawasan luar bandar sejahtera ke 
arah mewujudkan komuniti kampung yang berdaya tahan, berinisiatif, berdikari dan
berilmu. 

Konsep Kampung Sejahtera
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6 Keagamaan
& Kerohanian

8 Kepimpinan
& Pentadbiran

4 Kesihatan

22 Ekonomi Berimpak
Tinggi

Keselamatan 7

9Budaya Inovasi

11

5Kebersihan
& Keceriaan

3Modal Insan
Berdaya Maju

KRITERIA KAMPUNG SEJAHTERA

Infrastruktur
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Warna Yang Digunakan:

Biru – Perpaduan dan rasa tanggungjawab
Merah – Keberanian dan kepimpinan
Hijau – Kedamaian dan kesejahteraan
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LOGO KAMPUNG SEJAHTERA

Kampung Kita, Kampung Sejahtera
SLOGAN KAMPUNG SEJAHTERA 

menggambarkan konsep rumah tradisi,
teknologi internet serta landskap kampung

dan sawah padi.

Logo Kampung Sejahtera
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SOALAN
LAZIM|FAQ
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Adakah Kampung Sejahtera merupakan satu lagi program baharu di bawah KPLB seperti Program
Desa Lestari dan PROSPEK ?

Apakah matlamat utama Kampung Sejahtera?

Kampung Sejahtera merupakan satu program penarafan dan bukannya program
pembangunan seperti PROSPEK atau Desa Lestari. Kampung Sejahtera adalah pengiktirafan tertinggi kepada 
kampung yang memenuhi kesemua sembilan (9) kriteria Kampung Sejahtera. Kampung yang mendapat status 
Kampung Sejahtera akan menerima pelbagai manfaat khususnya dalam aspek ekonomi, sosial dan
pembangunan.                          

Matlamat utama Kampung Sejahtera adalah membangkitkan kesedaran dan pembangunan sikap penduduk, 
menekankan penglibatan penduduk kampung dalam pembangunan ke arah menjadikan kampung mereka 
lebih maju, menarik dan menguntungkan serta melibatkan semua kampung secara berfasa melalui kolaborasi 
strategik bersama pelbagai pihak berkepentingan.
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Adakah Kampung Sejahtera sama seperti Program Desa Lestari di KPLB?

Tidak sama. Program Desa Lestari merupakan program yang menfokuskan kepada ekonomi desa untuk 
mentransformasikan desa menjadi sebuah kawasan yang maju dengan penduduk yang berpendapatan tinggi.
 

 Manakala, Kampung Sejahtera satu program komprehensif pembangunan sosio ekonomi yang meliputi 
sembilan (9) elemen utama iaitu Infrastruktur, Ekonomi Berimpak Tinggi, Modal Insan Berdaya Maju, 
Kesihatan, Kebersihan dan Keceriaan, Keagamaan dan Kerohanian, Keselamatan, Kepimpinan dan 
Pentadbiran, dan Budaya Inovasi.
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Adakah pengiktirafan Kampung Sejahtera diberikan kepada kampung yang telah mendapat anugerah-
anugerah sebelum ini seperti Anugerah Ilham Desa, Anugerah Desa Perdana, Desa Lestari dan lain-lain?
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Berapa lamakah tempoh pelaksanaan Kampung Sejahtera?

Tidak semestinya. Pengiktirafan Kampung Sejahtera boleh diberikan kepada mana-mana kampung yang 
berpotensi menjalankan sendiri aktiviti ekonomi berimpak tinggi secara bottom-up.

Pelaksanaan bermula dari tahun 2022 hingga 2030. Menjelang tahun 2030, semua kampung JPKK/ Orang Asli 
di bawah KPLB mendapat pengiktirafan Kampung Sejahtera.



Apakah perbezaan Kampung Sejahtera dengan Kampung Sejahtera di bawah KPLB Sabah?
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Program Kampung Sejahtera Sabah dimulakan pada tahun 2014 untuk membantu membangunkan
kampung-kampung luar bandar dan terpencil yang dikategorikan kampung mundur. Sebanyak 50 buah 
kampung di seluruh Sabah telah dipilih untuk dimasukkan dalam program Kampung Sejahtera Sabah dan 
memberi pelbagai manfaat kepada ribuan masyarakat kampung. Secara ringkas, Program Kampung 
Sejahtera Sabah merupakan satu program yang memfokuskan kepada usaha pembasmian kemiskinan.
  
 Manakala, Kampung Sejahtera yang baru merupakan satu pengiktirafan melalui program komprehensif 
pembangunan sosioekonomi yang meliputi sembilan (9) elemen utama iaitu  Infrastruktur, Ekonomi 
Berimpak Tinggi, Modal Insan Berdaya Maju, Kesihatan, Kebersihan dan Keceriaan, Keagamaan dan
Kerohanian, Keselamatan, Kepimpinan dan Pentadbiran, dan Budaya Inovasi. Pengiktirafan Kampung 
Sejahtera diberikan kepada mana-mana kampung yang memenuhi sembilan (9) kriteria utama Kampung 
Sejahtera.
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Apakah perbezaan Kampung Sejahtera dengan program-program KPLB sedia ada?
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Kampung Sejahtera merupakan satu pengiktirafan tertinggi kepada kampung-kampung yang telah 
mencapai tahap yang ditentukan melalui sembilan (9) kriteria Kampung Sejahtera dan juga kampung-
kampung yang dikenal pasti mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan ke arah mencapai tahap
Kampung Sejahtera. Ianya bukanlah merupakan satu program pembangunan yang mempunyai peruntukan 
atau geran bantuan seperti program-program lain di bawah kementerian contohnya Desa Lestari, PROSPEK 
dan lain-lain.

 Kampung yang diiktiraf sebagai Kampung Sejahtera boleh dikira sebagai kampung yang wajar di
contohi oleh kampung-kampung lain ke arah mencapai Wawasan “Luar Bandar Yang Sejahtera” pada tahun 
2030.



Apakah manfaat yang diperoleh oleh kampung sekiranya mendapat pengiktirafan Kampung
Sejahtera?

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

14

Kampung yang mendapat pengiktirafan Kampung Sejahtera akan diberi keutamaan dalam permohonan 
mendapatkan bantuan/geran daripada program-program lain di bawah KPLB seperti Desa Lestari, 
PROSPEK dan sebagainya bagi menjalankan dan meningkatkan lagi kapasiti aktiviti ekonomi yang bersifat 
mampan dan berdaya saing.
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