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Ecobrick adalah pengemasan botol-botol plastik sampai kepadatan tertentu 

menggunakan plastik bekas yang kering dan bersih untuk dijadikan blok bata yang 

dapat digunakan berulang kali (www.ecobricks.org). Pengenalan ecobrick melalui 

animasi, akan mampu menarik minat anak lebih tinggi dibanding belajar regular. 

Tahapan pembelajaran dari mulai tahap yang dasar yaitu pengenalan kemudian 

dapat dilanjutkan dengan materi-materi lain ke arah yang implementatif. Animasi 

adalah menghidupkan gambar yang mati, menggerakkan gambar yang diam. 

Penggunaan animasi dalam pembelajaran juga mampu meningkatkan pemahaman 

anak terhadap materi yang diajarkan 

 

Keberadaan limbah plastik yang sulit terurai menjadi pembicaraan hangat sejak beberapa 

dekade terakhir, karena jumlahnya yang semakin meningkat namun upaya mereduksi 

masih minim. Upaya paling fundamental sebenarnya adalah dengan mengurangi 

penggunaan plastik itu sendiri, sedangkan untuk mengatasi sampah plastik yang terlanjur 

digunakan ada beberapa teknik yang sudah dikembangkan, dan salah satu teknik terbaru 

adalah dengan Ecobrick.  

 

Pengelolaan limbah plastik sudah dimulai sejak akhir tahun 1990-an dengan adalah 

kampanye global untuk recycle, reuse, and reduce plastik (Sullivan, Rahman, &Pakhrasi, 

2014). Pada masa ini, sampah plastik dikurangi dengan misalnya dengan menjadikan 

sebagai wadah hidroponik, atau dilakukan proses recycle untuk mengubah sampah plastik 

menjadi bentuk yang juga berdayaguna, misalnya kantong-kantong plastik yang dilebur 

untuk dijadikan batu bata plastik (ini belum berkaitan dengan ecobrick).  Dari metode ini, 

ternyata ada dampak negatif yang dikhawatirkan bisa berdampak luas salah satunya 

adalah zat polyethylene di udara yang dihasilkan dari proses pembakaran pada saat 

http://www.ecobricks.org/


melebur plastik (Sullivan dkk, 2014), atau bisa merupakan potongan-potongan kecil 

sampah plastik yang tidak terpakai dan terbuang. 

 

Upaya untuk mereduksi polusi dari limbah plastik terus dikembangkan diberbagai aspek 

kemasyarakatan, sampai akhirnya ditemukan paradigma baru yang ternyata  bisa 

mengelola bahkan tanpa menambah dampak polusi dari limbah plastik. Teknik baru 

tersebut dikenal dengan istilah ecobrick . Istilah ini mulai dikenal sejak tahun 2010-an di 

Barat namun dengan target yang masih terbatas sehingga gaungnya di Indonesia baru 

terasa pada lima tahun berikutnya (Abdullah, 2016).  

 

Kenapa ecobrick perlu digaungkan? Pertama, limbah plastik adalah salah satu material 

yang saying untuk dirusak. Kedua, dengan ecobrick  akan mengamankan zat berbahaya 

dari plastik mencemari atmosfir. Ketiga, ecobrick menginspirasi kehidupan yang sadar 

lingkungan. Keempat, ecobrick  mampu memberdayakan rumah tangga, komunitas dan 

perusahaan (ecobricks.org). 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1. Botol Ecobrick 

    (Sumber : domarai.com) 

 

Ecobrick mengutamakan pengemasan plastik menggunakan plastik untuk dibentuk 

sedemikian rupa menjadi sebuah benda terpakai, dalam arti memanfaatkan sebanyak-

banyaknya limbah plastik. Bentuk-bentuk yang diadopsi antaralain meja, kursi, patung 

hewan. Kemunculan ecobrick mulanya hanya dengan mengemas botol-botol plastik 

kosong, namun saat ini sudah jauh lebih kreatif dengan menambahkan unsur warna ke 

dalam botol-botol tersebut.lewat guntingan-guntingan kemasan plastik dari kopi, coklat, 



minuman dan sebagainya. Keberadaan warna membuat tampilan hasil poduk ecobrick 

lebih menarik.   

 

Data statistik terakhir tertanggal 21 Februari 2020 menyebutkan bahwa saat ini ada 

63.339 ecobrick yang tercatat melalui 40.154 pegiat dari 149 negara. Hal tersebut juga 

berarti program ini telah menjauhkan 21. 930,37 kg dari bumi, yang diwakili oleh 67.285 

kg CO2  telah diasingkan (ecobricks.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemanfaatan Ecobrick 

(Sumber : Kompasiana.com) 

 

Demi kelangsungan program, ada lembaga yang berdiri untuk mengakomodasi kampanye 

ecobrick ini yaitu GEA (The Global Ecobrick Alliance) dengan mengembangkan 

aplikasi, metode dan implementasi terbaik dan modern.  

 

Salah satu keuntungan ecobrick adalah dapat memicu sadar lingkungan. Secara logika, 

akan sangat baik jika kesadaran ini juga mulai ditularkan ke generasi-generasi 

mendatang, Anak-anak Indonesia. Usia mereka yang saat ini masih dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangan, kognitif dan motoriknya membutuhkan banyak 

rangsangan kreatifitas untuk dioptimalkan. Pengenalan ecobrick akan membawa dampak 

yang positif pada usia ini.  

 



Salah satu cara mengenalkan program ecobrick pada tahap awal pada anak adalah dengan 

menggunakan video animasi. Animasi adalah menghidupkan gambar yang mati, 

menggerakkan gambar yang diam, dengan cara membuat metamorfosa dari bentuk 

semula ke bentuk selanjutnya dalam durasi tertentu (Arisandi, 2008).   Fitur yang kaya 

warna, dipadukan dengan suara dan gerak akan menghadirkan media penyampaian yang 

menarik yang dapat membantu anak menerapkan imajinasi dan berpikir rasional. 

Penggunaan animasi dalam pembelajaran juga mampu meningkatkan pemahaman anak 

terhadap materi yang diajarkan (Ramadhansyah, 2016).  

   

Pembuatan video animasi untuk pengenalan ecobrick juga perlu melibatkan unsur-unsur 

penunjang, sehingga akan dihasilkan video animasi yang efektif membantu pembelajaran. 

Komponen warna, suara dan gerak harus disesuaikan dengan materi sehingga anak tidak 

kesulitan memvisualisasikan di dunia nyata. Dengan adanya partisipasi menggalakkan 

ecobrick, maka kesadaran cinta lingkungan dapat tersebar ke lingkup yang lebih besar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3. Contoh Tampilan Animasi 

             (Sumber : ecobricks. org) 

 


