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Wavin hadir kembali di Indonesia dengan 

rangkaian solusi baru untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan dan masyarakat lokal 
Menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan komponen penting untuk 

pemulihan ekonomi, Wavin hadir kembali di Indonesia dengan meluncurkan solusi pipa dan fitting 

terbaru yang akan mendongkrak proses pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. 

INDONESIA, 18 AGUSTUS 2020 – Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara1, Indonesia adalah rumah 

bagi pesatnya pertumbuhan populasi perkotaan 2  dikelilingi oleh berbagai tantangan seputar sanitasi, 

pasokan air, urbanisasi dan keberlanjutan, yang kini diperburuk oleh pandemi yang tengah berlangsung. 

Dengan semakin mendesaknya ketersediaan sumber daya dan infrastruktur air, pemerintah Indonesia pun 

telah menerapkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti memberlakukan program 

nasional PAMSIMAS3 yang menyediakan akses terhadap air dan sanitasi bagi jutaan orang. Sejalan 

dengan upaya dan fokus Indonesia pada pemulihan terkait pengembangan yang berkelanjutan, Wavin, 

penyedia solusi bagi industri pembangunan dan infrastruktur terkemuka dunia, resmi hadir kembali di 

Indonesia dengan meluncurkan rangkaian solusi pipa dan fitting yang inovatif. 

Solusi Wavin yang mencakup perpipaan dan fitting serta pengaturan suhu ruangan dan saluran kabel akan 

diluncurkan dengan tema Warisan Masa Depan, yang bertujuan untuk membangun lingkungan yang lebih 

sehat dan berkelanjutan bagi generasi masa depan Indonesia. Dengan pemerintah Indonesia yang terus 

bergerak dalam memajukan pembangunan infrastruktur berskala besar4, termasuk memperluas sumber air 

bersih di Jakarta 5  guna mengendalikan potensi penyebaran COVID-19, solusi-solusi tersebut akan 

membantu kesiapan industri dengan menghadirkan alat-alat yang efektif, untuk pembangunan yang aman 

dan berkelanjutan. 

1 World Bank Indonesia Overview 
2 World Bank: Augment, Connect, Target: Realizing Indonesia’s Urban Potential 
3 World Bank: Adapting in the pandemic to provide water and sanitation to Indonesia’s rural poor
4 FitchRatings: Fitch Affirms Indonesia at 'BBB'; Outlook Stable
5 The Jakarta Post: Jakarta aims to reach 82 percent tap water coverage by 2023 



“Dengan semakin pentingnya akses terhadap air bersih dan kebersihan bagi masyarakat, Wavin 

berkomitmen untuk terus berinovasi guna membuat Indonesia tetap layak huni dan terpelihara,” kata Freek 

Crum, Presiden Wavin APAC. “Wavin berharap dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan, baik dari sektor publik, swasta maupun komunitas lokal, untuk membantu Indonesia 

mengatasi situasi wabah global.” 

Menyadari bahwa kualitas, keamanan, dan efisiensi merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan dan proses pemulihan ekonomi Indonesia, Wavin memperkenalkan rangkaian solusi 

yang dibuat secara khusus bagi pasar lokal Indonesia pada tahun 2020 ini, seperti: 

● Wavin SiTech+: Menghadirkan teknologi kedap suara yang optimal melalui pipa berlapis tiga, 
sangat ideal untuk bangunan bertingkat yang biasanya sensitif terhadap kebisingan seperti hotel, 
perkantoran, rumah sakit, panti jompo, dan perpustakaan. Dengan bobot 20% lebih berat, SiTech

+ merupakan sebuah terobosan yang mencetak standar baru di pasar. Bobot yang lebih berat 

artinya dapat mengurangi kebisingan dan lebih kokoh.

● Wavin AS+: Wavin menawarkan sistem pembuangan tanah dan limbah yang dapat meredam 
suara dengan kinerja terbaik di dunia. Selama lebih dari 30 tahun, Wavin AS+ telah menjadi 

pilihan pertama bagi para arsitek dan perancang sistem bangunan. Saat ini, Wavin AS+ akan 
menghadirkan peredam suara yang lebih baik serta cepat dan mudah untuk dipasang. Dengan 
segel birunya yang inovatif dan telah dipatenkan, Wavin AS+ bahkan tidak memerlukan pelumas.

● Wavin Tigris K5/M5: Inovasi “Pertama di Dunia” lainnya dari Wavin – yang mencetak standar baru 
sebagai pemimpin industri dengan memperkenalkan fitting pipa berlapis yang dilengkapi dengan 
Acoustic Leak Alert – sebuah sistem pendeteksi kebocoran terintegrasi yang dapat dengan 

mudah membantu melacak kebocoran dalam sistem pipa.

Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun dalam industri bangunan dan infrastruktur, serta kantor pusat Asia-

Pasifiknya yang berlokasi di Singapura, kembalinya Wavin di Indonesia menandai kelanjutan ekspansinya 

dalam melayani kebutuhan infrastruktur dan lingkungan negara-negara berkembang di kawasan tersebut, 

termasuk kantor lainnya di Tiongkok dan India. Di Indonesia, Wavin berkomitmen untuk berinvestasi pada 

pertumbuhan industri dan mengangkat talenta-talenta lokal sebagai tenaga kerjanya, serta menghadirkan 

berbagai inovasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasar. Wavin juga akan 

memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan dari sektor publik, kontraktor, dan para 

penyedia jasa pemasangan sistem pipa untuk membantu merealisasikan target pembangunan 

berkelanjutan Indonesia guna menyiapkan kota-kotanya dalam menyambut masa depan dan menciptakan 

bangunan-bangunan yang nyaman, bersih, aman, dan hemat energi. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk dan layanan Wavin, silakan menghubungi Adhel Heysa 

(adhel.heysa@wavin.com), atau Martha Aswini (martha.aswini@wavin.com). 
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Tentang Wavin 

Wavin adalah penyedia solusi inovatif untuk industri bangunan dan infrastruktur di berbagai benua. 

Didukung oleh pengalaman lebih dari 60 tahun, Wavin siap mengatasi berbagai tantangan terbesar dunia 

dalam penyediaan air, sanitasi dan kebersihan yang aman dan efisien, menciptakan kota-kota yang tahan 

terhadap perubahan iklim dan kualitas bangunan yang lebih baik. Di Wavin, kami berfokus untuk 

menciptakan perubahan positif di dunia dengan antusiasme kami dalam membangun lingkungan yang 

sehat dan berkelanjutan. Kami berkolaborasi dengan para pemimpin kota, insinyur, kontraktor dan 

penyedia jasa pemasangan pipa untuk membantu menyiapkan kota-kota dalam menyambut masa depan 

serta bangunan-bangunan yang nyaman dan hemat energi. Wavin merupakan bagian dari Orbia, sebuah 

komunitas perusahaan yang terikat dengan kesamaan tujuan: untuk memajukan kehidupan di seluruh 

dunia. Wavin memiliki lebih dari 11.500 karyawan di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang kami, silakan mengunjungi wavin.com. 

 

Untuk informasi dan kebutuhan media, silakan menghubungi: 

Angela Wu, Wavin APAC 

angela.wu@wavin.com  

Emiel van den Boomen, Wavin Global 

emiel.van.den.boomen@wavin.com 

 


