Kuesioner Kebijakan, Instrumen, Kerangka Kerja, Proyek dan Prakarsa Gaya Hidup yang
Berkelanjutan
Selamat Datang di Kuesioner Gaya Hidup yang Berkelanjutan

Cara kita menjalani hidup kita sehari-hari – pilihan-pilihan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan
keadaan dimana kita hidup – memiliki dampak yang mendalam pada planet kita, komunitas kita dan
kesejahteraan kita.
Manusia di seluruh dunia sedang mencari cara-cara baru untuk menjalani hidup yang berkualitas
dengan menggunakan sumber daya alam secara wajar - oleh karena itu kami membutuhkan
bantuan Anda untuk menemukan bermacam-macam solusi baru!
The Institute for Global Environmental Strategies dan One Earth mengundang Anda untuk berbagi
contoh-contoh cara hidup yang berkelanjutan.

Apa yang kami cari?
Kami tertarik pada solusi-solusi untuk bagaimana kita hidup, berpindah, mengkonsumsi sesuatu,
makan, bersantai, berhubungan antara satu dengan yang lain, dan menghabiskan waktu kita. Karya
Anda dapat difokuskan kepada makanan, pergerakan, perumahan, barang-barang konsumsi,
rekreasi dan hobi – atau Anda dapat menggabungkan semuanya dalam prakarsa-prakarsa gaya
hidup yang berkelanjutan.
Kami mengharapkan solusi-solusi ini dalam berbagai bentuk seperti:

Prakarsa
Percobaan
Kebijakan dan instrumen
Kerangka kerja dan ide
Model bisnis
Proyek komunitas
Program seni dan edukasi
Dan lain-lain...
Beberapa contoh awal dan informasi yang lebih lengkap tentang proyek ini dapat dilihat diwebsite
kami.
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Pengisian kuesioner
Progres pengisian kuesioner Anda terlihat melalui penanda progress dan nomor halaman. Tolong
diperhatikan bahwa Anda dapat melihat kembali pertanyaan sebelumnya dengan menggunakan
tombol-tombol pada bagian bawah setiap halaman.
Respons akan disimpan saat Anda menyelesaikan setiap halaman. Namun, setelah Anda menutup
bagian kuesioner mana pun yang sedang dikerjakan, Anda tidak akan dapat mengakses isian Anda
lagi. Hal ini disebabkan karena kuesioner perlu menerima banyak isian dari alat yang sama.
Lengkapi kuesioner terlebih dulu sebelum menutup bagian kuesioner yang sedang diisi.
Mohon diperhatikan bahwa pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu kurang lebih30 - 60 menit.
Terima kasih atas kontribusi Anda pada proyek kami! Kami menantikan untuk membaca isian Anda.
Kuesioner ini adalah bagian dari Proyek Envisioning Future Low-Carbon Lifestyles and
Transitioning Instruments. Proyek ini adalah bagian dari Sustainable Lifestyles and Education
Programme of the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
Patterns (10YFP). One Planet Network adalah jaringan dari 10 Year Framework of Programmes on
Sustainable Consumption and Production.

2

Kuesioner Kebijakan, Instrumen, Kerangka Kerja, Proyek dan Prakarsa Gaya Hidup yang
Berkelanjutan
Gambaran Umum Kebijakan/Instrumen/Kerangka Kerja/Proyek/Prakarsa

Mari kita lihat gambaran umum dari kebijakan/instrument/kerangka kerja/proyek/prakarsa yang Anda
ajukan
* 1. Nama dari Kebijakan/Instrumen/Kerangka Kerja/Proyek/Prakarsa

* 2. Nama dari Pelaksana atau Lembaga Pelaksana

* 3. Deskripsi dari Kebijakan/Instrumen/Kerangka Kerja/Proyek/Prakarsa (dalam 3 atau 4 kalimat)

