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Asrene®SP4808 Milik Chandra Asri Resmi Tersertifikasi SNI untuk Aplikasi Air Minum  

Chandra Asri Jamin Pasokan Bahan Baku Untuk Percepat Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 

 
Jakarta, 16 Januari 2023 – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), Perusahaan petrokimia 

terbesar dan terintegrasi di Indonesia, telah mendapatkan sertifikasi SNI 7593:2010 untuk  aplikasi pipa 

air minum untuk resinnya, Asrene®SP4808 jenis High Density Polyethylene (HDPE). Dengan 

tersertifikasinya Asrene®SP4808, Chandra Asri menjamin kualitas dan pasokan bahan baku untuk 

mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum. Hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap 

Pemerintah untuk merealisasikan target 30 persen akses air minum di tahun 2024 lewat pembangunan 

infrastrukur penyediaan air minum langsung ke rumah-rumah melalui sistem perpipaan. Pengunaan 

Asrene®SP4808 ini juga dapat membantu mitra industri hilir dalam memproduksi pipa air minum yang 

aman dan terstandarisasi sesuai persyaratan sertifikasi SNI 4829.1:2015 yang merupakan standar untuk 

pipa HDPE untuk aplikasi pipa air minum. 

  

Resin jenis HDPE ini merupakan salah satu material yang umum digunakan untuk memproduksi pipa 

dalam proyek sistem penyediaan air minum yang sedang digencarkan Pemerintah. Memiliki sifat elastis, 

pipa dengan material HDPE mampu mengikuti kontur dan pergeseran tanah sehingga meminimalkan 

resiko terjadinya kebocoran saat terjadi gempa bumi.  Sementara itu, Asrene®SP4808 unggul karena 

memiliki material dengan kekuatan jangka panjang terbaik di kelasnya dengan klasifikasi PE 100 

sehingga dapat memproduksi pipa berstandar mutu tinggi. Melalui sertifikasi SNI ini, Chandra Asri juga 

memastikan aspek kesehatan dan keselamatan pengguna akhir terlindungi karena resinnya telah lolos 

dari uji batas logam berat. 

 
 General Manager Technical Service and Product Development,  Supriyanto mengatakan, “Seiring 

dengan meningkatnya pembangunan akses air minum perpipaan ke rumah-rumah, kami turut 

berkontribusi dengan menyediakan bahan baku yang aman untuk kesehatan dan keselamatan 

masyarakat. Melalui sertifikasi SNI ini, kami menjamin produk kami, Asrene®SP4808, memiliki sifat 

kualitas material yang dapat digunakan untuk pipa bertekanan serta aman digunakan untuk bahan baku 

pipa air minum bagi masyarakat karena patuh pada pengaturan kandungan logam berat yang 

dipersyaratkan. Selain itu, karena diproduksi di dalam negeri, kami juga menawarkan ketersediaan 

pasokan bahan baku dan nilai rantai yang lebih terjamin kepada mitra pelanggan kami.” 

 



 

 

Hingga saat ini, Asrene®SP4808 telah dipercaya oleh banyak mitra produsen pipa HDPE untuk berbagai 

aplikasi produk hilir. Selain untuk jaringan distribusi air minum, resin HDPE ini juga digunakan untuk 

aplikasi jaringan pipa gas rumah tangga, pipa untuk sektor pertambangan, pipa fiber optic di sektor 

telekomunikasi, dan berbagai kebutuhan industri lainnya. Penggunaan produk Asrene®SP4808 di 

berbagai proyek infrastruktur di Indonesia juga dapat mendorong optimalisasi tingkat komponen dalam 

negeri (TKDN), sebuah program yang digaungkan Pemerintah untuk melejitkan daya saing industri dalam 

negeri, di tengah gempuran produk impor yang belum terstandarisasi SNI.  

 

*** 

Tentang Chandra Asri   
  
Chandra Asri Petrochemical adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang 
memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak 30 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:  
  
Chandra Asri  
Suryandi      Chrysanthi Tarigan     
Director of HR & Corporate Affairs    Head of Corporate Communications   
Telp : 021-530 5790      Telp : 021-530 7950   
Email : suryandi@capcx.com     Email : corporate.comm@capcx.com   
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