TENTANG KAMI
Yayasan Inovasi Pembangunan Hijau (IPEHIJAU)
adalah organisasi masyarakat yang didirikan oleh
pemeduli lingkungan yang kritis dan aktif terlibat
dalam proses pembangunan berkelanjutan di
Indonesia dan dunia.
IPEHIJAU bergerak bersama masyarakat,
pemerintah, swasta, dan lembaga donor
melakukan berbagai kegiatan pada isu-isu
lingkungan hidup terkini melalui berbagai
kegiatan perbaikan lingkungan.
IPEHIJAU mempunyai prinsip bahwa dengan
peduli pada keberagaman (diversity), saling
membutuhkan (interdependency), melakukan
tindakan yang harmonis (harmony), dan
berkelanjutan (sustainability) maka dunia akan
menjadi lebih baik.

e ipehijau@gmail.com I

t @ipehijau I

www.ipehijau.org

PROGRAM KERJA
AIR BERSIH
Program air bersih mendukung pencapaian Akses untuk Semua (Universal
Access) 100%, artinya masyarakat pedesaan dan perkotaan diharapkan
sudah mempunyai akses terhadap air minum yang aman dan layak.
Pendekatan program ini berbasis masyarakat dimana masyarakat
melakukan penilaian sendiri atas kebutuhannya.

SANITASI
Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi adalah rendahnya perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan tempat tinggal, bukan terkait dengan
bagaimana membangun sarana sanitasi yang berkualitas. Ipehijau mendorong
upaya perubahan pola pikir dan perilaku pada masyarakat agar mereka
bertindak benar, tepat dan sesuai hakikatnya sebagai manusia yang hidup
bersih, sehat dan beradab.

GENERASI HIJAU
Pembangunan berkelanjutan memerlukan komponen penduduk
yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas diawali dengan
munculnya generasi yang berkualitas, yaitu GENERASI HIJAU.
Melalui pendampingan yang terus menerus kepada anak-anak
dan remaja yang notabene sebagai agen perubahan
pembangunan, kelak mereka diharapkan mampu bertindak
secara bijak untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup
agar tetap lestari.
Program Belajar Bersama yang interaktif diharapkan
menghasilkan Generasi Hijau yang peka dan peduli untuk
melakukan berbagai tindakan yang bermanfaat untuk
pelestarian lingkungan. Ke depan, mereka diharapkan menjadi
agen perubahan yang mampu bertindak besar mempengaruhi
perubahan perbaikan lingkungan hidup yang lebih lestari.

Information and Communication
Technology (ICT) atau Teknologi Informasi
dan Komunikasi Hijau adalah program
kegiatan pelatihan bagi anak-anak dan
remaja berbasis ICT yang fokus pada
tema dan upaya pelestarian lingkungan.
Ipehijau mengajak anak-anak dan remaja
untuk lebih paham dalam penggunaan
teknologi dan komunikasi untuk bertindak
dan menyuarakan kepedulian pada
lingkungan. Berbagai aktifitas melalui
program ICT ini memungkinkan pelaku
dapat terhubung ke seluruh penjuru dunia
untuk bertindak Bersama.

INFORMATION COMMUNICATION
& TECHNOLOGY (ICT) HIJAU

Kami percaya bahwa melalui ICT dapat
membantu mengatasi berbagai
permasalahan lingkungan melalui
berbagai model keberlanjutan yang
ramah lingkungan berbasis teknologi.

LINGKUNGAN & ENERGI BERKELANJUTAN
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PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN
Setiap kegiatan berfokus pada penciptaan kemandirian
kepada masyarakat selaku mitra dan penerima manfaat
program. Upaya ini perlu dilakukan secara sistematis agar
program dapat berkelanjutan ditinjau dari 3 (tiga) aspek:
ekonomi, sosial dan lingkungan.
Ipehijau mendorong terus upaya berbagai pihak untuk
mendukung kegiatan ini melalui berbagai kegiatan-kegiatan
perbaikan dan pelestarian lingkungan.

2
ENERGI BERKELANJUTAN Energi berkelanjutan adalah bentuk
energi yang diperoleh dari sumber tak terbatas, sehingga
penyediaan energi yang melayani kebutuhan saat ini tidak
mengorbankan generasi mendatang.
Ipehijau turut bertanggung-jawab mempromosikan energi
berkelanjutan dengan menemukenalai berbagai sumber energi
alternative seperti: pembangkit listrik tenaga air, energi surya,
energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, bioenergi, energi
pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk
meningkatkan efisiensi energi.

Ipehijau turut bertanggungjawab menciptakan
masyarakat yang lebih tangguh dalam upaya
pencegahan dan pengelolaan risiko bencana dan
adaptasi perubahan iklim. Melalui berbagai
kegiatan dan pelatihan terkait dengan penilaian
risiko , penilaian kapasitas, kesiapan, dan
perencanaan kontingensi , dan perencanaan
kebencanaan di perkotaan dan pedesaan,
diharapkan masyarakat lebih mandiri dalam
menghadapi bencana.

Kami selalu mendorong keinginan belajar dan
bekerja bersama dengan siapapun dalam
mengembangkan kapasitas dan pengelolaan
kegiatan terkait risiko bencana dan adaptasi
perubahan iklim dalam pengaturan skala lokal ,
nasional dan internasional.