4. Dengan kata-kata Anda sendiri, bagaimana kebijakan/instrument/kerangka kerja/proyek/prakarsa ini
berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup yang berkelanjutan, yaitu, mengembangkan
kualitas kehidupan yang lebih baik secara sosial dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari?
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5. Apa tipe organisasi yang ditunjuk sebagai lembaga pelaksana? Jika lebih dari satu pelaksana yang
terlibat, silahkan centang kotak-kotak yang sesuai.
Akademisi
Kelompok keagamaan
Jejaring
Kelompok komunitas informal
Lembaga non pemerintah
Organisasi berbasis komunitas
Organisasi internasional
Pemerintah daerah
Pemerintah lokal
Pemerintah nasional
Perorangan
Sektor swasta – perusahaan besar atau multi-nasional
Sektor swasta – perusahaan skala kecil dan menengah
(kurang dari 250 karyawan)
Lain-lain (mohon sebutkan)

* 6. Bidang mana yang menjadi target? (Silahkan pilih semua yang sesuai)
Bangunan

Pergerakan

Barang konsumsi

Rekreasi dan hobi

Makanan

Umum/Lintas sektoral

Lain-lain (mohon sebutkan)
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* 7. Jangkauan Geografis (Silahkan pilih semua yang sesuai)
Internasional
Regional
Provinsi atau Negara Bagian
Kota atau Desa
Komunitas
Nasional
Perorangan atau Rumah Tangga

8. Pada negara mana pelaksanaannya dilakukan?

Lain-lain (mohon sebutkan)

9. Jika mungkin, mohon disebutkan di kota mana pelaksanaannya dilakukan

10. Mohon berikan informasi detil mengenai kebijakan, kegiatan atau penelitan sebelumnya yang
menginspirasi perencanaannya

11. Pada tahun berapa dimulai pelaksanaannya?

12. Lama pelaksanaan dalam bulan (jika masih dalam pelaksanaan silahkan dikosongkan)

13. Yang mana dari berikut ini yang merupakan maksud awal dari pelaksanaan? (Silahkan pilih semua
yang sesuai)
Efisiensi sumber daya
Hubungan sosial

5

Keadilan sosial / persamaan / penyertaan
Kepatuhan hukum (saat ini)
Kesehatan masyarakat
Konservasi/preservasi alam
Membangun komunitas yang berkelanjutan
Mengantisipasi atau mempengaruhi ketentuan-ketentuan
peraturan di masa depan
Mengurangi jejak lingkungan (misal: bahan, karbon, ecologis)
Meningkatkan daya saing bisnis (menarik/mempertahankan
kemampuan, meningkatkan reputasi, memfasilitasi jejaring)
Menumbuhkan kewirausahaan
Peluang bisnis (memulai perusahaan bisnis atau sosial)
Pemberdayaan perorangan atau komunitas
Penciptaan lapangan kerja
Pendidikan
Penghematan biaya
Penyediaan kebutuhan dasar
Penyedian fasilitas umum
Perbaikan lingkungan (misal: penghijauan kota, polusi yang
berkurang, sampah yang lebih sedikit)
Perjanjian internasional (misal: Sustainable Development
Goals, Paris Agreement, dsb.)
Permintaan publik
Persamaan gender
Perubahan ekonomi atau sistem keuangan (menawarkan
perubahan pada struktur sistem saat ini)
Perubahan iklim
Reputasi public (meningkatkan atau mempertahankan)
Rohani / keagamaan
Sumber pendapatan
Lain-lain (mohon disebutkan)

6

14. Tolong diurutkan tiga maksud awal teratas

15. Apa tujuan dan sasaran yang ditetapkan?
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Kuesioner Kebijakan, Instrumen, Kerangka Kerja, Proyek dan Prakarsa Gaya Hidup yang
Berkelanjutan
Pelaksanaan

Pada halaman ini kami menanyakan kepada Anda tentang apa saja hal-hal seputar pelaksanaan –
hambatan-hambatan, faktor-faktor penyebab kesuksesan, pendekatan yang digunakan, teknikteknik untuk berkomunikasi, dan pengetahuan teknis yang diperlukan.

