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GABUNGAN PARTI SARAWAK

INI AKU JANJI DAN 
KOMITMEN KAMI

DEMI MASA DEPAN
SARAWAK GEMILANG

1 HALA TUJU
5 TONGGAK UTAMA

25 TERAS
215 KOMITMEN

SARAWAK MAJU 2030 
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PEMIMPIN RAKYAT

Saya telah diberi kepercayaan menjadi Premier untuk 
memimpin Sarawak. Oleh itu, saya akan terus 

mempertahankan hak Sarawak, membawa 
pembangunan yang menyeluruh terutamanya ke 
kawasan luar bandar. Hanya pemimpin tempatan 

dalam GPS yang memahami kehendak rakyat 
Sarawak.

Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari
bin Tun Datuk Abang Haji Openg
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AMANAT PENGERUSI GPS

Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU-15) menentukan hala tuju dan masa depan 
rakyat Sarawak dan Malaysia. Sebagai rakan kongsi setara dalam Persekutuan 
Malaysia, rakyat Sarawak mesti memastikan kemenangan besar dan bergaya 
Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Para pengundi Sarawak yang dicintai perlu membuat pilihan bijak dengan 
memilih GPS demi kestabilan politik dan sosial, kemajuan dan pembangunan 
serta kemakmuran ekonomi. Sebagai gabungan parti politik tempatan yang 
berwibawa dan mengutamakan kepentingan Sarawak, GPS komited 
memperjuangkan dan mengembalikan hak dan keistimewaan Sarawak selaras 
dengan aspirasi asal penubuhan Malaysia. 

Mandat penuh pengundi Sarawak membolehkan GPS mempunyai suara 
yang kuat di Parlimen. Perwakilan Sarawak yang banyak akan menentukan 
undang-undang yang digubal memberi manfaat kepada Sarawak. Kepentingan 
Sarawak juga akan diutamakan dalam penggubalan dasar, inisiatif dan 
peruntukan pembangunan Kerajaan Persekutuan di Sarawak. 

Pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan mengabaikan hak, kepentingan 
dan kebajikan rakyat Sarawak. Pelbagai janji yang ditaburkan untuk rakyat 
Sarawak gagal ditunaikan. Malah banyak projek pembangunan untuk 
kepentingan rakyat Sarawak dibatalkan tanpa mempedulikan nasib kita. Perkara 
ini harus menjadi iktibar agar pisang tidak berbuah dua kali. 

Kita perlu mengelak daripada keadaan politik Malaysia yang tidak stabil 
sekali lagi ketika negara berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global. 
Sokongan kuat kepada GPS penting demi masa depan Sarawak dan Malaysia 
yang lebih gemilang dan terjamin. 

Saya merayu agar rakyat Sarawak memberi sokongan padu dan mengundi 
GPS demi menjadikan Sarawak wilayah maju dan berpendapatan tinggi 
menjelang 2030.  

Jaga Sarawak, Intu Sarawak 
Utamakan Sarawak  

Hidup GPS! Hidup GPS! Hidup GPS!

ABANG JO

Salam Sarawakku Sayang
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1
Politik, sosial, ekonomi dan 
kewangan stabil dan mampan 
diterajui kepimpinan yang 
mengutamakan masa depan 
Sarawak

Pembangunan infrastruktur 
dan kemudahan bandar dan 

luar bandar dititikberatkan 
demi kesejahteraan rakyat

Transformasi ekonomi dan 
pelbagai sumber kewangan 
mampu mempertingkatkan 
pendapatan bagi memacu 
pembangunan Sarawak

Latihan modal insan dan 
keadilan sosial serta agama 

diutamakan

Tadbir urus cekap dan 
berintegriti berprestasi 
tinggi pemangkin 
kemajuan Sarawak
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25 TERAS MANIFESTO GPS

Mandat penuh rakyat Sarawak kepada GPS pada PRU-15 akan memastikan 
Sarawak mendapatkan semula hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian 
Malaysia 1963 (MA63), Laporan Jawatankuasa Antara Kerajaan (IGC), 
Perlembagaan Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Dengan kemenangan 
besar itu, suara Sarawak akan lebih kuat di Parlimen. Kita akan menuntut lebih 
banyak wakil Sarawak di Parlimen selaras dengan kedudukannya sebagai rakan 
kongsi setara penubuhan Malaysia agar hak dan keistimewaan kita terus dapat 
diperjuangkan. 

Dengan  rekod kejayaan cemerlang GPS pada PRU-15, kami berjanji dan komited 
untuk  melaksanakan 25 teras Manifesto GPS PRU-15 untuk Sarawak Stabil, Maju 

dan Makmur demi menjadikan Sarawak gemilang menjelang 2030.
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TERAS 1

MENJAMIN 
KESTABILAN 

DAN KEKUATAN 
POLITIK 

SARAWAK

Kemenangan 31 kerusi Parlimen di 
Sarawak oleh GPS penting untuk 
kestabilan dan kekuatan politik Sarawak 
dan Malaysia.  Kemenangan ini bagi 
menjamin agar kita dapat melaksanakan 
pembangunan dan mengharungi segala 
cabaran dari semua segi termasuk politik, 
ekonomi dan sosial.

AKU JANJI DAN 
KOMITMEN GPS

GPS 
mengukuhkan 
kedudukannya 
sebagai  
gabungan parti 
politik yang 
unggul dan 
dekat di hati 
rakyat.

Menjadikan 
Sarawak terus 
kukuh dan stabil 
dari segi politik 
bagi meneruskan 
agenda 
pembangunan.

Memastikan Sarawak 
mempunyai 

autonomi politik dan 
bebas menyuarakan 
hak dan kepentingan 

Sarawak. 

Mengamalkan 
politik yang 
inklusif agar 
semua lapisan 
masyarakat 
menikmati 
kemakmuran. 

Melahirkan 
pemimpin muda 
yang berwibawa 
bagi meneruskan 
kegemilangan 
Sarawak.

1

2

4

5

3
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TERAS 2

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

MEMPERTAHANKAN HAK SARAWAK 
DALAM PERSEKUTUAN MALAYSIA 

SELARAS DENGAN MA63, LAPORAN IGC 
SERTA PERLEMBAGAAN SARAWAK 

DAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
GPS parti tempatan Sarawak yang memahami sejarah dan aspirasi semangat 

asal penubuhan Malaysia. Sokongan dan mandat penuh rakyat, GPS dapat 
mengembalikan dan mempertahankan hak Sarawak demi martabat dan 

maruah rakyat Sarawak. 
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MENJAMIN DAN MEMPERTAHANKAN HAK 
RAKYAT SARAWAK SELARAS DENGAN 

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Menjamin hak 
kesaksamaan 
yang inklusif 
untuk rakyat 

Sarawak 
dalam bidang 

ekonomi, 
politik dan 

sosial.

