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DRAF KERANGKA STANDARD PENGGUNA BAGI PENYEDIA 
PERKHIDMATAN DALAM INDUSTRI AIR DI MALAYSIA 
 

 

KERANGKA STANDARD PENGGUNA 
 

1. Maklumat kepada Pengguna 
 

1.1  Penyedia Perkhidmatan hendaklah menyediakan 

maklumat am secara bertulis kepada Pengguna baru 

atau ejennya berkenaan dengan perkara-perkara 

berikut dalam jangka masa 1 bulan dari tarikh 

permohonan diluluskan kecuali jika maklumat-

maklumat tersebut telah pun dinyatakan di dalam 

perjanjian pengguna:- 

 

a) Maklumat korporat Penyedia Perkhidmatan;  

b) Kawasan Perkhidmatan;  

c) Pejabat cawangan;  

d) Jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan;  

e) Kadar, caj dan deposit perkhidmatan yang 

dikenakan kepada Pengguna serta amalan 

pengebilan dan kredit;  

f) Syarat dan terma langganan untuk setiap 

perkhidmatan yang disediakan  

g) Jaminan prestasi perkhidmatan;  

h) Maklumat berkaitan khidmat pelanggan;  

i) Proses pengurusan aduan Pengguna yang 

merangkumi  

i. Cara aduan diterima;  
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ii.  Respons kepada Pengguna tidak lebih dari 

3 hari dari tarikh terima aduan; 

iii.   Di dalam respons kepada Pengguna 

dinyatakan tempoh masa tidak lebih dari 3 

hari untuk maklum balas penuh;  

iv.  Bagi kes-kes di mana maklumat diperlukan 

daripada pihak ketiga, maklum balas penuh 

perlu diberi dalam tempoh masa tidak 

melebihi 30 hari. 
j) Proses penyelesaian pertikaian aduan Pengguna 

atau pengantaraan;  

k) Maklumat berkenaan khidmat pembaikan 

kerosakan; dan  

l) Maklumat ringkas tentang SPAN. 

 

1.2   Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan 

maklumat yang disediakan kepada Pengguna pada 

setiap masa boleh didapati dengan mudah oleh 

Pengguna dan Pengguna boleh mendapatkannya pada 

bila-bila masa yang munasabah. 

 

1.3 Maklumat hendaklah disediakan di dalam Bahasa 

Melayu dan di dalam bentuk bercetak. Penyedia 

Perkhidmatan boleh menyediakannya di dalam bahasa 

lain dan format atau media lain tetapi kandungannya 

hendaklah sama dan tidak bercanggah dengan 

maklumat bercetak. 
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1.4 Setiap maklumat yang disediakan kepada Pengguna 

hendaklah dinyatakan tarikh dan edisi cetaknya dan 

sebarang perubahan kepada maklumat tersebut 

hendaklah dimaklumkan dalam jangka masa yang 

munasabah kepada Pengguna. 

 
1.5  Tiada apa-apa bayaran dalam apa-apa bentuk boleh 

dikenakan kepada Pengguna untuk mendapatkan apa-

apa maklumat am penyedia perkhidmatan 

 
2.  Perkhidmatan Pelanggan 

 

2.1  Pengurusan aduan daripada Pengguna 

 

a) Setiap aduan Pengguna hendaklah ditangani 

dengan efisien, berhemah dan munasabah oleh 

Penyedia Perkhidmatan. 

 

b) Penyedia Perkhidmatan perlu menyediakan 

saluran call centre dan lain-lain saluran seperti  

laman web, e-mel dsbnya bagi tujuan  

membolehkan aduan dari Pengguna diterima dan 

ditangani dengan segera tanpa membebankan 

Pengguna. 

 
c) Selepas menerima aduan daripada Pengguna, 

Penyedia Perkhidmatan hendaklah memberi  

maklum balas atau laporan dalam tempoh tidak 

melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan 

tersebut diterima. 
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d) Maklum balas selanjutnya kepada Pengguna 

hendaklah mengandungi maklumat seperti nama 

pegawai yang boleh dihubungi atau nombor 

rujukan aduan atau maklumat penuh berkenaan 

tindakan yang diambil berkaitan dengan perkara 

yang diadukan. 