* 16. Sampai sejauh mana faktor pendorong dan pendukung berikut ini?
Pendorong yang
tidak begitu
Pendorong yang
penting–walaupun moderat – faktor ini Pendorong yang
Pendorong kritis –
sebuah faktor,
mendukung, tapi
utama – tanpa
tanpa faktor ini,
ketiadaannya dapat ketiadaannya tidak
faktor ini,
pelaksanaan
Tidak berlaku/Bukan teratasi dengan
akan mengubah sasaran/tujuan akan mungkin tidak akan
faktor yang penting
mudah
kasusnya
perlu diubah
dapat dilakukan
Akses ke fasilitasfasilitas pertemuan
Akses ke lahan
Akses ke pendanaan
(misal: hibah, investasi,
pinjaman dsb.)
Akses ke teknologi
Dukungan bisnis (lokal,
regional atau nasional)
Kebijakan pemerintah
(lokal, regional atau
nasional)
Keinginan politik
(keberadaannya di level
lokal, regional atau
nasional)
Kerangka hukum
Keterlibatan publik
Ketersediaan karyawan
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Pendorong yang
tidak begitu
Pendorong yang
penting–walaupun moderat – faktor ini Pendorong yang
Pendorong kritis –
sebuah faktor,
mendukung, tapi
utama – tanpa
tanpa faktor ini,
ketiadaannya dapat ketiadaannya tidak
faktor ini,
pelaksanaan
Tidak berlaku/Bukan teratasi dengan
akan mengubah sasaran/tujuan akan mungkin tidak akan
faktor yang penting
mudah
kasusnya
perlu diubah
dapat dilakukan
Ketersediaan pakar atau
pengetahuan teknis
Kondisi ekonomi
Kualitas infrastruktur
(lokal, regional atau
nasional)
Media (lokal, regional
atau nasional)
Norma sosial (meliputi
norma-norma budaya
dan tradisi-tradisi lokal)
Penerimaan masyarakat
(menerima kebutuhan
dan/atau keluarannya)
Mohon berikan informasi yang lebih detil tentang faktor pendorong atau pendukung jika diperlukan

* 17. Sampai sejauh mana tantangan berikut ini?
Tantangan yang
Tantangan yang
tidak begitu penting moderat – faktor ini
Tantangan yang
Tantangan kritis –
– walaupun sebuah
dapat diatasi
utama – beberapa
kasus ini perlu
faktor, ini dapat
dengan usaha
sasaran dari kasus
diubah secara
Tidak berlaku/Bukan teratasi dengan
tanpa mengubah
ini perlu diubah
signifikan untuk
faktor yang penting
mudah
kasusnya
untuk mengatasinya
mengatasinya
Akses ke fasilitasfasilitas pertemuan
Akses ke lahan
Akses ke pendanaan
(misal: hibah, investasi,
pinjaman dsb.)
Akses ke teknologi
Dukungan bisnis (lokal,
regional atau nasional)
Kebijakan pemerintah
(lokal, regional atau
nasional)
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Tantangan yang
Tantangan yang
tidak begitu penting moderat – faktor ini
Tantangan yang
Tantangan kritis –
– walaupun sebuah
dapat diatasi
utama – beberapa
kasus ini perlu
faktor, ini dapat
dengan usaha
sasaran dari kasus
diubah secara
Tidak berlaku/Bukan teratasi dengan
tanpa mengubah
ini perlu diubah
signifikan untuk
faktor yang penting
mudah
kasusnya
untuk mengatasinya
mengatasinya
Keinginan politik
(keberadaannya di level
lokal, regional atau
nasional)
Kerangka hukum
Keterlibatan publik
Ketersediaan karyawan
Ketersediaan pakar atau
pengetahuan teknis
Kondisi ekonomi
Kualitas infrastruktur
(lokal, regional atau
nasional)
Media (lokal, regional
atau nasional)
Norma sosial (meliputi
norma-norma budaya
dan tradisi-tradisi lokal)
Penerimaan masyarakat
(menerima kebutuhan
dan/atau keluarannya)
Mohon berikan informasi yang lebih detil tentang tantangan jika diperlukan
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18. Apa pendekatan utama yang digunakan? (silahkan pilih maksimal tiga)
Advokasi untuk perubahan kebijakan (ditargetkan pada
pembuat kebijakan)

