


Memulai Berecobrick dengan Benar.

Ecobrick adalah solusi akar rumput yang kuat 
mengatasi plastik. Ketika diperkenalkan dengan 

benar, ecobrick bisa menjadi solusi Anda dan 
kelompok Anda untuk plastik. Dengan Workshop 

Perkenalan Ecobrick, Anda akan mempelajari 
prinsip, pengetahuan, dan teknik di belakang 

ecobricking dari Pelatih Ecobrick bersertifikat GEA. 
Ideal untuk sekolah, kelompok komunitas, bisnis, 

pemerintah, NGO, desa, kota. Workshop Perkenalan 
Ecobrick kami telah dirancang dari ratusan sesi 

untuk membantu Anda memulai berecobrick 
dengan benar.

Polusi plastik adalah salah satu krisis di zaman kita. Ecobrick adalah teknologi 
sederhana, solusi yang memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas 

plastik mereka sendiri. Ecobrick tidak membutuhkan mesin, keterampilan khusus, 
atau pendanaan, siapa pun di mana pun dapat melakukannya, mengemas botol 

dengan plastik untuk membuat balok bangunan yang berguna.



Ecobricking itu sederhana, tetapi penting untuk memulai 
dengan benar -- ini adalah kebiasaan jangka panjang 
yang Anda dan masyarakat Anda akan mulai. Jaringan 
pelatih GEA kami berpengalaman dalam 
memperkenalkan dan mengajari orang dengan semua 
praktik terbaik. Anda akan belajar lebih banyak dari 
sekadar mengepak plastik di botol! 

Workshop Perkenalan Ecobrick

Kami sangat bersemangat 
mengenai ecobrick – apalagi 
dengan Anda bergabung dan 
memperkuat gerakan dengan 
gairah Anda. Ecobrick bukan 
hanya cara merawat plastik, 
tetapi satu cara untuk bergerak 
bersama. Salah satu yang paling 
ampuh dari aspek Ecobrick 
adalah bagaimana kegiatan ini 
menyatukan kelompok dan 
komunitas. Ecobrick 
menggerakkan dan 
memperkuat kolaborasi sehat 
komunitas dan antar 
kelompok!

Workshop Perkenalan Ecobrick menekankan bukan hanya 
cara membuat sebuah ecobrick, tapi Mengapa. Polusi plastik 
dimulai dengan ketidaktahuan bagaimana cara kerja industri 
plastik dan bahaya racun dari plastik. Menggunakan open 
source (sumber terbuka), multi-bahasa dari sumber material 
dari Global Ecobrick Alliance, kami berusaha untuk yang 
pertama adalah meningkatkan kesadaran tentang plastik 
dan lingkungan.

Pelatih kami akan memimpin peserta, mengurai dan 
membahas ilusi plastik menjadi solusi mendalam, melalui 
presentasi kami, “Plastik, Lingkungan & Ecobrick”. Presentasi 
ini telah dikembangkan oleh puluhan ilustrator dan lebih 
dari ratusan pelatihan. Peserta akan belajar bagaimana 
membuat ecobrick yang benar dan bagaimana 
menggabungkan ecobrick bersama untuk membuat modul. 
Pelatih kami akan memandu Anda dalam memobilisasi 
jaringan untuk proyek komunitas ecobrick.



Pemberdayaan Melalui Pendidikan

Workshop kami dirancang dari dasar ke atas 
memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dan 
peningkatan kesadaran ekologis - yang menjadi 
kunci bertransisi dari ‘sampah’ dan plastik. Banyak 
dari apa yang kita bahas tidak pernah dibahas di 
sekolah atau dalam konteks yang lain dan ini 
menyulut banyak minat bagi para peserta.

Format agenda: 

● 1 jam Presentasi: Diskusi interaktif, teori dan pengetahuan
● 1 jam pembuatan ecobrick secara terpandu
● 45 menit Istirahat makan siang
● 1 jam Lanjutan ecobricking dan pembuatan modul
● 30 menit diskusi kesimpulan tentang kemungkinan proyek 

komunitas

Apa yang Anda dan kelompok Anda akan pelajari: 

Tentang plastik, kelebihan dan kekurangannya

● Tentang kekurangan industry daur ulang dan industri pengelolaan 
limbah

● Bahaya plastik ketika berada di lingkungan
● Prinsip-prinsip di balik ecobricking
● Cara membuat Ecobrick
● Menggunakan aplikasi GoBrik – mendata dan mendaftar ecobrick
● Cara membuat modul ecobrick – bangunan furniture sederhana



Semua Pelatih kami telah menjalani pelatihan 
sertifikasi pelatih yang mendalam dan tidak hanya 
terampil membuat ecobricks, tetapi lebih dari itu! 
Mereka akan dapat membimbing Anda dalam 
prinsip-prinsip dasar ecobrick, pembuatan 
ecobrick dan perakitan modul.

