


LANDASAN PROGRAM

Landasan pertama:

Article 6 of the UNFCCC: “Education, Training and Public Awarenes Calls on governments to 
educate, empower and engage all stakeholders and major groups on climate change related matters.”

Prinsip-prinsip utama edukasi:
− Country-driven approach
− Integration of activities into existing programmes and strategies
− A holistic, and systematic approach

Landasan kedua:

Program UN CC: Learn: A collaboration of 33 multilateral organizations to foster global knowledge 
sharing on climate change learning and to strengthen human resources, learning and skills development 
in Member States through country driven processes.

Sumber: Seminar UN CC: Learn - Supporting Human Resource and Skills Development for a Green 
and Climate Resilient Transition (Presented by Achim Halpaap, UN CC: Learn Secretariat, UNITAR - 
National Planning Workshop - 9 October 2012, in Jakarta, Indonesia) 

Landasan ketiga: 

Target UN CC: Learn: 
− Global Level: Enhance access to information, knowledge-sharing and development of learning 

materials
− National Level: Foster a strategic and results-oriented approach to climate change learning and 

skills development through national institutions/systems. 

Landasan Keempat: 

Cakupan program UN CC: Learn:
1. Knowledge Management and Networking
2. Development of a One UN Climate Change Training Package
3. Strengthening Human Resources, Learning and Skills Development in Partner Countries

Landasan kelima 

Prioritas Aksi UN CC: Learn

1. Strengthening Individual Capacities: Professional Learning and Skills Development, Public 
Awareness Raising

2. Strengthening Institutional Capacities to Deliver Learning: Sectoral Skills Development Strategies,  
Strengthening Capacities of Education and Training Institutions



EDUKASI PERUBAHAN IKLIM 
DAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN

HIJAUKU.COM - HIJAUKU MEDIA LESTARI

Pengetahuan menjadi prasyarat penting keberhasilan mitigasi dan adaptasi pemanasan 
global dan perubahan iklim di Indonesia. 

Achim Halpaap, UN CC: Learn Secretariat, UNITAR (United Nations Institute for 
Training and Research) menggarisbawahi pentingnya peran edukasi dalam meningkatkan 
wawasan mengenai perubahan iklim dan pemanasan global dalam  National Planning 
Workshop yang berlangsung baru-baru ini (9 October 2012) di Jakarta, Indonesia. 

Namun tantangan untuk melakukan edukasi perubahan iklim guna meningkatkan pemahaman 
sumber daya manusia menuju penerapan gaya hidup, pembangunan yang ramah lingkungan 
dan berkelanjutan sangat besar.

Tantangan tersebut meliputi sektor penyebab perubahan iklim yang beragam dari mulai 
pertanian, keuangan, transportasi dsb. Juga target edukasi yang berbeda-beda dari 
mulai dari siswa, mahasiswa, pegawai negeri sipil, pekerja swasta hingga masyarakat 
umum dan komunitas. 

Artikel 6 dalam UNFCCC: Education, Training and Public Awarenes menyeru pemerintah 
untuk melakukan edukasi dengan melibatkan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat 
agar mereka memahami konsep perubahan iklim dan pemanasan global dan mampu 
menerapkannnya dalam kebijakan dan gaya hidup sehari-hari. 

Hijauku.com - Hijauku Media Lestari menawarkan program pelatihan yang komprehensif 
mengenai perubahan iklim dan upaya beralih ke gaya hidup hijau dan pembangunan 
berkelanjutan. 

Dengan menggabungkan tiga sarana edukasi yaitu situs Hijauku.com - Situs Hijau 
Indonesia, program pelatihan dan aplikasi online (Kalkulator Hijauku dan Peta 
Hijauku), kami mampu memberikan edukasi dan pelatihan yang terintegrasi mengenai 
perubahan iklim dan pemanasan global menuju ekonomi hijau dan pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Hijauku Media Lestari telah menciptakan modul pelatihan perubahan iklim dan 
pemanasan global berbentuk multimedia (dilengkapi video dan aplikasi online) yang 
bisa diterapkan ke berbagai sektor dan target edukasi, mulai skala lokal maupun 
nasional. 

