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1. Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju untuk menyerahkan 
perkhidmatan pembetungan awam di kawasan Bandaraya Johor Bahru 
dan Pasir Gudang kepada syarikat pembetungan nasional milik Kerajaan 
Persekutuan, Indah Water Konsortium (IWK) Sdn Bhd, untuk operasi dan 
penyelenggaraan sistem pembetungan di kawasan berkenaan. 
 
2. Menteri Besar Johor Dato’ Dr. Sahruddin Jamal telah 
memaklumkan persetujuan Kerajaan Negeri kepada pihak Kementerian 
Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) pada 18 November 2019. Beliau 
menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Johor tiada halangan untuk IWK 
mengambil alih dan menjalankan perkhidmatan pembetungan di Johor 
Bahru dan Pasir Gudang.  
 
3. Proses pengambilalihan ini akan dilakukan dan diselaraskan 
bersama-sama dengan anak-anak syarikat Kerajaan Negeri iaitu Johor 
Special Water Sdn Bhd (JSW) dan Permodalan Darul Takzim Sdn Bhd 
(PDT). KATS turut mengarahkan IWK untuk bekerjasama dengan JSW 
dan PTB terutama berkenaan keperluan kerja-kerja membaiki kerosakan 
dan menaik taraf loji-loji rawatan air sisa yang terabai sebelum ini. 
 
4. KATS menganggarkan proses ambil alih aset-aset pembetungan 
untuk tujuan operasi dan selenggaraan oleh IWK akan dilakukan pada 
suku pertama tahun 2020. Pengambilalihan ini adalah penting bagi 
memastikan perkhidmatan pembetungan yang baik dan lebih cekap dapat 
dijalankan di kedua-dua kawasan berkenaan. 
 
5. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) akan memantau 
kesemua proses pengambilalihan agar ianya dapat berjalan lancar dan 
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tidak mengganggu perkhidmatan pembetungan kepada pengguna di 
Johor Bahru dan Pasir Gudang.  
 
6. Sebanyak 206 buah loji rawatan air sisa di Johor Bahru dan Pasir Gudang 
akan diambil alih dan memerlukan tempoh sekitar 24 bulan untuk membaiki dan 
menaik taraf sebahagian dari loji-loji tersebut bagi mencapai tahap operasi yang 
sepatutnya serta memenuhi piawaian Jabatan Alam Sekitar (JAS). 
 
7. Kerajaan Persekutuan juga akan meneliti potensi dalam 
melaksanakan pusat pemulihan semula air kumbahan sebagai sumber 
baharu air bukan minuman, di samping membantu Kerajaan Negeri dalam 
melaksanakan Loji Rawatan Kumbahan Serantau di kawasan berkenaan. 
Buat masa ini, Johor Selatan mempunyai kurang daripada lima peratus 
rizab airnya. Oleh itu, kepakaran IWK dalam merawat air kumbahan untuk 
tujuan sumber baharu air adalah sangat diperlukan di kawasan ini. 
 
8. Proses pengambilalihan kawasan Johor Bahru dan Pasir Gudang 
akan menjadikan keseluruhan perkhidmatan pembetungan awam di 
kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor di bawah seliaan dan 
selenggaraan IWK sepenuhnya.  
 
 
YB DATO’ DR. XAVIER JAYAKUMAR 
MENTERI AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI 
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MENGENAI IWK  

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 www.iwk.com.my 


