
 
 
 
Komunikasi  (CoE) – Asosiasi Platform Limbah Indonesia – Indonesian Waste Platform 
 
 
Kepada para pemangku kepentingan,  
 
Perkenanankan saya menggunakan kesempatan ini untuk memperbaharui komitmen 
Asosiasi Platform Limbah Indonesia – Indonesia Waste Platform kepada United Nations 
Global Compact dan sepuluh (10) prinsip prinsip di bidang Hak Azasi Manusia, Buruh, 
Lingkungan, dan Anti Korupsi 
 
Dalam komunikasi ini, kami menjelaskan tindakan yang telah diambil oleh organisasi kami 
dalam mendukung UN Global Compact dan prinsip prinsipnya pada periode bulan Agustus 
2020 – Juni 2021 
Laporan ini meliputi tindakan di tingkat organisasi, dan manfaat yang telah kami lihat 
melalui proyek kerja kami. Kami menerima masukan apapun dari pemangku kepentingan 
kami. Informasi lebih lanjut mengenai organisasi kami dapat dijumpai di website kami 
 
Hormat saya , Marta Muslin 
 
 

                     5 Juli 2021 
-----------------------------------         ---------------------------------- 
                   Signature                               Date 
 
 
 
Pengantar 
 
 
Asosiasi Platform Limbah Indonesia - Indonesian Waste Platform adalah sebuah organisasi 
non profit Indonesia yang terdaftar sebagai ’asosiasi’. Kami percaya  pada kekuatan dampak 
bersama dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi krisis iklim dan polusi global. 
   



Visi kami adalah sebuah dunia  dimana  para pihak  terinformasi dan terberdaya, hidup 
sehat, komunitas yang inklusif dan tangguh. Bersama dengan mitra kami, kami menjangkau 
keterlibatan ribuan pemangku kepentingan, kesetaraan, pketerlibatan semua yang ingin 
berkontribusi dalam asosiasi kami, dengan komunikasi yang kreatif, membantu masyarakat 
mendukung dan membangun kapasitas dan pengetahuan pemangku kepentingan, dan 
mengambil tindakan untuk mengubah kehidupan mereka sendiri.   
 
Kami bekerja dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan iklim dan limbah diseluruh 
Indonesia. Pada tahun 2020/21, program dan proyek kami menjangkau ribuan pemangku 
kepentingan didalam jaringan kami, membantu mengurangi dampak yang terkait dengan 
perubahan iklim dan polusi terhadap kehidupan, kesehatan dan lingkungan mereka  
 
Kami telah menawarkan pendidikan berkualitas dan peningkatan kapasitas pendidik, untuk 
memajukan literasi iklim dan limbah. Kami sudah memasukan komunitas dan khususnya 
kelompok kelompok perempuan dan anak anak dalam program kami dan mendukung 
kelompok kelompok perempuan dalam menghasilkan pendapatan alternatif untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan. 
 
Kami sudah menjembatani perpecahan dan sudah mengubah taraf hidup. Kami membangun 
kepercayaan dan niat baik di dalam jaringan pemangku kepentingan kami dan kami 
menegakan kode integritas, dan pendanaan kami. Kami mengandalkan dana dari donor dan 
mitra untuk melaksanakan pekerjaan kami. Kami bekerja dengan berbagai macam mitra, 
dan bangga memiliki sejumlah mitra pendanaan, kolaborasi pembelajaran dan keterlibatan 
dengan organisasi PBB, kemitraan dengan Global Partnership on Marine Litter, the Global 
Tourism Plastics Initiative, dan kami telah mendaftar ke UNEP untuk akreditasi [ tanggal 14 
Mei 2021 (aplikasi sedang dalam proses dan sedang ditinjau). Kami berkomunikasi dengan 
UNESCO terkait dengan peningkatan materi pembelajaran berkualitas tentang literasi iklim 
dan limbah dalam kurikulum sekolah nasional. Kami mengembangkan 3 (tiga) paket untuk 
pendidik untuk disertakan disekolah mereka (Indonesia Hijau, Kampus Bebas Platik dan  
Bajak Laut Plastik)  
 
 
Hak Azasi Manusia  
 
 
Prinsip 1 dan 2 : Tindakan tekait dengan menghargai Hak Azasi Manusia 
Prinsip 1 : Kami mendukung dan menghargai perlindungan Hak Azasi Manusia yang di 
proklamirkan secara Internasional; dan  
Prinsip 2 : Kami memastikan bahwa kami tidak terlibat dalam pelanggaran Hak Azasi 
Manusia. Kedua prinsip ini tertanam dalam semua program kami, keterlibatan pemangku 
kepentingan dan kolaborasi dengan mitra kami. Program kami diarahkan untuk 
meningkatkan tarap hidup semua masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
serta menyediakan peningkatan kapasitas dan pendidikan yang berkualitas berdasarkan 
dalam program yang berbasis komunitas. Seluruh pemangku kepentingan yang 
berpartisipasi pada platform kami memiliki andil dalam pengembangan, yang sebenarnya 
seringkali merupakan bagian dari pengembangan mereka sendiri. 
 



Tenaga kerja  

Prinsip 4, 5 dan 6 : Di dalam  program berbasis komunitas kami mengenai pengurangan 
polusi, peningkatan kapasitas di kelompok kelompok perempuan tentang pemilahan 
sampah rumah tangga dan menciptakan pendapatan alternatif, kami menghapus semua 
bentuk bentuk kerja paksa dan kerja yang diwajibkan, serta pekerja anak. Kami 
menghapuskan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Tim kordinator inti kami tersebar 
secara seimbang antara perempuan dan laki laki.  

Lingkungan hidup 

Prinsip 7, 8, dan 9 : Semua program kami terkait langsung dengan perlindungan lingkungan, 
kesehatan masyarakat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Semua yang kami lakukan 
adalah mempromosikan tanggungjawab lingkungan yang lebih besar; kami mendorong 
pengembangan dan pengenalan teknologi ramah lingkungan terkait dengan tindakan iklim 
dan polusi 

Anti korupsi 

Prinsip 10 : Kami sudah menerapkan prinsip prinsip ini didalam kode etik integritas, dan 
kode etik pendanaan, dan kode etik ini di publikasikan disitus web kami 

Silahkan lihat situs web kami di http://www.indonesianwaste.org/ 

 
 

http://www.indonesianwaste.org/

	Tenaga kerja
	Prinsip 4, 5 dan 6 : Di dalam  program berbasis komunitas kami mengenai pengurangan polusi, peningkatan kapasitas di kelompok kelompok perempuan tentang pemilahan sampah rumah tangga dan menciptakan pendapatan alternatif, kami menghapus semua bentuk b...
	Lingkungan hidup
	Prinsip 7, 8, dan 9 : Semua program kami terkait langsung dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan pelestarian keanekaragaman hayati. Semua yang kami lakukan adalah mempromosikan tanggungjawab lingkungan yang lebih besar; kami mendoron...
	Anti korupsi
	Prinsip 10 : Kami sudah menerapkan prinsip prinsip ini didalam kode etik integritas, dan kode etik pendanaan, dan kode etik ini di publikasikan disitus web kami
	Silahkan lihat situs web kami di http://www.indonesianwaste.org/