 

e) Penyedia Perkhidmatan hendaklah menyediakan 

suatu proses khusus (di peringkat Penyedia 

Perkhidmatan) berkenaan penyelesaian aduan 

daripada Pengguna. 

 

f) Proses penyelesaian aduan Pengguna (di 

peringkat Penyedia Perkhidmatan) hendaklah 

munasabah, tidak mengambil masa yang 

panjang/ringkas dan tidak membebankan 

Pengguna. 

 

g) Maklumat berkenaan proses penyelesaian aduan 

tersebut hendaklah disediakan/ditawarkan 

kepada Pengguna pada setiap masa. 

 

2.2 Penyelesaian pertikaian aduan Pengguna dan proses 

Pengantaraan (peringkat Penyedia Perkhidmatan)  

 

a) Penyedia Perkhidmatan perlu menyediakan/ 

menawarkan suatu proses pengantaraan (di 

peringkat Penyedia Perkhidmatan) sekiranya 
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berlaku atau terdapat pertikaian antara Pengguna 

dan Penyedia Perkhidmatan 

 

 

3.  Jaminan tahap dan kualiti perkhidmatan  
 

3.1   Jaminan tahap dan kualiti perkhidmatan (bekalan air) 

 

a) Jaminan pembekalan air kepada Pengguna 

 

i. Penyedia Perkhidmatan hendaklah 

memastikan pemasangan meter dan apa-

apa alat yang berkaitan dibuat dalam 

jangka masa 3 hari bekerja bagi 

permohonan bagi suatu rumah dan 14 hari 

bagi permohonan berkelompok seperti 

projek perumahan atau lebih dari satu 

premis; bermula daripada tarikh deposit 

meter dibayar dengan syarat kesemua 

kelengkapan pada tetiang meter telah 

dipasang dengan sempurna. 

 

ii. Penyedia Perkhidmatan hendaklah 

memastikan meter air yang digunakan 

adalah standard, berkualiti dan mampu 

berfungsi dengan baik. 

 

b)   Jaminan pengekalan tekanan air 
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Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan pada 

keadaan normal pembekalan air sehingga pada titik 

meter (meter point) untuk memenuhi keperluan harian 

pengguna akan berada pada tekanan dan aliran air 

yang memadai menurut undang-undang atau standard 

yang ditetapkan. 

 

c)   Jaminan kualiti air 

 

Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan 

bekalan air yang disalurkan adalah kebolehpercayaan 

(“reliable”) dan berterusan, selamat untuk diminum, 

mematuhi piawai yang ditetapkan oleh Kementerian 

Kesihatan Malaysia atau undang-undang yang terpakai 

kecuali berlakunya insiden di luar kawalan yang 

mengakibatkan gangguan bekalan atau kegagalan 

mematuhi piawaian yang ditetapkan seperti gangguan 

elektrik dan pencemaran sumber air.  

 

d)   Jaminan pembekalan air untuk memadam kebakaran 

 

Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan 

bekalan dan tekanan air sentiasa ada pada pili bomba 

awam untuk tujuan memadam kebakaran kecuali pada 

ketika berlaku gangguan bekalan yang tidak dapat 

dielakkan. Jika berlaku gangguan bekalan air pada pili 

bomba ia hendaklah dimaklumkan kepada Jabatan 

Bomba. 

 



7 
 

e)    Penyambungan semula 

 

Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan 

bekalan air disambung semula ke premis Pengguna 

dalam jangka masa 24 jam setelah pembayaran penuh 

jumlah tunggakan dan apa-apa caj penyambungan 

dibuat atau selewat-lewatnya dalam jangka masa 2 

hari bekerja atau sebagaimana yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

 

3.2  Jaminan tahap dan kualiti perkhidmatan (pembetungan 

awam) 

 

a) Penyedia Perkhidmatan menjamin pemberian 

perkhidmatan pembetungan yang berterusan kepada 

Pengguna yang mana premisnya disambungkan ke 

saluran pembetung awam kecuali jika berlakunya 

gangguan di luar kawalan Penyedia Perkhidmatan 

seperti kecurian, vandalisme, gangguan bekalan 

elektrik, bencana alam dan keruntuhan atau 

pemecahan paip pembetungan pada mana-mana 

bahagian sistem pembetungan awam yang berkenaan.  

