


Ketika plastik dibuang, dibakar atau ditimbun, 
mereka meracuni bumi, udara dan air. Ketika 

kita menyimpan, memilah, dan ‘membungkus 
dalambotol, kita bisa membuat bata ecobrick 
yang bisa digunakan kembali. Bersama kita 
bisa membangun kawasan hijau yang akan 
menyuburkan lingkungan dan masyarakat.



Kapan kita  
menggunakan Plastik?



Kenapa kita 
menggunakan Plastik?



Apakah Plastik? Dari 
manakah Plastik?



Ke manakah plastik kita pergi?



Ke mana plastik kita pergi setelah 
semua itu? 

Plastik selama ini didaur ulang, dibuang, dibakar, atau terbawa air.



Bagaimana dengan 
Industri Daur Ulang?



Pada kenyataannya, botol 
akan didaur ulang menjadi 
jenis plastik yang tidak lagi 

bisa didaur ulang. 

Ada beberapa jenis dan tingkatan plastik. Ketika 
didaur ulang, plastik turun ke tingkat atau jenis 
yang lebih rendah.   

Semakin rendah jenisnya, 
semakin tidak berharga. 

Semakin berkurang nilainya, 
semakin susah untuk didaur 

ulang lagi. 



Proses daur ulang bukan proses yang 
sempurna seperti alam.

Di industri daur ulang, plastik berproses 
menurunkan level plastik menjadi jenis-jenis 
yang tidak lagi bisa didaur ulang dan berakhir 

di lingkungan/alam.  

Di lingkungan alam, segala sesuatu 
berjalan, berputar 100% berguna dan akan 

bermanfaat lagi. 



Apakah yang disebut Apakah yang disebut 
‘lingkungan’?‘lingkungan’?

Kenyataannya, setiap molekul plastik yang 
kita konsumsi berakhir di lingkungan.



Apa yang kita lihat di sini?





Apa yang kita lihat di sini?



( Lingkungan )



Plastik meracuni ekosistem sekitar kita.



Plastik, jika bertemu api, matahari, panas, 
akan menciptakan molekul beracun. 

Ingat bau plastik dibakar?



Ketika dibakar, plastik 
mengeluarkan molekul dioxin 
beracun yang akan dibawa oleh 
angin dan hujan dan kembali 
turun ke kebun, sawah, hutan, 
dan sungai.



Sinar UV dari matahari menyebabkan plastik rapuh menjadi 
plastik berukuran kecil-kecil. Tidak hilang. Tapi justru 

menyebarkan molekul beracun di lingkungan sekitar kita.



Ketika plastik memanas, itu juga mengeluarkan molekul 
beracun. Molekul itu berakumulasi di dalam air.



Molekul plastik tidak cocok dengan tubuh manusia. Molekul-
molekul itu membentuk dan memperbanyak estrogen yang 
dapat menyebabkan kelainan bayi, kangker, dan pelemahan 

tubuh-sel, organ, tulang, dll. Molekul-molekul ini berlipat ganda 
di dalam tubuh dan diturunkan oleh ibu hamil ke bayi-bayinya. 



Jadi, apa yang bisa kita 
lakukan? 



Kurangi konsumsi kita
Hindari plastik sebisa mungkin
Gunakan bahan-bahan yang terurai 

secara organik
Membuat ecobrick!



Ecobrick adalah satu solusi!

Belajar dari alam, ecobrick adalah 
bata bangunan yang dapat dipakai 
lagi dan lagi!



Bagaimana     
membuat  
ecobrick?

Membuat ecobrick cukup 
mudah. Tetapi harus mulai 
dengan benar. Ini adalah cara 
hidup dan kebiasaaan jangka 
panjang. Ecobrick pertama 
sangat penting! Ikuti petunjuk 
sederhana untuk membuat 
ecobrick yang sempurna. 



1

Kumpulkan, pisahkan, bersihkan, 
siapkan segala jenis plastik untuk 

membuat ecobrick.