Menjamin 
kebebasan 

mengamalkan 
agama dan 
adat resam 

masing-masing 
dan 

membenarkan 
penganut 

agama lain di 
Sarawak 

menggunakan 
kalimah Allah.

Memelihara 
sejarah, budaya 

dan seni warisan 
serta 

kepercayaan 
pelbagai kaum 

dengan 
menggalakkan 

penganjuran 
forum dan 
simposium 

kebudayaan 
pelbagai kaum.

Membantu 
dan 

mempercepat 
anak Sarawak 

yang layak 
untuk 

mendapatkan 
kerakyatan.

Memperkukuh 
institusi 

keagamaan 
untuk semua 
masyarakat 

Sarawak 
seperti Majlis 

Islam Sarawak 
dan Unit 

Agama-Agama 
Lain (UNIFOR). 

Memperkukuh 
institusi 

kehakiman 
untuk semua 
masyarakat 

Sarawak 
seperti 

Mahkamah 
Syariah serta 
Mahkamah 

Adat 
Bumiputera 

Sarawak.

GPS sentiasa komited untuk mempertahankan hak semua rakyat Sarawak sesuai 
dengan prinsip Utamakan Sarawak demi kesejahteraan dan masa depan kita.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

1
2

3
4

5
6

UTAMAKAN SARAWAK
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TERAS 4

MEMELIHARA KEDAULATAN DAN 
MENJAGA KESELAMATAN SARAWAK

GPS sentiasa memelihara kedaulatan dan keselamatan Sarawak 
daripada sebarang bentuk ancaman dari luar dan dalam negeri. Ini bagi 

menjamin rakyat agar hidup aman, damai dan sejahtera.

Menjamin 
keselamatan Sarawak 

dan rakyatnya.

AKU JANJI 1

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Menjadikan Sarawak 
selamat dan sejahtera 
serta bebas daripada 

ancaman musuh.

AKU JANJI 2

Memperkasa agensi penguatkuasaan 
Sarawak bagi melindungi rakyat dengan 

mengawal sumber dan aset agar 
kesejahteraan serta keselamatan 

Sarawak terjamin.

AKU JANJI 3

Membina lebih banyak 
kem tentera di beberapa 

kawasan strategik di 
seluruh Sarawak.

AKU JANJI 4
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Penubuhan pasukan khas 
Immune Belt Enforcement Team 

(IBET) bagi mengawal  wabak 
rabies dengan lebih proaktif di 

kawasan sempadan negara.

AKU JANJI 5

Membina Pos Imigresen, Kastam, 
Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) yang 
baharu di pintu masuk strategik untuk 

mengawal sempadan Sarawak-Kalimantan 
dengan lebih cekap.

AKU JANJI 6

Menjaga sasaran penting seperti 
empangan hidro, pusat perindustrian, 

pelabuhan, lapangan terbang dan 
bangunan kerajaan di Sarawak.

AKU JANJI 7

Mengukur dan menetapkan 
garisan sempadan Sarawak 

dengan negara jiran bagi 
menjamin kedaulatan Sarawak.

AKU JANJI 8

Menyediakan lebih banyak 
perjawatan bagi pegawai maritim 

di Sarawak untuk menangani 
pencerobohan nelayan asing di 

Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE).

AKU JANJI 9

Meningkatkan kecekapan pengurusan 
bencana dengan mengukuhkan 

Jawatankuasa Pengurusan Bencana di 
peringkat Negeri, Bahagian dan Daerah.

AKU JANJI 10

Menyediakan peruntukan besar 
untuk menangani pelbagai bencana 

seperti tanah runtuh, kebakaran, 
banjir, kemarau dan ribut.

AKU JANJI 11

Memperkasa anggota   
pengurusan bencana di 

peringkat Negeri dan Bahagian 
khususnya agensi Negeri 

dan Persekutuan.

AKU JANJI 12

13

TERAS 4
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Memberi bantuan di 
bawah Jabatan 

Kebajikan Masyarakat 
(JKM) untuk 

meringankan beban 
mereka yang terkesan 

akibat bencana.

AKU JANJI 17
Membina Pusat Penyelidikan 
Penyakit Berjangkit Sarawak 

(SIDC) untuk memastikan 
kesiapsiagaan Sarawak 

menghadapi wabak dan 
menerajui usaha memerangi 

wabak di Sarawak. 

Melaksanakan penggunaan 
aplikasi teknologi seperti 

aplikasi SarawakGov, iAlerts 
dan QMUNITY untuk 

memudahkan penyebaran 
maklumat dan inisiatif yang 

dilaksanakan Kerajaan 
Sarawak.

AKU JANJI 13

Menyediakan kemudahan 
asas dan aset bagi 

menangani dan 
mengurus bencana 
dengan berkesan.

AKU JANJI 14
Menyediakan bantuan 

kepada petani, penternak dan 
nelayan yang terjejas akibat 

bencana alam.

AKU JANJI 16

AKU JANJI 15

TERAS 4
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TERAS 5

MEMPERKASA PERKHIDMATAN 
KERAJAAN YANG BERTERASKAN 

INTEGRITI DAN TADBIR URUS YANG BAIK
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1

AKU JANJI 
DAN

KOMITMEN 
GPS

Kerajaan GPS sentiasa memastikan perkhidmatan awam yang bermutu, cekap 
dan berpegang pada prinsip tadbir urus yang baik demi kepentingan rakyat.
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TERAS 6

16

MEMBANGUNKAN 
INFRASTRUKTUR ASAS 

PENGANGKUTAN
JALAN RAYA, JAMBATAN, 

PELABUHAN DAN 
LAPANGAN TERBANG

Kerajaan GPS akan mempercepat 
dan mempertingkatkan 
pembangunan infrastruktur asas 
dan kemudahan awam untuk 
memudahkan pergerakan rakyat, 
sekali gus memacu proses 
pembangunan. 

Membangunkan jalan raya utama 
seperti Lebuh Raya Pan Borneo, 
Lebuh Raya Pesisir Utara, Jalan Raya 
Penghubung Sarawak-Sabah, Jalan 
Raya Utama Kedua dan Jalan Pesisir 
Sarawak untuk memudahkan 
pergerakan rakyat, sekali gus 
memacu pembangunan.

