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Dokumen berikut menjabarkan kesepakatan antara Global Ecobrick Alliance (GEA) dan Pemerintah
Daerah Probolingo tentang pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan penghancuran Taman
Ecobrick Mandala (TEM) sebagai pertukaran atas layanan GEA untuk mengoordinasikan dan
membangun TEM, Pemerintah Probolinggo setuju untuk mengambil tanggung-jawab atas konstruksi
dan balok bangunan di dalamnya sesuai dengan prinsip dokumen ini.
PERHATIAN PENTING
Ecobricks mengandung dan mengamankan plastik. Ecobricks digunakan dalam konstruksi ini sebagai balok
bangunan dan sebagai alat untuk menyelamatkan dan mengikat plastik dari semua bentuk degradasi
sebagai layanan ekologi komunitas. Jika TEM dihancurkan oleh alam atau dengan niat risiko batu bata pecah
dan plastik yang lepas berisiko mencemari biosfer lokal. Jika JMEEP terkena panas atau api yang kuat, plastik
berisiko terbakar dan melepaskan gas beracun dan CO2.
KOMITMEN
Pembentukan TEM adalah layanan komunitas dan ekologi yang dilakukan oleh GEA dan Pemerintah
Kabupaten. Baik GEA dan Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk berupaya menjaga agar ecobricks
dan plastik tetap aman.
1.

Konstruksi
GEA memberikan konsep desain. Pemerintah Kabupaten menyediakan ruang dan parameter
untuk pembangunan TEM. Setelah desain dan ruang disetujui, GEA setuju untuk menggunakan
ruang ini, mengikuti parameter, dan setelah itu membersihkan dan menyusun kembali area
konstruksi. GEA akan sepenuhnya menyelesaikan konstruksi seperti yang diusulkan dalam
konsultasi awal.

2.

Pertukaran
GEA akan menyerahkan pembangunan, ecobricks di dalamnya, dan tanggung jawab untuk
ruang kepada Pemerintah. Pemerintah selanjutnya akan bertanggung jawab untuk
penyempurnaan ruang, pemeliharaan, perbaikan dan penghancuran.

3.

Peningkatan
Setelah selesai dan diserahkan oleh GEA, Pemerintah akan menyempurnakan TEM dengan
rumput, menanam di lingkaran tengah dengan pohon dan lansekap area dengan tepat. GEA
akan memberikan panduan tentang penanaman dan ruang taman

4.

Pemeliharaan
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TEM akan membutuhkan pemeliharaan taman. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas
ruang tersebut dan akan memeriksa statusnya secara rutin.
5.

Perbaikan
TEM akan membutuhkan perbaikan ketika rusak karena penggunaan, bencana, banjir, gempa
bumi. Pemerintah berkomitmen untuk perbaikan konstruksi yang sedang berlangsung secara
triwulanan atau rutin.

6.

Penghancuran
Pada akhir konstruksi (baik dari kehancuran yang disengaja atau alami), Pemerintah
berkomitmen untuk membongkar taman secara hati-hati, sehingga tidak membahayakan
integritas ecobrick. Ecobricks kemudian akan menjadi milik pemerintah untuk digunakan dalam
proyek-proyek lain sesuai pilihannya.

7.

Perjanjian dan Arbitrasi
a.

GEA dan Pemerintah sama-sama menyetujui ketentuan dan komitmen yang tercantum
dalam dokumen ini berkenaan dengan konstruksi, peningkatan, pemeliharaan,
perbaikan, dan penghancuran TEM. Bersama ini, perwakilan dari GEA dan TEM
menandatangani persetujuan dan komitmen mereka.

b.

Jika GEA atau Pemerintah gagal untuk mempertahankan komitmen mereka
sebagaimana tercantum dalam dokumen ini, keduanya harus mengirim perwakilan ke
pertemuan langsung di TEM untuk menyelesaikan masalah apa pun. GEA dan
Pemerinta berhak untuk mencari pihak luar untuk arbitrasi. Jika ini terjadi, baik GEA
dan Pemerintah harus menyetujui arbiter pihak ketiga sebelum pertemuan.
PERJANJIAN DOKUMEN LENGKAP

Perwakilan resmi berikut dari GEA dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menandakan
persetujuan mereka terhadap Perjanjian Program Katalis Global Ecobrick Alliance:
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