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Ketika plastik berserakan, diba-

kar atau dibuang sembarangan, 

mereka meracuni Tanah, Udara, 

dan Air. Ketika kita menyimpan, 

memisahkan dan mengepak plas-

tik ke dalam botol, kita dapat 

membuat bata-bata bangunan 

yang dapat digunakan berulang-

ulang. Bersama-sama, kita dapat 

membangun ruang hijau yang 

memperkaya masyarakat dan 

lingkungan kita. 
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PrinsipPrinsipPrinsip---prinsipprinsipprinsip   

Buku ini adalah pendamping lanjutan dari Panduan Visi Ecobrick 

yang memperlihatkan bagaimana sekolah, komunitas atau rumah 

tangga dapat menjadi penggerak untuk mengubah sampah mereka 

menjadi bata-bata Ecobrick. Begitu memulai membuat Ecobrick, 

hasil nyata, sederhana, dan praktis diperlukan untuk menjaga mo-

mentum. Dalam panduan ini Anda akan belajar melakukannya dan 

lebih banyak lagi! 

 

Membuat Ecobrick adalah cara baru membangun. Anda tidak perlu mempeker-

jakan kontraktor untuk melakukan ini! Ada tiga prinsip dalam konstruksi botol: 

Panduan Visi 
Ecobrick dapat 
diunduh secara 
gratis di 

www.Ecobricks.org 

1. Cradle to Cradle:  Rencanakan akhir dari konstruksi Anda 

dan kehidupan berikutnya bagi bata-bata Ecobrick Anda. Pas-

tikan tiap elemen dapat kembali ke alam atau didaur ulang.   

 

2. Kolaborasi:  Konstruksi Ecobrick dimotori oleh kolaborasi. 

Tiap elemen konstruksi cukup sederhana bagi anak-anak dan 

dapat didelegasikan kepada para peserta kolaborasi dalam 

jumlah tak terbatas. 

 

3. Gunakan yang Anda punya:  Gunakan sumber-sumber daya 

yang tersedia di sekitar Anda. Improvisasi adalah kunci dalam 

konstruksi botol ini.  

Hati-hati!   
Menggunakan 
semen untuk 

membangun dengan 
bata-bata Ecobrick 
menghasilkan struktur-
struktur yang, saat su-
dah habis masanya, 
akan meretakkan dan 
merobek bata-bata 
Ecobrick! Ini artinya 
seseorang di masa de-
pan terpaksa harus 
membereskan 
kekacauan besar.  
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KolaborasiKolaborasiKolaborasi---kolaborasikolaborasikolaborasi   
Ruang HijauRuang HijauRuang Hijau   

Permakultur secara luas 
dianggap sebagai 
penyelamat kemanusiaan 
yang berkelanjutan— 
sekaligus topik penelitian 
penting untuk para siswa. 

Jadi apa yang akan Anda buat dengan ratusan bata Ecobrick 

Anda? Kemungkinan besar bata-bata Ecobrick Anda berasal 

dari ratusan orang. Mari merancang sesuatu yang dapat 

digunakan dan bermanfaat bagi mereka semua. Bata-bata 

Ecobrick ideal untuk membuat ruang-ruang hijau: kebun, 

taman bermain, dan sesuatu yang kami sebut “hutan ma-

kanan”. Membuat sesuatu seperti ini akan memperkaya 

komunitas Anda dalam jangka waktu panjang. 

 

Menyantap makanan sehat dan mengalaminya adalah dua hal yang ber-

beda. Belajar bercocok tanam makanan sendiri secara langsung adalah 

keterampilan paling berharga  yang dapat kita bagikan kepada gen-

erasi berikutnya. Bercocok tanam swasembada untuk pribadi maupun 

komunitas penting untuk melestarikan biosfer Bumi demi generasi-

generasi penerus. 