Membangunkan jalan bandaran, 
jalan luar bandar dan jalan 
kampung di seluruh pelosok 
Sarawak bagi menghubungkan 
penempatan dengan pusat 
perkhidmatan kesihatan dan 
pendidikan serta komersial untuk 
meningkatkan taraf hidup rakyat.

Membangunkan infrastruktur dan 
perkhidmatan pelabuhan dan lapangan 
terbang yang berkualiti tinggi bagi 
memacu aktiviti perdagangan 
antarabangsa dan pembangunan 
sosioekonomi rakyat.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS
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MEMPERLUAS LIPUTAN DAN 
KUALITI BEKALAN AIR, ELEKTRIK, 
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN 

PERKHIDMATAN INTERNET
Keperluan asas dan kemudahan telekomunikasi akan diperluas ke seluruh 

pelosok Sarawak bagi meningkatkan kualiti hidup dan menggerakkan 
pembangunan pendidikan, ekonomi dan sosial.

Memperluas 
liputan bekalan 

air yang 
berkualiti 

melalui sistem 
grid air dan 

sistem alternatif 
untuk 

kesejahteraan 
rakyat.

Memperluas 
liputan bekalan 

elektrik yang 
berkualiti 

melalui sistem 
grid elektrik dan 
sistem alternatif 

untuk 
kesejahteraan 

rakyat. 

Memperluas 
infrastruktur dan 

akses 
telekomunikasi 

dan Internet untuk 
membangunkan 
ekonomi digital 
dan pendidikan.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS
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MENTRANSFORMASIKAN 
KAWASAN LUAR 
BANDAR, KAMPUNG 
DAN RUMAH PANJANG
Kerajaan GPS sentiasa komited untuk merapatkan 
jurang pembangunan antara kawasan bandar 
dengan luar bandar. Kemudahan yang lebih baik 
untuk penduduk kampung dan penghuni rumah 
panjang terus dilaksanakan demi keselesaan rakyat.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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19

1 Mewujudkan suasana kehidupan bandar yang 
berdaya huni, dinamik dan selamat.

5 Menyediakan pengurusan sisa bersepadu untuk 
menjamin kelestarian alam sekitar.

2Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk 
merangsang pembangunan aktiviti ekonomi dan sosial.

3 Mengembangkan inisiatif bandar pintar 
ke semua bandar utama di Sarawak.

4
Membangunkan sistem pengangkutan awam bersepadu 
yang selamat, diyakini, cekap tenaga dan meningkatkan 
pilihan perjalanan (ART dan bas pintar), sekali gus dapat 

menjimatkan masa perjalanan dan mengurangkan 
kesesakan jalan raya.

MEMBANGUNKAN BANDAR DAN 
BANDAR RAYA MODEN SEJAHTERA, 

SELESA DAN SELAMAT

6Meningkatkan kecekapan sistem jalan bandar melalui 
pembinaan lebih banyak jejambat dan lampu isyarat pintar.

Kerajaan GPS terus menyediakan kemudahan moden untuk memastikan aktiviti 
ekonomi dan sosial yang aktif. Persekitaran yang kondusif membolehkan warga 
bandar dan bandar raya serta pengunjung menikmati kehidupan yang berkualiti. 

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS
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MEMBANGUNKAN MODAL 
INSAN MELALUI PENDIDIKAN 
DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN 

VOKASIONAL YANG BERKUALITI
Modal insan Sarawak yang mempunyai kepakaran yang sesuai dan berkualiti 
tinggi khususnya dalam kalangan golongan muda menjadi tonggak dan 

pemangkin untuk memacu pembangunan dalam pelbagai bidang.

Membina sekolah dan menaik taraf 
sekolah daif bagi menyediakan suasana 
pembelajaran yang selamat dan selesa 

bagi pendidikan awal kanak-kanak, 
rendah dan menengah.

Membangunkan lima buah Sekolah 
Menengah Antarabangsa Sarawak untuk 
memberi peluang kepada pelajar B40, 
termasuk dari pedalaman untuk melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Menyediakan lebih banyak 
kursus peningkatan kemahiran 
untuk guru Sarawak.

Meningkatkan inisiatif Sains, Teknologi, 
Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dan 
Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal 
(TVET) di sekolah untuk melahirkan pelajar 
berpengetahuan dan berkemahiran dalam 
bidang sains, teknologi dan inovasi.

Memperluas kemudahan dan 
meningkatkan kualiti pengajaran 

dan pembelajaran untuk 
kecemerlangan prestasi murid.

Menyediakan lebih banyak 
kuarters guru yang selesa 

dan selamat.

• Menyediakan bantuan pendidikan
seperti biasiswa dan pinjaman Yayasan

Sarawak kepada anak Sarawak yang 
berjaya melanjutkan pengajian ke 

peringkat tinggi dan menambah pusat 
latihan teknikal. Menyediakan tempat untuk anak 

Sarawak melanjutkan pelajaran 
tinggi ke lima buah universiti 
milik Kerajaan GPS.

1

2

3

4

6

7

8

5

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS
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Memperkasa Institusi Pengajian 
Tinggi (IPT), CENTEXS dan institusi 

teknikal lain di Sarawak untuk 
melahirkan lebih ramai pekerja mahir 

bagi meningkatkan pendapatan.

9

10

11

13

15

12

14

16

Menempatkan siswazah 
tempatan untuk memenuhi 
kekosongan jawatan guru di 
Sarawak.

Mengiktiraf Sijil Peperiksaan 
Bersepadu (UEC) bagi memberi 
manfaat kepada anak Sarawak 
melanjutkan pelajaran dan 
mendapatkan pekerjaan.

Memperluas pengangkutan 
percuma kepada pelajar sekolah 
menerusi Program Bas Sekolah 
Percuma ke semua bandar utama di 
Sarawak.

Melantik guru sementara anak 
Sarawak dan mendaftarkan 

mereka untuk mengikuti 
kursus diploma pendidikan.

Menyalurkan bantuan kewangan 
kepada Sekolan Persendirian Cina, 

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina 
(SJKC), sekolah mubaligh dan sekolah 

agama.

Meringankan beban anak Sarawak 
untuk membayar balik pinjaman 
Perbadanan Tabung Pendidikan 

Tinggi Nasional (PTPTN) berjumlah 
RM60 juta.

Menyediakan bantuan pendidikan 
Yayasan Sarawak untuk 
kanak-kanak B40 bagi 
meningkatkan prestasi murid.

