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LATAR BELAKANG Program Efisiensi Sumber Daya dan Produksi 
Bersih (Resource Efficient and Cleaner 
Production/RECP) dimulai pada pertengahan 
tahun 1990 dan merupakan hasil kerja sama 
antara United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) dan United Nations 
Environment Program (UNEP). Pemerintah Swiss 
melalui Sekretariat Negara untuk Urusan 
Ekonomi (Secretariat d'Etat a l;economie/SECO) 
adalah sponsor utama untuk program RECP di 
seluruh dunia.  

Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dan Kementerian 
Perindustrian bekerja sama dengan Pemerintah 
Swiss (SECO) dan United Nations Industrial 
Development Organization (UNID) dalam 
menghadirkan RECP di Indonesia dengan 
menunjuk Pusat Produksi Bersih Nasional 
(PPBN) sebagai pelaksana tunggal program ini.  

RECP merupakan cara praktis dalam mencapai 
tujuan kebijakan dan strategi nasional, seperti 
Program 10 tahun Konsumsi dan Produksi 
Berkelanjutan (10YSCP) dan Industri Hijau. 
RECP juga sejalan dengan komitmen 
internasional, termasuk pewujudan 2030 
Sustainable Development Goals (SDGs – Tujuan 
Pembangunan Global) dan ASEAN 2025 
Blueprints - Forging Ahead Together. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guna mendukung implementasi RECP di 
industri, kegiatan Training for Trainers yang oleh 
Kementrian Federal German untuk Perlindungan 
Lingkungan dan Alam (BMU) ditugaskan melalui 
GIZ untuk mengimplementasikan  global project 
“Initiative Resource Efficiency and Climate 
Action” yang  dilaksanakan sebagai pelaksanaan 
alih pengetahuan terkait dengan metodologi 
penerapan opsi teknis dan ekonomis terkait 
produksi dan konsumsi dalam industri.  

Kemudian pada pelaksanaanya kerjasama 
antara KLHK, PPBN dan GIZ dilakukan sehingga 
dapat berjalan dengan baik Training for Trainers 
RECP yang akan dilakukan pada tanggal 8-10 
Oktober 2019 di Jakarta.  

TUJUAN Tujuan dari kegiatan Training for Trainers 
Pelaksanaan RECP ini diharapkan dapat 
memberi pengetahuan kepada para peserta yang 
berpotensi sebagai tenaga ahli RECP terkait 
dengan instrument dan metode yang digunakan 
untuk memulai, melaksanakan dan mengevaluasi 
proyek efisiensi dan sumber daya. 

Juga dapat mencakup berbagai instrument 
analitik untuk menganalisis, menerapkan dan 
mengevaluasi efisiensi sumber daya dalam 
proses produksi, seperti metode akuntansi biaya 
dan penyiapan pedoman yang sesuai  

Perserta diharapkan memiliki kemampuan untuk 
dapat melaksanakan pengembangan kapasitas 
yang efektif diindustri khususnya skala 
menengah dalam mengembangkan protokol 
RECP dilingkup industri. 

OUTPUT Terdapat 15 peserta Training for trainers yang 
memahami pengetahuan terkait instrument dan 
metoda yang digunakan untuk memulai, 
melaksanakan dan mengevaluasi proyek 
efisiensi dan sumber daya. 

Terdapat 15 peserta yang memahami cakupan 
berbagai instrument analitik untuk menganalisis, 
menerapkan dan mengevaluasi efisiensi sumber 
daya dalam proses produksi, seperti metode 
akuntansi biaya dan penyiapan pedoman yang 
sesuai 

Terdapat 15 peserta yang memiliki kemampuan 
untuk dapat melaksanakan pengembangan 
kapasitas yang efektif diindustri khususnya skala 
menengah dalam mengembangkan protokol 
RECP dilingkup industri. 

Rencana tindak lanjut pasca Traing for Trainers 
para peserta yang berkomitmen dengan PPBN 
sebagai trainer untuk kegiatan kegiatan PPBN 
terkait dengan RECP 



 

 

 

MATERI PELATIHAN  The efficient use of materials in 
productive processes of the industry 

 Circular economy 

 Resources effiency and sustainable 
consumption  

 Life cycle analysis 

 Material flow analysis 

 Emissions accounting 

PESERTA 15 Tenaga ahli yang memiliki kriteria yang 
ditentukan oleh kualifikasi PPBN dan terdaftar 
dalam Perkumpulan Ahli Efisiensi Sumber Daya 
dan Produksi Bersih (PAESPBI) 

TEMPAT PELATIHAN Jakarta 

WAKTU PELATIHAN 8-10 September 2019 

PELAKSANA KEGIATAN KLHK, PPBN, GIZ 

FASILITATOR PPBN, GIZ 

 

 

 

 

 

 