 

Tinjau kembali visi-visi yang telah dibuat siswa-siswa Anda pada bata-

bata Ecobrick mereka. Cari ruang terbuka dan biarkan siswa-siswa Anda 

memvisualisasikan bagaimana mereka dapat mewujudkan visi-visi hijau 

mereka. Tuangkan dalam sketsa. Hitung berapa banyak bata Ecobrick, 

pasir, semen, tanah liat, kompos, tanah, serta jenis tanaman dan pohon 

yang akan Anda butuhkan. Ajak dan beri inspirasi komunitas Anda lewat 

visi yang menggebrak! Dengan visi ruang hijau jernih yang bermanfaat 

bagi semua, setiap orang, mulai dari para siswa dan staf hingga para 

guru dan politikus setempat, akan bersatu untuk mewujudkannya. 

Apakah di sekitar 
sekolah atau komunitas 
Anda kotor? Pastikan 
Anda memotretnya! 
Sebulan setelah memulai 
pembuatan bata-bata 
Ecobrick, komunitas 
menyaksikan perbedaan 
drastis! Dalam waktu 
cepat sudah sulit meng-
ingat kondisi awalnya. 

Di Afrika kotoran sapi 
ditambahkan ke dalam 
lempung jerami agar se-
makin awet, sementara di 
Missouri, AS, 
menggunakan surai kuda. 
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 DasarDasarDasar---dasar dasar dasar    
KonstruksiKonstruksiKonstruksi   

Beberapa sekolah meminta 
para siswa mereka membuat 
bata sesuai warna pakaian 
leluhur komunitas mereka. 
Bangku dan tembok dapat 
dibuat menggunakan pola-

 Gunakan botol bermerek atau berukuran sama. Botol ukuran 1,5L menghasilkan bangku
-bangku yang kuat. Botol 600ml menghasilkan petak kebun yang bagus. Botol yang lebih 

kecil menghasilkan tembok yang kokoh. Meng-gunakan botol berukuran sama pada tiap 
konstruksi akan menjadikannya rapi, kokoh, dan menimalisasi  campuran semen. 

 Pastikan bata-bata Ecobrick Anda benar-benar siap pakai: gunakan hanya botol-botol 
yang terkemas padat. Ecobrick yang dirusak tikus atau tidak terlihat terlalu cantik 
sebaiknya digunakan untuk fondasi semen lapisan terbawah. 

 Konstruksi bangku sederhana dari botol yang keras tidak membutuhkan batang-batang 
baja. Untuk tembok setinggi lebih dari 5 tingkat, pertimbangkan untuk menambahkan 

batang-batang baja secara horizontal. 
 Simpan bata-bata Ecobrick dengan menumpuknya menempel ke dinding. Pisahkan 

sesuai warnanya. Hindari menyimpannya dalam karung agar tidak dirusak tikus. 

 Bata-bata Ecobrick disusun horizontal dalam formasi kuadrat atau heksagon. Pilih pola 
yang paling sesuai dengan tujuan Anda: 

Tahukah Anda bah-
wa bata-bata Eco-
brick dapat menga-
pung? Plastik tidak 

serapat air, maka sekalipun 
berlubang bata-bata Eco-
brick dapat terus menga-
pung. Nah, siapa yang akan 
membuat perahu Ecobrick 
pertama? 
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Proses membangun Ecobrick itu mudah, tidak mahal, 

dan menyenangkan. Menggunakan teknik bangunan 

lempung kuno bangsa Spanyol dan Igorot, kita dapat 

membuat semen lempung jerami. Siswa-siswa sekolah 

dasar sekalipun dapat membuatnya dengan 

menggunakan sumber-sumber daya organik di seki-

tarnya. Karena bangku dan taman bermain bersifat non

-struktural, pembuatannya dapat dijadikan pengalaman 

belajar teknik membangun dengan lempung jerami 

tanpa risiko. 

 

Lempung jerami adalah sejenis semen organik. Dikenal juga se-

bagai adobe, bahan bangunan kuno ini telah digunakan selama be-

rabad-abad di seluruh dunia untuk mendirikan bangunan-

bangunan indah yang dapat dihuni dan tahan lama. Semen ini dibu-

at dengan mencampur tanah liat, pasir, dan jerami (atau penguat 

berserat kuat lainnya). Tanah liat merah dan cokelat pucat yang 

ditemukan di pegunungan ideal untuk dibuat lempung jerami. 

