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CAJ BIL AIR DAN BIL PERKHIDMATAN IWK TETAP SAMA BIARPUN 

SELEPAS PENGEBILAN BERSEPADU DIJALANKAN 
 

KUALA LUMPUR - Merujuk kepada artikel yang disiarkan dalam akhbar KOSMO baru-baru ini 
bertajuk “Beri gambaran jelas bil bersama SAJ dan IWK”,  Indah Water Konsortium Sdn Bhd 
(IWK) ingin menjelaskan bahawa tidak akan berlaku sebarang perubahan kepada caj 
perkhidmatan air atau perkhidmatan pembetungan selepas usaha pengebilan bersepadu 
dijalankan di negeri Johor. 
 
Caj perkhidmatan air dan pembetungan adalah tidak berubah tetapi digabungkan ke dalam 
satu bil yang akan dikeluarkan oleh pihak Syarikat Air Johor (SAJ) apabila dilaksanakan awal 
tahun depan. 
 
Ketua Pegawai Eksekutif, Faizal Othman berkata, pengguna tidak perlu merasa bimbang 
kerana caj bagi kedua-dua perkhidmatan adalah sama biarpun selepas digabungkan menjadi 
satu bil. 
 
“IWK juga tidak akan memasukkan tunggakan lama caj pembetungan ke dalam bil baru 
tersebut apabila ia bermula nanti, namun sekiranya pengguna merasakan ini cara yang 
termudah untuk menyelesaikan tunggakan lama mereka, IWK bersedia untuk menyediakan 
mekanisme pembayaran melalui bil bersepadu ini,” katanya dalam satu kenyataan hari ini. 
 
Dalam laporan akhbar berkenaan, Persatuan Penggerak Pengguna Johor (PPJ) melahirkan 
rasa bimbang jika gabungan bil ini akan membuat jumlah bil melambung tinggi. 
 
Menurut Faizal, usaha penggabungan kedua-dua perkhidmatan ini ke dalam satu bil adalah 
komitmen IWK dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan selaras dengan 
hasrat Kerajaan untuk meningkatkan kecekapan kedua-dua sektor ini di seluruh Negara.  
 
Initiatif terbaru bil bersepadu ini termeterai apabila IWK bersama Ranhill SAJ Sdn Bhd (anak 
syarikat kepada Ranhill Holdings Berhad) menandatangani satu perjanjian untuk 
melaksanakan gabungan bil berkenaan.  
 
Perjanjian yang ditandatangani awal bulan ini hanya merujuk kepada gabungan bil sahaja, 
tanpa melibatkan sebarang integrasi perkhidmatan mahupun operasi. 
 
Kira-kira 325,520 akaun pengguna yang akan terlibat apabila ianya dilaksanakan awal tahun 
depan. Para pengguna akan menerima bil bersepadu ini daripada pihak SAJ yang akan 
memaparkan caj perkhidmatan air dan pembetungan. Jumlah yang tertera akan 



mengabungkan kedua-dua caj tersebut. Para pengguna hanya perlu membayar caj akhir 
tersebut sahaja.  
 
Menurut Faizal, caj pembetungan bagi pengguna domestik yang bersambung dengan IWK 
adalah tetap sama iaitu RM2 sebulan untuk rumah kos rendah atau kuarters kerajaan 
tertentu, RM3 sebulan untuk rumah kampung dan RM8 sebulan untuk rumah biasa atau 
kuarters kerajaan.  
 
“Usaha penggabungan bil ini bukan sahaja akan meningkatkan kecekapan tetapi juga akan 
memberi kesenangan kepada pelanggan dalam membuat bayaran mudah melalui satu bil 
sahaja,” katanya sambil menambah IWK telah mula menyediakan perkhidmatan 
pembetungan di Johor sejak 1995, dengan mengendali dan menyelenggara 682 buah loji 
olahan kumbahan awam bagi menampung kira-kira 2.5 juta penduduk Johor atau kesetaraan 
penduduk. 
 
Sebagai penggendali tunggal bagi rawatan kumbahan di Negeri Johor, Faizal berkata, IWK juga 
berharap dapat meluaskan perkhidmatannya ke Johor Bahru dan Pasir Gudang, agar dapat 
meningkatkan kualiti perkhidmatan kedua-dua bandar ini setanding dengan bandar utama 
lain seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.  
 

 
 
  

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 lebih 6,000 buah loji olahan awam, 19,376 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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