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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan lingkungan telah menjadi bahan perbincangan berbagai 

dunia akhir-akhir ini. Salah satu isu yang sering dibincangkan yaitu perubahan 

iklim, yang muncul karena terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim menjadi 

topik yang sering dibicarakan karena dampaknya yang semakin memburuk dari 

tahun ke tahun. Isu yang mengkhawatirkan bagi sebagian negara paling terlihat, 

yaitu bertambahnya suhu bumi, sehingga mulai mencairnya es-es di Kutub 

sehingga volume air laut pun juga ikut naik, menyebabkan adanya banjir rob dan 

dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil, juga tidak menentunya cuaca, yang 

memberikan banyak efek negatif bagi manusia yang bergantung pada alam untuk 

kegiatan mereka sehari-hari. 

Masalah lingkungan merupakan isu penting dalam ilmu Hubungan 

Internasional setelah isu politik dan ekonomi. Dalam hal ini, isu perubahan iklim 

menjadi sangat penting dan serius untuk diperbincangkan. Menanggapi hal ini, 

muncul individu, kelompok, hingga organisasi dan institusi peduli lingkungan 

yang mulai menyuarakan ajakan-ajakan kepada dunia untuk mulai menyadari 

bahwa bumi tidak lagi ‘sehat’ seperti dulu, dan kita sebagai manusia yang hidup 
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di dalamnya harus mulai melakukan sesuatu untuk membantu menyelamatkan 

bumi dan isinya.  

Dalam penelitian ini, peneliti membahas gerakan sosial yang diorganisir 

oleh WWF (World Wildlife Fund), yang bernama Earth Hour. Earth Hour 

merupakan global civil society yang memiliki basis di 7000 kota di lebih dari 170 

negara.
1
 Earth Hour merupakan sebuah gerakan lingkungan yang pertama kali 

dilakukan pada tahun 2007 di Australia, sebagai bentuk aksi mengurangi 

perubahan iklim dengan mematikan listrik untuk mengurangi penggunaan energi 

listrik, kepada pemerintah Australia yang pada saat itu masih skeptik akan adanya 

isu perubahan iklim. Earth Hour merupakan gerakan non-profit, dan memiliki 

sukarelawan di seluruh dunia, dengan aksi mematikan lampu pada satu hari di 

bulan Maret setiap tahunnya selama satu jam. Earth Hour mengharapkan agar 

kegiatan ini tidak hanya belangsung selama satu jam saja setiap tahunnya, tetapi 

menjadi kegiatan yang berkelanjutan yang dilakukan sehari-hari dalam rangka 

meminimalisir emisi bahan bakar fosil dari penggunaan listrik yang berlebihan.
2
  

Earth Hour mengajak masyarakat untuk berkomitmen menjaga bumi, 

dengan melakukan kegiatan melebihi aksi mematikan lampu tersebut, yang dapat 

berpengaruh tidak hanya pada lingkungan, tetapi hingga bidang sosial. Seperti 

melakukan perubahan gaya hidup hijau setiap hari, mulai dari menggunakan 

transportasi publik dan bersepeda, hemat air, mengurangi penggunaan sampah 

plastik, memilah dan mendaur ulang sampah plastik (reduce, reuse, recycle), 

                                                             
1Earth Hour, About Us, diakses dalam https://www.earthhour.org/about-us, (26/3/2017, 2:51 WIB) 
2
 Ibid. 

https://www.earthhour.org/about-us
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menghemat kertas, tidak membuang sampah sembarangan, hingga berkebun, dan 

menanam pohon.
3
  

Peran Earth Hour dalam kampanye global perubahan iklim salah satunya 

dengan aksi mematikan lampu (Switch Off) yang merupakan aksi tahunan yang 

dilakukan Earth Hour untuk mengurangi emisi karbon. Kampanye yang dilakukan 

oleh Earth Hour ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

melakukan climate action dalam mengatasi perubahan iklim dan dalam menjaga 

serta melestarikan lingkungan. Dengan adanya bantuan dari duta Earth Hour, 

akan berdampak lebih luas ke masyarakat, karena pada umumnya pemilihan duta 

untuk Earth Hour, dipilih individu yang memiliki andil besar dalam gaya hidup 

masyarakat di negara tersebut. Dengan bantuan media sosial, duta-duta tersebut 

mengkampanyekan aksi, sehingga dapat lebih terdengar luas ke berbagai khalayak 

masyarakat.  

