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BAB III 

PROGRAM GREEN JOBS ILO DI BANGLADESH 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan program Green Jobs ILO di Bangladesh. 

Penulis akan membahas upaya dari ILO mengidentifikasi spektrum hijau (shades 

of green) dalam sektor-sektor yang memiliki potensi dan pengalihan pekerjaan 

(employment shift) dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja terhadap 

Green Jobs untuk ekonomi berkelanjutan di Bangladesh. 

Kondisi ekonomi Bangladesh sedang mengalami tahapan untuk menuju 

perekonomian yang maju. Kegiatan ekonomi di negara ini memiliki ketergantungan 

terhadap sumber daya alam seperti minyak bumi untuk menyediakan fasilitas energi 

listrik di wilayah rural, penggunaan lahan untuk kegiatan agrikultur dalam 

memenuhi kebutuhan domestik, mata pencaharian, dan lahan untuk pemukiman 

masyarakat. Negara ini juga memanfaatkan sumber daya hasil hutan non-kayu 

untuk diekspor serta kayu legal untuk pabrik kertas. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan mengatasi kendala yang sedang dihadapi 

pemerintah seperti kurangnya ketersedian energi listrik, padatnya populasi, 

rendahnya pengembangan teknologi dan pendidikan, ketidaksetaraan penghasilan 

antara laki-laki dan perempuan serta tingginya jumlah pekerjaan informal di sektor 

ekonomi negara. 

Menurut ILO, hambatan dalam menyediakan pekerjaan layak merupakan 

salah satu faktor penting mengapa upaya pemerintah Bangladesh mengurangi 
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tingkat kemiskinan berjalan dengan lambat. Dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi, keadilan sosial dan kesejahteraan untuk masyarakat menjadi tujuan 

penting kebijakan pemerintah Bangladesh. Negara ini sedang berkomitmen untuk 

masuk sebagai Middle-Income Country 2021 dengan menurunkan tingkat 

kemiskinan secara signifikan, peningkatan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur 

terutama di rural, serta akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang luas. 

Dapat dilihat kegiatan ekonomi di Bangladesh perlu menerapkan skenario 

berkelanjutan karena jika tidak dampak lingkungan ini dapat melemahkan 

pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan di negara tersebut. Terdapat beberapa 

kegiatan diatas yang tidak melihat dampak lingkungan yang dihasilkan seperti 

kegiatan industri yang mengakibatkan polusi udara dari gas emisi yang dikeluarkan 

oleh manufaktur dan polusi air di sekitar sungai GBM yang diakibatkan dari 

pembuangan limbah pabrik textile di sekitar bank sungai serta kegiatan industri 

mengeksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan dapat merusak ekosistem 

hutan. Dalam kegiatan agrikultur penggunaan bahan kimia seperti pestisida untuk 

tanaman hasil panen dapat merusak kualitas tanah mengakibatkan degradasi lahan. 

Selain itu, populasi di Bangladesh yang padat dapat meningkatkan jumlah 

pemukiman di wilayah perkotaan. 

Akibatnya, lingkungan mengalami tekanan seperti degradasi lahan, polusi 

air & udara, dan mengancam biodiversity hutan di negara ini. Selain itu, Bangladesh 

sedang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini menjadi tekanan 

pemerintah dikarenakan adanya kekurangan dalam hal teknologi dan finansial. 



70 

 

Pemerintah Bangladesh bersama dengan ILO menyepakati pelaksanaan 

program Green Jobs untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak lingkungan dari 

kegiatan ekonomi hingga perusahaan untuk menuju tingkat yang sustainable. 

Program ini menciptakan pekerjaan layak dan ramah lingkungan dalam sektor 

ekonomi rendah karbon yaitu sektor agrikultur, kehutanan, pengelolahan limbah, 

pembaharuan energi, dan konstruksi sebagai upaya mitigasi di Bangladesh.127 

3.1. Potensial Sektor Green Jobs Bangladesh 

Dalam pembahasan ini, sektor-sektor yang telah ada di Bangladesh disaring 

secara selektif untuk di identifikasi sektor mana yang dapat menyediakan pekerjaan 

layak dan ramah lingkungan. Dua hal ini menjadi faktor utama untuk menilai suatu 

pekerjaan yang termasuk dalam Green Jobs. Berdasarkan dalam laporan UNEP 

mengenai Green Jobs: Towards decent work in sustainable, low-carbon world 

(2008) dalam mewujudkan pekerjaan ramah lingkungan pada program Green Jobs, 

ILO membentuk konseptual yang disebut dengan Shades of Green. Sebagai upaya 

untuk menggambarkan norma dan keramahan lingkungan dalam pekerjaan dengan 

spektrum warna hijau. Berikut Shades of Green dalam sektor eknomi di Bangladesh 

seperti:128 

  

                                                           
127 ILO, Green Jobs Initiative in Bangladesh: Towards Decent Work in Sustainable Economy, hal.4, diakses 

dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-

dhaka/documents/publication/wcms_107554.pdf (04/09/2018/ 19:57 WIB). 
128 UNEP, 2008, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-carbon World, Worldwatch 

Institute: Washington DC, hal. 42, diakses dalam http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-

content/uploads/2013/08/unep_2008.pdf (04/09/2018 19:58 WIB). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_107554.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_107554.pdf
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/unep_2008.pdf
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/unep_2008.pdf
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Sumber: UNEP, 2008. 

Pada tabel diatas menunjukkan adanya potensi untuk menyediakan 

pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan di Bangladesh. Dengan kesepakatan 

pemerintah Bangladesh dan ILO pada Juli 2008 menyelenggarakan lokakarya 

nasional yang diikuti oleh Kementrian Buruh dan Pekerjaan Bangladesh dengan 

ILO bertempat di Dhaka. Pertemuan ini juga diikuti oleh Bangladesh Employers 

Federation (BEF), National Coordination Committee on Workers Education 

(NCCWE), perserikatan buruh, dan Lembaga Occupational Safety, Health and 

Environment (OSHE).129 

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengadvokasi dan memberikan 

pengetahuan terkait Green Jobs. Hasil dari insiatif ini, konsultasi ILO dengan 

                                                           
129 ILO, 2012, Green Jobs: The Facts, hal.3, diakses dalam  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/projectdocumentation/wcms_173009.pdf  (04/09/2018 20:23 WIB) 

Sektor Lingkup Green Jobs 

Agrikultur • Konservasi tanah 

• Efisiensi air dalam Irigasi 

• Pertanian organik (budidaya teh telah dimulai di Bangladesh) 
• Mengurangi jarak antara peternakan dan pasar 

Kehutanan • Reforestasi dan aforestasi 

• Pengelolaan hutan berkelanjutan oleh komunitas 

• Menghentikan deforestasi 

Energi • Pembaharuan energi, biogas, kompor yang ditingkatkan, biomassa) 

• Peralatan Manufaktur yang hemat energi seperti CFL, 

kondisi udara yang efisien dll 

Transportasi • Pengalihan bahan bakar kendaraan (bensin, solar ke CNG) 

• Penggunaan kendaraan hibrida atau kendaraan hemat bahan bakar 

• Angkutan massal 
• Bus rapid transit (BRT) - pergeseran modal, 

• Car Pooling 

Konstruksi • Pabrik semen (efisiensi energi) 

• Brick Manufacturing (efisiensi energi) 
• Concrete Blocks 

• Bangunan Ramah Lingkungan / Bangunan hemat energi 

Manufaktur 
• Teknologi pengontrol polusi seperti ETP 
• Efesiensi energi dan bahan 

Pengelolahan 

Limbah 

• Daur ulang limbah kota organik dan anorganik  

(pengomposan, biogas, biogas menjadi energi, RDF dll, limbah plastic mendaur ulang) 

• Daur ulang baterai asam timbal 
• Memperpanjang tanggung jawab produser (produk ditarik kembali dan remanufaktur) 

Tabel 3.1 
POTENSIAL SEKTOR GREEN JOBS BANGLADESH 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/projectdocumentation/wcms_173009.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/projectdocumentation/wcms_173009.pdf
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Pemerintah Bangladesh telah menentukan dua sektor yang dipilih melalui studi 

penilaian yaitu: studi pertama sektor pengelolahan limbah, pembaharuan energi, 

dan konstruksi lalu studi kedua sektor agrikultur dan kehutanan. Studi penilaian ini 

dilakukan dengan tiga tahap yaitu:130 

Pertama, pemilihan sub-sektor yang membahas aspek hijau dan layak untuk 

menyediakan pekerjaan yang relevan. Kriteria seleksi sektor pada aspek hijau ialah 

mengadopsi teknologi hijau dan ketersediaan teknologi hijau secara lokal agar 

dapat memberikan dampak yang besar terhadap sub-sektor tersebut. Kemudian 

kriteria selesksi sektor pada aspek layak ialah mengembangkkan dan memasukkan 

nilai-nilai pendekatan ILO Value Chain Assessment for Decent Work (VCA) 

sebagai titik awal untuk menganalisa potensi penciptaan pekerjaan layak yang dapat 

berkontribusi pada Decent Work Agenda. Kedua, penilaian sektor harus 

menerapkan analisis VCA sebagai metedologi analisis inti yaitu:131 

(1) Elemen “industri coklat” yaitu kegiatan industri dengan emisi CO2 yang 

tinggi, kegiatan yang berpolusi dan membahayakan lingkungan serta pengelolahan 

sampah yang buruk. (2) Teknologi hijau lokal yang memiliki (terutama teknologi 

pembaharuan energi) potensi tinggi untuk menciptakan pekerjaan ramah 

lingkungan baik baru atau diubah, (3) Terdapat pokok “pekerjaan layak” ILO, (4) 

