
Workshop Perkenalan Ecobrick
Memulai komunitas Anda membuat ecobrick dengan training terfokus
satu hari yang memberikan semua kebutuhan dasar. 

Membuat ecobrick itu mudah, tetapi penting untuk memulainya dengan 
benar. Karena ini adalah kebiasaan jangka panjang untuk Anda, rumah 
tangga Anda dan komunitas Anda, untuk terus melakukannya. Dalam 
ratusan workshop di seluruh dunia, kami mengembangkan workshop 
satu hari untuk membuat komunitas, desa, sekolah, organisasi dan 
perusahaan Anda melakukan ecobrick dengan benar.   

Training ecobrick menekankan bukan hanya bagaimana membuat ecobrick, tetapi mengapa. Akar
masalah polusi plastik seringkali terabaikan. Sebagian besar orang tidak sadar akan kenyataan 
mengenai industri plastik dan segala seluk beluknya. Dengan menggunakan ‘opensource’, 
sumber-sumber material yang terbuka dengan berbagai
bahasa dari Aliansi Ecobrick Global, presentasi multi media
interaktif yang kami siapkan akan mengajak peserta belajar
mengenai ilusi plastik ke solusi yang mendalam. Peserta akan
belajar bagaimana membuat ecobrick yang benar dan tepat
dan menggabungkan ecobrick menjadi modules atau menjadi
beberapa bentuk serba guna. Trainer kami akan memberi
arahan bagaimana memobilisasi jaringan Anda untuk
melakukan proyek komunitas dengan ecobrick. 



Tujuan kami adalah membekali Anda dan komunitas Anda menjadi 
berdaya dalam membuat ecobrick. Sekali kita melakukan, Anda akan 
mendapatkan semua yang diperlukan dan siap beraksi. 

Bentuk/paket

 1.5 jam teori dan diskusi interaktif mengenai plastik dan lingkungan
 1 jam membuat ecobrick
 1 jam istirahat (makan siang) – sesuai dengan pihak penyelenggara
 1 jam melanjutkan membuat ecobrick dan membuat modules (bentuk gabungan 

ecobrick yang serba guna)
 .5  jam penutupan (kesimpulan) dan mendiskusikan kemungkinan proyek komunitas 

dengan ecobrick. 

Materi yang harus disiapkan

Anda perlu mempersiapkan materi dan sumber-sumber berikut untuk workshop:

 Ruang yang cukup lapang untuk melakukan workshop
 Ada tempat yang yang terbuka untuk praktek ecobrick
 Proyektor dan layar/screen
 Tongkat kecil kayu atau bamboo untuk semua peserta
 Plastik dalam jumlah yang banyak: satu peserta akan membutuhkan se-tas besar plastik
 Satu botol plastik untuk setiap peserta – (merek yang sama)
 Gunting dan cutter
 Tembakan lem silicon (lem kaca) dan satu atau dua tube lem kaca
 Pilihan: Anda bisa mengunduh dan mencetak Panduan Visi Ecobrick untuk peserta 



Ecobrick menjadikan Anda dan komunitas Anda menempatkan 
sampah plastik untuk digunakan secara local. Tingkatkan kesadaran 
lingkungan di komunitas Anda dan perhatikan bagaimana sampah 
berangsur menghilang. 

Trainer: Tariner kami sudah lulus TOT ecobrick dan siap untuk memberikan training atau 
workshop ecobrick dengan benar. Kami akan menghubungkan Anda dengan trainer yang tepat 
atau menggunakan Peta Ecobrick untuk menemukan trainer yang dekat dengan lokasi Anda 
(masih dalam pembangunan). Workshop berjalan sempurna dengan dua trainer – khususnya 
untuk situasi multi bahasa. 

Bahasa: Saat ini workshop kami tersedia dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Dengan dua 
trainer, workshop bisa dilakukan dalam dua bahasa. 

Biaya:  Trainer kami professional, siap melakukan workshop
di waktu luang mereka. Kami memohon bahwa Anda bisa
menutup biaya teknis dan menyediakan honorarium untuk
dedikasi dan segala kemampuan mereka:

 Biaya tranportasi untuk trainer
 Biaya menginap semalam jika diperlukan 
 Honorarium paket workshop
 Biaya fotokopi untuk Sertifikat Ecobrick di akhir

pelatihan



Sumber

Semua sumber diambil dari Aliansi Ecobrick Global yang bisa diakses secara gratis. Sehabis 
workshop, segala buku panduan, presentasi, ilustrasi, dokumentasi dan animasi yang kami 
gunakan, gratis diunduh; difotokopi, dibagi dan bahkan diterjemahkan untuk diadaptasi atau 
disesuaikan konteks. Lihat: www.ecobrick.org

Workshop lanjutan Training of Trainer

Sesudah beberapa bulan dari workshop, ketika kegiatan ecobrick
sudah lumayan dikenal dan berjalan di komunitas Anda dan ketika
penggunaan ecobrick sudah menjadi kebutuhan, kami menawarkan
TOT seminar (Training of Trainers). Ini adalah tiga hari training yang
didisain untuk memberdayakan para pegiat masyakarat untuk
membawa ecobrick ke lebih banyak komunitas dan lebih meluas: ke
sekolah-sekolah, seluruh kawasan kota, seluruh kawasan
kecamatan, ke perusahaan-perusahaan, ke desa-desa, atau ke
organisasi-organisasi misalnya jaringan bank sampah tingkat kota,
di area Anda. TOT ecobrick berjalan sangat tepat untuk peserta yang
sudah memiliki pengalaman membuat ecobrick, para pegiat
masyarakat atau pemimpin kelompok/guru. Trainer akan menerima
sertifikat dari Aliansi Ecobrick Global. 

Contact

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi kami di: vision@ecobricks.org 

http://www.ecobrick.org/
mailto:vision@ecobricks.org

