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PENCEMARAN SUNGAI DANGA BUKAN DARIPADA LOJI IWK  
 

JOHOR BAHRU – Merujuk laporan akhbar bertajuk “MBJB Pantau Pencemaran Air Di Sungai 
Danga”, Indah Water Konsortium Sdn Bhd (IWK) ingin menegaskan bahawa pencemaran di 
Sungai Danga bukan berpunca daripada aktiviti-aktiviti rawatan air sisa kumbahan yang 
dijalankannya.  
 
IWK juga mengesahkan bahawa loji-loji olahan air sisa kumbahan yang dikendalikan IWK di 
sekitar Sungai Danga dan keseluruhan kawasan operasi Majlis Perbandaran Iskandar Puteri 
(MPIP) berada dalam keadaan baik dan mematuhi piawaian Jabatan Alam Sekitar (JAS).  
 
IWK turut bekerjasama dengan pihak kawalselia seperti JAS, Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS), 
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Badan Kawal Selia Air Negeri Johor (BAKAJ) dan 
pihak berkuasa tempatan MPIP berhubung dengan aduan air Sungai Danga yang bertukar warna 
kepada hitam dan berbau.  
 
Malah, pasukan IWK Johor turut membantu agensi-agensi terbabit dalam mencari punca sebenar 
pencemaran di sungai terbabit.  
 
Hasil persampelan air efluen terawat semasa dihujung proses rawatan, menunjukkan ianya 
memenuhi piawaian yang telah ditetapkan JAS dan berada dalam keadaan baik. 
 
Untuk makluman, IWK sentiasa memastikan kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan di semua 
6,700 buah loji dibawah seliaan IWK sentiasa mengikut spesifikasi dan prosedur yang telah 
ditetapkan pihak berkuasa.  
 

- Tamat -  
 

Dikeluarkan oleh:  
Jabatan Komunikasi Korporat, Indah Water Konsortium 

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Wan Esuriyanti  Shahrul Nizam Sulaiman di  
esuriyanti@iwk.com.my atau sharuls@iwk.com.my 
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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 6,000 buah loji olahan 

awam, 19,311km 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/