Hambatan utama menuju pembangunan subsector yang mendorong pekerjaan layak 

dan lebih kompetitif, (5) Menyediakan layanan yang didukung dan relevan seperti 

menyediakan teknologi pendorong sebagai solusi, layanan pengembangan bisnis, 

                                                           
130 Ibid. 
131 M. Matiur Rahman, Green Jobs Assessment in Agriculture and Forestry Sector of Bangladesh, Final Report 

, April 2009, ILO:Dhaka, hal. 51, diakses dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf (05/09/2018 20:29 WIB) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf
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lembaga finasial, dan promotor pekerjaan layak, (6) Kebijakan dan peraturan 

pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan lokal yang mendukung atau 

menghambat pengembangan sub-sektor dan/atau program yang diusulkan, (7) 

Program yang disponsori dan didonori pemerintah atau LSM dengan potensi 

terhadap pengembangan sub-sektor dan/atau program yang diusulkan, (8) Potensi 

pada pemilik atau pengelola UMKM yang tertaik untuk berkerjasma dalam 

mengadopsi lingkungan teknologi ramah lingkungan dan menciptakan pekerjaan 

ramah lingkungan, (9) Adanya hambatan yang dirasakan (kesadaran, finansial, 

keterampilan) oleh pemilik/manajer UKM untuk mengadopsi teknologi ramah 

linkungan yang sesuai, (10) Memiliki mitra finansial yang memungkinkan terhadap 

kapasitas manusia dan sistem/proses, finansial, kesediaan untuk terlibat dalam 

program yang dikembangkan, (11) Lembaga pelatihan lokal/penyedia layanan 

pengembangan bisnis dengan komitmen yang berprinsip dan memiliki praktik pada 

pekerjaan layak secara khusus pada keadilan gender, kapasitas manusia, fiskal dan 

sistem/proses serta kesediaan untuk terikat dengan ILO untuk menyediakan 

pelatihan yang teridentifikasi untuk pemilik/pengelola UMKM. 

Ketiga, mengidentifikasi organisasi atau lembaga mitra yang memiliki 

potensi pada program melalui ulasan yang mendalam terhadap pekerjaan yang 

khusus menjamin praktik ketenagakerjaan dan dipromosikan secara jelas 

berdasarakan pada tujuan kerja layak atau organisasi dan lembaga yang siap untuk 

mengadopsi praktik yang ditentukan, memiliki pemahaman dan kapasitas (manusia, 

sistem/proses) mengenai teknologi hijau yang tepat serta anggaran untuk 

menjalankan program yang akan dikembangkan.  



74 

 

Berdasarakan tahapan penilaian Green Jobs yang telah disebutkan diatas 

studi penilaian yang spesifik oleh GHK konsultan dan ILO menilai beberapa sub-

sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan Green Jobs yang sesuai dengan 

pekerjaan layak dan pekerjaan ramah lingkungan di Bangladesh, berikut hasil 

penyaringan pekerjaan Green Jobs:132
  

 
Sektor Pekerjaan yang  

berhubungan dengan 

Lingkungan 

Green Jobs Ukuran Celah 

Sustainable Agriculture 41,548 n.p Sedang 

Sustainable Forestry 28,813 n.p Sedang 

Sustainable Energy 18,823 18,823 Kecil 

Waste Management and Recycling 189,180 n.p Besar 

Collection Purification and 

Distribution of Water 8,441 n.p Sedang 

Climate Adaptation Activities 1,726,755 n.p Besar 

Manufactuirng and Energy 

Efficency 
10,934 10,934 Kecil  

Sustainable Transportation 178,510 178,510 Kecil 

Sustainable Construction 1,340,000 536,00-670,000 Kecil 

Total 3,543,004 811,268  

*n.p: Not Possible Estimate (Tidak dapat di perkirakan untuk pembagian Green Jobs karena adanya 

keterbatasan data dan diskusi kualitatif tentang pekerjaan environmental dengan indikator pekerjaan layak yang 

tersedia). Sumber: GHK, 2010. 

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah estimasi pekerjaan environmental 

dan Green Jobs dalam sektor di Bangladesh. Corak hijau yang terlihat di tabel 

menunjukkan perselisihan antara pekerjaan environmental dengan Green Jobs. 

Pada tabel terlihat bahwa sektor energi, transportasi, dan konstruksi yang 

berkelanjutan memiliki corak hijau yang gelap menyiratkan kesenjangan kecil dan 

kurangnya intervensi kebijakan yang dibutuhkan untuk meng-upgrade pekerjaan 

environmental dengan Green Jobs.133 

Proses penyaringan pekerjaan environmental agar dapat di identifikasi 

sebagai pekerjaan layak (VCA No.3), ILO memasukkan aspek pekerjaan yang 

                                                           
132 GHK, 2010, Estimating Green Jobs in Bangladesh, ILO: London, hal. 20, diakses dalam 

https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/bangladesh-greenjobsest-ilo.pdf (05/09/2018 20:33 WIB). 
133 Ibid, hal. 20. 

Tabel 3.2 
PEKERJAAN HIJAU BANGLADESH 

https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/bangladesh-greenjobsest-ilo.pdf
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memiliki nilai sosial dengan indikator decent work untuk menyediakan pekerjaan 

hijau dan ramah lingkungan seperti menurunkan jumlah pekerjaan informal dan 

pekerja paksa anak; menjamin kesetaraan upah dan kesempatan pekerja bagi 

perempuan, laki-laki, dan muda; meciptakan kondisi kerja dan waktu yang kondisif 

serta aman; menjamin hak-hak pekerja serta perlindungan sosial.134 

 ILO dengan pemerintah Bangaladesh meluncurkan Green Jobs inisiatif 

pada 04 Desember 2008. Berdasarkan penilaian Green Jobs yang telah dijelaskan 

diatas, seleksi sektor di Bangladesh dilakukan sesuai pada metedologi yang 

disetujui oleh ILO dan pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti tiga tahapan 

penilaian Green Jobs ILO. Hasilnya, dari laporan nasional oleh Dr. M. Matiut 

Rahman Green Jobs Assesment in Agriculture and Foresty Sector of Bangladesh 

(2009) ialah mengembangkan praktek yang sedang berlangsung dan keterlibatan 

organisasi yang membantu dalam memilih kegiatan di sektor agrikultur dan 

kehutanan. ILO dan konsultan telah mempertimbangkan kegiatan utama untuk 

sektor pertanian dan kehutanan di Bangladesh dimana kegiatan tersebut terkait 

dengan pekerjaan ramah lingkungan.135 

3.1.1. Agrikultur Bekelanjutan 

Pada sektor Agrikultur, sektor potensial pada program Green Jobs 

Bangladesh di sektor ini ialah agrikultur yang berkelanjutan dengan lingkup 

pekerjaan seperti konservasi pada lahan, mempraktekan efisiensi air, metode 

                                                           
134 Ibid, hal. 19-20 
135 M. Matiur Rahman, Green Jobs Assessment in Agriculture and Forestry Sector of Bangladesh, Final 

Report , April 2009, ILO:Dhaka, hal. 8-12, diakses dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-

--ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf (05/09/2018 20:29 WIB). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_156139.pdf
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penanaman organik, dan mengurangi jarak farm-to-market untuk mengurangi 

penggunaan energi.136 

Secara praktis dalam sektor agrikultur Bangladesh termasuk dalam 

pemakaian tinggi untuk penggunaan pupuk, pestisida, dan irigasi secara intensif. 

Namun, dari berbagai praktik pertanian terdapat beberapa kegiatan yang dapat 

mengurangi dan meneliminasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia yaitu dengan 

menyediakan alternatif pemakaian rendah untuk kegiatan pertanian berintensitas 

tinggi. Kegiatan ini dapat mengingkatkan kesehatan tanah dan mengurangi dampak 

perubahan iklim. 137 

Berikut kegiatan praktik agrikultur di Bangladesh yang dianggap termasuk 

Green Jobs, kegiatan yang terdiri dari: (1) pertanian organik, (2) pengomposan, (3) 

pembiakan lebah (Apiculture), (3) bioslurry, (4) sayuran bebas pestisida, (5) 

Floriculture (6) sericulture, (7) konservasi air dan irigasi terkendali, (8) budidaya 

dan pemasaran jamur. 

Aktivitas diatas merupakan sub-sektor dari agrikultur berkelanjutan yang 

termasuk dalam program Green Jobs kemudian, kegiatan tersebut secara praktik 

masih disaring untuk melihat kelayakan dan pengaplikasian nilai ramah 

lingkungan. Lalu, data dikumpulkan dan di ringkas dari organisasi yang terkait, 

menghasilkan dari delapan aktivitas tujuh terpilih (tabel 3.3) sebagai kegiatan hijau 

dan layak. Aktivitas seperti pengomposan secara praktiknya merupakan kegiatan 

hijau namun tidak termasuk layak karena lingkungan pekerjaan yang tidak sehat 

                                                           
136 GHK, Op.Cit, hal. 21 
137 Ibid. 
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dan tidak aman, selain itu, kegiatan ini mengeluarkan gas-gas dari tumpukan 

kompos dan mengotori lingkungan.138 

Tabel. 3.3 

KEGIATAN DALAM PEKERJAAN HIJAU SEKTOR AGRIKULTUR 

BEKELANJUTAN 

Sub-

sektor 

(aktivita

s) 

Nama 

Org. 

