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PT. IAPMO GROUP INDONESIA DAN APPIN KAMPANYEKAN PENTINGNYA SISTEM
SANITASI DAN PLAMBING YANG BAIK
Jakarta, Indonesia (5 Juli 2018) - PT. IAPMO Group Indonesia, bekerjasama dengan Asosiasi
Plambing di Indonesia, APPIN, hari ini mengadakan acara untuk meningkatkan kesadaran akan
pentingnya sistem sanitasi dan sistem plambing yang baik, terutama untuk bangunan dengan kapasitas
besar yang digunakan oleh masyarakat umum seperti hotel, mal, bandara, dan restoran.
IAPMO juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk pemeriksaan aspek kesehatan bangunan dan perumahan tempat tinggal
terkait dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, IAPMO Man diperkenalkan sebagai
maskot IAPMO di awal acara. APPIN, sebuah asosiasi dengan anggota yang terdiri dari perusahaan
dalam industri plambing, diresmikan selama acara tersebut.
GP Russ Chaney selaku CEO dari IAPMO Grup membuka acara tahunan kelima, yang diadakan di
Grand Mercure Hotel di Jakarta juga dimeriahkan oleh penampilan dari para siswa SDN Cicau 02.
Melalui Community Plumbing Challenge 2017, SDN Cicau 02 menerima delapan toilet dan sebuah
fasilitas cuci tangan. Tahun ini, IAPMO juga memberi sekolah tersebut satu set sound system.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satunya
adalah air bersih dan sanitasi untuk semua pada tahun 2030. Ini membutuhkan investasi dalam
infrastruktur yang memadai, penciptaan fasilitas sanitasi yang aman, dan promosi kebersihan di setiap
tingkat.
Pada sesi pertama, pembicara dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Publik, dan BSN, badan standardisasi nasional Indonesia, membahas SNI 8153:
2015, Sistem Plambing pada Bangunan Gedung, sebagai salah satu alat yang akan digunakan dalam
mendukung SDG 2030. Sesi kedua dimulai dengan pembicara dari Badan Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK), Politeknik Negeri Jakarta, dan Universitas Indonesia yang membahas topik sistem
plambing yang baik di gedung-gedung. Diikuti dengan diskusi tentang praktik pada instalasi dan
pemeliharaan produk plambing untuk mendukung sistem plambing yang baik yang mencakup
perwakilan dari produsen produk pipa Rucika dan Pralon, serta Universitas Bina Nusantara.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah lima tahun acara, IAPMO dan APPIN mengatur beberapa
kegiatan yang disajikan sebagai seminar satu hari dengan pameran.
“PT. IAPMO Group Indonesia ingin orang Indonesia lebih memahami tentang pentingnya sistem
plambing yang baik, baik untuk konsumsi pribadi maupun kepentingan publik,”kata Ken Wijaya,
Executive Vice President PT. IAPMO Group Indonesia. “Sistem plambing juga berdampak pada
kesehatan dan keselamatan masyarakat. Inilah mengapa IAPMO berkerjasama dengan lembaga
pemerintah, industri dan institusi pendidikan untuk terus menciptakan kesadaran tentang pentingnya
standardisasi plambing. ”
“PT. IAPMO Group Indonesia sangat senang dapat menyelenggarakan seminar sehari untuk
memperingati World Plumbing Day 2018 sekali lagi, ”kata Shirley Dewi, Senior Vice President of PT.
IAPMO Group Indonesia. “Pada kesempatan ini, kami ingin pentingnya sistem plambing yang baik
untuk diingat melalui maskot IAPMO Man yang kami luncurkan pada acara ini. Selain itu,
penandatanganan MoU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga

membuktikan bahwa kami terus menggalang dukungan dari pemerintah sehingga semua warga negara
Indonesia dapat memiliki sistem plambing yang sehat dan aman. ”
IAPMO ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara tersebut, yaitu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Publik; Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; BSN; the Green Product Council Indonesia; dan
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Selain itu, terima kasih kepada perusahaanperusahaan berikut yang mensponsori acara: TOTO, AER, Viega, Rucika, TSP, Mitra 10, Pralon, Bintang
Sejati Prima, Fluidmaster, Ecosense, Moen, Bemis dan ayooklik.com.
International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) adalah organisasi global
dengan kantor pusat di Ontario, California - Amerika Serikat. IAPMO memiliki kantor cabang di
beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Cina, dan Indonesia dengan
keahlian utamanya dalam bidang pipa. PT. IAPMO Group Indonesia menyediakan layanan pengujian
untuk produk pipa yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. PT. IAPMO Group Indonesia benarbenar merupakan badan penilaian pihak ketiga independen independen yang menyediakan pengujian,
sertifikasi, inspeksi dan layanan pendidikan untuk industri pipa. PT. IAPMO Group Indonesia juga
menyediakan layanan serupa untuk bahan bangunan seperti gypsum, ubin keramik, dan cat.

###
Sponsor dari Uniform Codes, IAPMO — The International Association of Plumbing and
Mechanical Officials — bekerja sama dengan pemerintah dan industry demi mewujudkan system plambing dan
mekanikal yang aman dan sehat. Untuk informasi lebih detil tentang IAPMO, silahkan kunjungi www.iapmo.org