Program ini bisa diterapkan untuk industri pertanian, perdagangan, transportasi, 
kehutanan, pengelolaan limbah dengan berfokus memberikan pendidikan ke masyarakat 
untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka melakukan adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim. 

Modul lengkap Pelatihan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan dari 
Hijauku.com - Hijauku Media Lestari adalah sebagai berikut. 



BAB I. PENDAHULUAN
Dunia saat ini bergerak ke praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya 
pemerintah, perusahaan dan individu juga turut menjadi bagian dari gerakan dan 
peralihan ini. Hal ini dipicu oleh semakin banyaknya tantangan lingkungan disertai 
dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap alam.

Namun pemahaman individu dan organisasi mengenai gerakan hijau dan cara untuk 
terlibat di dalamnya masih sangat terbatas. Untuk itu pemahaman individu dan 
organisasi mengenai konsep hijau dan berkelanjutan harus terus ditingkatkan.

Banyak gerakan lingkungan yang masih bermain di permukaan tanpa mengetahui landasan 
strategis gerakan hijau di dunia. 

Upaya negara untuk beralih menuju praktik pembangunan yang berkelanjutan, bisa 
dipercepat dengan bantuan individu dan organisasi untuk melakukan aksi lingkungan.

Untuk itu, setiap orang harus memahami konsep gerakan hijau dan berkelanjutan ini. 
Diantaranya adalah konsep perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan memahami 
konsep-konsep ini setiap orang akan menyadari bahwa mereka bisa beraksi dan membuat 
perubahan. 

Dalam konteks perubahan iklim dan pemanasan global, setiap aksi individu di suatu 
negara akan berpengaruh individu di belahan dunia lain.

Dengan beralih ke praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan, pemerintah, 
perusahaan dan individu tidak hanya bisa meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan 
ekonomi namun juga memberi manfaat langsung bagi kesehatan lingkungan dan 
kesejahteraan masyarakat.

Manusia adalah mahluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 
Apabila mereka beraksi ke arah praktik yang ramah alam mereka bisa memengaruhi 
kelompoknya, memicu gerakan ini menjadi lebih berdaya.

Demikian juga dengan pemerintah dan perusahaan. Apabila pemerintah dan perusahaan 
menerapkan dan beralih ke praktik yang ramah alam mereka akan bisa beroperasi 
secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari gerakan ramah lingkungan dunia.

HIJAUKU MEDIA LESTARI

Hijauku Media Lestari adalah perusahaan ramah lingkungan independen yang bergerak 
memberikan edukasi dan pelatihan di bidang lingkungan sejak 2011. 

Hijauku Media Lestari memberikan edukasi dan inspirasi ramah lingkungan dari 
seluruh dunia secara online (melalui situs www.hijauku.com) maupun offline melalui: 
Green Corporate and Character Building - Integrated Environmental Awareness 
Workshop. 

Secara garis besar kami membagi materi Pelatihan Perubahan Iklim dan Peningkatan 
Kesadaran Lingkungan – menjadi enam modul. Semua dilengkapi video dan data-data 
terbaru yang mendukung:

A. Modul Dasar Gerakan Lingkungan Dunia
B. Modul Perubahan Iklim dan Pemanasan Global
C. Modul Inspirasi Gerakan Hijau dari Berbagai Negara
D. Modul Aksi Hijau dan Berkelanjutan bagi Pemerintah dan Perusahaan
E. Modul Pemberdayaan Diri ( Self Empowerment)
F. Sesi Green and Interactive Learning Tools 



BAB II. URAIAN

A. Modul Dasar Gerakan Lingkungan Dunia

Dalam modul ini peserta akan diberikan penjelasan mengenai latar belakang gerakan 
lingkungan dunia termasuk alasan mengapa dunia saat ini beralih ke konsep ekonomi 
hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan:

- Membuka wawasan mengenai ekonomi hijau
- Membuka wawasan mengenai pembangunan berkelanjutan
- Memahami landasan gerakan hijau dunia
- Memahami faktor-faktor utama gerakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat:

Pengetahuan dasar ini, bermanfaat untuk memerkuat landasan berfikir individu, 
pemerintah dan perusahaan untuk bergerak bersama dunia beralih ke praktik dan gaya 
hidup yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan 
berkelanjutan.