Survey 

Produk

si/ 

tahun 

Nilai 

produksi 

Jumlah 

pekerjaan 

hari/tahun 

Keterliba

tan Org. 

lain 

Penyed

ia 

layana

n 

Kendala 

Potensi 

Pertumbuha

n 

Pering

kat 

akv. 

jumlah 

pekerja

an 

1. 

Pertania

n 

Organik 

1. Kazi & 

Kazi Tea 

estate 

Ltd 

250 t 

tea/yr 

Tk. 87.50 juta 

(USD 1.27 

juta) 

683750 Sendiri, 

tidak 

campur 

 sendiri Perambah

an lokal 

Mengemban

gkan 

perkebunan 

teh baru 

4 

2. 

Proshika 

3038 

t/yr 

Tk. 45.57 juta 

(USD 0.66 

juta) 

10000 Proshika Proshi

ka 

Penyimpa

nan 

barang 

yang tidak 

terjual, 

harga 

murah 

Dibutuhkan 

pengembang

an rantai 

pasar dan 

publisitas 

3.  

Practica

l Action 

a) Sand 

bar Veg. 

10283.

74 t 

Tk. 82.27 juta 

USD 1.2 juta) 

7680 Practical 

Action + 

5 

NGO 

lokal 

Practic

al 

Action 

Kekurang

an bahan 

mulsa dan 

kompos 

Telah 

memperluas 

area baru 

b) 

Floating 

Veg 

.gardeni

ng 

51.0 t Tk.0.409640 

juta (USD 

5936) 

700 Practical 

Action 

Practic

al 

Action 

Banjir 

berlebiha

n, 

kekuranga

n bahan 

baku 

Memperluas 

ke area Haas 

Snamganj 

2. 

Budiday

a Jamur 

National 

Mushro

om 

cultivati

on & 

Extensio

n Centre 

Savar 

10950 

t/yr 

Tk. 1095 juta 

(USD 15.87 

juta) 

5490968 DAE dan 

Kluster 

petani 

GOB, 

(BAR

C, 

ASA, 

World 

Vision 

provid

e 

credit) 

Sulit untuk 

melestarik

an jamur 

segar, 

kesadaran 

masy. 

kurang 

Besar 

dengan 

potensi 

ekspor 

1 

3.Apicult

ure 

Proshik

a 

BCSIC 

BIA 

1460 t Tk. 292 juta 

(USD 4.232 

juta) 

168000 BSCIC, 

BIA 

Proshika 

CMES, 

Hunger 

free 

world, 

BASA 

PROAS, 

Fame 

Enterpris

e etc 

BIA, 

Proshi

ka 

provid

e 

credit 

BCSIC 

Techni

cal 

Suppor

t 

Ketidakadi

lan harga 

yang 

didapatkan 

produser, 

sumber 

terbatas 

Total 

permintaan 

madu 

dipenuhi 

melalui 

impor, 

memiliki 

potensi tinggi 

6 

                                                           
138 M. Matiru Rahman, Op.Cit, hal. 36 



78 

 

4. 

Sericultu

re 

BRAC 

Proshika 

Banglad

esh 

Sericult

ure 

Board 

(BSB) 

24.2 t 

(silk) 

750 t 

(cocoon

) 

Tk. 41.1 juta 

(USD0.595652

mill.) Tk. 13.5 

juta (USD 

0.195 juta) 

1460000 

1200000 

BARC 

Proshika 

BSB 

BSB, 

BRAC 

and 

Proshi

ka 

provid

e credit 

also 

Impor 

sutra lebih 

murauh 

daripada 

lokal, 

pembiaka

n cacing 

sutra sulit 

Pada saat ini 

berada 

dilevel stabil 

3 

5. 

Bioslurr

y 

Gramee

n Shakti, 

IDCOL 

200000 

t 

Tk. 1120 juta 

(USD 16.23 

juta) 

2737500 Grameen 

Shakti 

and 27 

other org. 

IDCO

L, 

Grame

en 

Shakti 

+ 27 

org. 

Kekurang

an tenaga 

kerja di 

mitra org. 

Potensi 

tinggi 

2 

6. 

tanaman 

bebas 

pestisida 

Kelomp

ok 

petani 

Jessore 

17146 t Tk. 88.30 juta 

(1,28 juta 

USD) 

201450 Petani 

lokal, 

kelompo

k BARI 

BARI Jenis 

feromon 

tidak 

tersedia 

secara 

bebas 

tinggi 

5 

7. 

konserva

si air 

BMDA, 

Rajshahi 

600000 

t 

Tk. 8100 juta 

(117, 39 juta 

USD) 

2000000 BMDA BMDA - Tinggi 

7 

Subtotal   Tk. 9872 juta 

(USD 143.08 

juta) 

13960048=3

8247 

pekerjaan 

reguler 

    

 

Sumber: ILO & Rahman, 2008 

Pada tabel 3.3 ketujuh aktivitas memiliki jumlah pekerjaan yang signifikan 

dan nilai produk terjangkau serta terdapat potensi untuk masa depan. Pada tabel 3.3 

dapat dilihat aktivitas dalam sektor agrikultur budidaya jamur memiliki ketesediaan 

jumlah pekerjaan yang tertinggi sebanyak 5,4 juta/hari dan potensi pengembangan 

yang tinggi. Kegiatan ini dinilai dapat memperkerjakan perempuan di area rural 

sebagai sumber penghasilan mereka. Aktivitas kedua pada bioslurry dengan 2,7 juta 

pekerjaan/hari di Bangladesh, kegiatan ini tumbuh cepat karena adanya dukungan 

dari 28 organisasi secara finansial dan teknis yang didukung oleh IDCOL.139 

                                                           
139 Ibid, hal. 37. 
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Ketiga, aktivitas sericulture yaitu perkebunan produksi murbei dan kokon 

dan pemasaran (kain sutra). Berdasarkan tabel 3.3 kegiatan ini menunjukkan 

adanya potensi pekerjan sebanyak 266,000 pekerja/hari. Sedangkan data dari 

BRAC tahun 2001 terdapat 1505 petani dan meningkat menjadi 8285 petani tahun 

2008. Sericulture merupakan bisnis yang menguntungkan tetapi membutuhkan 

biaya yang mahal untuk petani individu. Sedangkan, sutra impor di Bangladesh 

memiliki harga yang murah walaupun kualitas rendah dari sutra yang diproduksi 

lokal.140 

Kegiatan Sericulture memiliki keterlibatan perusahaan swasta dan LSM 

seperti Dewan Sericulture (pemerintah), BRAC, Proshika, Karitas dll dengan 

membentuk kelompok petani desa agar memastikan pembelian kepompong dapat 

diperluas ke provinsi lain seperti CHT. Selain itu, kegiatan ini dapat 

mempekerjakan perempuan pedesaan untuk memperoleh uang dari mata 

pencaharian tersebut. Namun, hal ini dinilai masih kurang karena diperlukannya 

tindakan pemerintah untuk meningkatkan bea impor untuk sutra agar dapat 

mempetahankan produksi lokal.141 

Kegiatan keempat yaitu pertanian organik yang memiliki 70,130 

pekerja/hari dengan melibatkan organisasi Kazi and Kazi Tea Estate yang memiliki 

peran utama. Organisasi ini terletak di Tetulia Upazila yaitu distrik Panchagarh 

barat laut telah menghasilkan 250 ton teh/tahun dan menjual 350 tk/kg di pasar lokal 

dimana normalnya 200 tk/kg. Jumlah total teh yang dihasilkan sebanyak 87.59 tk. 

juta (1,27 juta US $), hasil teh juga diekspor ke beberapa negara seperti AS, Jepang, 

                                                           
140 Ibid, hal. 22. 
141 Ibid, hal. 36. 
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dan Inggirs. Organisasi lain masih pada tahap awal sehingga masih banyak upaya 

yang harus dilakukan untuk memperluas kegiatan mereka. Budidaya sayuran berbas 

pestisida merupakan teknologi baru yang dapat melawan pencemaran lingkungan 

dan bahaya kesehatan, meskipun aktivitas ini termasuk peringkat kelima kegiatan 

ini memiliki potensi tinggi yang dapat melampaui yang lain apabila ada dukungan 

pemerintah dan sektor swasta. 142 

Keenam yaitu aktivitas pertenakan lebah, kegiatan ini memiliki ruang 

lingkup terbatas karena sumber bunga yang kurang terutama sawi dan lenkeng. 

Lalu, kegiatan ketujuh yaitu konservasi air yang merupakan teknologi berbasis pada 

proyek BMDA berlokasi Rajshashi. Tenaga kerja yang digunakan dalam proyek ini 

rendah dibandingkan dengan yang lain, tetapi secara output proyek ini memiliki 

keuntungan sebesar 8100 tk juta. Di Bangladesh terdapat ratusan dan ribuan kolam, 

badan air dan kanal yang terlantar dan perlu di gali kembali sebagai konservasi air 

untuk budidaya ikan, irigasai tambahan untuk produksi berkelanjutan dan 

mempromosikan lingkungan ecofriendly.143 

Dalam hal keterlibatan organisasi dari tujuh aktivitas yang telah dipilih dan 

dinilai, kemitraan yang sukses dalam mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan 

yaitu aktivitas bioslurry yang dipromosikan oleh 28 organisasi dengan dukungan 

finansial oleh IDCOL. Selain itu untuk aktivitas pemeliharaan lebah, budidaya 

sericulture dan jamur dipromosikan bersama BSCIC dan sekitar 10 LSM.144 

                                                           
142 Ibid, hal 13 & 36 
143 Ibid, hal. 36 
144 Ibid, hal. 4 
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Sedangkan keterlibatan The Trade Union of Labourers di sektor pertanian 

untuk kegiatan diatas masih kurang kecuali kegiatan pertanian milik pemerintah. 