Mengembangkan program / pelayanan yang sedang berjalan
Mengumpulkan stakeholder / rekanan

Insentif keuangan (subsidi, keringan pajak, denda)
Peer-to-peer learning
Kampanye /peningkatan kesadaran (ditujukan pada
masyarakat umum)

Peningkatan kapasistas / pelatihan

Melaksanakan suatu proyek uji coba/demonstrasi

Perubahan kebijakan / peraturan

Memulai perusahaan bisnis atau sosial
Lain-lain (mohon disebutkan)

19. Teknik komunikasi seperti apa yang digunakan?
Jajak pendapat atau kuesioner
Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran (seperti Bulan Zero
Waste, Hari Biodiversity dsb.)
Media cetak (surat kabar, majalah dsb.)
Media Sosial
Meminta dukungan dari pintu ke pintu
Pertemuan komunitas
Poster dan selebaran
Radio
Website
Lain-lain (mohon disebutkan)
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20. Tingkatan keahlian / pengetahuan pakar / kapasitas teknis yang dibutuhkan untuk menerapkan
(centang semua yang sesuai)
Tidak ada keahlian yang diperlukan
Keahlian yang diperlukan mudah didapatkan dari setempat
dengan biaya minimal atau gratis
Memerlukan peningkatan kapasitas melalui kursus singkat
atau lokakarya
Membutuhkan keterlibatan sedikit orang dengan pelatihan
khusus (dan sertifikasi)
Membutuhkan keterlibatan banyak orang dengan pelatihan
khusus (dan sertifikasi)
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Kuesioner Kebijakan, Instrumen, Kerangka Kerja, Proyek dan Prakarsa Gaya Hidup yang
Berkelanjutan
Hasil Studi Kasus

Pada bagian ini kami menanyakan tentang dampak dari kegiatan Anda, apakah berkelanjutan dan
sejauh mana sasaran dan tujuan dapat tercapai.

* 21. Bagaimana hasilnya? (centang semua yang sesuai)
Terlalu dini
untuk
disimpulkan

Dampak telah
terlihat

Dampak telah
terukur

Dampak
berjangka
panjang

Dampak hanya
sementara

Tidak berlaku

Efisiensi sumber daya
Hubungan sosial
Keadilan sosial /
persamaan / penyertaan
Kepatuhan hukum (saat
ini)
Kesehatan masyarakat
Konservasi/preservasi
alam
Membangun komunitas
yang berkelanjutan
Mengantisipasi atau
mempengaruhi ketentuanketentuan peraturan di
masa depan
Mengurangi jejak
lingkungan (misal: bahan,
karbon, ecologis)
Meningkatkan daya saing
bisnis
(menarik/mempertahankan
kemampuan,
meningkatkan reputasi,
memfasilitasi jejaring)
Menumbuhkan
kewirausahaan
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Terlalu dini
untuk
disimpulkan

Dampak telah
terlihat

Dampak telah
terukur

Dampak
berjangka
panjang

Dampak hanya
sementara

Tidak berlaku

Peluang bisnis (memulai
perusahaan bisnis atau
sosial)
Pemberdayaan
perorangan atau
komunitas
Penciptaan lapangan kerja
Pendidikan
Penghematan biaya
Penyediaan kebutuhan
dasar
Penyedian fasilitas umum
Perbaikan lingkungan
(misal: penghijauan kota,
polusi yang berkurang,
sampah yang lebih sedikit)
Perjanjian internasional
(misal: Sustainable
Development Goals, Paris
Agreement, dsb.)
Permintaan publik
Persamaan gender
Perubahan ekonomi atau
sistem keuangan
(menawarkan perubahan
pada struktur sistem saat
ini)
Perubahan iklim
Reputasi public
(meningkatkan atau
mempertahankan)
Rohani / kepercayaan
Sumber pendapatan
Lain-lain (mohon disebutkan)
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22. Apakah tujuan/sasaran berubah saat pelaksanaan? Jika iya, mohon dijelaskan