UTAMAKAN SARAWAK
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MEMPERLUAS AKSES DAN KUALITI 
PERKHIDMATAN KESIHATAN
Kemudahan dan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti 
merupakan prasyarat utama untuk kesejahteraan rakyat. 
Rakyat sihat dan cergas pemangkin peningkatan produktiviti 

dan pembangunan Sarawak.

Membina lebih banyak 
pusat perubatan pakar.

Menambah infrastruktur 
kesihatan seperti hospital, 
klinik awam dan swasta.

Meningkatkan akses dan 
kualiti perkhidmatan 
kesihatan khususnya 
rawatan pakar kesihatan.

Meningkatkan kawalan 
penularan penyakit 
berjangkit melalui operasi 
pencegahan penyakit dan 
memperkasa 
penguatkuasaan.

Menambah baik 
perlindungan insurans 
kesihatan untuk golongan 
B40 Sarawak. 

Melahirkan lebih ramai pakar 
kesihatan melalui bantuan 
latihan dan pembiayaan.

Membina dan membaik 
pulih kuarters serta 
kemudahan asas untuk 
kakitangan kesihatan, 
khususnya di luar bandar.

Membaik pulih dan menaik 
taraf hospital serta klinik 
awam yang daif.

Menambahkan jumlah doktor, termasuk doktor pakar daripada 
kalangan anak Sarawak untuk memberi perkhidmatan 

kesihatan yang lebih baik kepada rakyat Sarawak. 
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MERANCAKKAN PEMBANGUNAN SEKTOR 
PEMBUATAN, PERKHIDMATAN, 

PELANCONGAN DAN INDUSTRI KREATIF 
UNTUK MEMACU EKONOMI SARAWAK
Persekitaran yang kondusif dan kemudahan yang lengkap menjadi prasyarat 
memacu aktiviti ekonomi. Langkah strategik memudah cara urusan perniagaan 
dapat menarik pelabur dan seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan dan 

perniagaan bagi meningkatkan pendapatan rakyat.

PASSPORT

PASSPORT

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Membangunkan 
industri hiliran 

bernilai tambah 
tinggi berasaskan 
sumber asli dan 

bukan sumber asli 
dan menjadikan 
Sarawak sebagai 

pengeksport 
keluaran sektor 

pembuatan.

Merancakkan 
sektor 

pelancongan 
dan menarik 
lebih ramai 

pelancong ke 
Sarawak. 

Meningkatkan 
produktiviti 

sektor 
perlombongan 

dengan 
teknologi hijau 

untuk 
kelestarian alam 

sekitar dan 
membangunkan 
industri hiliran.

Membangunkan 
sektor 

perkhidmatan 
bagi menyokong 

aktiviti sektor 
perlombongan, 

pertanian, 
pembuatan dan 

pelancongan.

21 3 4
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Menjadikan 
Sarawak sebagai 

hab rantaian 
bekalan global, hab 

pembangunan 
ekonomi digital, 

ekonomi hidrogen 
dan teknologi hijau.

Menarik 
pelabur 

domestik dan 
asing dalam 
industri yang 

bernilai tinggi.

Membangunkan 
rangkaian pengedaran  

dan bekalan gas ke 
seluruh Sarawak 
untuk kegunaan 

industri, kediaman 
dan komersial.

Menyediakan 
insentif galakan 
pelaburan dan 
perniagaan di 

Sarawak.

Memudah cara 
urusan 

perniagaan dan 
menjadikan 

Sarawak destinasi 
pelaburan pilihan. 

Menggalakkan 
aplikasi 

teknologi 
moden dan 
pintar atau 

Revolusi 
Industri (IR) 4.0 

untuk 
meningkatkan 

produktiviti.

Menyediakan 
lebih banyak 

kawasan dan lot 
perindustrian 

yang dilengkapi 
dengan 

infrastruktur 
dan utiliti.

5 6 7 8

9 10 11



STABIL
MAJU

MAKMUR

UTAMAKAN SARAWAK

TERAS 13

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Usaha berterusan meningkatkan produktiviti 
dan kualiti pengeluaran makanan dapat 
menjadikan Sarawak pengeksport bekalan 
makanan serantau selain menjamin keselamatan 
makanan bagi keperluan rakyat Sarawak.

Menyediakan lebih banyak kawasan pengeluaran makanan seperti 
Taman Kekal Pengeluaran Makanan, Taman Agro dan Zon Perindustrian 
Khas Akuakultur bagi meningkatkan eksport hasil makanan.

Menggiatkan aktiviti pengkomersialan sektor pertanian dengan menarik penyertaan 
sektor swasta bagi mewujudkan jaminan pasaran kepada pekebun kecil.

Menggalakkan dan menggiatkan penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian 
bagi meningkatkan hasil dan kualiti makanan untuk pasaran tempatan dan eksport.

Memodenkan industri penternakan melalui pembangunan kawasan 
ternakan berskala komersial bagi meningkatkan kapasiti eksport.

Meningkatkan keberkesanan pemasaran hasil pertanian dan 
mempromosikan produk pertanian di peringkat domestik dan global ke 
arah mencapai matlamat menjadi pengeksport makanan menjelang 2030.

Menyediakan insentif galakan pelaburan dan memudah cara urusan perniagaan tani 
dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan untuk pertanian komersial. 

Membangunkan industri perikanan laut dalam untuk meningkatkan pendaratan 
ikan di Sarawak bagi membangunkan produk hiliran makanan berasaskan hasil laut.

MEMODENKAN DAN 
MENGKOMERSIALKAN SEKTOR 
PERTANIAN DAN MAKANAN

1

2

3

4

5

7

6
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AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

MEMBANTU MENINGKATKAN PENDAPATAN 
DAN TARAF HIDUP GOLONGAN PETANI, 

PENTERNAK DAN NELAYAN
Kepimpinan GPS sentiasa membela nasib dan kebajikan golongan petani, penternak 
dan nelayan dengan memberi pelbagai bantuan untuk meningkatkan hasil keluaran 

produktiviti dan kualiti pengeluaran untuk pasaran tempatan dan eksport.

1111 2222 3333 4444 5555
Memperkasa 

sektor tanaman, 
penternakan, 

perikanan dan 
industri asas tani 
bagi membantu 
golongan petani, 

penternak, 
nelayan dan 

usahawan tani 
meningkatkan 

pendapatan dan 
taraf hidup.

Membangunkan 
aplikasi teknologi 

digital untuk 
meningkatkan 

produktiviti dan 
kualiti 

pengeluaran. 