 

Kita menggunakan lempung jerami sebagai semen di antara bata-

bata Ecobrick. Lempung jerami akan bertahan berabad-abad, na-

mun masih dapat luruh dan melepaskan bata-bata tersebut dalam 

keadaan utuh saat dihancurkan. Ini nyaris mustahil pada semen 

yang runtuh dalam wujud keras dan tajam— bata-bata Ecobrick 

akan robek sebelum dapat dilepaskan dan salah satu keturunan 

kita terpaksa menghadapi kekacauan yang lebih besar. 

Perkenalkan: Perkenalkan: Perkenalkan: 
Lempung JeramiLempung JeramiLempung Jerami   

Bata-bata Ecobrick disusun 

secara mendatar pada se-

men lempung jerami. Hasil-

nya hampir tiga kali lebih 

tebal dibanding tembok se-

men biasa dan, seperti 

bangunan-bangunan 

Spanyol yang berusia ber-

abad-abad— kokoh. Semen 

harus menutupi seluruh 

Ecobrick, dengan pengecua-

lian permukaan tutup dan 

pola bunga pada dasar bata 

jika diinginkan, sehingga 

terlindung dari sinar UV dan 

elemen-elemen dalam bata 

tahan lama. 

Pembuatan dan pengiriman semen 
menghasilkan 8% emisi gas rumah 
kaca dunia. Bangunan semen biasa 
hanya akan berdiri selama 80-100 
tahun. Berbagai bangunan lempung 
jerami telah berdiri selama ribuan 
tahun. 
Ingat: Solusi nyata berasal dari 
kesadaran yang lebih tinggi dari-
pada kesadaran yang menyebabkan 
masalah pada awalnya. 
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 Menyusun Ecobrick dengan Lempung Jerami 
EcoBricks.org 
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Membuat Lempung Membuat Lempung Membuat Lempung 
JeramiJeramiJerami   

Campuran, rasio, dan resep lempung jerami berbeda jauh 
pada satu wilayah dari wilayah lainnya, tergantung pada 
tanah dan bahan-bahan yang tersedia di sekitarnya. Mem-
buat lempung jerami adalah penyeimbangan antara dua 
kutub: Tanah liat mentah akan retak saat kering. Terlalu 
banyak pasir akan membuatnya mudah luruh. Campuran 
lempung jerami yang tepat tidak akan retak atau luruh.  

 
Lempung jerami sederhana 
Untuk bangku dua atau tiga lapis sederhana, 
rasionya tidak terlalu penting. Sedikit retak 
atau luruh akan  diimbangi dengan lapisan 
luar semen Anda. Ini akan menghasilkan 
stabilitas struktural jangka panjang 
dan kedap  air. Gunakan yang terse-
dia— di beberapa tempat pasir mudah 
ditemui, di tempat lain lebih mudah 
tanah liat. Anda dapat dengan 
aman menggunakan perbandingan 
antara pasir dan tanah liat  mulai 
dari 4:1 hingga 1:4. 

 
Lempung jerami canggih 
Buatlah beberapa kue dadar! Anda tidak salah 
baca. Coba buat sedikit lempung jerami 
dengan beragam rasio antara pasir dan tanah 
liat setempat (tidak perlu pengikat untuk ini). 
Buatlah kue dadar seukuran kira-kira 3cm x 
15cm. Biarkan mengering di bawah sinar ma-
tahari dan siraman hujan. Setelah dua atau 
tiga hari, amati kue dadar Anda. Pilihlah 
rasio yang tidak luruh atau retak dan yang 
paling sulit retak. 

Pengikat Organik 
Banyak jenis bahan or-
ganik berserat dan dik-
eringkan yang dapat 
digunakan sebagai 
pengikat dalam lempung 
jerami agar tidak mudah 
runtuh.    

