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Kantongi Sertifikasi SNI untuk Aplikasi Pipa Gas, Chandra Asri Siap Dukung Target 

Pemerintah Bangun 4 Juta Sambungan Pipa Gas Rumah Tangga di 2024 

 
Jakarta, 17 Mei 2022 - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), Perusahaan petrokimia terbesar dan 

terintegrasi di Indonesia, telah mengantongi sertifikasi SNI 8887:2020, sebuah standar bagi bahan baku aplikasi 

pipa gas untuk produk jenis High Density Polyethylene (HDPE), Asrene®SP4808. Melalui Asrene®SP4808, 

Chandra Asri berkomitmen mendukung target Pemerintah membangun jaringan distribusi gas bumi (jargas) 

untuk 4 juta sambungan rumah di tahun 2024 karena produk ini lebih efisien dalam biaya dan penggunaan 

bahan bakunya. Chandra Asri juga telah memberikan dukungan kepada mitra produsen pipa dengan memenuhi 

dokumen persyaratan mutu untuk pengujian SNI 8884-1: 2020, sebuah standar terkait pipa Polyethylene untuk 

aplikasi pipa gas. 

Asrene®SP4808 milik Chandra Asri ini merupakan material yang memiliki kekuatan jangka panjang terbaik di 

kelasnya dengan klasifikasi PE 100, lebih baik dibandingkan jenis material yang saat ini umum digunakan untuk 

aplikasi pipa gas, yaitu PE 80. Dengan keunggulan ini, produsen pipa yang menggunakan material PE 100 dapat 

menghasilkan produk pipa berdurabilitas tinggi dengan tingkat ketebalan (thickness) yang lebih tipis 

dibandingkan menggunakan material PE 80. 

General Manager Technical Service and Product Development, Supriyanto mengatakan, “Kami percaya produk 

PE 100 yang telah kami produksi dan telah memenuhi standar SNI untuk aplikasi pipa gas ini dapat membantu 

Pemerintah menyediakan pipa penyalur bahan bakar gas dengan kualitas yang lebih baik untuk masyarakat. 

Dengan menggunakan Asrene®SP4808, produsen pipa dapat menghemat sekitar 17% penggunaan bahan baku 

resin karena tingkat kekuatan materialnya yang lebih unggul dari PE 80. Dengan begitu, proyek pembangunan 

jargas ini dapat berjalan dengan lebih efisien dalam penggunaan bahan baku dan biaya.” 

Selain memberikan jaminan ketersediaan bahan baku karena dipasok secara domestik, penggunaan 
Asrene®SP4808 untuk aplikasi pipa gas juga dapat memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN), 
mengingat bahwa selama ini bahan baku resin yang digunakan untuk proyek jaringan gas berasal dari 100% 
impor. Oleh karena itu produk Asrene®SP4808 dapat menjadi solusi dari sisi teknis maupun komersial untuk 
membantu menyukseskan realisasi program strategis nasional, jargas untuk rakyat.  

*** 

Sekilas Chandra Asri  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang 
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 29 tahun dan mempekerjakan lebih dari 



 

 

2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang 
berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang. Sebagai Mitra Pertumbuhan, Chandra Asri 
berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperluas rantai nilai petrokimia domestik, 
dan melayani kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis dan terus berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi: www.chandra-asri.com.   
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
 
Suryandi, Director of Corporate Affairs and HR 
Telp: (62-21) 530 7950 | Fax: (62-21) 530 8930  
E-mail: suryandi@capcx.com  
 
Chrysanthi Tarigan, Head of Corporate Communication  
Telp: 0818-400-319 
E-mail: chrysanthi.tarigan@capcx.com atau corporate.comm@capcx.com  
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