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KEADAAN MULAI PULIH, ADHI TELAH
SEDIAKAN MODULAR SANITASI DI SEMERU
Tautan Foto : https://adhi.co.id/s/moboxadhi

Saat ini Bupati Lumajang Jawa Timur beserta Badan Penanganan Darurat Bencana (BNPB) telah
mengubah status penanganan kawasan kaki Gunung Semeru, yang semula fase darurat kini
memasuki fase transisi menuju pemulihan. Banyak hal telah dilakukan dalam rangka menaikkan
status di daerah Lumajang dan sekitanya tersebut. Beberapa di antaranya, yakni pembersihan
puing-puing, hingga penyediaan fasilitas umum untuk warga terdampak.
Salah satu fasilitas umum yang dihadirkan ADHI, ialah fasilitas sanitasi yang dibangun menggunakan
modular atau yang dikenal dengan MOBOX. MOBOX ADHI mampu memenuhi kebutuhan di tengah
daerah bencana yang sulit dijangkau dan penuh dengan keterbatasan. Kebutuhan ini meliputi,
toilet, tempat cuci tangan hingga kamar mandi, yang mampu membantu para pengungsi memenuhi
kebutuhan sanitasinya dengan layak. MOBOX dibangun di dalam kawasan pengungsian terpadat.
MOBOX kini telah berdiri di lokasi bencana yang terdampak paling parah. Titik-titik lokasi
pengungsian yang telah memiliki fasilitas sanitasi dari MOBOX, yakni Balai Desa Candipuro, Balai
Desa Pasirian dan Dusun Gentengan, Desa Condro. MOBOX mampu berdiri di lokasi tersebut
dikarenakan bahannya yang ringan dan pembangunannya yang mudah, sehingga mampu dikerjakan
dengan cepat tanpa bantuan alat berat.
Dalam peradaban era 4.0 ini, inovasi dalam dunia konstruksi sangat diperlukan. ADHI hadir sebagai
salah satu kontraktor yang memberikan terobosan bangunan yang mudah, cepat, dan murah,
dengan penggunaan modular. Penggunaan lainnya telah diterapkan pada pembangunan Direksi
Keet di Kawasan Industri terintergrasi JIIPE Manyar, Kota Gresik, Jawa Timur.
ADHI membangun Direksi Keet di area proyek pembangunan fasilitas EPC dari JIPE Manyar. Dalam
proses pembangunannya, ADHI telah membuktikan kecepatan dan kekuatan dari MOBOX, melalui
penghargaan yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai Pembangunan Kantor Sistem
Modular Tercepat tanpa Menggunakan Alat Berat di Indonesia. Gedung ini dibangun hanya selama
20 jam 21 menit 10 detik.
Keunggulan dari penggunaan modular ini ialah, berbahan dasar ringan, sehingga mampu dibangun
cepat dan dapat digunakan di area pembangunan manapun. Fasilitas yang tersedia di dalam
bangunan modular tidak kalah dengan gedung perkantoran lainnya. Fasilitas yang disediakan antara
lain, ruang meeting, ruang kerja, kamar mandi, pantry dan fasilitas kantor lainnya.
Tidak hanya kemudahan, namun juga kebermanfaatan yang maksimal yang ditawarkan oleh
MOBOX dari ADHI.
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Disclaimer:
Important Notice
▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta
isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang
mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan
perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat
data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang
muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
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Disclaimer:
Important Notice
This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its
contents June only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya
(Persero) Tbk.
This document June contain statements that projected hopes and expectations in the future, which
represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning.
The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing
risks and are subject to change at any time.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences
(including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any
reliance on or use of the content of this document.

