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Community Plumbing Challenge 2017 akan dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 

 

 
Jakarta, Indonesia (30 Maret 2017) – CEO IAPMO Grup GP Russ Chaney mengumumkan pada 

hari ini saat pembukaan konferensi Pendidikan tahunan IAPMO Indonesia yang keempat di Jakarta 
bahwa Desa Cicau di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, akan menjadi tuan rumah untuk Community 

Plumbing Challenge (CPC) Internasional tahun ini. 
 

Indonesia menjadi negara ketiga untuk menjadi tuan rumah CPC, sebelumnya India pada tahun 2015 
dan Afrika Selatan pada tahun 2016. Pekerja magang dan profesional muda yang mewakili empat atau 

lima negara yang berbeda - termasuk Indonesia - diharapkan untuk berpartisipasi, bergabung untuk 

membentuk kerjasama internasional jangka panjang yang akan memberikan perbaikan infrastruktur 
dan fasilitas sanitasi di daerah Cicau. Dalam sebuah perkembangan baru yang menarik dari edisi 

sebelumnya, CPC2017 akan disajikan dalam dua bagian - “Design Week” pada bulan Agustus dan 
“Construction Week” pada bulan November. 

 
CPC2017 akan disajikan oleh Yayasan International Water, Sanitation and Hygiene (IWSH) yang 

bermitra dengan World Plumbing Council. Proyek ini akan berbasis di sekolah lokal SD Negeri Cicau 
02, dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi di mana peserta CPC2017 dan warga desa setempat 

dapat ikut berpartisipasi di dalam proyek ini. 

 
Pada konferensi hari ini, Chaney menekankan peran CPC sebagai pelopor misi Yayasan IWSH yang 

baru saja dibentuk. 
 

“IWSH ini dibentuk untuk menyelaraskan upaya dan hasil kerja keras dari berbagai organisasi, 
lembaga pemerintahan dan industri yang bekerja di sektor air, sanitasi dan kebersihan,” kata Chaney, 

“sedangkan CPC menargetkan dampak langsung ke masyarakat dimana sistem air tidak aman atau 
tidak berkelanjutan. Gabungan keduanya menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kondisi 

hidup dan kesehatan masyarakat untuk daerah-daerah tertentu yang membutuhkan, jadi kami sangat 

bersemangat untuk memulai program terbaru kami di sini di Indonesia tahun ini untuk meneruskan 
upaya menjembatani seluruh jaringan mitra lokal dan internasional kami yang terus berkembang. ” 

 
Senior Vice President PT IAPMO Group Indonesia Shirley Dewi menambahkan, “Tim kami sangat 

termotivasi untuk memfasilitasi CPC2017 dalam kemitraan dengan SD Negeri Cicau 02, karena desa ini 
terletak hanya 3 kilometer dari fasilitas pengujian dan sertifikasi kami yang baru, yang dibuka pada 

tahun 2016. Melalui CPC2017 ini, kami bertujuan untuk mengembangkan hubungan kerja yang 
inovatif dengan Desa Cicau yang akan berkembang ke dalam tahun-tahun mendatang; memanfaatkan 

standar baru Sistem Plambing Indonesia untuk membuat keuntungan secara bertahap untuk 

kesehatan masyarakat umum melalui desain dan pelaksanaan sanitasi yang lebih baik untuk semua.” 
 

Konferensi Pendidikan IAPMO Indonesia adalah acara penjangkauan publik yang dirancang untuk 
mensosialisasikan pentingnya sistem plambing yang baik dalam meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan warga negara Indonesia, menjaga lingkungan, dan meningkatkan perekonomian 
Indonesia. Acara ini diselenggarakan dalam memperingati Hari Plambing Dunia (11 Maret), 

kesempatan yang dirancang untuk mensosialisasikan kesadaran akan pentingnya plambing untuk 

kesehatan secara global. 
 
Berita lebih lanjut dan perkembangan pada CPC2017 akan tersedia di halaman Facebook Community 
Plumbing Challenge dan Twitter dengan mengikuti @CommPlumbing 

https://twitter.com/CommPlumbing
https://www.facebook.com/CommunityPlumbingChallenge/
https://www.facebook.com/CommunityPlumbingChallenge/
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Yayasan IWSH adalah organisasi sosial, dibentuk oleh IAPMO Grup.  

Untuk mengetahu lebih banyak tentang Yayasan IWSH dan proyek yang sedang berjalan, silakan mengunjungi situs 
kami di www.IWSH.org. 


