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KESELAMATAN AWAM SENTIASA MENJADI KEUTAMAAN IWK 

 

Petaling Jaya, 5 Mei 2016 – Berikutan kejadian kemalangan yang melibatkan pengguna jalan 
raya di Jalan Universiti, Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) menekankan bahawa 
keselamatan awam sentiasa menjadi keutamaan kami. 
 
Kerja-kerja pembinaan itu merupakan sebahagian daripada projek pembinaan rangkaian paip 
pembetungan sepanjang 35km di Petaling Jaya Utara, Selangor Darul Ehsan. Walaupun 
pemilik projek adalah Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP), IWK selaku Perunding 
Pengurusan Projek menggalas tanggungjawab untuk memastikan keselamatan semua pihak 
yang terlibat di samping memastikan projek berjalan dengan lancar. 
 
IWK ingin menegaskan bahawa kontraktor projek iaitu Mangkubumi Sdn Bhd telah mematuhi 
semua langkah pengawasan keselamatan di mana penghadang konkrit, penghadang plastik 
dan kon keselamatan telah diletak di sekeliling lurang sedalam 8.7 meter dan bergaris pusat 
3.3 meter itu untuk mengelakkan sebarang kejadian merbahaya. Selain itu, terdapat juga 
pengawal trafik yang bertugas membantu melancarkan pergerakan trafik. 
 
Dengan kerjasama JPP, IWK telah memberikan maklumbalas dan informasi terkini kepada 
agensi-agensi relevan seperti Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Majlis 
Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (DOSH), Institut 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH), Jabatan Kerja Raya (JKR) dan 
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).  
 
Arahan Pemberhentian Kerja (Stop Work Order) telah dikeluarkan oleh MBPJ dan segala 
aktiviti di lokasi kejadian telah dihentikan serta-merta untuk memberi ruang kepada 
pemeriksaan teliti demi meningkatkan tahap keselamatan untuk semua pihak. Sebagai 
Perunding Pengurusan Projek untuk beberapa projek Greater Kuala Lumpur (GKL), IWK 
sentiasa menekankan kepentingan aspek-aspek keselamatan di samping memastikan 
kontraktor menjalankan kerja-kerja mengikut jadual demi mengelakkan gangguan trafik yang 
berpanjangan.  
 
IWK berharap para pengguna jalan raya akan lebih berwaspada apabila melalui kawasan 
projek pembinaan paip pembetungan kerana ia sering melibatkan jentera-jentera berat yang 
mewujudkan tahap risiko yang boleh mengakibatkan kemalangan walaupun dengan 
pengawasan keselamatan tinggi. 
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IWK merupakan perunding pengurusan projek untuk 20 projek GKL dalam pembinaan di 
Lembah Klang dan menguruskan 20 kontraktor.  Setakat ini, IWK mempunyai rekod 
keselamatan yang memuaskan di mana tiada lagi kemalangan yang melibatkan orang awam. 
Melalui projek-projek GKL, IWK berbesar hati dapat menyumbang kepada usaha kerajaan 
dalam menyediakan industri perkhidmatan air dan air sisa yang cekap dan berkualiti demi 
memastikan kualiti hidup yang tinggi dan menyokong pembangunan ekonomi negara. 
 
 
 
 
 
Maklumat mengenai Indah Water Konsortium 
 
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (‘IWK’) ialah sebuah syarikat perkhidmatan pembetungan nasional 
milik  Menteri Kewangan Diperbadankan yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan 
pembetungan untuk 23 juta pengguna.Tumpuan utama syarikat adalah pengendalian operasi dan 
penyelenggaraan 6,442 buah loji olahan awam, 17,757 km panjang rangkaian paip pembetungan bawah tanah. 
IWK mempunyai modal insan dalam pelbagai bidang, kepakaran teknikal, proses olahan, aset strategik, sistem 
dan peralatan. Kepakaran lain IWK ialah perancangan dan kejuruteraan, perakuan pembangunan sistem 
pembetungan, proses reka bentuk, penilaian persekitaran, audit teknikal, kajian bahaya dan kebolehgunaan 
serta khidmat runding pengurusan projek. 
 
Untuk maklumat lanjut mengenai IWK, sila layari laman web kami di www.iwk.com.my 
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