Temukan Pelatih dekat Anda.

Ada kemungkinan besar bahwa jaringan 
pelatih kami sudah terbentuk dekat 
Anda. Cari pada peta Pelatih GEA dan 
lakukan pemesanan pelatihan.

Optional:  Anda dapat mencetak 
Vision Panduan Ecobrick untuk 
peserta Anda bawa pulang bersama 
mereka.

Ecobricks.org/map

Cari di peta online 
kami untuk 

menemukan pelatih 
dekat Anda.



Bahan yang Dibutuhkan
Anda perlu mempersiapkan bahan-bahan berikut dan sumber 
daya untuk presentasi:
● Ruang besar dengan ruang terbuka untuk peserta
● Proyektor dan layar untuk presentasi
● Ruang terbuka semi outdoor untuk ecobricking
● Tongkat bambu atau kayu untuk semua peserta
● Plastik bekas yang kering dan relaif bersih yang banyak! 

Setiap peserta diminta seminggu sebelumnya untuk 
menyimpan plastik bekas mereka, membersihkan dan 
mengeringkan plastiknya dan membawa ke acar workshop

● Satu botol plastik kosong per peserta (semua sama merek, 
sama ukuran)

● Sejumlah gunting, satu pisau cutter
● Alat perekat silicon dan dua tabung lem silikon
● Terpal untuk menumpahkan plastik dan alas untuk bekerja
● Kipas angin (bila melakukan perekatan di dalam ruangan)

Peserta, Persiapan, dan Biaya
Pelatih Ecobrick dapat memimpin kelompok  yang terdiri 5 
hingga 100 dan lebih peserta - selama Anda dapat 
menyiapkan semua materi dan ruang yang dibutuhkan. 
Pelatih kami biasanya bekerja berpasangan, tetapi juga 
dapat memimpin workshop sendiri.

Biaya lokakarya yang kami 
sarankan berfungsi sebagai tolok 
ukur – final honorer pelatih 
disetujui langsung  di antara Anda 
dan pelatih. Kami menyarankan 
Anda menutupi biaya perjalanan 
mereka secara terpisah.
Pembayaran dilakukan langsung 
ke pelatih setelah workshop.

Biaya pelatihan yang kami sarankan 
di seluruh dunia selama setengah 
hari Workshop Perkenalan Ecobrick 
dengan 1-2 pelatih:

75$USD
5000 PHP
1,000,000 IDR
1000 ZAR
60  GBP
100 AUD
+ Perjalanan & Akomodasi

Makanan, Cemilan, dan Minuman
Melayani makanan selama lokakarya merupakan bagian integral 
dari pengalaman penyelenggaraan workshop. Karena makanan 
sering menjadi sumber plastik, kami meminta Anda memilih dan 
melayani dengan hati-hati makanan dan minuman di dalam 
workshop untuk tidak hanya menghindari plastik, tetapi untuk 
menyajikan makanan lokal dengan teknologi penyajian yang non 
plastik atau tradisional yang berbahan organic dan alami di 
wilayah Anda. 



Belajar Lebih Mengenai Ecobrick

Anda dapat mulai belajar sendiri semua hal-hal 
penting tentang ecobrick di www.ecobricks.org  
Daftar gratis untuk mendapatkan akses ke buku 
panduan kami dan PDF. Pelajari situs kami untuk 
melihat berbagai cara berecobrick yang digunakan 
oleh pelatih kami di seluruh dunia.

Tautan dan sumber daya lebih lanjut:
● Pelatih Ecobrick kami ditampilkan di CNN Indonesia
● Lihat 10 menit dokumenter spread of ecobricks in the

 Northern Philippines
● Baca artikel tentang 

spread of Ecobricks in Jogjakarta, Indonesia
● Lihat video singkat tentang Russell showing how to make

 ecobricks modules and use them
● Lihat situs web Ecobricks.org 
● Lihat peta interaktif GEA Trainers. kami.

Temukan Pelatih di Dekat Anda!
Kami membangun secara pelan 
dan pasti jaringan pelatih ecobrick 
bersertifikat di seluruh dunia. 
Gunakan peta interaktif kami 
untuk mencari pelatih di dekat 
Anda dan memesan Workshop 
Perkenalan Ecobrick.  

Tidak ada pelatih di dekat Anda? 
Pertimbangkan Program 
Pelatihan Ecobrick online baru 
kami. Lihat 
www.Ecobricks.org/trainings 
untuk kursus proifle PDF.

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


Kunjungi www.Ecobricks.org/trainings untuk 
program-program pelatihan kami lainnya. 

Hubungi kami di  jika Anda memiliki pertanyaan 
tentang Pelatihan Membangun dengan Tanah & 

Ecobrick untuk Pelatih.
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