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INDAH WATER HULUR BANTUAN KEPADA MANGSA BANJIR 
 

Pulau Pinang – Indah Water Konsortium (IWK) telah membantu membersihkan kotoran di 
kawasan perumahan Kampung Masjid, Jalan Tanjung Tokong yang dilanda banjir kilat baru-baru 
ini. 
 

Seramai empat orang kakitangan IWK Pulau Pinang berserta dengan kenderaan telah dihantar ke 
kawasan itu untuk menyedut air banjir yang masih bertakung di dalam kawasan rumah. Kerja-
kerja pembersihan dan penyedutan telah dijalankan pada Isnin, 30 Mei, daripada pukul 11.00 
pagi sehingga 1.00 tengah hari.  
 

“Kami bersimpati dengan mangsa-mangsa banjir yang menghadapi kesukaran untuk 
membersihkan rumah masing-masing. Walaupun tidak sebesar mana, kami harap bantuan dari 
segi tenaga kerja sebegini dapat meringankan beban mangsa, “ ujar Hussain Omar, Ketua Operasi 
Wilayah Utara IWK dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. 
 

“Kami juga pernah menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa terlibat dalam kejadian ribut 
dan banjir pada November 2017 yang lalu,” jelasnya lagi. 
 

Usaha sukarela yang disalurkan ini tercetus daripada keprihatinan pihak syarikat yang sentiasa 
mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan orang awam. 
 

Dikeluarkan oleh:  
Jabatan Komunikasi Korporat, Indah Water Konsortium 

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Wan Esuriyanti di talian 012-271 8095  
atau  Shahrul Nizam Sulaiman di talian 016-207 3727  

atau e-mel kepada esuriyanti@iwk.com.my atau sharuls@iwk.com.my 
 

 
MENGENAI KAMI 
 
Indah Water Konsortium Sdn Bhd (‘IWK’) ialah sebuah syarikat perkhidmatan pembetungan nasional milik   Menteri 
Kewangan Diperbadankan yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan untuk 24 juta 
pengguna.Tumpuan utama syarikat adalah pengendalian operasi dan penyelenggaraan 6,740 buah loji olahan 
awam, 19,317 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, sila layari laman web kami di www.iwk.com.my 
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Kakitangan IWK menyedut air banjir daripada dalam rumah mangsa 

 
 
 
 
 
 