Organisasi menyadari tentang lingkungan kerja yang terancam, bahaya kesehatan 

dan bagaimana melindungi lingkungan namun bagi pekerja umum kesadaran 

terhadap masalah tersebut masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan memberikan 

pelatihan dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan 

alam.145 

3.1.2. Hutan Bekelanjutan 

Pada sektor kehutanan, sektor potensial pada program Green Jobs di 

Banglaesh ialah di hutan yang berkelanjutan dengan lingkup pekerjaan seperti 

reforestasi dan aforestasi, agroforesty, pengelolahan hutan berkelanjutan, dan 

pencegahan deforestasi. Lingkup kerja ini dimaksudkan untuk dapat mengelola, 

melindungi dan konservasi sumber daya hutan di Bangladesh. Pekerjaan dalam 

sektor ini secara langsung berkaitan dengan MDG No. 7 yaitu mengenai kelestarian 

lingkungan. Namun, secara praktik manajemen hutan di negara ini belum didukung 

dengan kerangka kerja internasional salah satunya Forest Stewardship Council 

(FSC) dan Programme for Endorsment of Forest Certification. 146 

Aktivitas yang dapat dilakukan pada sektor hutan berkelanjutan dalam 

program Green Jobs ialah bisnis pembibitan, forestasi, social foresty, konservasi 

hutan dan keanekaragaman hayati. Aktivitas ini kemudian secara praktik masih 

disaring dalam melihat kelayakan dan nilai ramah lingkungan yang diterapkan 

dengan mengumpulkan data dari organisasi yang terkait lalu diringkas agar 

                                                           
145 Ibid. 
146 GHK, Op.Cit, hal. 24. 
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menghasilkan aktvitas yang terpilih dalam program Green Jobs. Pada tabel 3.4 

aktivitas yang terpilih dinilai dari jumlah pekerjaan yang signifikan, nilai produk 

terjangkau dan terdapat potensi untuk dimasa depan. 

Tabel 3.4 

KEGIATAN DALAM PEKERJAAN HIJAU SEKTOR HUTAN BEKELANJUTAN 

Sub-sektor 

(aktivitas) 

Nama Org. 

Survey 

Produksi/ 

tahun 

Nilai 

produksi 

Jumlah 

pekerjaan 

hari/tahun 

Keterlibatan 

Org. lain 

Penyedia 

layanan 
Kendala 

Potensi 

Pertumbuhan 

Tingkat 

aktivitas 

dari 

jumlah 

pekerjaan 

Bisnis 

pembibitan 

DOF, DAE, 

BADC, 

BRAC, 

Proshika 

60862129 

bibit 

Tk. 698.18 

million 

(10,19 juta 

USD) 

4000000 DOF, DAE, 

BADC, 

BRAC, 

Proshika, dan 

petani 

individual 

Inter-

cooperataion, 

DOF, DAE, 

BRAC, 

Proshika 

- Lebih atau 

kurang stabil 

2 

Kehutanan 

sosial 

DOF, 

Proshika 

661 ha & 

1044 km 

perkebunan,  

Besar sekali 134852 DOF, 

Proshika 

DOF, 

Proshika 

- Potensi tinggi 

4 

Agroforesty DOF, BRAC 161936 

pohon 

tertanam 

Besar 8088 DOF, BRAC DOF, BRAC - Cenderung 

menignkat 5 

Aforestasi DOF 14440 ha & 

3343 km 

tertanam 

Besar sekali 347924 DOF, 

Proshika 

DOF, 

Proshika 

Deforestasi DOF memiliki 

rencana untuk 

memperluas 

are 

3 

Koservasi 

hutan dan 

biodiversity 

i. DOF 259000 ha 

kawasan 

lindung dan 

hutan 

cadangan 

Besar sekali 5180000 DOF, 

Proshika 

DOF, 

Proshika 

Deforestasi Potensi 

terbatas karena 

area hutan 

1 

ii. Arannayk 

Herbal garden 

25 ha 

tertanam 

belum tahap 

produksi 

730 Arannayk, 

Juno powr, 

IDO, OSAID 

Arannayk, 

Juno powr, 

IDO, OSAID 

Kurang 

kesadaran 

masy. dan 

pemasaran  

Cenderung 

meningkat, 

terdapat projek 

yang 

mendukung 

 iii. 

Homestead 

agroforesty 

1672 rumah 

tangga 

terlibat 

Sedang 

dilakukan 

9535 Arannyak, 

Prottyashi, 

Codec, 

Uttaran 

Arannyak, 

Prottyashi, 

Codec, 

Uttaran 

Sedang 

dilakukan  

Cenderung 

meningkat, 

terdapat projek 

yang 

mendukung 

Subtotal 

  Besar sekali 

9681129= 

26523 

pekerjaan 

reguler     

 

Sumber: ILO & Rahman, 2008 

Berdasarkan tabel 3.5 aktivitas yang menempati urutan pertama ialah 

konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dengan jumlah tenaga kerja yang 

tersedia sebanyak 5180000. Dalam hal keterlibatan organisasi, aktivitas ini 

memiliki kendala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemasaran yang 
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kurang mendukung. Selain itu, kegiatan ini memiliki lingkup ekspansi yang terbatas 

di masa depan karena terbatasnya lahan hutan di Bangladesh.147 

Pada posisi kedua, aktivitas bisnis pembibitan dengan tujuan 

mempromosikan perkebunan yang membantu mengatasi dampak perubahan iklim 

di seluruh area. Kegiatan ini didukung oleh perusahaan swasta, LSM, dan 

organisasi pemerintah seperti, BADC, DoF, BRAC, dan Proshika  dalam 

memproduksi bibit, anakan buah, pohon hutan, tanaman obat, dan tanaman hias 

yang kemudian memasarkannya secara komersial.148 

Kemudian pada peringkat ke-3 dan ke-4 diikuti oleh aforestasi dan 

perhutanan sosial. Kegiatan ini memiliki lingkup ekspansi yang pasti berbeda 

dengan aktivitas peringkat pertama, hal ini dikarenakan adanya dukungan 

pemerintah untuk meningkatkan kawasan hutan dimana tahun 2008 sebesar 17 % 

hingga 20 % ditahun 2015. Selain itu, aktivitas ini juga memiliki potensi di masa 

depan untuk menciptakan banyak pekerjaan hijau.149 

Dalam hal keterlibatan organisasi dari aktivitas diatas, kegiatan yang telah 

dipilih, dinilai dan memiliki kemitraan yang sukses dalam mempromosikan 

pekerjaan ramah lingkungan yaitu pada aktivitas konservasi hutan, aforestasi, dan 

kehutanan sosial yang sedang dipromosikan oleh Departemen Kehutanan 

Bangladesh dan mitra Proshika. Pada aktivtas bisnis pembibitan dipromosikan oleh 

DAE, BADC, BRAC, dan Proshika dengan dukungan teknis dan keuangan dari 

Intercooperation (IC) dari SDC.150 

                                                           
147 Rahman, Op.Cit, hal. 38 
148 Ibid, hal. 28 
149 Ibid, hal 38 
150 Ibid.  



84 

 

3.1.3. Pembaharuan Energi 

Pada tabel 3.1 sektor energi memiliki potensi untuk mendukung program 

Green Jobs ILO di Bangladesh dengan lingkup pekerjaan dalam pembaharuan 

energi, biogas, biomassa, peralatan manufaktur yang hemat energi seperti CFL 

(energi lampu) dan kondisi udara yang efisien, dll. Penilaian sektor ini dilakukan 

oleh konsultan Waste Concern (2009) untuk mengidentifikasi aktivitas yang 

relevan dalam kerangka kerja Green Jobs ILO dalam sektor pembaharuan energi 

di Bangladesh.151 

Pada tahun 2008 pemerintah Bangladesh telah melaksanakan Renewable 

Energy Policy of Bangladesh. Pembaharuan energi diakui pemerintah sebagai 

sumber energi yang efektif, hemat biaya dan berkelanjutan. Sektor ini perlu 

dipromosikan melalui pedoman yang tepat agar permintaan energi terpenuhi dan 

sebagai sarana untuk adaptasi perubahan iklim. Dalam pembahasan sebelumnya 

pertumbuhan ekonomi Bangladesh sedang mengalami kekurangan ketersediaan 

energi. Kurangnya sumber energi listrik dapat memperlambat proses industri, 

menghalangi investasi asing, dan menahan pertumbuhan ekonomi Bangladesh. 

Dengan demikian, sektor pembaharuan energi memiliki potensi besar dalam 

menghasilkan pekerjaan ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi energi 

terbarukan.152 

                                                           
151 GHK, Op.Cit, hal. 27. 
152 Waste Concern Consultans, 2009, Preliminary Assessment of Green Jobs in three sectors: (1) Renewable 

Energy (2) Waste Management (3) Construction, Dhaka, hal. 6, diakses dalam 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-

dhaka/documents/publication/wcms_107516.pdf (05/09/2018 20:58 WIB) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_107516.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_107516.pdf
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Aktor utama dalam mendukung dan mempromosikan sektor pembaharuan 

energi ialah pemerintah Bangladesh dari Kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Kementrian Lingkungan dan Kehutanaan, serta Komisi Perencanaan 

Negara. Bangladesh memiliki beberapa kebijakan dalam dokumen dan strategi 

draf untuk energi seperti National Energy Policy 1995, Power Policy 1995, 

Renwable Energy Policy of Bangladesh 2008, Environment Policy 1992, National 

Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (FY 2009-11). Namun, sejauh ini 

legislasi untuk sektor pembaharuan energi belum teridentifikasi di Bangladesh. 153 

Menurut studi dari konsultan Waste Concern yang ditugaskan oleh ILO di 

Bangladesh, terdapat empat teknologi terbarukan yang teridentifikasi memiliki 

potensi tinggi seperti energi solar, biogas, mikrohidro, dan energi angin. Teknologi 

ini didukung oleh beberapa aktor seperti Local Government Engineering 

Department (LGED), Rural Electrification Board (REB), Bangladesh Power 

Development Board (BPDB), Infrastructure Development Company Ltd. 