Materi:

- Konsep dasar ekonomi hijau
- Proses pembangunan berkelanjutan
- Mekanisme gerakan hijau dunia

B. Modul Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Dalam modul ini peserta akan diberikan pemahaman tentang konsep perubahan iklim dan 
pemanasan secara global. Peserta juga diberikan wawasan bagaimana kedua konsep 
tersebut memengaruhi berbagai macam sektor seperti pertanian, kehutanan, 
transportasi dsb, termasuk kaitannya dengan permasalahan lingkungan dan situasi 
kemanusiaan di berbagai negara.

Tujuan:

- Memahami konsep perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
- Memahami bagaimana konsep pemanasan global terkait dengan kondisi kemanusiaan.
- Memahami perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, secara lokal/nasional.

Manfaat:

Dengan memahami hal-hal di atas, peserta bisa memraktikkan pengetahuan mengenai 
perubahan iklim dan pemanasan global sesuai dengan sektor yang mereka tekuni untuk 
melakukan perubahan mulai dari yang sederhana mulai dari konteks individu, 
pemerintah hingga korporat.

Materi:

- Konsep Perubahan Iklim
- Konsep Pemanasan Global
- Pengaruh Perubahan Iklim dan Pemanasan Global di berbagai sektor 
- Membuka Wawasan mengenai Masalah Kemanusiaan
- Membuka Wawasan mengenai Masalah Lingkungan



C. Modul Inspirasi Gerakan Hijau dari Berbagai Negara

Peserta pada sesi ini peserta akan diajak mengetahui aksi dan inspirasi hijau dari 
berbagai negara. Aksi hijau ini sudah sangat maju, tidak hanya terbatas pada aksi 
menanam pohon atau mengelola sampah, namun sudah menjadi gaya hidup baru yang ramah 
lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan:

- Memahami gerakan ramah lingkungan yang terus berlangsung di berbagai negara
- Memahami bahwa gerakan lingkungan sudah menjadi bagian dari upaya individu, 
pemerintah dan perusahaan untuk bisa beroperasi secara berkelanjutan
- Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemerintah, karyawan 
dan perusahaan
- Memotivasi pemerintah, perusahaan dan karyawan untuk lebih efektif beraksi untuk 
alam dan menyelesaikan masalah lingkungan

Manfaat:

Peserta mampu menambah wawasan untuk merencakan aksi-aksi ramah lingkungan baru 
yang akan dibahas pada sesi berikutnya.

D. Modul Aksi Hijau dan Berkelanjutan bagi Individu dan Organisasi

Pada sesi akan dibahas mengenai aksi hijau yang bisa dilakukan oleh individu dan 
organisasi secara lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak yang 
maksimal bagi kebijakan, bisnis, masyarakat dan bagi lingkungan sekitar.

Tujuan:

- Meningkatkan efisiensi dan memerluas dampak gerakan ramah lingkungan yang 
dilakukan oleh individu dan organisasi.
- Memotivasi semua unsur di dalam organisasi atau perusahaan (mulai dari siswa, 
pengajar, pengambil keputusan, pegawai pemerintah atau swasta) untuk bersama-sama 
beraksi menerapkan perilaku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Membantu individu dan organisasi mengidentifikasi tantangan di lingkungan sekitar 
dan bagaimana bisa menjadi bagian dari solusinya
- Meningkatkan rasa tanggung jawab individu dan organisasi terhadap lingkungan dan 
masyarakat
- Meningkatkan inisiatif individu atau organisasi untuk menggunakan produk dan 
layanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
- Meningkatkan motivasi individu dan organisasi menerapkan prinsip dan gaya hidup 
yang hijau dan berkelanjutan

Manfaat:

Peserta mampu memahami aspek-aspek perubahan yang bisa dilakukan oleh individu dan 
organisasi menuju penerapan prinsip dan gaya hidup yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan.

Materi:

Memberikan panduan aksi-aksi ramah lingkungan yang bisa dilakukan oleh perusahaan 
yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.



E. Modul Pemberdayaan Diri ( Self Empowerment)

Dalam sesi ini, peserta akan diajarkan cara melakukan transformasi diri menggunakan 
pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk beraksi dan menerapkan gaya hidup hijau 
dan ramah lingkungan.