 

b)  Berkesediaan perkhidmatan pembetungan adalah 

dijamin sepanjang masa oleh Penyedia Perkhidmatan 

kecuali jika berlakunya gangguan di luar kawalan 

Penyedia Perkhidmatan seperti kecurian, vandalisme, 

gangguan bekalan elektrik, bencana alam dan 

keruntuhan atau pemecahan paip pembetungan pada 
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mana-mana bahagian sistem pembetungan awam 

yang berkenaan. 

c) Penyedia Perkhidmatan menjamin penyelenggaraan 

sepanjang masa kepada sistem pembetungan awam 

untuk mengelak sebarang keadaan kacau ganggu 

daripada berlaku kecuali kacau ganggu di luar kawalan 

Penyedia Perkhidmatan seperti kecurian, vandalisme, 

gangguan bekalan elektrik, bencana alam dan 

keruntuhan atau pemecahan paip pembetungan  

 

d)  Penyedia Perkhidmatan memberi jaminan bahawa 

kualiti efluen terawat yang dilepaskan daripada loji 

rawatan kumbahan awam akan mematuhi standard 

yang ditetapkan oleh undang-undang. kecuali jika 

berlakunya gangguan di luar kawalan Penyedia 

Perkhidmatan pada mana-mana bahagian sistem 

pembetungan awam yang berkenaan.  

 

4.   Khidmat pembaikan kerosakan yang melibatkan 
kawasan yang luas melebihi 5,000 akaun pengguna 

 
4.1  Tempoh masa mengambil langkah awal seperti 

melawat lokasi atau memulakan kerja-kerja pembaikan 

kerosakan hendaklah dimulakan kurang daripada 12 
jam daripada waktu aduan diterima oleh Penyedia 

Perkhidmatan: 

 

4.2   Notis pemberitahuan  
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a)  Notis pemberitahuan hendaklah diberikan 

kepada pengguna tentang tempoh lanjutan yang 

diperlukan untuk kerja-kerja pembaikan 

kerosakan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum 

bermulanya tempoh lanjutan. 

 

b)  Notis pemberitahuan hendaklah sekurang-

kurangnya diberikan kepada pengguna melalui 

media elektronik (contoh: TV, radio, internet, 

sms, twitter) untuk pembaikan kerosakan yang 

melibatkan kawasan yang luas/melebihi 5,000 

akaun. Notis pemberitahuan boleh diberikan 

melalui media/notis bercetak untuk pembaikan 

kerosakan yang melibatkan kawasan yang kecil. 

 

4.3  Bantuan bekalan air hendaklah disediakan oleh 

penyedia perkhidmatan kepada Pengguna domestik  di 

sepanjang tempoh pembaikan bagi kerja-kerja 

pembaikan kerosakan yang melibatkan tempoh 

gangguan melebihi 24 jam. 

 

5.  Perlindungan maklumat Pengguna 
 

5.1 Penyedia Perkhidmatan tidak akan memberi, 

berkongsi, melepaskan sebarang maklumat Pengguna 

kepada mana-mana pihak kecuali jika dibenarkan oleh 

mana-mana undang-undang atau atas arahan mana-

mana Jabatan atau agensi kerajaan yang berkaitan. 
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5.2 Penyedia Perkhidmatan akan mematuhi sebarang 

peruntukan undang-undang berkaitan dengan 

Perlindungan maklumat pengguna. 

 
5.3 Maklumat Pengguna akan disimpan oleh Penyedia 

Perkhidmatan selama mana Pengguna tersebut 

menjadi pelanggan dan untuk tujuan apa-apa prosiding 

sivil berdasarkan Akta Had Masa 1953 (disemak 

1981). 

 
5.4 Penyedia Perkhidmatan hendaklah mendapatkan 

persetujuan bertulis daripada Pengguna terlebih 

dahulu sekiranya maklumat Pengguna di dalam 

simpanan Pemberi Perkhidmatan tersebut hendak 

dikongsi atau diberikan kepada mana-mana pihak 

swasta atau individu.  