(IDCOL). Aktor lain seperti NGO dan Lembaga Pembiayaan Mikro juga terlibat 

untuk mendukung proyek pembaharua energi.154 

Pembaharuan energi melalui teknologi energi solar terdiri dari dua kegiatan 

yaitu proyek pembangkit listrik photovoltaic dan proyek termal. Lokasi ideal untuk 

pemanfaatan energi matahari ini berada di 20.30 dan 26.38 derajat lintang utara 

dan 88.04 dan 92.4 derajat timur wilayah Bangladesh. Menurut Renewable Energy 

Research Centre peta studi sumber energi solar telah mengilustrasikan bagaimana 

prospek radiasi matahari di Bangladesh memiliki potensi yang tinggi. Sejauh ini, 

                                                           
153 Ibid. 
154 Ibid. 



86 

 

sebanyak 15 Mw daya telah di produksi dalam bentuk Solar PV Panels. Kekuatan 

daya ini dapat menyediakan energi listrik untuk ribuan rumah tangga di 

Bangladesh. Pada tahun 2012 Solar PV Panels ditargetikan menghasilkan daya 

sebanyak 50 Mw.155 

Teknologi selanjutnya untuk sektor pembaharuan energi ialah energi bio 

yatiu energi gas yang diproduksi dengan fermentasi anaerobic dari bahan-bahan 

organik. Gas ini dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak, 

penerangan, pembangkit listrik, kulkas, dan pemanas ruangan. Teknologi ini 

diimplementasikan melalui program National Domestic Biogas Manure 

Programme oleh IDCOL dengan dukungan dari pemerintah Bangladesh, SNV 

Belanda dan KFW. Program ini telah menanam biogas sebanyak 60,000 biogas 

dengan ukuran domestik dan telah dibiayai selama periode 2006-2009.156 

Kedua, mempromosikan dan mengimplementasikan pembangkit energi 

melalui teknologi gasifikasi biomassa. Teknologi ini merupakan proses konservasi 

bahan padat menjadi gas yang mudah terbakar. Hal ini dilakukan dalam proyek 

Sustainable Rural Energy (SRE) oleh LGED dan IDCOL. Gasifikasi ini memiliki 

keuntungan seperti memastikan penggunaan produk biomassa tradisional secara 

efisien dengan mengubahnya menjadi bahan bakar gas yang kualitas tinggi dan 

mudah terbakar.157 

Ketiga, yaitu meningkatkan teknologi kompor.  Bangladesh Council of 

Scientific & Industrial Research (BCSIR) melakukan R&D pada teknologi kompor 

                                                           
155 Ibid, hal. 6-7 
156 Ibid, hal. 7 
157 Ibid. 
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untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar biomass melalui tiga kategori yaitu 

memperbaiki kompor tanpa, dengan cerobong asap, dan peningkatan tunggu 

dengan pemanfaatan limbah panas. Teknologi ini dapat menghemar 50-65% bahan 

bakar dibanding menggunakan kompor tradisional serta dapat menghemat waktu 

masak.158 

Selanjutnya, sektor pembaharuan energi melalui teknologi mikrohidro. 

Teknologi ini merupakan pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan 

tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air 

terjun. Di Bangladesh stasiun untuk pembangkit listrik ini dapat dibangun 

dibeberapa lokasi tertentu. Proyek SRE telah menginstall beberapa unit di 

Bamerachra, distrik Chittagong dengan daya 4 kW saja walaupun kapasitasnya 

sebesar 10 kW akibat air yang tidak memadai. Namun dibeberapa wilayah seperti 

CHT dan delapan situs lainnya teridentifikasi memiliki kapasitas sebesar 135 kW. 

Proyek ini juga mempromosikan teknolo gi mikorhidro kepada kelompok 

indigius.159 

Terakhir, yaitu energi udara. Dalam teknologi ini area perbukitan dan pesisir 

di Bangladesh memiliki potensi tinggi untuk pembangkit energi air. Proyek SRE 

dari LGED dengan kolaborasi BUET melaksanakan pemetaan energi angin dan 

pemasangan sebanyak 20 stasiun di seluruh wilayah Bangladesh. SRE telah 

memasang beberapa gilingan angin kecepatan rendah untuk mengangkat air tanah 

dan juga telah memasang tujuh turbin angin kecil di pulau St. Martin. BCSIR dan 

                                                           
158 Ibid. 
159 Ibid, hal. 8 
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Grameen Shakti merupakan aktor lain yang terlibat dalam penilitian energi angin 

ini.160 

Berdasarakan penjelasan diatas aktvitas yang dilakukan dalam sektor 

pembaharuan energi di Bangladesh diestimasikan sekitar 19,000 pekerjaan ramah 

lingkungan yang dipromosikan. Berikut jumlah pekerjaan dalam sektor 

pembaharuan energi oleh konsultan Waste Concern (2009):161 

Tabel 3.5 

PEKERJAAN HIJAU SEKTOR PEMBAHARUAN ENERGI 

 Sumber: GHK Konsultan, 2010. 

a estimasi luas termasuk pekerjaan yang terkait dengan efisiensi dan manajemen jaringan listrik. 

b estimasit pekerjaan berdasarakan proyek pembiayaan World Bank untuk efisiensi dan manajemen jaringan 

listrik. resio sektor pekerjaan di industri digunakan untuk meperkirakan pekerjaan yang terkait dengan 

pengeluaran. tidak semua pekerjaan dapat dianggap hijau termasuk jumlah pekerjaan dalam manajemen 

jaringan dan distribusi listrtik 

3.1.4. Pengelolahan Limbah 

Dalam sektor ini pengelolahan limbah dan daur ulang memiliki potensi 

tinggi di Bangladesh. Penilaian sektor ini dilakukan oleh konsultan Waste Concern 

(2009) untuk mengidentifikasi aktivitas dan pekerjaan yang relevan dalam kerangka 

kerja Green Jobs ILO di sektor pengelolahan limbah. Bangladesh merupakan 

negara dengan populasi yang padat dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. 

Dengan pengetahuan, keuangan, dan teknik yang terbatas pemerintah berjuang 

untuk mengatasi jumlah sampah yang berlebihan. Pada area urban, limbah yang 

                                                           
160 Ibid. 
161 GHK, Op.Cit, hal. 29 

 Pekerjaan Langsung 

Hidroelektrik 1,287 

Solar PV dan Termal 15,000 

Energi Angin 36 

Biogass / biomass 2,500 

(efisiensi jaringan listrik dan pengelolahan) b 13,700 

Energi berkelanjutan (estimasi luas) a 32,523 

Energi berkelanjutan estimasi sempit 18,823 
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dihasilkan sebanyak 15.000 ton limbah. Sebagian besar (50%) limbah, lalu yang 

tidak dikumpulkan dibiarkan dijalan, sisanya dikumpulkan dan dibuang ke daerah 

daratan rendah dengan sembarangan.162 

 Pengelolahan limbah di negara ini menggunakan solusi enf-of-pipe 

(konvensional) dan metode pengumpulan sampah/limbah melalui transportasi dan 

kotoran sampah yang tidak sehat. Hal ini dapat mengkibatkan ancaman pada 

kesehatan masyarakat, mencemari air minum dan menciptakan pencemaran 

lingkungan sekaligus menghasilkan gas rumah kaca dari sampah yang tidak 

dikelola. Dengan demikian, negara ini memiliki potensi untuk mengubah limbah 

ini menjadi sumber daya dan menghasilkan ribuan pekerjaan Green Jobs.163 

 Terdapat beberapa kebijakan nasional yang terhubung langsung pada sektor 

pengelolahan limbah untuk menciptakan Green Jobs. Aktor utama yang berperan 

dalam kebijakan sektor tersebut ialah Kementrian Lingkungan dan Kehutanan, 

Kementrian Pemerintah Daerah Pembangungan Desa dan Koperasi, Kementrian 

Agrikultur, Kementrian Industri, dan Pemerintah Bangladesh. Kebijakan National 

Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (FY2009-11), National Urban Sector 

Policy (2006) draft oleh Komite Urban (CULG), National Agriculture Policy Okt. 