 Jerami/batang padi 

 Gabah atau serutan 
kayu panjang 

 Sabut kelapa 

 Jerami/batang gan-
dum 

 Ilalang 

Bola Lempung Jerami:  Campuran Terakhir 
Mengajak kelompok Anda membuat bola-
bola lempung jerami adalah cara yang ba-
gus untuk memastikan bahan-bahan 
tercampur merata (dan kerahkan tangan-
tangan yang bersemangat membantu!). 
Langkah ini bukan saja melibatkan semua 
orang ke dalam proses, namun juga memas-
tikan persediaan bola-bola dengan campu-
ran merata yang telah dipadatkan, siap 
digunakan kelompok penyemen. 
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 SaatnyaSaatnyaSaatnya   
Berkolaborasi!Berkolaborasi!Berkolaborasi!   

Pendahuluan Desain Ketua Kelas, OSIS, Klub Pecinta Alam 

 Membuat Ecobrick Seluruh komunitas 

Fondasi Menggali lokasi fondasi Ketua Kelas yang terlibat dalam desain 

 Mengumpulkan dan menyusun batu Siswa-siswa junior 

 Mencampur semen fondasi (8:1) Siswa-siswa senior 

 Menyemen fondasi (10cm) Siapa saja 

Lempung 
Jerami 

Mencampur lempung jerami dengan kaki Siswa-siswa junior, siapa pun! 

 Membuat bola-bola lempung jerami Siswa-siswa junior 

Penyemenan Menyusun lapisan Ecobrick Ketua Kelas 

 Menyemen Ecobrick dengan lempung jerami Siswa-siswa senior 

 Memadatkan lempung jerami hingga merata di 
antara bata 

Siswa-siswa junior 

Sentuhan Akhir Memecah ubin menjadi keping-keping beruku-
ran sama 

Siapa saja 

 Membuat pola ubin pada papan Sekelompok siswa senior 

 Mencampur semen halus (6:1) Siswa-siswa senior 

 Menambahkan semen lapisan terakhir Siswa-siswa senior, orang tua, guru 

 Menyusun pola ubin pada semen Kelompok Ubin 

 Membersihkan ubin dan Ecobrick dengan 
spons 

Siswa-siswa junior, siapa pun! 

Konstruksi Ecobrick dirancang untuk digerakkan oleh kolaborasi partisipasi 
penuh. Semua orang— dari anak-anak hingga dewasa dan lansia dapat berperan 
serta. Ada lima kategori pekerjaan. Delegasikan kepada kelompok-kelompok. Tiap 
kategori dapat dibagi menjadi kegiatan-kegiatan mikro yang dapat dilakukan ber-
barengan oleh hampir siapa saja. 
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Mempersiapkan TanahMempersiapkan TanahMempersiapkan Tanah   

Mempersiapkan tanah untuk kebun sama pentingnya 

dengan membuat kebun Anda. Anda dapat memulai jauh 

sebelum mulai menyusun Ecobrick. Lupakan pupuk 

kimia— alam adalah teman yang jauh lebih baik. Mulailah 

membuat lubang kompos. Mulailah mengumpulkan ko-

toran hewan, kulit telur, dan abu.  

 
Tanah yang kaya dan ramah tanaman adalah tanah yang dihuni 
mikroorganisme. Salah satu cara paling penting untuk memperkaya 
tanah Anda adalah dengan membiakkan mikroorganisme lokal Anda 
sendiri. Mudah dan gratis! 

 
Membuat Induk Mikroorganisme Lokal 
Letakkan sepiring nasi di hutan, kebun, 
atau udara terbuka. Tutupi supaya tidak di-
makan hewan atau menjadi basah, tapi 
terpapar udara dan mengumpulkan 
mikroorganisme lokal. Biarkan selama dua 
atau tiga hari. Bawa masuk. Biarkan selama 
dua minggu. Kumpulkan kapang dari nasi. 
Masukkan ke botol Coke 1,5L yang sudah 
dipotong. Isi setengahnya dengan air. Ma-
sukkan empat sendok makan tetes tebu atau gula tetes tebu (semakin 
gelap gulanya lebih baik). Tutup bagian atas botol dengan kertas dan 

karet gelang (agar tidak dilalati, tapi biarkan ada 
sirkulasi udara). Biarkan satu minggu lagi. 
 
