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IWK MERUPAKAN AGENSI LANTIKAN SPAN UNTUK MENILAI DAN 

MEMBERI CADANGAN PEMBETUNGAN BAGI PROJEK PEMBANGUNAN 
 
 

KUALA LUMPUR - Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) ingin menjelaskan mengenai isu 
pembangunan industri di Labuan yang disiarkan di beberapa akhbar baru-baru ini.  Untuk 
makluman, IWK merupakan agensi yang dilantik Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 
untuk menilai dan memberi cadangan pembetungan bagi projek-projek pembangunan. 
 
Projek pembangunan yang dimaksudkan merujuk kepada cadangan pembinaan pejabat/gudang 
di Jalan Rancha-Rancha, Wilayah Persekutuan Labuan. Mengikut Garis Panduan Industri 
Pembetungan Malaysia Jilid 5 (klausa 2.2), sekiranya terdapat sistem pembetungan awam yang 
berdekatan, sesebuah pembangunan harus disambungkan ke sistem pembetungan tersebut jika 
ia terletak di dalam lingkungan 30 meter radius daripada tapak pembangunan tersebut. Oleh itu, 
pihak agensi perakuan IWK telah mengesyorkan untuk pemaju menyambungkan ke rangkaian 
sistem pembetungan sedia ada Taman Rancha-Rancha yang berjarak kurang daripada 30 meter. 
Ini sekaligus dapat mengurangkan risiko pencemaran perairan dan alam sekitar di WP Labuan. 
 
Selain daripada itu, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Seksyen 58 (1) juga menyatakan, SPAN 
boleh mengarahkan pemaju mana-mana pembangunan yang tidak disambungkan ke suatu 
sistem pembetungan awam, untuk membina atau memasang untuk pembangunan itu, dalam 
tempoh yang dinyatakan dalam arahan itu, suatu paip sambungan daripada apa-apa bahan atau 
saiz dan pada apa-apa aras yang membolehkan pembangunan itu disambungkan dengan 
sepatutnya dan berkesan ke mana-mana pembetungan awam atau sistem pembetungan awam.  
Pemaju perlu menyumbang kepada tabung kumpulan wang sumbangan modal pembetungan 
(KWSMP), untuk tujuan ini mengikut kadar yang telah ditetapkan.  
 
Mengikut semakan kami, pihak pemaju telah mengemukakan permohonan untuk penggunaan 
tangki septik individu secara sementara bagi enam (6) unit pejabat/gudang berkembar. Untuk 
makluman, ia masih di dalam pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kecil (JakPen) 
yang diketuai oleh SPAN dan Encik Chia Sia Theng daripada Dewan Perniagaan Cina Labuan, telah 
dimaklumkan mengenai status terkini.  
 
Mengenai KWSMP, wang sumbangan ini dibuat kepada pihak SPAN dan bukannya kepada IWK. 
Mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Seksyen 172, KWSMP ini merupakan sumbangan 
yang dibayar  oleh pemaju yang membina bangunan dan menyambungkan bangunan itu ke satu 



sistem pembetungan awam mengikut kadar yang ditetapkan. Di bawah akta ini juga, KWSMP 
telah ditetapkan untuk menambah perbelanjaan modal yang dikehendaki  bagi sistem 
pembetungan awam; melaksanakan sistem pembetungan serantau atau apa-apa maksud lain  
yang ditentukan oleh Menteri.  
 
Pihak IWK selaku agensi perakuan sistem pembetungan akan memberikan kerjasama kepada 
semua pihak berpandukan kepada polisi dan peraturan pembangunan sistem pembetungan 
negara. 
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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 25 juta 

pengguna.Tumpuan utama syarikat adalah pengendalian operasi dan penyelenggaraan lebih 6,700 buah loji olahan 

awam, 19,256km 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 

 

http://www.iwk.com.my/