Perubahan iklim tidak hanya terjadi di satu negara saja, tetapi terjadi di 

seluruh dunia. Sehingga meskipun aksi-aksi tersebut hanya di lakukan di satu 

negara, hal tersebut dapat berkontribusi secara global. Kampanye dan aksi-aksi 

yang diakukan oleh Earth Hour merupakan aksi kecil yang dilakukan masyarakat 

di suatu negara bersama-sama sebagai awal dari pencegahan kerusakan 

lingkungan dan perubahan iklim, dan pembawa negara-negara untuk saling 

berkumpul menjadi satu dalam membicarakan isu lingkungan dan menjadi 

starting point untuk melakuan pemerintahan yang ramah lingkungan.  

                                                             
3 Earth Hour Indonesia, F.A.Q, diakses dalam  http://earthhour.wwf.or.id/f-a-q,/ (26/3/2017, 3:39 

WIB) 

http://earthhour.wwf.or.id/f-a-q,/
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Dengan demikian, menarik melihat upaya menumbuhkan kesadaran 

lingkungan terhadap perubahan iklim dengan aksi-aksi Earth Hour ini, karena 

membuat gerakan ini nantinya dapat menjadi gerakan besar di dunia karena 

berasal dari level masyarakat (level grassroot), dimana untuk upaya awal 

penanganan perubahan iklim yang berawal dari masyarakat nantinya akan menjadi 

besar karena ajakan banyak masyarakat dunia yang dilakukan bersama-sama. 

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana Earth Hour muncul 

sebagai gerakan lingkungan yang dulunya hanya merupakan gerakan yang 

dilakukan secara lokal, dan perkembangannya sehinnga menjadi gerakan 

lingkungan terbesar di dunia. Selain itu penelitian ini akan melihat pola respon 

masyarakat internasional terhadap gerakan global civil society Earth Hour. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:  

“Bagaimana Kampanye Global Earth Hour sebagai Global Civil 

Society berupaya menumbuhkan kesadaran global terhadap perubahan 

iklim?” 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 1). Melihat bagaimana perkembangan Earth Hour di 

dunia, dan 2).  untuk melihat pola respon masyarakat internasional terhadap 

gerakan global civil society Earth Hour. 
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1.3.2. Manfaat Penelitiaan 

a) Manfaat Akademis 

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dan ilmu untuk 

menambah wawasan mengenai Earth Hour dan upaya global civil society dalam 

isu lingkungan, yang membahas mengenai perubahan iklim yang terjadi. Selain 

itu, penelitian ini di harapkan dapat membantu untuk kontribusi terhadap ilmu 

Hubungan Internasional terutama kajian mengenai lingkungan global. 

b) Manfaat Praktis 

Selain manfaat akademis tersebut, peneliti berharap dapat menjadikan 

penelitian ini menjadi bahan wacana dan referensi, dan membantu masyarakat 

umum dalam mengetahui mengenai pelestarian lingkungan. Peneliti juga ingin 

memberi informasi dan wawasan bagaimana suatu aksi dari organisasi berbasis 

lingkungan seperti Earth Hour dapat berjalan, untuk mengajak semua masyarakat 

memulai bersama-sama aksi kecil agar menyadari akan adanya isu lingkungan dan 

mulai menjaga kelestarian lingkungan sekitar. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan delapan penelitian yang dapat 

membantu penelitian dengan permasalahan dan pendekatan yang relevan 

mengenai topik yang penulis bahas. Penelitian-penelitian ini penulis kategorikan 

dalam tiga kategori, yang pertama mengenai peran Global Civil Society yang 

menangani  permasalahan lingkungan seperti Greeanpeace, WALHI, FoEI, dan 

BOSF. Kategori yang kedua merupakan penelitian yang menjelaskan isu 
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lingkungan perubahan iklim, dan kategori yang ketiga mengenai peran Earth 

Hour di berbagai dunia.  

Penelitian pertama dari kategori mengenai peran Global Civil Seociety 

yaitu, “Peran Greeanpeace sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah 

dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia”
4
 yang di tulis oleh 

Rachmad Affandi membahas mengenai kekhawatiran Greenpeace dalam masalah 

lingkungan di Indonesia, terutama yang dikarenakan pengerusakan hutan. 

Banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia menjadi 

salah satu faktor terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Aksi yang dilakukan 

oleh Greeanpeace bersifat unik, sehingga menarik bagi masyarakat, dimana 

tujuan utama dari Greeanpeace yaitu untuk melestarikan lingkungan hidup dan 

mewujudkan bumi yang damai dan hijau. Penelitian tersebut menggunakan 

metode penelitian deskriptif, dengan bantuan konsep dan teori berupa Konsep 

Global Civil Society, Administrasi dan Organisasi Internasional (OAI), Definisi 

INGO, Konsep Globalisasi Ekonomi. 

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapat persamaan dengan 

penelitian milik penulis, berupa adanya kekhawatiran pihak atau kelompok 

lingkungan terhadap kerusakan yang terjadi di lingkungan dunia, dengan 

menggunakan pendekatan dari level masyarakat. Sedangkan perbedaan yang dapat 

dilihat yaitu adanya pihak luar berupa MNC yang menjadi faktor pembantu dalam 

kerusakan yang terjadi di lingkungan hutan di Indonesia, dan adanya perbedaan 

                                                             
4 Rachmad Affandi, 2011, Peran Green Peace sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah 

(INGO) dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Malang: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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concern dari permasalahan ini yaitu antara lingkungan hutan di Indonesia dan 

perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia.   

Penelitian kedua berjudul “Diplomasi Lingkungan Greenpeace dalam 

Penolakan Pembangunan PLTU Batubara BATANG”
5
 oleh Fatma Madina. 

Penelitian ini membahas mengenai masalah dari pembangunan PLTU yang akan 

di bangun, dimana apabila PLTU ini sudah selelsai dibangun dan beroperasi, 

kegiatannya akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pengoperasiannya, PLTU ini akan menyumbang 10.8 juta 

karbon per tahun. Peran Greenpeace dalam isu ini, yaitu membuat aksi-aksi untuk 

menyatakan bahwa mereka menolak dalam pembangunan PLTU ini. Greenpeace 

melakukan aksi protesnya dengan mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan 

investor, serta melakukan aksi teatrikal terhadap pemerintah dari tahun 2011 

hingga 2015, yang membuat pembangunan PLTU ini diberhentikan selama empat 

tahun. Selain itu, aksi yang dilakukan Greenpeace melibatkan masyarakat dari 

berbagai kalangan dan dilakukan tanpa ada kekerasan, karena Greenpeace 

mengutamakan aksi damai yang tepat sasaran.  

Greenpeace melakukan diplomasi lingkungan, di mana merepresentasikan 

kepentingan konstituen yang dalam hal ini adalah warga sekitar yang terkena 

dampak dari pembangunan PLTU, melakukan pertukaran informasi dengan warga 

sekitar dan juga masyarakat global mengenai isu lingkungan yang disebabkan 

PLTU batubara, bernegosiasi dengan pemerintah maupun investor yang terlibat 

dalam pembangunan PLTU ini, agar kebijakan dibatalkan dan menawarkan policy 

                                                             
5 Fatma Madina, 2016,  Diplomasi Lingkungan Greenpeace dalam Penolakan Pembangunan 

PLTU Batubara Batang, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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advice penggunaan energy bersih terbarukan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, dengan pendekatan konsep Global Civil Society dan Environmental 

Diplomacy.  Penulis mendapat persamaan dengan penelitian ini, dimana sama-

sama adanya kekhawatiran mengenai masalah lingkungan yang dikarenakan 

pebangunan PLTU, yang melibatkan masyarakat luas, dan dengan aksi protes 

yang damai. Aksi-aksi yang dilakukan Greenpeace dalam penelitian oleh Fatma 

Madina ini cukup berbeda dengan aksi-aksi Earth Hour yang dibahas penulis 

dalam penelitian ini, dimana aksinya berupa mendatangi kantor-kantor 

pemerintahan dan investor, dan melakukan aksi teatrikal, dengan cara diplomasi 

lingkungan. 