Menggunakan Mikroorganisme Lokal Anda 
Ambil sesendok makan induk Mikroorganisme 
Lokal Anda. Tambahkan ke dalam seliter air. 
Kocok! Percikkan atau semprotkan pada tanah 
yang mengandung kompos dan kotoran hewan. 
Tambahkan induk Mikroorganisme Lokal Anda 
sesekali dengan  air dan gula.  

Pemerkaya Tanah 
Banyak hal yang dapat 
ditambahkan untuk 
memperkaya tanah agar 
baik untuk ditanami. 
Mikroorganisme Lokal 
akan membantu men-
gurai semua ini sehingga 
nutrisinya siap digunakan 
oleh tanaman Anda.  

 Kotoran ayam, babi 

 Bahan-bahan organik 
yang telah menjadi 
kompos 

 Kulit telur 

 Mikroorganisme Lo-
kal 

 Abu dari kertas atau 
kardus yang dibakar 

Hati-hati! 
Jangan gunakan 
tanah dari lubang 

pembakaran sampah un-
tuk kebun Anda! Tanah 
ini akan membuat tana-
man Anda tumbuh kuat, 
namun tanamannya akan 
menyerap molekul-
molekul beracun dari 
plastik, baterai, dan PVC 
yang beracun bagi kita. 
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WaktunyaWaktunyaWaktunya   
Bercocok Tanam!Bercocok Tanam!Bercocok Tanam!   

Bangku Bundar Herba atau Pohon Buah 

Malnutrisi adalah masalah besar di sekolah-sekolah. Aki-
bat pola makan rendah gizi dan tinggi gula, banyak siswa 
menunjukkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari 
pembusukan gigi hingga diabetes, yang menghalangi 
mereka berkonsentrasi di sekolah. Dengan menanam 
beraneka tumbuhan buah atau berdaun yang dapat di-
makan serta herba, kebun Anda dapat dikonsumsi oleh 
para siswa. Buah dan sayur yang baru dipetik ibarat pil vit-
amin–tapi jauh lebih baik! Herba menjadi sumber teh dan 
garnis yang mudah dan sangat sehat bagi staf. 

Tumbuhan Kaya Gizi yang Mudah 
Ditanam 
 Herba seperti Stevia, Kemangi, 

dan Mint 
 Blackberry, rasberi, stroberi 
 Tomat ceri, paprika  
 Pohon berbuah: Mangga, jambu 

biji merah, sirsak, dll.  
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Construction Destruction 
Modul HexBenchModul HexBenchModul HexBench   

Tahukah Anda? Botol 
Coke yang dibiarkan di 
bawah sinar matahari 

gurun Sahara akan terurai 
menjadi tumpukan partikel 
plastik hanya dalam waktu 

sebulan!  

Modul HexBench adalah hasil Ecobrick yang paling mudah. 

Dibuat dengan lem silikon sederhana, modul-modul ini ada-

lah perabot dalam ruang yang praktis dan awet. Modul-

modul ini dapat digunakan sendiri-sendiri sebagai tempat 

duduk atau digabung seperti LEGO untuk menghasilkan 

meja, tempat tidur, bangku, dan banyak lagi. 

Ecobrick tidak boleh dibiarkan 

di luar terpapar sinar mataha-

ri. Sinar UV lambat laun akan 

membuat botol plastik terurai. 

Setelah dua atau tiga tahun 

saja , botol yang getas akan 

retak dan meletus, mengeluar-

kan seluruh plastik yang telah 

kita kemas padat! 
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Construction Destruction 
Modul MD LegoModul MD LegoModul MD Lego   

Bayangkan bata-bata lego ukuran sesungguhnya yang 

dapat digunakan untuk membangun nyaris apa saja 

dalam hitungan menit. 