Memodenkan 
industri 

penternakan 
melalui 

pembangunan 
kawasan 

ternakan berskala 
komersial bagi 
meningkatkan 

kapasiti eksport.

Mewujudkan 
Precision 

Farming Park 
yang dilengkapi 

dengan teknologi 
Internet 

Kebendaan (IoT) 
di setiap 

Bahagian di 
Sarawak.

Membantu 
penternak ikan 
dalam bentuk 
infrastruktur 

asas, benih dan 
makanan ikan 

serta peralatan.
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6666 7777 8888 9999 10101010

11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

Menambah 
program 

pemulihan dan 
naik taraf 

infrastruktur 
ladang seperti 

skim pengairan 
dan saliran.

Menjadikan 
sistem tagang 
sebagai tapak 

agropelancongan.

Memperkasa 
kapasiti 

Pertubuhan 
Peladang Negeri 
Sarawak (PPNS), 

Persatuan 
Nelayan Negeri 

Sarawak 
(PENESA), 

Pertubuhan 
Peladang 

Kawasan (PPK) 
dan Persatuan 

Nelayan Kawasan 
(PNK) bagi 
melahirkan 

komuniti petani, 
penternak dan 

nelayan 
berpendapatan 

tinggi.

Memberi 
latihan 

kemahiran, 
bantuan modal 
kewangan dan 
nasihat teknikal 

bagi 
meningkatkan 

kapasiti dan 
keupayaan 

usahawan tani.

Menyediakan 
subsidi benih 

padi, baja, 
insentif 

pengeluaran, 
latihan dan 

khidmat 
sokongan untuk 

petani.

Memberi 
bantuan khas 

baja dan racun 
kepada 

pekebun kecil 
termasuk 

pekebun kecil 
kelapa sawit 

dan lada untuk 
mengurangkan 

beban petani 
dan 

meningkatkan 
produktiviti.

Menyediakan 
modal teroka 

pertanian 
(Sarawak Agro 

Venture 
Capital Fund).

Memodenkan 
tanaman 

durian, nanas, 
kelapa dan 

pisang melalui 
pembukaan 
tanah NCR 

secara 
berkelompok 
dan berskala 

besar.

Membina jalan 
ladang di 
seluruh 

Sarawak untuk 
pengurusan 
ladang yang 

efisien.  

Menambah 
bantuan 
musim 

tengkujuh 
untuk 

meringankan 
beban nelayan 
yang terkesan.

27
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MENINGKATKAN HASIL SARAWAK 
DAN MENEROKA INDUSTRI BAHARU 

BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU 
Kerajaan GPS sentiasa berpandangan ke hadapan untuk membangunkan 

industri hijau untuk mengembangkan struktur dan menambah nilai 
aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

1

2

3

4

Melaksanakan 
Strategi 

Pembangunan 
Pasca-COVID-19 

(PCDS) 2030
yang akan 

mempelbagaikan 
struktur ekonomi 

berasaskan 
kemakmuran 

ekonomi, 
keterangkuman 

sosial dan 
kelestarian

alam sekitar. 

Memperkasa 
Majlis Tindakan 

Ekonomi 
Sarawak untuk 

memastikan 
PCDS 2030 

dapat 
dilaksanakan 

dengan 
sistematik agar 
Sarawak terus 
maju selepas 

COVID-19.

Mengukuhkan 
kewangan 

masa depan 
Sarawak 
dengan 

menubuhkan 
Dana Kekayaan 
Berdaulat Masa 
Depan Sarawak 

(Sarawak 
Sovereign 

Wealth Future 
Fund).

Menjana 
pulangan 
pelaburan 

yang tinggi 
dalam 
jangka 
masa 

panjang.
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Menjamin 
sumber 

kewangan 
jangka 

panjang 
yang 

mampan dan 
mengukuhkan 

kedudukan 
fiskal 

Sarawak. 

5

6

7

8

9

Meningkatkan 
pendapatan dan 

mempelbagaikan 
sumber hasil 

Sarawak untuk 
membiayai lebih 
banyak program 
pembangunan.

Meneroka 
potensi 

penjanaan 
semula hasil 

dan 
pendapatan 

baharu 
daripada 

sumber alam 
semula jadi 

seperti 
perdagangan 

karbon, produk 
kayu dan 
mineral.

Membangunkan 
inisiatif ekonomi 

baharu 
berasaskan 

teknologi hijau 
melalui Pelan 

Kelestarian Alam 
Sekitar Sarawak.

Menggalakkan 
dan 

meningkatkan 
penyertaan 

sektor swasta 
dalam 

pembangunan 
projek solar, 

hidro mini dan 
biojisim kelapa 

sawit.

10

11

12

Membangunkan 
kapasiti tenaga 

yang boleh 
diperbaharui 

bagi 
menyokong 
permintaan 
pengguna 
kenderaan 

elektrik.

Menyediakan 
stesen pengisian 
tiga dalam satu 
bagi kenderaan 
menggunakan 

hidrogen, 
elektrik dan 

petrol.

Membangunkan 
ekonomi hidrogen 
Sarawak dengan 
menarik pelabur 

domestik dan asing 
untuk produk dan 

rantaian nilai hidrogen, 
menubuhkan 

rangkaian stesen 
pengisian hidrogen, 

menggunakan 
hidrogen untuk operasi 

sistem Transit Aliran 
Autonomi (ART).

29
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MENYEDIAKAN PELUANG 
PERNIAGAAN DAN PEKERJAAN UNTUK 

MENINGKATKAN PENDAPATAN 
RAKYAT SARAWAK

Kemasukan pelaburan yang berkualiti berupaya menjana peluang perniagaan dan 
pekerjaan yang bernilai tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Meningkatkan 
pendapatan 

rakyat dengan 
menyediakan 

peluang 
pekerjaan dan 

perniagaan 
dalam semua 

sektor 
ekonomi.

Melatih 
rakyat 

tempatan 
dengan 

kemahiran 
bagi 

mengisi 
peluang 

pekerjaan 
bernilai 
tinggi.

Mewujudkan 
aplikasi 

JobSarawak 
untuk 

memudahkan 
anak Sarawak 

memohon 
pekerjaan 

yang 
ditawarkan.

Melatih dan 
menyediakan 

bantuan teknikal 
dan kewangan 

untuk 
memulakan dan 

mengembangkan 
perniagaan, 
khususnya 

Perusahaan Kecil 
dan Sederhana 

(PKS) dalam 
semua bidang 

ekonomi. 

Memperkasa 
program latihan 

kemahiran 
perniagaan 

dalam talian dan 
ekosistem 

e-dagang untuk
meningkatkan

pendapatan 
usahawan 
e-dagang
Sarawak.