2008, Industrial Policy 2005 memiliki potensi untuk mempromosikan Green Jobs 

melalui pengelolahan limbah. Kebijakan diatas telah yang mengakui pentingnya 

pengelolahan limbah ramah lingkungan dengan menyediakan sarana untuk 

                                                           
162 Waste Concern, Op.Cit, hal. 10 
163 Ibid. 
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mengatur pembuangan limbah padat dan lumpur industri, mempromosikan daur 

ulang, pemulihan energi, biogas, dan pupuk hayati.164 

 Di Bangladesh legislasi terhadap sektor ini dibentuk oleh Kementrian 

Perumahan dan Pekerjaan Umum, Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 

dan Kementrian Tenaga Kerja & Ketenagakerjaan dimana aktor ini memiliki 

peraturan yang mengakui pentingnya masalah lingkungan, keamanan kesehatan 

kesejahteraan tenaga kerja, instalasi pengelolahan air limbah dan sistem 

pembuangan kotoran, pabrik kompos dll. Peraturan tersebut dicantumkan dalam 

Undang-Undang Pengembangan Tanah Proyek Perumahan Swasta (2004), 

Undang-undang Konservasi Lingkungan (1995), the Factories Act (1965), dan the 

Labour Act (2006).165 

Dalam studi konsultan Waste Concern dan Bangladesh Centre for Advanced 

Studies (BCAS) sektor ini memiliki jumlah siginifikan untuk menciptakan Green 

Jobs yaitu dengan proyek pengomposan atau daur ulang sampah organik. Inisiatif 

pilot ini berjalan dan didukung oleh NGO, LSM dan pemerintah lokal serta bisnis 

swasta. Selain itu, Waste Concern semenjak 1995 telah mempromosikan konsep 4R 

(reduce, reuse, recycle dan recover waste) untuk memperbaiki praktik 

pengelolahan limbah berbahaya dan tidak berkelanjutan.  

Jumlah aktor luar yang terlibat seperti NGO, bisnis swasta, dan organisasi 

manufaktur, produksi berperan sebagai penyedia layanan dan mendukung sektor 

pengelolahan limbah seperti External Support Agencies Institutional Member 

                                                           
164 Ibid. 
165 Ibid, hal. 11. 
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(ESAs)166, Waste Concern Consultants, Rahimafrooz Batteries Ltd., RUSTIC, 

PRISM Bangladesh, Prodipan, Sapno, Bandhan Society, Prottoy, Dushtha Shasthya 

Kendra (DSK), Sylhet Partnership dan Clean Tech. Hampir semua organisasi ini 

terlibat dalam proyek pengomposan dan daur ulang dengan menggabungkan 

teknologi yang ramah lingkungan dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, 

dll. Aktor-aktor tersebut juga menfasilitasasi produksi kompos dan industri daur 

ulang sampah anorganik yang tersebar di seluruh negeri. Dalam proyek pupuk 

hayati limbah, bank pembiayaan pertama kalinya dilakukan oleh Dutch Bangla 

Bank Ltd pada WWR Bio Fertilizer Bangladesh Ltd dengan menggunakan dana 

karbon dari perusahaan asing.167 

Dengan demikian dari studi tersebut, pengomposan dan daur ulang 

merupakan inisiatif percontohan dengan jumlah signifikan dimana insitif ini 

terhubung dengan pengelolahan limbah di Bangladesh dengan dukungan dari 

ESAs. Selain itu, pemerintah Bangladesh pada tahun 2008 membawa investasi 

asing langsung mengunakan Clean Development Mechanism dari Protokol Kyoto 

dimana hal ini terhubung dengan mitigasi GHG. Pemerintah Bangladesh telah 

membentuk Designated National Authority untuk mempromosikan proyek yang 

terkait dengan pengurangan GHG.168 Berdasarkan penjelasan diatas, sektor 

                                                           
166 United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), 

Department of Agricultural Extension (DAE), United Nations Centre for Regional Development (UNCRD), 

Asia Urbs, European Union, Canadian International Development Agency (CIDA), Plan Bangladesh, 

RADOL, CARE Bangladesh, Winrock International, Food & Agricultural Organization (FAO), International 

Labour Organization (ILO), Swisscontact – Katalyst and Local Enterprise Investment Centre (LEIC), IDLC 

finance Limited. 
167 Ibid. 
168 Ibid, hal. 10-11 
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pengelolahan limbah ini dapat menyediakan pekerjaan sebanyak sekitar 190,000 

pekerja dengan lingkup pengomposan dan daur ulang169
  

 

 Pekerjaan langsung 

Pengelolahan limbah dan daur ulang 90,000 

Daur ulang limbah plastik 68,000 

Daur ulang limba baterai asam timbal 6,000 

Daur ulang limbah logam & skrap 4,673 

Daur ulang limbah non-logam & skrap 507 

Pemotongan kapal 20,000 

Total 189,180 

 Sumber: GHK Konsultan, 2010. 

3.1.5. Konstruksi Hijau 

 Industri konstruksi di Bangladesh dalam penggunaan energi telah 

mengkonsumsi sebanyak 40% dan bertanggung jawab sebanyak 35% terhadap 

emisi gas CO2 dunia. Dalam sebuah studi sektor ini berhubungan dengan aktivitas 

yang memproduksi konstruksi ramah lingkungan, dalam hal ini sektor tersebut 

dapat berkonstribusi menciptakan Green Jobs dengan dukungan peran 

atsitektur/insinyur/perancang/penyedia layanan, produser/manufaktur, pembuat 

kebijakan dll.170 

 Namun, di Bangladesh pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus 

terhadap industri konstruksi yang berhubungan dengan Green Jobs. Seperti 

contohnya, the National Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (FY 2009-

11), menyebutkan tentang pembuangan limbah dan lumpur industri yang dapat 

mengurangi GHG dari limbah yang terdekomposisi. The National Land and 

Transport Policy 2004 menyebutkan tentang Environment Impact Assessment 

                                                           
169 GHK, Op.Cit, hal. 32 
170 Waste Concern, Op.Cit, hal. 12 
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(EIA) sebagai standar lingkungan untuk mempromosikan teknologi dalam 

pekerjaan konstruksi dimana dapat berhubungan dengan Green Jobs. The Draft 

Energy Conservation Act 2008 mendukung untuk menggunakan pembaharuan 

energi untuk konstruksi di Bangladesh.171 

 Terkait hal legislasi, permasalahan kesehatan & keselamatan kerja 

dicantumkan dalam undang-undang the Bangladesh Labour Law 2006 hal ini dapat 

berkontribusi dalam promosi kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor. Dalam 

ECA (1995) dan ECR (1997) telah membahas mengenai pentingnya dampak 

lingkungan dari struktur bangunan dan pencemaran industri atau kegiatan apapun 

dalam lingkungan memerlukan izin. Selain itu, peraturan tentang melarang 

penggunaan kayu bakar untuk membakar batu bata untuk menghindari deforestasi 

tercantum dalam RAJUK.172 

 Pada tahun 2008 terdapat beberapa proyek dalam sektor konstruksi yang 

dapat mempromosikan Green Jobs di Bangladesh seperti Green Building. Proyek 

ini merupakan inisiatif dari Depatemen Lingkungan Pemerintah Bangladesh dan 

terhubung dengan National Workshop on Eco-housing/Green Building dibawah 

wawasan  Malé Declaration dan diikuti oleh organisasi Housing Building Research 

Institute (HBRI), dan UNEP. Lokakarya ini bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pedoman mengenai praktik pembangunan ramah lingkungan. 

Dalam proyek ini HBRI berinisitif dengan mempebarui National Building Code 

                                                           
171 Ibid.  
172 Ibid. 
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2006 dengan memasukkan nilai efisiensi energi bangunan. HBRI juga mendorong 

konsep desa ekologis untuk menuju pendekatan hijau.173 

 Green Building dan efisiensi energi juga didukung oleh Grameen Phone 

Headquarters Building dengan bangunan yang mengenalkan beberapa kegiatan 

kontruksi hijau seperti night soil, pabrik pengelolahn air limbah, daur ulang air 

limbah untuk penyiraman toilet, sistem pemanenan air hujan, perangkat shading 

untuk mengurangi paparan matahari dan beban AC, dan lampu hemat energi. 

Bangunan ini berlokasi di Bashundhara, Dhaka dan diperkenalkan mengenai 

kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi konstruksi. Namun, jumlah gedung yang 

mempromosikan konsep bangunan oleh perusahaan multinasional dari Grameen 

Phone Headquarters Building di Bangladesh masih sedikit.174 

 Gedung seperti sekolah METI di Rudrapur, Dinajpur memiliki desain 

dengan biaya rendah dan komplek yang ramah lingkungan. Dalam hal ini material-

material lokal telah diperkenalkan dengan harga yang murah. Meskipun masih 

kurangnya untuk mendorong proyek bangunan hijau, sejumlah organisasi 

melakukan upaya dalam hal meningkatkan status kesehatan dan keselamatan kerja 

isu di Bangladesh. Berdasarkan survei dari Waste Concern sekitar 40-50% yaitu 

536,000 to 670,000 pekerjaan yang dapat dipertimbangkan dan teridentifikasi 

sebagai pekerjaan ramah lingkungan. 

3.2. Pengembangan Keterampilan Green Jobs Bangladesh  

Sektor-sektor yang telah dipilih dan dijelaskan diatas merupakan sektor 

yang dapat menyediakan pekerjaan layak dan ramah lingkungan (Green Jobs) di 

                                                           
173 Ibid, hal. 13 
174 Ibid.  
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Bangladesh. Dua hal ini menjadi faktor utama untuk menilai suatu pekerjaan yang 

termasuk dalam Green Jobs.  

