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PT. IAPMO Group Indonesia Menerima Akreditasi ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17065
Jakarta, Indonesia (23 Januari 2017) – Fasilitas Pengujian dan sertifikasi produk milik IAPMO Grup
di Indonesia, telah mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal
ini merupakan milestone setelah pembukaan fasilitas ini pada bulan Mei lalu. Fasilitas pengujian dan
kantor sertifikasi PT IAPMO Group Indonesia dengan teknologi terbaru ini terletak di sebelah timur dari
kota Jakarta di Lippo Cikarang, menawarkan jasa layanan pengujian dan sertifikasi bagi produsen
produk plambing dalam mendukung implementasi SNI 8153: 2015, Sistem Plambing untuk Bangunan,
yang dikembangkan dengan dukungan dari IAPMO menggunakan standar unggulan dari IAPMO yakni
Uniform Plumbing Code (UPC®).
"Saya ingin mengucapkan selamat kepada staf di Indonesia atas momen yang sangat penting ini," kata
GP Russ Chaney, CEO IAPMO Grup. "Akreditasi ini merupakan bukti kerja keras mereka, perhatian
terhadap detail, dan profesionalisme dalam melayani industri plambing Indonesia untuk kepentingan
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia."
SNI 8153: 2015 yang diterbitkan pada bulan Maret 2015 lalu ini mengantarkan era baru standardisasi
untuk plambing dari segi kwalitas produk dan juga instalasi untuk negara dengan populasi lebih dari
250 juta orang ini. Fasilitas PT IAPMO Group Indonesia ini menyediakan kesempatan kepada para
produsen lokal agar produk mereka bisa diuji dan dievaluasi untuk membuktikan pemenuhan dengan
persyaratan standar plambing ini.
"Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri konstruksi yang bertumbuh paling cepat di
dunia, pertumbuhan ini didukung dan terus meningkat melalui implementasi standar plambing nasional
yang memberikan sarana bagi produsen untuk membuat produk yang memenuhi persyaratan," kata
Ken Wijaya, Executive Vice President PT IAPMO Group Indonesia. "Fasilitas pengujian dan sertifikasi
kami di Cikarang yang telah terakreditasi ini memiliki peranan penting dalam proses tersebut."
KAN adalah lembaga non-struktural, yang didirikan melalui Keputusan Presiden pada tahun 2001 dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Indonesia. Badan ini bertugas menetapkan
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan
Standardisasi Nasional (BSN).
"Akreditasi adalah tulang punggung IAPMO Grup, baik itu pengembangan standar, pendidikan dan
pelatihan, sertifikasi manajemen sistem, atau dalam hal ini pengujian dan sertifikasi produk, karena
akreditasi memberikan kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang tinggi pada pasar," kata Shirley Dewi,
IAPMO R&T Senior Vice President PT IAPMO Group Indonesia. "IAPMO Grup berkomitmen untuk
memenuhi peraturan dan prosedur dalam mempertahankan akreditasi dan bangga bahwa fasilitas kami
di Indonesia telah memperoleh akreditasi."
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.iapmoindonesia.org. Untuk pertanyaan teknis, silakan
hubungi Bapak Satria Mangunkusumo di satria.mangunkusumo@iapmoindonesia.org atau +62-2185918872. Untuk pertanyaan umum mengenai layanan kami, silakan hubungi Ibu Umi Fadilla di
umi.fadilla@iapmort.org atau +62-21-85918872.
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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