Modul Maier-Dieleman adalah konfigurasi geometris dari 
botol-botol bermerek sama yang menyerupai modul Lego. 
Dikenal secara singkat sebagai  “MD Legos”, modul-
modul ini dapat disusun dan saling terkunci secara hori-
zontal maupun vertikal. Bata-bata Lego ukuran 
sesungguhnya ini memungkinkan nyaris siapa saja mam-
pu mendirikan tembok, menara, istana, roket, dan banyak 
lagi, dalam hitungan menit. Ideal untuk sekolah dan ta-
man bermain, MD menciptakan dunia baru permainan 
interaktif komunitas. Para siswa dapat merasakan proses 
membangun dan kerja kelompok secara langsung yang 
belum pernah dialami sebelumnya. 

Para penggiat Ecobrick di seluruh dunia juga bereksperi-
men membuat patung, kebun, dan bahkan bangunan 
menggunakan modul MD. Anda tidak harus 
menggunakan Ecobrick karena rumus geometris MD ju-
ga dapat diterapkan pada botol kaca. 

Modul MD diciptakan oleh pemuka GEA, Russell Maier, 
dengan bantuan Andrew Dieleman. 

Untuk membuat modul MD, susun 16 Ecobrick dalam pola 
seperti di atas. Kami menyarankan penggunaan alat tem-
bak lem silikon untuk menempelkan botol-botol plastik 
atau kaca. Gunakan botol yang telah dipotong untuk 
menyangga botol yang terbalik selama proses pembuatan 
modul. 
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Cons
trucBebaskan Imajinasi!Bebaskan Imajinasi!Bebaskan Imajinasi!   

Dengan sedikit imajinasi, Ecobrick dapat digunakan untuk hampir apa saja 

Bata-bata Ecobrick dapat dihubungkan menggunakan ban karet, lem silikon, lempung jerami, dan semen* 
untuk membuat berbagai hal, mulai dari perabot, kebun, hingga bangunan-bangunan terstruktur. Kami 
pernah melihatnya digunakan sebagai tongkat pemukul baseball dan pin bowling. Di bawah ini beberapa 
contoh lain pemanfaatan Ecobrick di seluruh dunia. 

Tahukah Anda bahwa 
Ecobrick mengapung 
dengan sangat baik? 

Kami tidak sabar menunggu 
perahu dan pulau pertama 
Ecobrick. Sudahkah Anda 
melihat atau mengem-
bangkan penerapan yang 
berguna? 

EcoBlock 
Ditemukan oleh Ian Domisse, arsitek sekaligus penggiat Ecobrick di Johanesburg, 
Afrika Selatan, modul-modul sederhana ini hanya membutuhkan lembaran plywood 
untuk menyatukannya. 

 Kelebihan: Bagus untuk membangun struktur dalam ruang, seperti konser atau 

pameran, dalam hitungan menit. Dapat dibongkar dan disimpan dengan cepat. 

 Kekurangan: Tidak bisa terpapar cuaca secara langsung, namun dapat diplester 

hingga terlindung dengan bahan-bahan pelapis dinding. 

Metode Konstruksi Pura Vida Atlan 
Kombinasi struktur tiang dan palang beton tradisional dengan  Ecobrick dikem-
bangkan oleh gerakan Ecobrick Pura Vida Atlan di Guatemala. Kawat ayam digunakan 
di antara dua palang beton sehingga bata-bata Ecobrick dapat ditumpuk secara 
vertikal. Setelah ruang temboknya dipenuhi Ecobrick, kawatnya diplester dengan se-
men. Metode konstruksi ini diuji dan didukung oleh Designers Without Borders, 
NorskForm, dan INDIS.  HugItForward menggunakan metode ini untuk membangun 
sekolah-sekolah yang disubsidi relawan ekowisata. 