Memperluas 
Anjung 

Usahawan ke 
semua Bahagian 

dalam konteks 
pembangunan 
ekonomi digital 

melalui 
e-dagang.

Memperluas 
penggunaan 
S Pay Global, 

iaitu e-Dompet 
dalam kalangan 

rakyat untuk 
menjadikan 

rakyat Sarawak 
sebagai 

masyarakat 
yang berurus 
niaga tanpa 
tunai bagi 

memudahkan 
urusan jual beli 

dan 
pembayaran 

perkhidmatan.

1 2 3 4 5 6
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MENYEDIAKAN PRASARANA, GERAN, AKSES 
PASARAN DAN LATIHAN KEUSAHAWANAN 

KEPADA GOLONGAN USAHAWAN KECIL 
DAN SEDERHANA, PENIAGA SERTA PENJAJA

Sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi Sarawak, golongan usahawan kita 
sentiasa diberi perhatian dengan menyediakan prasarana lengkap seperti 

estet perindustrian, anjung usahawan, premis perniagaan dan pusat penjaja, 
agar mereka terus berjaya dalam bidang masing-masing. 

Menyediakan lebih 
banyak peluang 
perniagaan dan 
memperkasa 
usahawan dan 
peniaga.

Menggalakkan  
penggunaan aplikasi 
teknologi moden dan 
pintar untuk 
meningkatkan 
produktiviti 
usahawan dan 
peniaga.

Menyediakan latihan 
dan kemudahan 
bantuan kewangan 
untuk perniagaan, 
promosi dan 
pembangunan 
produk kepada 
usahawan dan peniaga.

Mempergiatkan penyertaan 
dan penglibatan usahawan 
dan peniaga dalam 
pemasaran digital dan 
e-bayaran untuk
memperluas pasaran.

Mempromosi produk 
buatan tempatan ke 
pasaran domestik dan 
antarabangsa.

1. 2. 3.

4. 5.
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Menyediakan lebih banyak premis 
dan prasarana perniagaan yang 
kondusif seperti anjung 
usahawan, medan niaga, 
inkubator dan pusat penjaja.

6. 9.

7.
Menjalinkan kerjasama dengan
agensi swasta dan pertubuhan bukan 
kerajaan (NGO) bagi menggalakkan 
penyertaan masyarakat dalam aktiviti 
keusahawanan.

Menyediakan bantuan pinjaman 
mudah seperti Skim Kredit Mikro 
Sarawak (SKMS), dan Skim Pinjaman 
Industri Kecil dan Sederhana (SPKS) 
kepada usahawan dan peniaga. 

8. Mempromosi produk usahawan
dan peniaga di Singapura (STATOS).
Kemudahan yang sama akan
diwujudkan di Negara Brunei
Darussalam (STATOB) dan
Pontianak, Indonesia.

10. Menyediakan geran perniagaan
kepada golongan lepasan 
graduan, teknikal dan vokasional 
melalui Program Graduan Ke Arah 
Keusahawanan (GERAK) dan 
Usahawan Teknikal dan 
Vokasional (USTEV).
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MELAKSANAKAN DASAR INKLUSIF, 
KEBEBASAN BERAGAMA, 

MENGAMALKAN ADAT RESAM, BUDAYA, 
SENI WARISAN DEMI KEHARMONIAN

DAN PERPADUAN SOSIAL
Rakyat Sarawak bertuah kerana wujudnya sikap bertolak ansur, saling menghormati serta 

bebas mengamalkan agama, budaya dan adat masing-masing yang menjadi tonggak 
kestabilan sosial dan politik sehingga menjadi negeri contoh terbaik di negara ini dari segi 

hubungan kaum.

Memperkukuh 
keharmonian dan 
kesepaduan sosial 
bagi memastikan 

perpaduan dan 
kesejahteraan 

rakyat.

Menyediakan 
bantuan kebajikan 

dan sosial untuk 
rakyat seperti 

bantuan kebajikan 
bulanan dan 
perubatan.

Mengukuhkan 
pentadbiran Majlis 

Pembangunan Sosial 
Sarawak (MPSS) bagi 

memastikan 
pembangunan dan 

bantuan sosial 
dilaksanakan secara 

bersepadu dan 
menyeluruh.

Memperkasa peranan ketua 
masyarakat dan ketua kaum 
(KMKK) dan Jawatankuasa 

Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (JKKK) untuk 

memupuk keharmonian dan 
kesejahteraan sosial

di peringkat akar umbi.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS
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5 6 7 8

Menganjurkan 
pelbagai program 
dan aktiviti yang 

dapat mengukuhkan 
perpaduan dan 

keharmonian rakyat 
berbilang kaum dan 
agama di Sarawak.

Menyemai 
semangat 

Sarawakku Sayang 
dan tolak ansur di 
semua peringkat 

masyarakat.

Memperkenalkan 
penggunaan 

aplikasi 
iSarawakCare 

Mobile sebagai 
platform bersepadu 

untuk mengurus 
semua 

perkhidmatan dan 
bantuan kebajikan. 

Mewujudkan Pusat 
Komuniti Sehenti 
Bersepadu untuk 
masyarakat yang 

berkeperluan khas.
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MENJAGA KEBAJIKAN WARGA 
EMAS, GOLONGAN KELAINAN 

UPAYA DAN KANAK-KANAK SERTA 
MEMBANTU GOLONGAN B40 UNTUK 

KELANGSUNGAN HIDUP
Warga emas dengan pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh mereka 

merupakan aset berharga. Golongan kelainan upaya pula dapat digilap potensi 
mereka untuk berdikari, manakala golongan kanak-kanak pula merupakan aset 

masa depan negara. Kebajikan dan keperluan mereka khususnya B40 sentiasa perlu 
dijaga melalui pelbagai bentuk sokongan dan bantuan.

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Menambah baik 
undang-undang 
berkaitan 
kanak-kanak 
bagi 
membolehkan 
mereka 
mendapat 
perlindungan 
yang sewajarnya.

Menyediakan 
bantuan kebajikan 
dan jaringan 
keselamatan sosial 
kepada golongan 
yang memerlukan 
seperti bantuan 
kebajikan bulanan, 
Geran Tahunan Khas 
(GTK), Endowment 
Fund Sarawak (EFS), 
Kenyalang Gold Card 
(KGC), Bantuan Ihsan 
Kematian (BIK), 
Bantuan Khas 
Pesakit Buah 
Pinggang (BPBP) 
dan bantuan 
perubatan.