PERUBAHAN
IKLIM &
PENGURANGAN
RISIKO BENCANA

TATA KELOLA HIJAU

Program ini diharapkan dapat berkontribusi
membangun sebuah kelembagaan yang lebih
transparan dan akuntabel terkait dengan
pembangunan berkelanjutan focus pada
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam
frame yang seimbang.

Tata Kelola Hijau tidak hanya diperuntukan
bagi kelembagaan di tingkat pemerintah
(pusat dan daerah), namun menyeluruh
kepada lembaga-lembaga yang peduli
pada pelestarian lingkungan. Pendampingan
yang intensif dengan menemukenali
permasalahan secara bersama-sama akan
menghasilkan solusi pembangunan yang
berkelanjutan
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Kami percaya bahwa keberagaman wilayah, budaya,
dan sumber daya alam memerlukan kearifan lokal
dari masyarakatnya. Program kegiatan Teknologi
Tepat Guna akan memperkenalkan beragam pilihan
teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai
karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil,
padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan
kondisi lokal.

Kegiatan teknologi tepat guna dirancang bagi suatu
masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan
aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial,
politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
Teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode
yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan
berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan
dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya
beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan.

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

KEGIATAN & KONTRIBUSI

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL PENGURUS
Prof. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si (Dewan Pembina). Guru besar Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (FISIP UI) dan guru besar perempuan ke-5 dari
FISIP UI. “Perubahan senantiasa diupayakan, tetapi permasalahan yang dihadapi saat ini
adalah mengubah perilaku atau mentalitas. Mengubah hal tersebut tidak semudah
mengubah aspek knowledge dan skill, apalagi dalam waktu cepat (revolusi)”,
disampaikan saat pengukuhan Guru Besar di UI

Mhd. Ali Akbar, SE, M.Si, Ak, CA (Dewan Pengawas ). Lulusan Universitas
Sumatera Utara, lebih 18 tahun bekerja di BPKP dalam pengawasan berbagai
proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Keahliannya dalam pengawasan organisasi,
audit pemeriksanaan operasional dan khusus untuk pelaporan keuangan, serta
bidang investigasi penelitian. “Setiap kegiatan harus dilakukan dengan prinsip
kehati-hatian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, terutama pada
pengelolaan dana dari donor”, kata Ali

PROFIL PENGURUS
Trimo Pamudji Al Djono, ST. M.Si (Ketua Umum). Lulusan UI dan ITS, pernah bekerja di
perusahaan konstruksi, konsultan, dan lembaga non profit seperti UNICEF, PLAN
International, dan World Bank. Kegiatan lainnya menjadi dosen Teknik Lingkungan di PTS.
Mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam berorganisasi dan bekerja di bidang
pemberdayaan masyarakat, terutama pembangunan di bidang lingkungan, air bersih,
sanitasi, dan infrastruktur perdesaan. Djono:“Tidak ada bagi kami untuk tidak memanfaatkan
waktu sebaik mungkin membantu masyarakat”

Rinsan Lumban Tobing, SE. AK, MA (Sekretaris Jenderal). Lulusan dari Universitas
Padjajaran dan UI, lebih 20 tahun pengalaman bekerja di pemerintah daerah dan pusat,
organisasi international (NGO, termasuk World Bank) bidang pendidikan, kelautan,
kebencanaan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan hubungan regional.
Rinsan sering mengatakan: “untuk menjadi baik itu butuh proses dan kerja keras, termasuk
dalam hal membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat”.

PROFIL PENGURUS
Asrin Rasuwin, SE, MA (Bendahara). Lulusan dari UI dan saat ini kandidat doctor di
kampus yang sama. Di Linkedin mencantumkan keahliannya di bidang corporate finance,
public finance, dan public policy. Merupakan alumni dari BPKP dan mempunyai
pengalaman lebih dari 30 tahun bekerja di beberapa perusahaan keuangan internasional
untuk pengelolaan pembangunan yang didanai lembaga keuangan international, termasuk
sebagai konsultan Disaster Risk Management di World Bank

Onny Trijunianto, ST, M.MT (Wakil Ketua 1). Lulusan ITS Jurusan Teknik Lingkungan dan
Manajemen Teknik yang mempunyai pengalaman lebih dari 15 di bidang perencanaan
program, capacity building, monitoring dan evaluasi pada program-program yang didanai
lembaga donor international seperti Plan International, World Vision, dan World Bank.
“Membuat program yang baik itu tidak sekedar selesai dan dinikmati masyarakat pada saat
itu juga, namun kudu memikirkan bagaimana membuat mereka mandiri dan berkelanjutan”,
kata Onny
Hendra Sasono, ST, MM (Wakil Ketua 2). Lulusan dari ITS yang kaya dengan
pengalaman pengembangan perusahaan, perencanaan strategis dan pengelolaan
berbagai bisnis. Dengan pengetahuan dan pengalaman profesional yang luas lebih 20
tahun mengelola perusahaan swasta sebagai CEO, Vice President, dan manager untuk
berbagai proyek property dan industry sangat yakin diperlukan untuk pengembangan
yayasan. “Setiap proyek atau program mempunyai tahapan dan siklus yang berbeda-beda,
namun semuanya dapat dibuat lebih efisien agar manfaat lebih banyak dirasakan oleh
masyarakat”, kata Sony

SALAM HIJAU