Tujuan:

- Memberikan panduan praktis aksi yang bisa dilakukan individu yang bermanfaat bagi 
alam sekitar
- Memotivasi individu untuk memerapkan gaya hidup ramah lingkungan mulai dari yang 
sederhana
- Memberikan pengetahuan dampak perubahan gaya hidup tersebut bagi organisasi, 
masyarakat dan lingkungan
- Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui aksi ramah lingkungan
- Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab individu atau organisasi terhadap 
lingkungan
- Meningkatkan produktivitas individu atau organisasi sejalan dengan diterapkannya 
program dan aksi yang ramah lingkungan

Manfaat:

Peserta siap menerapkan konsep ramah lingkungan dan siap beraksi hijau kapanpun, 
dimanapun sehingga mereka mampu memberdayakan diri mereka sendiri untuk memberikan 
manfaat bagi lingkungan dan organisasi mereka.

Materi:

- Memberikan panduan dan inspirasi ramah lingkungan sederhana yang bisa dilakukan 
oleh individu
- Melakukan program transformasi menuju pribadi yang ramah lingkungan 
- Membuktikan manfaat peralihan ke gaya hidup hijau pada sesi selanjutnya

F. Sesi Green and Interactive Learning Tools 

Peserta diajak untuk menggunakan aplikasi interaktif dan online dari Hijauku.com - 
Hijauku Media Lestari untuk membantu mereka membuktikan manfaat peralihan ke gaya 
hidup ramah lingkungan

Tujuan:

- Memotivasi peserta dengan cara yang menyenangkan dan mudah agar terus berkomitmen 
menerapkan gaya hidup hijau dan sehat.
- Menguasai cara penggunaan alat-alat tersebut yang bisa mereka manfaatkan secara 
gratis setiap hari di rumah, di komunitas maupun di kantor.

Manfaat:

Peserta bisa terus termotivasi untuk beralih ke gaya hidup sehat dan ramah 
lingkungan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan, 
organisasi dan pribadi masing-masing.



BAB III. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

1. Proposal ini berlaku hingga enam bulan sejak tanggal dikeluarkan.

2. Program yang akan dijalankan harus sesuai dengan General Term of Service.

3. Program yang diinginkan harus dipesan dalam bentuk tertulis sebelum dijalankan.

4. Semua materi yang pernah diberikan Hijauku Media Lestari dilarang untuk ditulis 
ulang, dijual, diberikan atau ditransfer kepada pihak lain tanpa persetujuan 
Hijauku Media Lestari dalam bentuk tertulis.

5. Hijauku Media Lestari berhak untuk menarik biaya penuh jika pembatalan acara 
tidak kami terima dalam tempo 20 hari sebelum acara berlangsung.

6. Hijauku Media Lestari berhak untuk membatalkan acara apabila terjadi hal-hal 
diluar kemampuan, seperti bencana alam dan lain sebagainya. Untuk kasus seperti ini 
akan ditawarkan waktu pengganti.

Term of Payment:

1. Tiket, transportasi dan akomodasi untuk trainer ditanggung penyelenggara apabila 
acara dilakukan diluar wilayah Jabodetabek.

2. Pembayaran harus diberikan kepada pihak Hijauku Media Lestari sebesar 50% dari 
jumlah total biaya yang telah ditentukan pada waktu konfirmasi atau 10 hari sebelum 
acara berlangsung dan sisanya harus diselesaikan sebelum acara pelatihan selesai 
melalui Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 305 01 000 69 005 atas nama CV. Hijauku 
Media Lestari.

Akomodasi:

1. Tempat penyelenggaraan acara;
2. Sound-system dengan dua in-put;
3. LCD & Screen
4. Copy Hand-out (Materi) training;
5. Tiket dan penginapan untuk 2 orang tim training (apabila training diluar 
Jakarta).

Contact Person:

Hizbullah Arief (+62 856 91 5881 91 atau +62 821 1496 7900)
Fahmi Yahya (+62 856 2882 272)

HIJAUKU.COM - HIJAUKU MEDIA LESTARI
Centerflix Boutique Office, Jalan Danau Toba 104, Jakarta Pusat