Membangunkan 
infrastruktur 
mesra warga 
emas, golongan 
kelainan upaya 
dan kanak-kanak.

Membangunkan 
tempat riadah 
dan pusat warga 
emas, golongan 
kelainan upaya 
dan kanak-kanak.

1 2 3 4
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Melatih lebih ramai isi rumah B40 dengan kemahiran 
dalam usaha melibatkan mereka secara aktif dalam bidang 
pekerjaan dan perniagaan.

Memastikan anak-anak isi rumah B40 memperoleh pendidikan 
tinggi atau latihan kemahiran teknikal.

Menyediakan bantuan pendidikan Yayasan Sarawak untuk kanak-kanak 
B40 untuk meningkatkan kecemerlangan murid.

Menyediakan peluang pekerjaan dan akses pasaran 
kepada penduduk B40 di luar bandar.

Menyediakan lebih banyak peruntukan untuk melaksanakan 
program pembangunan seperti Pusat Industri Komuniti.

Membantu golongan muda B40 dan M40 memiliki rumah 
menerusi pembiayaan Skim Bantuan Deposit Rumah (HDAS).10

11

12

13

14

15

Mengurangkan kadar kemiskinan di Sarawak melalui pelbagai 
inisiatif dan program pembasmian kemiskinan bandar dan luar 
bandar untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Menyediakan perumahan kos rendah dan sederhana untuk 
golongan B40 di bandar dan luar bandar demi memastikan 
Sarawak bebas setinggan. 

Melaksanakan program peningkatan pendapatan dalam sektor 
pertanian, penternakan, perikanan, perusahaan kecil dan 
sederhana (PKS) serta peluang pekerjaan.

Menyediakan akses perkhidmatan kesihatan dan pendidikan 
untuk pembangunan insaniah yang produktif.

Memperluas akses kemudahan dan infrastruktur asas serta utiliti 
untuk meningkatkan aktiviti ekonomi dan taraf hidup rakyat.

5

6

7

8

9
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AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

MENGIKTIRAF HAK TANAH ADAT 
BUMIPUTERA (NCR) DAN MENERUSKAN 

USAHA PENGUKURAN TANAH 

Menggunakan teknologi terkini 
dalam kaedah pengukuran 
untuk meningkatkan hasil kerja 
ukur.

1 2

3 4

5

7

6

Meneruskan operasi pengukuran 
Hak Tanah Adat Bumiputera 
(NCR) inisiatif baharu di seluruh 
negeri merangkumi semua kaum 
bumiputera Sarawak.

Menambah tenaga kerja Jabatan 
Tanah dan Survei seramai 467 
pegawai semua peringkat dengan 
pertambahan perbelanjaan 
mengurus RM30 juta setahun.

Melibatkan secara terus 
jawatankuasa kampung, ketua 
masyarakat dan ketua kaum dalam 
operasi pengukuran tanah NCR 
di lapangan.

Meneruskan dan memberi fokus 
kepada pengukuran peringkat 
kedua daripada warta Seksyen 6 
Kanun Tanah Negeri kepada 
surat hak milik individu Seksyen 
18 Kanun Tanah Negeri (KTN).

Memperkasa kapasiti e-LASIS dan 
mobile LASIS (Lands and Surveys 
Information Systems) dalam 
pentadbiran dan pengurusan 
tanah untuk perkhidmatan yang 
cepat, tepat dan berintegriti.

Setakat 30 September 2022, seluas 2.6 juta ekar tanah NCR yang sahih telah 
diukur serta sejumlah 23,631 surat hak milik individu melibatkan kawasan 

seluas 88,954 ekar didaftar dan disampaikan kepada pemilik. Usaha 
pengukuran individu dari Seksyen 6 KTN ke Seksyen 18 KTN ialah kerja 

berterusan.

Kerajaan GPS akan terus mengiktiraf Hak Tanah Adat Bumiputera (NCR) bagi 
melindungi hak pemilik tanah. Tenaga kerja Jabatan Tanah dan Survei (JTS) 

akan ditambah dan dilengkapi dengan teknologi termoden untuk memudah 
cara usaha pengukuran tanah.
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MENYEDIAKAN RUMAH MAMPU MILIK 
KEPADA RAKYAT SARAWAK, 

MEMPERBANYAK SKIM PENEMPATAN 
SEMULA SERTA PEMBESARAN KAMPUNG, 

PROGRAM BAIK PULIH RUMAH DAN 
BANTUAN PEMBINAAN RUMAH PANJANG

Rumah merupakan keperluan asas rakyat. Usaha berterusan dilaksanakan untuk 
menyediakan rumah yang mencukupi dan mampu dimiliki oleh rakyat Sarawak. Keperluan 

generasi muda menjadi fokus Kerajaan GPS melalui pelbagai skim dan bantuan.

Menyediakan lebih banyak rumah 
mampu milik dan menyelesaikan 

masalah setinggan.

Melaksanakan Skim 
Penempatan Semula dan Skim 

Pembesaran Kampung.

Memberi bantuan pembinaan dan 
membaik pulih rumah panjang.

Melaksanakan pembinaan rumah
di bawah Program Rumah Spektra 

Permata di seluruh Sarawak.

Memperluas Program 
Pembaharuan Bandar 
di seluruh Sarawak.

Meningkatkan peruntukan untuk 
melaksanakan program baik pulih 
dan membina rumah baharu 
di bawah Projek Penambahbaikan 
Rumah Rakyat Miskin Sarawak.

Menambah kemudahan pinjaman 
perumahan untuk memiliki 

rumah sendiri melalui Mutiara 
Mortgage & Credit Sdn. Bhd, 

syarikat milik Kerajaan Sarawak.
Melaksanakan Skim Bantuan Deposit 
Rumah yang memberi bantuan 
bayaran pendahuluan sebanyak 10% 
atau sehingga RM10,000 kepada 
kumpulan B40 dan M40 untuk 
memiliki rumah pertama di bawah 
Skim Perumahan Mampu Milik.
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AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

MEMPERKASA PENGLIBATAN 
WANITA DALAM 

PEMBANGUNAN SARAWAK
Wanita merupakan pemangkin pembangunan keluarga dan 
masyarakat. Penglibatan aktif mereka dalam pembangunan 

Sarawak sentiasa dihargai dan sumbangan mereka akan terus 
didukung serta diiktiraf.

Melantik lebih ramai wanita 
menjawat jawatan penting 

dalam agensi Kerajaan 
Sarawak.

