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IAPMO dan PT IAPMO Group Indonesia Mengajari Anak-anak 

Tentang Plumbing dan Sanitasi dalam Merayakan Hari Plambing Dunia 
 

Jakarta Timur, Indonesia (20 Maret 2017) - Perwakilan dari IAPMO dan PT IAPMO Group Indonesia pada 
18 Maret lalu mengunjungi lebih dari 200 anak-anak di panti asuhan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin, mengajar 

kepada mereka tentang pentingnya plambing, sanitasi dan konservasi air dalam perayaan Hari Plambing Dunia. 
 

Shirley Dewi, Senior Vice President PT IAPMO Group Indonesia, dan Ken Wijaya, Executive Vice President PT 

IAPMO Group Indonesia, menyampaikan presentasi di acara tersebut, yang bertema peringatan Hari Plambing 
Dunia yang tepatnya jatuh pada tanggal 11 Maret setiap tahun dimana di acara tersebut diadakan juga lomba 

poster dan lomba mewarnai. Para pemenang kontes diumumkan dalam acara tersebut dan akan menerima 
penghargaan saat konferensi pendidikan tahunan yang keempat memperingati Hari Plambing Dunia pada 

tanggal 30 Maret mendatang di Balai Kartini, Jakarta. 
 

Tujuan dari acara sosial di panti asuhan di Jakarta Timur adalah untuk memberikan pendidikan tentang 
pentingnya plambing yang baik, sanitasi dan konservasi air untuk anak-anak, karena mereka adalah generasi 

masa depan dan perlu mengetahui tentang perlunya pemasangan sistem plambing yang baik dan sanitasi yang 

memadai karena terbatasnya jumlah air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. 
 

"IAPMO telah bekerja sama dengan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin selama empat tahun hingga sekarang, 
mengajar anak-anak pentingnya plambing dan sanitasi," kata Dewi. "Anak-anak sudah sangat reseptif dan 

dapat terlibat dalam proses, dan telah berpartisipasi dalam perayaan kami dengan berbagi pemahaman 
mereka akan pentingnya plambing dan sanitasi melalui lagu, sandiwara, dan puisi. Bahkan, salah satu lagu 

yang mereka ciptakan telah menjadi lagu pembuka untuk acara perayaan Hari Plambing Dunia kami di 

Indonesia". 
 

Erin Hendrian, Ketua Yayasan Rahmatan Lil-Alamin, mengatakan, "Kami sangat menghargai dan mengucapkan 
terima kasih kepada IAPMO Group untuk acara sosial ini. Semoga IAPMO Grup semakin sukses dan berharap 

bahwa yayasan kami dapat terus terlibat dalam acara-acara IAPMO mendatang. " 
 

Wijaya setuju bahwa penting untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya plambing yang baik, sanitasi 
dan konservasi air. 

 

“Di dalam usaha IAPMO untuk mensosialisasikan standarisasi sistem plambing di seluruh Indonesia, salah satu 
hal yang sangat penting adalah supaya kita membuat anak-anak tertarik dan berpartisipasi di dalam proses 

sosialisasi plambing ini untuk memastikan generasi mendatang memiliki akses air yang aman, sistem sanitasi 
yang handal, dan air minum yang sehat," kata Wijaya. 

 
Indonesia merilis standar nasional baru bagi plambing - SNI 8153: 2015, Sistem Plambing untuk Bangunan - 

pada tanggal 18 Maret 2015, sebagai bagian dari perayaan Hari Plumbing Dunia di Indonesia. SNI 8153: 2015 
akan dimasukkan dalam pedoman untuk konservasi air pada sistem rating GREENSHIP, program milik Green 

Building Council Indonesia. 
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Sponsor dari Uniform Code, IAPMO® - The International Association of Plumbing dan Mechanic Officials - bekerja sama 
dengan pemerintah dan industri untuk sanitasi plambing dan sistem mekanik yang aman. Pelajari lebih lanjut tentang IAPMO di 

www.iapmo.org 
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