Melalui laporan ILO dan UNEP Green Jobs: Towards decent work in 

sustainable, low-carbon world (2008) upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja 

hijau di nilai dapat menciptakan ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan. Peluang 

ini ada di setiap negara dan juga Bangladesh untuk menciptakan lapangan kerja 

hijau yang berkualitas baik yang berkontribusi pada ekonomi rendah karbon dan 

ramah lingkungan. Menurut ILO, setidaknya terdapat empat cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dengan employment shifts yaitu: 1) 

Pekerjaan baru akan diciptakan 2) Sebagian pekerjaan akan di ganti atau 3) 

Beberapa pekerjaan tertentu mungkin perlu dihilangkan tanpa langsung diganti 4) 

Banyak profesi yang ada (seperti tukang pipa, elektrisi, tukang logam, dan pekerja 

kontruksi) akan ditransformasikan dan ditetapkan kembali.175 

Menurut laporan Skills for Green Jobs in Bangladesh oleh ILO dan Abdul 

Hye Mondal, dkk. (2011) pembangunan ekonomi tidak berkembang tanpa 

lingkungan yang berkelanjutan. Keterampilan untuk Green Jobs berperan penting 

dalam membawa perubahan menuju pembanguan berkelanjutan. Bangladesh telah 

memulai beberapa kebijakan program untuk adaptasi & mitigasi perubahan 

lingkungan dan dampak negatifnya. Namun, negara ini tidak memiliki kebijakan 

untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan untuk ekonomi hijau.176 

  

                                                           
175 UNEP, Op.Cit., hal. 43. 
176 Abdul Hye Mondal, dkk, Skills for Green Jobs in Bangladesh, Bangladesh Institute of Development Studies, 

Final Report 2009, Dhaka, hal. 63, diakses dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_157249.pdf (17/09/2018 19:10 WIB) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_157249.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_157249.pdf
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TABEL 3.7 
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN PADA GREEN JOBS BANGLADESH 

Kriteria Studi kasus yang dipilih 

1. Dibutuhkannya pelatihan ulang untuk keterampilan 

dan pekerjaan yang teridentifikasi tidak digunakan 

(outdated) akibat perubahan struktural dalam pasar 

tenaga kerja dan pekerjaan pada lintas sektor karena 

perubahan iklim dan tuntutan untuk menghijaukan 

ekonomi. 

(Sektor Pengelolahan Limbah dan Agrikultur) 

 

a. Pengumpul sampah/limbah dan 

dumper 

b. Pekerja pertanian dan inspektur 

dalam pertanian organik.  

2. Munculnya pekerjaan ‘hijau’ baru dalam konteks 

adaptasi & mitigasi terhadap perubahan iklim dan 

dampak negatif di Bangladesh 

(Sektor Pembaharuan Energi) 

 

a. Perdagangan karbon 

b. Teknisi/Insinyur energi surya 

c. Insinyur mekanik dan teknisi 

konservesi bahan bakar gas 

3. Menghijaukan pekerjaan yang ada berdasarkan 

jenis keterampilan, kompetensi, kesenjangan ke 

dalam profil kerja yang tersedia.  

(Sektor Konstruksi Hijau) 

a. Arsitek, teknik sipil, desiner, dan 

mason dalam bangunan hijau. 

b. Supervisor dan operator mesin di 

penyamakan kulit 

c. Manajer brickfield (batu-bata) di 

manuaktur  batu bata 
Sumber: ILO & Abdul Hye Mondal, dkk, 2010 

3.2.1. Pelatihan Ulang Untuk Keterampilan dan Pekerjaan Hijau 

Pada tabel 3.7 terdapat 3 kriteria dalam mengembangkan keterampilan 

untuk Green Jobs dan pasar tenaga kerja untuk sektor potesial yang dipilih menjadi 

studi kasus di Bangladesh. Pada kriteria pertama, keterampilan pekerjaan dalam 

sektor pengelolah limbah dan agrikultur membutuhkan pelatihan ulang (retraining) 

untuk mendukung ekonomi hijau di Bangladesh. Berdasarkan penjelasan tentang 

sektor pengelolahan limbah sebelumnya, sektor ini memiliki potensi dalam 

menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan. Jabatan yang berkaitan dengan 

proses pengelolahan limbah ialah pengumpul limbah, penampung sampah, dan 

pengemudi pembawa limbah.177 

Menurut LFS (2005-06) terdapat 130, 432 pekerja di pengumpul limbah. 

Namun, jabatan ini dianggap outdated karena menggunakan cara tradisional pada 

                                                           
177 Ibid, hal. 27 
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pembuangan limbah dan sampah. Cara ini dianggap memiliki dampak buruk 

terhadap lingkungan seperti emisi vermins yang dihasilkan dari cara tradisional 

tersebut.178 

 Waste Concern sebagai perusahaan swasta telah menciptakan praktis dalam 

mengumpulkan limbah dan sampah yang ramah lingkungan. Dari tiga jabatan diatas 

adaptasi untuk metode baru pengelolahan limbah dan daur ulang dilakukan dengan 

menyelenggarakan program pelatihan/lokakarya tentang pengelolahan limbah 

padat, daur ulang, pengomposan, manajemen limbah klinis, pengelolahan 

lingkungan kota, perencanaan infrastruktur kota dan penilaian dampak lingkungan. 

Waste Concern menyediakan program pelatihan yang di bagi menjadi dua modul 

yaitu pertama, ditargetkan untuk kota dan pemerintah lokal, kedua ditargetkan 

untuk LSM dan organisasi basis masyarakat dengan memberikan fokus 

pengelolahan limbah padat dan pemulihan sumber daya.179 

Waste Concern telah menjalankan pelatihan Recycling Training Centre di 

Dhaka dan kota-kota lain Bangladesh yang menghasilkan 800 pekerjaan baru dan 

sebanyak 12.000 pekerja terlibat dalam pekerjaan daur ulang. Setelah mendapatkan 

pelatihan, peserta juga dilatih untuk menyebarkan pengetahuan melalui pengajaran 

kepada pekerja yang bekerja di pengumpulan sampah dan limbah. Seluruh biaya 

pelatihan di tanggung oleh Waste Concern dan didanai oleh lembaga donor. Selain 

itu, peserta pelatih juga masuk dalam pasar pekerjaan hijau dengan pengalihan 

                                                           
178 Ibid, hal. 29 
179 Olga Strietska-Ilna, dkk, Skill For Green Jobs a Global View, Synthesis Report on 21 Country Studies, ILO: 

Geneva, hal. 219, diakses dalam https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_159585.pdf (13/09/2018 16:09 WIB). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf
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pekerjaan dari tiga jabatan tersedia diatas sebagai karyawan baru yang direkrut oleh 

Waste Concern (lihat tabel 3.8)180 

 Kemudian, dalam sektor agrikultur jabatan yang berkaitan dengan proses 

agrikultur berkelanjutan ialah pada pertanian organik. Sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya dalam agrikultur berkelanjutan memiliki tujuh aktivitas pertanian 

organik yang memiliki potensi di Bangladesh dan didukung oleh pemerintah, LSM, 

serta NGO. 

 Agar petani lokal dapat beradaptasi dengan pertaniaan organik, pelatihan 

keterampilan perlu dikembangkan agar dapat mengekspansi pertanian organik dan 

mendorong perekonomian hijau di Bangladesh. Pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Proshika melalui Ecological Agriculture Programme telah melibatkan 

100.000 keluarga petani dan telah menjangkau 16 kabupaten di Bangladesh dengan 

cakupan pekerjaan pada tabel 3.8.181 

3.2.2. Penciptaan Pekerjaan Hijau Baru 

 Pada kriteria kedua (tabel 3.7) keterampilan pekerjaan pada sektor energi 

membutuhkan penciptaan pekerjaan baru untuk adaptasi & mitigasi perubahan 

iklim dan dampak negatifnya di Bangladesh. Potensi sektor pembaharuan energi 

memiliki peluang yang tinggi untuk menyediakan pekerjaan ramah lingkungan di 

negara tersebut. Selain itu, sektor ini dapat membantu pemerintah dalam 

menyediakan energi listrik untuk masyarakat sebagaimana negara ini sedang 

mengalami krisis energi. 

                                                           
180 Abdul Hye Mondal, Op.Cit, hal. 57 
181 Olga Strietska-Ilna, Op.Cit. 
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 Pengembangan keterampilan untuk pekerjaan baru yang ramah lingkungan 

dalam sektor energi pembaruan energi berupa perdagangan karbon dari 

pengomposan limbah, teknisi energi surya, dan insinyur mekanik & konservasi 

bahan bakar gas (tabel 3.8). Waste Concern telah memulai proyek dalam 

perdagangan karbon dalam skala kecil dan Rahimafrooz Renewable Energy Limited 

telah berupaya dalam hal komersial pada Mei 2010 untuk mencapai standar Carbon 

Emission Reduction dengan tujuan memperoleh 100 $ juta setahun. Perdagangan 

karbon merupakan contoh dari pekerjaan hijau baru yang diharapkan dapat 

memberikan imbalan uang dan memfasilitasi dalam mengurangi emisi di setiap 

aktivitas ekonomi.182 

Perdagangan karbon dengan kegiatan pengomposan sampah ini telah 

menciptakan pekerjaan baru bagi 16.000 orang dengan latar belakang sosial 

ekonomi yang lebih rendah, terutama memberikan kesempatan pekerjaan untuk 

perempuan dan menjamin pertumbuhan gaji yang sesuai. Selain itu, proyek ini 

dapat membawa Bangladesh ke pasar perdagangan karbon global sebesar 100 $ 

miliar.183 

 Pada pelatihan teknisi energi surya dilaksanakan oleh beberapa LSM seperti 

Grameen Sakti, Waste Concern, BCSIR, dan IDCOL. Pengembangan keterampilan 

ini dapat memperluas pekerjaan dalam Solar Home System/ Solar PV di 

Bangladesh. Perkembangan dalam proyek ini telah memasang sekitar 622,000 SHS, 

sekitar lebih dari 3 juta penduduk mendapatkan manfaat dari SHS, dan total 

pekerjaan yang diciptakan sekitar 15,000. Pekerjaan utama dalam sektor ini berupa 