Melantik lebih ramai wanita 
sebagai ketua masyarakat 
dan ketua kaum dan ahli 

majlis tempatan.

Memperkasa penglibatan 
wanita dalam 

pembangunan Sarawak.

1

2

3

Memartabatkan hak 
wanita dalam pelbagai 
bidang pembangunan 

sosioekonomi Sarawak.

Menambah baik 
undang-undang berkaitan 
wanita bagi membolehkan 

wanita mendapat 
perlindungan.

Melahirkan lebih ramai 
usahawan wanita dalam 

pelbagai bidang 
perniagaan.

4
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MEMASTIKAN PENYERTAAN AKTIF 
GOLONGAN MUDA DALAM 
PEMBANGUNAN SARAWAK
Golongan muda merupakan aset dan peneraju 
pembangunan serta pembawa obor harapan masa depan 
Sarawak. Golongan muda sentiasa dekat di hati Kerajaan 
GPS. Usaha memperkasa golongan muda melalui 
pendidikan, latihan berterusan dan peluang untuk 
menyertai program dan inisiatif pembangunan terus 
dipergiatkan.

Menyediakan kemudahan dan 
peluang untuk golongan muda 
mengembangkan bakat dan potensi 
dalam bidang ekonomi baharu, 
industri kreatif, sukan dan muzik.

Mempertingkatkan penyertaan 
golongan muda dalam sektor 
perkhidmatan, politik dan ekonomi 
bagi membangunkan Sarawak. 

Menyediakan tempat dan peluang 
kepada golongan muda yang 
bekerja dan berkemahiran tinggi 
di luar untuk sama-sama 
berkhidmat di Sarawak bagi 
mencapai matlamat PCDS 2030.

Menjadikan golongan muda 
sebagai aset penting dan rakan 
kongsi strategik untuk mencapai 
negeri maju menjelang 2030.

1

2

3

4
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Menyediakan lebih banyak peluang 
pendidikan, latihan dan perniagaan 
sebagai platform penyertaan 
golongan muda dalam arus 
pembangunan Sarawak. 

Memperkasa Latihan Pemerkasaan 
Siswazah Sarawak (GETS) di bawah 
seliaan Pusat Prestasi Cemerlang 
Sarawak (SCOPE) dengan menyediakan 
program bersifat holistik sejajar dengan 
aspirasi Kerajaan Sarawak di bawah 
PCDS 2030. 

Menyediakan platform dan 
bantuan kepada golongan muda 
untuk menyerlahkan 
pembangunan bakat dan potensi 
ke arah memajukan Sarawak.

Mengiktiraf peranan dan 
pencapaian golongan muda 
untuk mencapai status negeri 
maju berpendapatan tinggi 
menjelang 2030.

5

6

7

8
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MEMBANGUNKAN BIDANG SUKAN 
UNTUK MELAHIRKAN MASYARAKAT 

SIHAT DAN JAGUH SUKAN TERBILANG 
Sukan merupakan aktiviti yang dapat menyatukan rakyat selain melahirkan 

masyarakat yang cerdas dan sihat. Mereka yang berbakat sebagai jaguh sukan 
sentiasa dilatih untuk mengharumkan nama Sarawak di persada dunia. 

AKU JANJI DAN KOMITMEN GPS

Memperbanyak pusat sukan dan 
rekreasi untuk menggalakkan 
aktiviti sukan dalam kalangan 
rakyat agar sihat dan produktif 
ke arah menyumbang 
pembangunan Sarawak.

Membina lebih banyak 
kemudahan kompleks sukan 

seperti stadium, kolam 
renang, padang bola sepak, 

pusat tenis di seluruh 
Sarawak.

Memperhebat Sarawak 
sebagai kuasa sukan di 
peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa.

Melahirkan lebih 
ramai atlet bertaraf 

dunia yang akan 
mewakili negara 

di arena antarabangsa.

Memberi insentif kepada 
atlet Sarawak yang berjaya 

memenangi pingat dan 
mengharumkan nama 

Sarawak di peringkat 
kebangsaan dan 

antarabangsa.

Melahirkan atlet yang 
berbakat dan berpotensi 
yang dapat membawa 
kejayaan kepada Sarawak 
melalui program latihan 
kecemerlangan atlet.

1
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MEMELIHARA DAN MENJAGA ALAM 
SEKITAR UNTUK GENERASI SEKARANG 

DAN MASA DEPAN

Alam sekitar perlu dipelihara dan dijaga untuk generasi sekarang dan masa depan. 
Kelestarian alam sekitar menjamin kehidupan yang lebih sihat dan dapat 

menghindar daripada berlakunya perubahan iklim dan bencana alam.



STABIL
MAJU
MAKMUR

UTAMAKAN SARAWAK

TERAS 25

Menguruskan 
khazanah 

alam dengan 
penggunaan 

teknologi 
terkini dan 

pendekatan 
produktif.

Memastikan 
aktiviti 

ekonomi 
adalah mesra 
alam semula 

jadi dan 
mendapat 

pengiktirafan 
peringkat 

global.

Memperkaya 
kawasan yang 
telah dibalak 

dengan 
spesies kayu 

bernilai tinggi, 
terutamanya 
di kawasan 

hutan terosot.

Memberi 
tumpuan kepada 

perladangan 
hutan komersial 
dan spesies yang 

cepat matang 
untuk 

mengurangkan 
tekanan ke atas 
hutan semula 

jadi.

Melindungi, 
memelihara 

dan 
memulihara 

khazanah alam 
semula jadi 

untuk diwarisi 
oleh generasi 
akan datang.

Meningkatkan 
taraf hidup 

komuniti yang 
bergantung 
pada hutan.

Memperkasa 
usaha 

melindungi dan 
memulihara alam 

semula jadi.

Menyasar 6 juta hektar Estet 
Hutan Kekal, 1 juta hektar 

kawasan tanah diwartakan 
sebagai Kawasan Terlindung 
Sepenuhnya dan penanaman 

35 juta pokok di bawah 
Program Restorasi Landskap 
Hutan menjelang tahun 2025. 

Pensijilan pengurusan hutan 
bagi lesen hutan jangka 
panjang di Sarawak dan 
melabuhkan 16,800 unit 

tukun tiruan di sepanjang 
1,000 km perairan laut 

Sarawak juga dilaksanakan.

Memulihara 
kawasan 

hutan terosot 
di Estet Hutan 

Kekal, 
Kawasan 

Hutan 
Terlindung 

Sepenuhnya 
dan Hutan 

Tanah Negeri.

AKU JANJI DAN
KOMITMEN GPS
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