 

6.  Kadar, caj dan deposit 
 

a) Penyedia Perkhidmatan hendaklah pada setiap masa 

menyediakan maklumat yang tepat, jelas dan terkini 

kepada Pengguna berkenaan dengan kadar setiap 

jenis perkhidmatan yang disediakan, caj-caj dan 

deposit yang dikenakan. 

 

b) Sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada kadar, 

caj atau deposit yang telah diluluskan oleh undang-

undang, maka perubahan tersebut serta tarikh ia 

berkuat kuasa hendaklah dimaklumkan kepada 

Pengguna sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum 
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tarikh kadar, caj atau deposit baru tersebut berkuat 

kuasa.  

 

6.1 Pengebilan 

 

a) Penyedia perkhidmatan hendaklah memberikan 

bil yang tepat kepada pengguna kecuali jika 

terdapat halangan untuk Penyedia Perkhidmatan 

membuat bacaan. 

  

b) Penyedia perkhidmatan hendaklah menentukan 

dan memaklumkan kepada pengguna kekerapan 

pengeluaran bil. 

 
c) Pilihan cara membuat pembayaran bil yang boleh 

dipilih oleh pengguna juga boleh diamalkan atau 

ditawarkan oleh Penyedia Perkhidmatan seperti  

pembayaran secara prepaid, sms dan perbankan 

internet  

 
d) Penyedia perkhidmatan hendaklah 

membenarkan pengguna membuat pertanyaan 

mengenai bil mereka jika dipohon serta 

menyediakan perkhidmatan yang membolehkan 

pengguna menyemak status akaun/bil mereka 

secara online  

 
 
6.2 Kutipan bayaran dan kredit pelanggan 
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a) Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

tempat-tempat pembayaran bil yang pelbagai 

kepada pengguna dan pembayaran bil di tempat-

tempat tersebut adalah dianggap seperti 

pembayaran bil yang dibuat terus kepada 

pemberi perkhidmatan melainkan jika 

dimaklumkan terlebih dahulu dan secara jelas 

kepada pengguna. 

 

b) Penyedia perkhidmatan mestilah menyatakan di 

dalam bil apa-apa pembayaran terlebih (kredit) 

yang telah dibuat oleh pengguna. 

 

c) Penyedia Perkhidmatan hendaklah 

memaklumkan kepada pengguna tentang 

undang-undang/tatacara pemotongan bekalan air 

jika Pengguna gagal, ingkar atau cuai untuk 

menjelaskan apa-apa amaun yang terhutang di 

dalam bil. 

 

d) Apa-apa notis amaran/peringatan bertulis akhir 

yang dihantar kepada pengguna berkenaan 

pembayaran bil tertunggak hendaklah dihantar 

secara berasingan daripada bil bulanan dan notis 

amaran/peringatan tersebut hendaklah 

menggunakan kertas yang bukan berwarna putih. 

 
e) Jika Penyedia Perkhidmatan mengesyaki berlaku 

kebocoran/kerosakan paip/ apa-apa perkara 
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pada sistem perpaipan selepas titik meter 

sesuatu premis yang menyebabkan bacaan bil 

tinggi / melampaui bacaan purata bil bulanan dan 

berterusan untuk tempoh 2 kali bacaan bil maka 

Penyedia Perkhidmatan hendaklah memberi 

suatu notis bertulis kepada pemilik atau penghuni 

premis untuk memaklumkan masalah yang 

disyaki dan membayar tunggakan dalam masa 

14 hari dari tarikh penerimaan notis bertulis 

tersebut. Jika tiada sebarang maklum balas 

diterima maka Penyedia Perkhidmatan 

dikehendaki memotong bekalan selepas tamat 

tempoh notis 14 hari tersebut.  

 

f) Bagi pengguna yang memaklumkan kepada 

Penyedia Perkhidmatan maklumat tentang 

nombor telefon bimbit mereka, Penyedia 

Perkhidmatan digalakkan memberi peringatan 

tentang status bil tertunggak atau bayaran bil 

semasa secara menghantar sistem pesanan 

ringkas (sms) atau apa-apa media elektronik 

yang bersesuaian berdasarkan caj yang akan 

dikawal selia dan ditanggung oleh pengguna.  