Hanya plastik 
yang kering dan 

bersih



Pilih merk dan ukuran botol yang sama. Botol 
apa yang paling banyak di komunitas Anda?

Memiliki ecobrick dalam botol yang 
sama sebangun mempermudah 

dan memperindah hasil. 
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Gunakan tongkat kayu untuk memadatkan. Hindari besi, 
kaca, yang akan merusak botol. Hindari kertas dan sisa 

makanan yang akan terurai.
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Tidak besi       Tidak kaca     Tidak kertas    Tidak organik



Masukkan plastik lembut yang 
berwarna untuk dasar botol untuk 

membuat konstruksi bangunan 
ecobrick menjadi berwarna!
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Sangat penting untuk memastikan kualitas ecobrick. 
Timbang ecobrick Anda. Tolak ecobrick yang buruk atau 

tidak sesuai standar. 

0.33g/ml adalah kepadatan minimum ecobrick yang bagus dan 0.7 g/ml maximum.
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      Berat minimal =  Volume botol x 0.33



Data setiap ecobrik, 
ditulis manual dalam 
tabel, atau masuk ke 
GoBrik app. Cara ini 

adalah untuk 
menghitung 

perkembangan 
komunitas Anda.

Gunakan ’browser’ di smartphone Anda untuk 
mengunjungi www.gobrik.com

Pastikan 
memberikan 
label di setiap 
ecobrick: nama, 
tanggal, berat, 
nomor seri.

6



Bangun!
Jika sudah memiliki ecobrick cukup banyak, kita 
siap untuk membangun. Ecobrick dapat disusun 

menjadi module, untuk kebun, juga beberapa 
konstruksi bangunan.

modules
Dinding Bangunan Tanah



Ingin tahu lehih banyak mengenai ecobrick dan bangunan? 
Dapatkan semua gratis di 

www.Ecobricks.org



Terima Kasih

Bersama kita beranjak dari plastik
ke keharmonisan yang lebih hijau 
bersama siklus-siklus kehidupan.



Gambar Tambahan
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GoBrik adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mendata dan 
menghubungkan ecobrick Anda, untuk melihat perkembangan 

ecobrick sendiri dan komunitas.  

Daftar dengan Email
atau Facebook

Lihat data statistik ecobrick 
komunitas Anda

Masukkan data ecobrick 
Anda



GoBrik adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mendata dan 
menghubungkan ecobrick Anda, untuk melihat perkembangan 

ecobrick sendiri dan komunitas.  

Lihat data statistik ecobrick 
komunitas Anda

Mengelola PTR Mendapatkan BrikCoins



Pemanfaatan ecobrick paling gampang, cepat dan asyik 
adalah membuatnya menjadi gugusan modular. Dua jenis 

untuk yang mendatar, satu jenis yang untuk bangunan 
vertikal. Gugusan modular ini bisa menjadi dingklik, kursi, 

meja, panggung, bangku, dan lain-lain.  

Ecobrick Module



Ecobrick membantu kita, perusahaan dan 
organisasi untuk bertransisi menjauhi plastik. 
Kita bisa menghitung Plastic Transition Ratio 

kita setiap bulan. 

Transisi!



Ecobrick Samudera

Satu solusi untuk plastik besar dan kotor. 
Ecobrick ini dipakai untuk bangunan luar. 



Sign up to 
Ecobricks.org to 
create your free 
account— we’ll walk 
you through the 
process of setting up 
your PTR.  This will 
involve saving, 
cleaning, drying, 
storing then weighing 
your plastic 
consumption every 
month.  Don’t worry, 
our system will 
remind you and help 
you discern your 
numbers.



Penggunaan ecobrick terbaik adalah untuk 
membangun ruang hijau untuk komunitas. 
Menggunakan bahan material lokal (tanah 

lempung, pasir, jerami), komunitas bisa 
membangun area hijau yang cantik yang 

memperkaya lingkungan. 

Bangunan Tanah & Ecobrick
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