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PENJELASAN MENGENAI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH 
DIHENTIKAN OPERASI DI TAMAN KOTA LAKSAMANA, MELAKA 

 

MELAKA - Merujuk kepada artikel yang disiarkan dalam akhbar Nanyang Siang Pau (Johor) 
semalam, Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) ingin menjelaskan beberapa isu berkaitan 
dengan loji rawatan kumbahan yang telah dihentikan operasi di Taman Kota Laksamana, Melaka. 
 

Menurut rekod kami, ia bukan merupakan tangki septik tetapi adalah loji rawatan kumbahan 
yang telah dihentikan operasinya. Loji ini adalah salah satu daripada 21 loji rawatan kumbahan 
yang telah dihentikan operasi pada tahun 2017. Aliran air kumbahan daripada loji ini telah 
dialirkan dan dirawat di Loji Rawatan Kumbahan Serantau Tambak Laut. 
 
Loji-loji yang telah dihentikan operasi ini adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan 
Pembetungan (JPP) dan bukan IWK. IWK telah memanjangkan isu ini kepada JPP untuk tindakan 
selanjutnya dan penjelasan turut diberikan kepada YB Low Chee Leong, ADUN Kota Laksamana.  
 
Penutupan loji-loji lama ini adalah sebahagian daripada proses rasionalisasi projek pembetungan 
berpusat yang baru di mana air sisa yang dihasilkan di kawasan ini telah dialirkan ke loji rawatan 
kumbahan yang lebih efisien demi meningkatkan mutu perkhidmatan kami.  
 
 

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, 18,640 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 
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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 