Namun penggunaan sms hendaklah 

dilaksanakan mulai tahun 2015.  
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7. Lain-lain perkara 
 

7.1 Perjanjian bertulis dengan Pengguna (untuk 

perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan 

pembetungan).  

 

a) Penyedia perkhidmatan hendaklah memberikan 

akses kepada pengguna tentang butir-butir terma 

dan syarat perjanjian. 

 

b) Perjanjian hendaklah sekurang-kurangnya di 

dalam Bahasa Melayu. 

 
c) Perjanjian hendaklah jelas, ringkas dan mudah 

difahami. 

 

7.2 Jaminan Tahap Perkhidmatan kepada Pengguna 

Industri dengan memeterai suatu perjanjian tahap 

perkhidmatan (Level of Service  Agreement)  

 

7.3  Notis dan pemberitahuan kepada Pengguna bagi 

kawasan yang luas melebihi 5,000 akaun pengguna. 

 

a) Notis hendaklah disediakan secara bercetak 

dalam Bahasa Melayu dan satu lagi bahasa 

utama yang sesuai dengan kawasan liputan yang 

mengalami gangguan.  
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b) Notis bagi gangguan bekalan berjadual adalah 

seperti berikut : 

 
i.  Gangguan bekalan melebihi  12 jam – notis 

3 hari dari  tarikh gangguan berjadual 

ii.  Gangguan bekalan melebihi 24 jam – notis 

5 hari dari tarikh gangguan berjadual 

iii.  Gangguan bekalan melibatkan pengguna 

industri – 1 bulan dari tarikh gangguan 

berjadual. 

 

c) Bagi gangguan bekalan secara tidak berjadual,  

pemberi perkhidmatan hendaklah memberikan 

notis pemakluman dalam tempoh kurang 12 jam 

daripada masa punca gangguan dikenal pasti 

oleh penyedia perkhidmatan jika kerja pembaikan 

dijangka melebihi 24 jam  

 

d)   Cara penyampaian notis pemberitahuan boleh 

dibuat melalui media cetak, media elektronik atau 

dengan meninggalkan salinan notis di premis 

pengguna atau sekurang-kurangnya di tempat-

tempat awam yang strategik.  

 

7.4 Bantuan Bekalan Air Sementara Semasa Gangguan 

Perkhidmatan Bagi Kawasan yang melibatkan 5000 

akaun 

 

a)   Gangguan perkhidmatan secara berjadual - 
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Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

bantuan bekalan sementara selepas 24 jam 

gangguan bermula. 

 

b)  Gangguan bekalan secara tidak berjadual - 

Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

bantuan bekalan sementara selepas 24 jam 

gangguan dikenal pasti dan masih belum dibaiki. 

 

7.5   Bencana – kemarau/banjir besar/tsunami/pencemaran 

bekalan air mentah/gangguan bekalan/perkhidmatan 

yang melibatkan kawasan yang luas atau melibatkan 

lebih 5,000 akaun pengguna. 

  

a)   Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

talian khas yang boleh dihubungi pengguna yang 

berfungsi 24 jam. 

 

b) Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

bantuan kecemasan yang sentiasa bersedia 24 

jam. 

 

c) Penyedia perkhidmatan hendaklah menyediakan 

pembekalan/perkhidmatan interim minima 

(sekurang-kurangnya untuk tujuan perubatan, 

makan dan minum) sebelum perkhidmatan pulih 

sepenuhnya. 
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d) Penyedia perkhidmatan hendaklah memberi 

keutamaan menyediakan pembekalan/ 

perkhidmatan interim minima kepada sektor-

sektor kritikal seperti institusi perubatan, 

lapangan terbang, pendidikan dan bagi tujuan 

pemadaman kebakaran.  

 

PENUTUP 
 
Penetapan standard pengguna ini akan meletakkan asas kukuh ke 

arah menyenaraikan piawaian-piawaian yang wajar diterima oleh 

pengguna dan tanggungjawab yang wajib dibekalkan oleh 

penyedia perkhidmatan industri air.  Pematuhan kerangka ini akan 

menjayakan usaha jitu Kerajaan untuk mentransformasikan 

industri air negara menjadi lebih mantap dan efisien. 

 

 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, 
Cyberjaya. 
 
4 Disember 2012 
 