 Kelebihan:  Bagus untuk memanfaatkan sejumlah besar Ecobrick dalam pem-

bangunan suatu struktur. Metode silang antara konstruksi tradisional dan Eco-
brick. Bata-bata Ecobrick-nya dapat didaur ulang saat masa pakai bangunan habis. 

 Kekurangan: Menggunakan semen, baja, dan bahan-bahan non-lokal. Hasil 

strukturnya berkotak-kotak. Membutuhkan pendanaan dari luar. 

Penerapan-penerapan lain 
Dari tongkat pemukul baseball hingga perahu, bebaskan imajinasimu saat berkreasi 
dengan Ecobrick! 

http://www.hugitforward.org/
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Cons
truc

Panduan Visi Ecobrick diawali di desa-desa sederhana Cordilleras di Filipina Utara, di mana cukup 

jelas bahwa plastik tidak pantas berada di sungai, hutan, dan ladang. Panduan ini terwujud berkat 

sekelompok kecil pemulung- para guru, administrator, pemimpin, dan seniman yang memiliki se-

mangat untuk memastikan air, tanah, udara, dan tubuh kita bersih dan sehat. 

Ilustrasi 

Joseph Stodgel mendirikan 

festival Trash to Treasure di 

Afrika Selatan dan men-

dalangi Upcycle Santa Fe. 

Minatnya besar dalam 

membangun kesejahteraan 

komunitas melalui ilmu 

'sampah'.  

 

Russell Maier adalah desainer 

regeneratif yang tinggal di 

Ubud, Bali, Indonesia. Ia sangat 

terinspirasi oleh kehidupan 

berkesinambungan suku Igorot 

saat bermukim di tanah mere-

ka.  

Para Pemuka 

Tokoh-Tokoh 

Mr. Ecobrick & Keluarga 

didesain oleh ilustrator Manila 

yang gagah berani, El Tiburon 

Grande. Ia sangat bersemangat 

dengan proyek-proyek yang 

terkait dengan kebersinam-

bungan dan membantu 

komunitas.  

Irene Angway adalah guru 

yang menjadi administrator 

dan kemudian menjadi bas-

urera. Saat ini ia menjabat 

sebagai Koordinator Pen-

didikan Suku Asli di Mt. 

Prov.  

Sebarluaskan karya Anda!   

Buat seisi dunia terinspirasi! Sudahkah An-

da membuat sesuatu yang keren dengan 

Ecobricks? Bangku terkecil sekalipun atau 

perahu layar Ecobrick pertama, Anda dapat 

membantu menginspirasi orang lain untuk 

mengubah polusi mereka menjadi solusi. 

Tunjukkan karya Anda 

di www.facebook.com/ecobricks  

Buklet ini terwujud berkat orang-orang dan semangatnya—tidak 

ada campur tangan pemerintah, LSM, maupun perusahaan dalam 

rancangannya.  

Terjemahkan untuk kawasan Anda! 

Apakah komunitas Anda masih memiliki 

sampah? Dengan senang hati kami akan 

membantu Anda mengadaptasi Panduan 

VEB untuk kawasan dan bahasa Anda! Tim 

kami dapat menyiapkan berkas sumber Pan-

duan Visi Ecobrick bagi Anda untuk diter-

jemahkan dan disesuaikan dengan konteks 

kawasan Anda. 

Hubungi kami di vision@Ecobricks.org  

Penerjemah Bahasa Indonesia 

Nurkinanti Laraskusuma pensiun dari dunia desain grafis pada tahun 2006 un-

tuk meniti minatnya yang lain sebagai penerjemah sastra, yang telah ia tekuni 

sejak 2002. Bermukim di Bali, Indonesia, ia sempat menjadi relawan di green-

books.org selama 2 tahun (2014-2016).   

http://www.facebook.com/ecobricks
http://green-books.org/
http://green-books.org/
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Panduan Visi Konstruksi Ecobrick 
adalah kolaborasi opensource 

yang digubah oleh 
Global Ecobrick Alliance dan 

dibuat agar tersedia gratis untuk 
Anda dan seisi dunia.  

Unduh panduan ini dan banyak lagi di: 


