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IAPMO dan PT IAPMO Group Indonesia Mengadakan Konferensi PendidikanTahunan yang 

Keempat 
 

Jakarta Selatan, Indonesia (31 Maret 2017) – Lebih dari 150 orang pada hari Kamis menghadiri 
Konferensi Pendidikan tahunan IAPMO Indonesia yang keempat, suatu acara yang bertujuan untuk 

mensosialisasikan pentingnya sistem plambing yang baik dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan 

warga negara Indonesia, menjaga lingkungan, dan meningkatkan perekonomian Indonesia. 
 

Konferensi ini dimulai dengan CEO IAPMO Grup GP Russ Chaney mengumumkan bahwa tahun ini Community 
Plumbing Challenge (CPC) akan diselenggarakan di SD Negeri Cicau 02 di Desa Cicau di Cikarang, Bekasi, Jawa 

Barat, Indonesia. Kegiatan ini akan disajikan dalam dua bagian - “Design Week” pada bulan Agustus dan 
“Konstruksi Week” pada bulan November. CPC 2017 akan disajikan oleh Yayasan International Water, 

Sanitation and Hygiene, bekerjasama dengan World Plumbing Council. 
 

Chaney menghadiri acara tersebut bersama dengan Shirley Dewi, Senior Vice President PT IAPMO Group 

Indonesia, dan Ken Wijaya, Executive Vice President PT IAPMO Group Indonesia. 
 

“Saya sekali lagi sangat senang dan merasa terhormat untuk merayakan Hari Plambing Dunia dengan rekan-
rekan kami dari BSN (Badan standardisasi Indonesia) dan Kedutaan Besar AS dan Departemen Perdagangan di 

Jakarta,” kata Chaney. “Perayaan Hari Plambing Dunia ini sekali lagi memberi kita kesempatan untuk 
menekankan pentingnya akses terhadap air bersih dan sistem sanitasi yang aman sambil memastikan dampak 

minimal pada lingkungan. Menjadi sesuatu yang menyenangkan melihat minat dan antusiasme yang ada di 

negeri yang berkembang ini dan untuk bekerja sama dengan beberapa pimpinan daerah dalam sistem air dan 
sanitasi. Kami juga senang mengumumkan bahwa Community Plumbing Challenge tahun 2017 akan dilakukan 

pada bulan November di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan International Water, Sanitation and 
Hygiene Foundation -. IWSH milik IAPMO” 

 
Juga di acara tersebut, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN, I Nyoman Supriyatna, 

menyerahkan sertifikat akreditasi IAPMO untuk ISO / IEC 17025 dan ISO / IEC 17065 dari Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) kepada Chaney. 

 

Supriyatna dan Brian McFeeters, Deputy Chief of Mission dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, juga diberikan 
kesempatan untuk pidato pembukaan pada konferensi, yang termasuk sesi pendidikan pada pentingnya sistem 

plambing yang baik; mengapa standarisasi sistem plambing itu penting; dan unsur-unsur teknis utama dari SNI 
8153:2015, Sistem Plambing untuk Bangunan - standar nasional untuk plambing di Indonesia yang dirilis pada 

bulan Maret 2015 sebagai bagian dari perayaan Hari Plambing Dunia - bersamaan dengan kebutuhan untuk 
membeli produk bersertifikat SNI. 

 
“Seperti kita ketahui, BSN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan IAPMO telah bekerja 

sama untuk mengembangkan standar SNI 8153:2015 untuk sistem plambing pada bangunan,” kata 

Supriyatna. “SNI 8153:2015 adalah komitmen kami untuk memastikan perlindungan dalam penyediaan air dan 
sanitasi, dan meningkatkan kesehatan warga.” 
 
“Departemen Perdagangan AS sangat senang dapat memfasilitasi bantuan untuk mendukung pekerjaan IAPMO 

di Indonesia, yang tidak hanya menyediakan warga negara dengan hak dasar air bersih dan sanitasi yang 
aman, tetapi juga menyajikan peluang ekspor bagi perusahaan AS,” kata McFeeters. 
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Staf IAPMO dan PT IAPMO Group Indonesia pada tahun ini merayakan Hari Plambing Dunia di Indonesia 

dengan mengunjungi lebih dari 200 anak-anak di panti asuhan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin, mengajar 

mereka tentang pentingnya plambing, sanitasi dan konservasi air. 
 

Konferensi Pendidikan tahunan IAPMO Indonesia Keempat disponsori oleh PT Surya Toto Indonesia, Viega, PT 
Tri Sinar Purnama, Wavin, Pralon, dan Ayooklik.com. 
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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. 

http://www.ayooklik.com/
http://www.iapmo.org/