                                                           
182 Abdul Hye Mondal, Op.Cit, hal. 45 
183 Olga Strietska-Ilna, Op.Cit,, hal. 220. 
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insinyur/teknisi surya, teknisi bioenergi, penilai energi, tukang batu, tenaga penjual, 

pemasaran, pemeliharaan dan perbaikan, dll. Sektor ini dinilai sudah hijau dan 

memiliki ruang lingkup yang cukup untuk menciptakan pekerjan hijau baru.184 

 Compressed Natural Gas (CNG) atau bahan bakar gas (BBG) merupakan 

teknologi yang dapat berkontribusi untuk menghijaukan ekonomi. BBG sebagai 

teknologi yang ekonomis, rendah polutan, tinggi nilai kalor dan menghasilkan 

panas yang tersedia di Bangladesh. Pada tahun 2008-09 jumlah total kendaraan 

CNG telah mencapai 166.672 di Bangladesh. 185 

Sebuah perusahaan BBG dengan 9 lokakarya dan 15 stasiun pengisian BBG 

telah memperkerjakan 878 orang diantarannya 16 merupakan manajer, 269 perwira, 

593 adalah staf pendukung termasuk teknisi dan pembantu. Menurut, Sekretaris 

Jenderal Bangladesh, CNG Filling Station dan Convertion Workshop Owners 

Association, sektor CNG telah mempekerjakan 10.000 orang dengan investasi 

Tk.20000 juta (2010) dan telah meningkat menjadi 16.000 pekerja dengan investasi 

Tk 12000 juta yang sedang dalam proses.186 

3.2.3. Menghijaukan Pekerjaan 

Kemudian pada kriteria ketiga (tabel 3.7) dibutuhkan pengembangan 

ketarampilan dalam sektor konstruksi dengan menghijaukan pekerjaan yang ada 

seperti arsitek, teknik sipil, desiner, dan mason dalam bangunan hijau, supervisor 

dan operator mesin di penyamakan kulit, manajer brickfield (batu-bata) di 

manufaktur batu bata (tabel 3.8).  

                                                           
184 Abdul Hye Mondal, Op.Cit, hal. 46 
185 Olga Strietska-Ilna, Op.Cit, hal. 221. 
186 Ibid. 
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Manufaktur penyamakan kulit memiliki pekerja sebanyak 20.000 dan 

sekitar 2.000 pekerja terlibat dalam proses pengumpulan jangat dan kulit mentah. 

Selain itu, 100 organisasi memperkerjakan 10.000 pekerja untuk penyamakan kulit 

impor. Pekerja dalam sektor ini tidak terlatih dalam fitur lingkungan dimana pekerja 

seperti pembersih kulit, pengawas, operator mesin, teknisi perawatan mesin dan 

pembantu perlu dilatih untuk menghijaukan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, 

kegiatan ini membutuhkan peningkatan kesadaran tentang masalah lingkungan 

yang terkait dengan polusi limbah beracun yang dihasilkan oleh penyamakan kulit 

dengan memberikan pelatihan untuk pekerja. 187 

Pada manufaktur batu bata, sebanyak 4000 ladang batu bata di Bangladesh 

telah berkontribusi terhadap deforestasi. Industri ini juga berkonstribusi pada energi 

intensif dan rekening energi sebanyak hampir 50% dari biaya produksi. Serta 

industri ini sebagai sumber GHG terbesar di Bangladesh sebanyak 5.4 juta ton 

CO2/tahun. Hal ini menghasilkan polusi udara, degradasi lahan, dan menipisnya 

sumber daya air karena industri pembuatan batu bata tersebut.188 

Industri ini memperkerjakan 200 ribu pekerja yang terlibat dalam 

pembuatan batu bata dengan jabatan utama seperti manajer lapangan bata, 

pembersih, operator mesin untuk pencampuran lumpur, pembuat dadu, pengering 

bata dan pembakar batu bata. Industri ini membutuhkan pengaturan pelatihan 

formal untuk manajer batu bata untuk mempelajari pekerjaan secara konvensional 

melalui pengalaman untuk memastika pembuatan batu bata ramah lingkungan. 

Manajer batu bata perlu pelatihan melestarikan lingkungan dengan teknologi hijau 

                                                           
187 Abdul Hye Mondal, Op.Cit, hal. 53. 
188 Ibid, hal. 62. 
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seperti Clean Development Mechanism yaitu Vertical Shaft Brick Kiln dan Hoffman 

Kiln.189 

 Desain bangunan di Bangladesh juga memiliki konsumsi energi lebih, 

sehingga bangunan hijau harus diterapkan dinegara ini. Terdapat 463 ribu pekerja 

terlibat dalam profesi arsitektur dan perencanaan kota, dan tiap tahunnya 500 

pekerja baru memasuki pasar kerja tersebut. pada tahun 2005-06 di sektor 

konstruksi 1524 ribu pekerja terlibat di sektor ini dan terus berkembang pesat 

dengan tingkat pertumbuhan mencapai 3.71% di tahun 2008-09. Sektor ini 

memiliki jabatan utama seperti arsitek, insinyur, tukang batu, pembantu dan 

manajer lapangan. Dalam mewujudkan bangungan hijau, arsitek memiliki peran 

penting yang bertanggung jawab untuk mendesain bangunan. Sehingga 

pengembangan keterampilan yang baru dibutuhkan untuk profesi arsitektur.190 

Berdasarkan penjelasan diatas pada tabel 3.7 menunjukkan 3 kriteria dalam 

mengembangkan keterampilan untuk Green Jobs dan pasar tenaga kerja yang 

dipilih menjadi studi kasus di Bangladesh menghasilkan pengembangan 

keterampilan baru yang dapat terhubung dengan pekerjaan ramah lingkungan dan 

layak dimana dapat membawa perubahan menuju pembangunan berkelanjutan 

(tabel 3.8). 

  

                                                           
189 Ibid. 
190 Olga Strietska-Ilna, Op.Cit, hal. 221. 
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Tabel 3.8 
PENGALIHAN PEKERJAAN UNTUK GREEN JOBS BANGLADESH 

Kriteria Green Jobs’ Skills 

Dibutuhkannya pelatihan ulang untuk 

keterampilan dan pekerjaan yang 

teridentifikasi tidak digunakan 

(outdated) akibat perubahan struktural 

dalam pasar tenaga kerja dan pekerjaan 

pada lintas sektor karena perubahan 

iklim dan tuntutan untuk 

menghijaukan ekonomi  

(Pengelolahan Limbah dan Agrikultur) 

a. Pekerja Pembuangan Bahan Berbahaya, Spesialis Manajemen Limbah B3, 

Insinyur/Manajer Limbah Padat (Energi), Distributor Bangunan 

Hijau/Bahan yang Dapat Didaur Ulang, Koleksi Daur Ulang Pengemudi, 

Koordinator Daur Ulang, dan Spesialis Desain Berkelanjutan 

b. Petani Tanaman Energi, Spesialis Penyuluhan Pertanian, Ahli Biologi - 

Kelautan/Perikanan, Teknisi Konservasi Tanah, Ekologis Restorasi, 

Pengawas Pertanian, Pembeli Produk Pertanian, Inspektur Produk 

Makanan, Spesialis Pertanian Berkelanjutan dan Teknisi Pertanian Presisi 

Munculnya pekerjaan ‘hijau’ baru 

dalam konteks adaptasi & mitigasi 

terhadap perubahan iklim dan dampak 

negatif di Bangladesh 

(Pembaharuan Energi) 

a. Pedagang Kredit Karbon, Analis Perdagangan Karbon, Pialang Energi, 

Penjamin Investasi, dan Pedagang Efek dan Komoditas 

b. Manajer Instalasi Energi Matahari, Pemasok PV Surya, Teknisi 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Perwakilan Penjualan Tenaga Surya dan 

Penilai, Insinyur Sistem Energi Matahari, Pemasang dan Teknisi Termal 

Matahari dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Termohistrik/Operator 

PLTG. Teknisi Manufaktur Pemanas Air Panas Matahari, dan Teknisi Lab 

Surya  

c. Teknisi Teknik Otomotif, Insinyur Otomotif, Insinyur Sel Bahan Bakar, 

Teknisi Sel Bahan Bakar, Analis Logistik, Insinyur Logistik, Manajer 

Logistik, Manajer Rantai Pasokan 

Menghijaukan pekerjaan yang ada 

berdasarkan jenis keterampilan, 

kompetensi, kesenjangan ke dalam 

profil kerja yang tersedia. 

(Konstruksi Hijau) 

a.  Inspektur Bangunan, Bangunan Hijau Komersial dan Arsitek Retrofit, 

Pemasang Atap yang Keren, Pendaftar Situs yang Efisien Energi, Insinyur 

Konstruksi Lingkungan, Pekerja Pemeliharaan Lingkungan, Arsitek 

Bangunan Hijau, Spesialis Desain Bangunan Hijau, Desainer Bangunan 

Hijau, Tukang Pipa Hijau dan Tukang Pipa, Perancang Retrofit, Tenaga 

Surya Instalasi Komersial Foramen Listrik, Manajer Instalasi Surya/Proyek 

Mandor 

b. Operator Peralatan Kimia dan Tender, Teknisi Kimia, Pengawas Produksi 

Jalur Pertama, dan Penyelidik Keamanan / Analis Penyebab 

c. Pembuat Batako dan Manajer Rantai Pasok 

 Sumber: ILO dan Abdul Hye Mondal, 2010191 
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