* 23. Apakah tujuan/sasaran tercapai?

Seluruhnya tercapai

Sebagian besar
tercapai

Lumayan tercapai

Sedikit tercapai

Tidak sama sekali

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Û
Š

Tidak berlaku –
kegiatan tidak
lengkap atau terlalu
dini untuk
disimpulkan

* 24. Apakah hasilnya telah terukur? Jika pelaksanaan sedang berjalan, apakah sambil diukur?
Ya
Tidak
Tidak tahu

25. Jika hasilnya telah diukur, mohon jelaskan metodenya dengan detil di bawah ini

26. Jika hasilnya telah diukur, mohon jelaskan hasilnya di bawah ini

27. Apa saja 2-3 faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya?
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Kuesioner Kebijakan, Instrumen, Kerangka Kerja, Proyek dan Prakarsa Gaya Hidup yang
Berkelanjutan
Rencana Kedepannya

Pada bagian ini kami menanyakan tentang rencana untuk masa depan.

* 28. Sampai sejauh mana dampaknya telah berkelanjutan?
Sangat sedikit – ada
Tidak sama sekali –
perubahan yang
dampak terhenti saat berkelanjutan pada
kegiatan awalan
sebagian kecil
berakhir
penerima manfaat

Û
Š

Û
Š

Lumayan – ada
perubahan yang
berkelanjutan pada
banyak penerima
manfaat

Û
Š

Sebagian besar –
Berubah total - Ada
ada perubahan yang
perubahan yang
berkelanjutan pada berkelanjutan pada
sebagian besar
sebagian besar
penerima manfaat
penerima manfaat

Û
Š

Tidak berlaku –
kegiatan-kegiatan
tidak lengkap atau
terlalu dini untuk
disimpulkan

Û
Š

29. Jika kegiatan tidak lengkap, mohon dijelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menjamin agar
dampaknya berkelanjutan

* 30. Apakah ada intervensi lain yang terinspirasi dari kegiatan ini? Apakah yang lain menggunakan kegiatan
ini sebagai model?
Ya
Tidak
Tidak berlaku
Tidak tahu

31. Nama dari intervensi lain yang terinspirasi dari kegiatan ini
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32. Apakah Anda akan merekomendasikan kebijakan/instrument/kerangka kerja/proyek/prakarsa lain yang
Anda tidak punya informasi detilnya? Jika iya mohon berikan penjelasan umum dan informasi kontaknya
(jika ada)

33. Mohon ditulis semua referensi yang digunakan dan kaitan ke video / dokumen / publikasi yang terkait

34. Jika ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada kami berkaitan dengan pengajuan Anda, mohon
ditulis di sini.

* 35. Mohon jelaskan kepada kami sedikit mengenai Anda (nama, email and negara harus ditulis)
Nama
Afiliasi (perusahaan,
institut dsb.)
Alamat
Alamat
Kota
Negara Bagian/Provinsi
ZIP/Kode Pos
Negara
Alamat Email
Nomor Telfon

* 36. Apakah Anda atau organisasi Anda terlibat langsung pada pelaksanaan?
Ya
Tidak
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37. Jika Anda bukan merupakan bagian dari lembaga pelaksana, mohon pilih mana yang paling
menjelaskan latar belakang Anda

Pemerintah daerah

* 38. Apakah Anda berkenan untuk menerima wawancara lanjutan dari kami?
Ya
Tidak
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