
Rangkuman paket program: Training untuk 
Trainer Ecobrick
Teknologi sederhana, solusi yang memberdayakan masyarakat atas sampah plastik

Dengan melatih trainer untuk menyebarkan ecobrick di komunitas Anda, gerakan perubahan 
bisa berjalan cepat. Anak-anak, laki-laki, perempuan akan berdaya untuk bertanggung jawab 
atas plastik yang mereka konsumsi, sebelum plastik berubah menjadi ‘sampah’. Jika membuat
ecobricks sudah mengakar, kesadaran lingkungan akan meningkat, perilaku konsumsi akan 
menurun, dan orang akan bergerak bersama untuk membuat proyek komunitas.

Ecobricks adalah botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah bukan biologis,
yakni  plastik.  Ecobrick  adalah  solusi  akar  rumput  atas  sampah  plastik.  Ecobrick
memberdayakan  individu  untuk  bertanggung  jawab  atas  sampah  mereka  dari
sumbernya.  Tekniknya  sederhana  dan  sangat  mudah,  karenanya  bisa  menyebar
dengan  cepat  melalui  jaringan  sosial  (komunitas,  desa,  sekolah,  dll.).  Proyek
komunitas  dengan  ecobrick,  baik  berupa  arisan,  pameran,  membuat  meja  kursi
bangku, alat permaian, membangun taman sekolah atau kebun sayur di lingkungan
perumahan,  akan  membawa  masyarakat  secara  bersama-sama  bergerak
membersihkan dan menghijaukan lingkungan. 

Russell  Maier  dan  Ani  Himawati  adalah  pemimpin  di  gerakan  ecobricks
global.  Mereka memiliki  pengalaman yang cukup luas dalam memobilisasi
dan menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa, kecamatan,
kota,  provisi,  dan  tingkat  nasional.  Meskipun  ecobrick  mampu  bergerak
sendiri  dengan  cepat,  Russell  dan  Ani  membantu  menanamkan  teknik,
pendidikan, dan koordinasi di tingkat komunitas dan kota secara langsung,
cepat, juga membantu mempertahankan penyebaran ecobrick. Dalam cara
ini, membuat ecobrick akan menjadi kebiasaan rumah tangga dan komunitas
dalam jangka  panjang.  Melalui  TOT,  Russell  dan Ani  melatih  calon trainer
ecobrick untuk memastikan bahwa penyebaran gerakan ini berjalan dengan
teknik dan metode yang tepat. TOT memberdayakan grup atau kelompok orang yang terseleksi, yakni wakil dari
komunitas atau sekolah atau pegawai yang bersemangat untuk melanjutkan memberikan workshop ecobrick ke
warga komunitas yang lebih luas di area Anda.  



Peserta TOT belajar langsung dalam tiga hari, menggunakan persentasi yang terus dikembangkan 
oleh Russell dan Ani dari ratusan training yang sudah dilakukan di banyak tempat dan negara. 
Training tiga hari akan meliputi empat area utama: Kenapa membuat ecobrick, Bagaimana membuat 
ecobrick, Bagaimana membangun dengan ecobrick, Bagaimana mengajak orang lain membuat 
ecobrick. Training berisi teori dan belajar praktek. Peserta akan siap untuk berkotor-kotor membuat 
ecobrick, membuat modules atau beberapa jenis bentuk bangunan sederhana, juga belajar praktek 
mengajar. 

Kenapa Ecobrick

• Fakta ilmu pengetahuan mengenai plastik
• Fakta mengenai pengelolaan sampah secara tradisional

dan daur ulang
• Bahaya plastik kalau plastik berserakan di lingkungan

Bagaimana membuat ecobrick

• Bagaimana mengepak atau mengisi botol dengan tepat
• Bagaimana mendata ecobrick yang sudah selesai
• Bagaimana menyiapkan komunitas membuat proyek

Bagaimana membangun dengan ecobrick

• Bagaimana menjalankan proyek komunitas
• Bagaimana membuat modules dari ecobrick
• Prinsip-prinsip membangun taman atau kebun dengan

ecobricks

      Bagaimana memimpin atau mengadakan workshop ecobrick
• Praktek memyampaikan presentasi workshop
• Langkah-langkah metode menggunakan presentasi

powerpoint ecobrick
• Menyampaikan dan menggunakan sumber-sumber yang

tersedia



Hasil capaian TOT:

• Tiga hari pelaksanaan training di lokasi Anda bersama tim calon trainer/pelatih
• Contoh kreasi ecobrick: contoh modules ecobrick
• Presentasi ecobrick dalam Bahasa Indonesia (diterjemahkan dalam konteks lokal) dan Bahasa Inggris –

bisa diedit sesuai kebutuhan 
• Buku panduan Visi ecobricks untuk para guru dan pemimpin komunitas dalam format PDF
• Akses ke file ecobricks.org, jadi Anda bisa membuat sendiri material publikasi Anda
• Rencana proyek dengan ecobrick
• Kunjungan ulang Russell  dan Ani dalam 3 – 4 bulan untuk melihat perkembangan proyek ecobrick:

membantu/melatih/mengarahkan  proses  pembangunan  dan  melaunching  atau  mengumumkan  ke
media

• Membantu membuat media rilis

Pilihan Web Aplikasi Ecobrick

Russell dan Ani mengembangkan web-based aplikasi yang siap digunakan oleh 
para trainer untuk mengikuti-menghitung kemajuan proyek ecobrick di 
komunitas. Aplikasi digunakan oleh tim trainer untuk mengecek, merekam atau 
mendata ecobrick yang dihasilkan. Aplikasi ini bisa menunjukkan data statistic 
yang detail dari proyek. Calon trainer perlu belajar bagaimana menggunakan 
aplikasi. Lihat www.app.ecobricks.org sebagai contoh aplikasi yang sudah dibuat
untuk kota Yogyakarta. 

Pelajari lagi:

• Film documenter 10 menit penyebaran ecobrick di Filipina Utara Northern Philippines
• aca artikel mengenai penyebaran ecobrick di Jogjakarta, Indonesia
• Video pendek bagaimana membuat & menggunakan ecobricks modules
• Lihat www.ecobricks.org
• Lihat wikipedia article untok Ecobricks.

https://www.youtube.com/watch?v=Ynh0RYORsOM
https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-brick
http://www.ecobricks.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mbbbOPZoV-E
http://www.antaranews.com/berita/564495/yogyakarta-kembangkan-pengolahan-sampah-plastik-menjadi-bata?utm_source=fly&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=news


Tentang pelatih:

Russell Maier berasal dari Kanada, salah satu pegiat utama ecobrick global. 
Pendiri ecobricks.org dan the Global Ecobrick Alliance, Russell sudah terlibat dan 
mengawasi proyek ecobrick di Filipina, Nepal, Nicaragua, Indonesia dan beberapa
tempat lain, Dia juga penulis Buku Panduan Visi Ecobrick yang sudah 
diterjemahkan di dalam Bahasa Jepang, Spanyol, Indonesia, Nepal, Inggris, dan 
sekarang terus menyebar di lebih banyak Negara. Gerakan yang dimulai di 
Filipina, sekarang sudah menyebar dan terus berjalan di lebih dari 10.000 sekolah

dan seperempat juta murid terus membuat ecobrick setiap bulannya. 

Ani Himawati adalah seorang Antropolog Indonesia yang telah bertahun-tahun 
bekerja di pemberdayaan masyarakat di urban, kota, desa dan daerah-daerah 
terpencil di Indonesia. Bekerja dengan masyarakat di akar rumput, dengan LSM, 
nasional maupun internasinal, seperti PBB dan Bank Dunia, Ani terlibat di CDD 
atau program pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dari mulai 
merencanakan, mengelola, menjalankan, memonitor dan mensupervisi proyek 
mereka. Dia juga sudah terlibat di banyak kegiatan TOT, menyiapkan modul dan 

metode serta pelaksanaannya, di berbagai tingkat dan tipe masyarakat dalam proses gerakan sosial. 
Ani mulai bekerja dengan Russell di penyebaran ecobrick sejak 2015. 

Tertarik dengan TOT?
Hubungi Russell dan Ani. Kami perlu mengetahui dari Anda:

 Apakah Anda memiliki tim atau orang-orang yang siap jadi trainer?
 Berapa besar dan fokus dari kerja (area) atau jaringan Anda?
 Apa pengelolaan sampah yang sudah ada atau sudah dijalankan?
 Apa visi dan tujuan untuk penyebarn ecobricks di wilayah Anda? 



Biaya: 
Transport perjalanan ke lokasi (pulang pergi)

• Akomodasi dan konsumsi selama TOT
• Honorarium untuk pelatih (Rusell dan Ani)
• Biaya kunjungan follow up dalam 3 – 4 bulan

*Pengembangan web aplikasi – terpisah dari biaya TOT

Kontak:

vision@ecobricks.org
Phone/WA number:  
6281353444408 (Ani Himawati – kontak dalam Bahasa Indonesian) 
6281238554228 (Russell Maier – kontak dalam bahasa Inggris) 

mailto:vision@ecobricks.org