Penelitian ketiga, yang dibuat oleh Sinta Yuningtyas, berjudul “Peran 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Global Civil Society 

dalam Konservasi Pulau Terluar Indonesia”.
6
 WALHI, sebagai gerakan 

lingkungan yang terbesar di Indonesia, muncul karena kurangnya prioritas 

mengenai masalah lingkungan dalam pemerintahan di Indonesia. Meskipun 

begitu, WALHI juga ikut bergabung dalam peran internasional, dimana WALHI 

ikut bergabung dengan FoEI (Friend of Earth International). Permasalahan dari 

penelitian ini yaitu mengenai penyelamatan pulau terluar di Indonesia, dimana 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau-pulau 

kecil yang terletak dekat dengan batas laut. Pulau-pulau tersebut juga mengalami 

kerusakan lingkungan. Maka dari itu, WALHI sebagai organisasi yang berbasis 

lingkungan memiliki peran dalam menyelamatkan kerusakan lingkungan yang 

                                                             
6 Sinta Yuningtias, 2010, Peran Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Global 

Civil Society dalam Konservasi Pulau Terluar Indonesia, Malang: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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terjadi di pulau terluar di Indonesia. Kerusakan yang terjadi dikarenakan adanya 

bencana alam, namun hal tersebut diperburuk dengan tidak pedulinya pemerintah 

dan juga tidak adanya kebijakan mengenai hak-hak masyarakat mengenai 

penambangan pasir dan perusakan hutan bakau sehingga berdampak pada rawan 

tenggelamnya pulau-pulau tersebut. 

Dalam masalah ini, WALHI berperan sebagai global civil society 

melakukan kerjasama dengan masyarakat melakukan aksi-aksi pelestarian 

lingkungan, seperti menanam bakau, dan aksi-aksi yang dilakukan WALHI 

tersebut berperan penting dalam membantu kegiatan pemerintah yang dianggap 

belum mampu dalam mengatasi permasalahan yang melanda pulau-pulau terluar 

di Indonesia tersebut. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode 

eksplanatif, dengan menggunakan konsep Global Civil Society. Penulis mendapat 

kesamaan dari penelitian ini berupa adanya global civil society yang membantu 

dengan pendekatan dari masyarakat. Namun, isu yang dituturkan berbeda, dimana 

dalam penelitian oleh Sita Yuningtyas ini membahas mengenai permasalahan 

lingkungan yang terjadi di pualu-pulau terluar Indonesia yang kurang terjamah 

oleh perhatian masyarakat luas dan pemerintah. 

Penelitian “Peran FOEI sebagai Global Civil Society dalam Upaya 

Penolakan Privatisasi dan Komersialisasi Sumberdaya Air di Indonesia melalui 

Kemitraan Global (studi kasus kemitraan FOEI dengan WALHI)”
7
 oleh Octanama 

Valentine. Sebagai global civil society, FoEI (Friend of Earth International) 

                                                             
7 Octanama Valentine, 2014, Peran FOEI (Friend of Earth International) sebagai Global Civil 

Society dalam Upaya Penolakan Privatiasi dan KOmersalitas Sumberdaya Air di Indonesia 

melalui Kemitraan Global (Studi Kasus Kemitraan FOEI dengan WALHI), Skripsi, Malang: 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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bertujuan salah satunya untuk menolak adanya privatisasi dan komersialisasi 

sumber daya air di dunia. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan 

LSM lokal dengan fokus yang sama, yaitu dalam perjuangan HAM dan isu 

lingkungan. Salah satu LSM yang bekerjasama dengan FoEI yaitu WALHI. 

Kerjasama internasional ini memperjuangkan penolakan privatisasi dan 

komersialisasi sumber daya air di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan yaitu 

WALHI bertugas mengkampanyekan dan mengadvokasi isu tersebut, dan 

melakukan perlawanan akan kerusakan lingkungan dan eksploitasi industri-

industri perusahaan air minum dengan mengupayakan hak kelola air bersih 

terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan WALHI sebagai perwakilan FoEI 

dengan tiga cara, yaitu kampanye, advokasi, dan kegiatan gelar aksi, yang 

dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, dengan konsep Global 

Civil Society, dan konsep Privatisasi Sumberdaya Air. Persamaan yang ditemukan 

oleh penulis dalam penilitian milik Octanama Valentine ini yaitu adanya peran 

lembaga lingkungan yang fokus dalam perjuangan isu lingkungan, namun sedikit 

perbedaannya, dimana lembaga ini tidak hanya fokus kepada isu lingkungan yang 

terjadi saja tetapi juga berjuang dalam mendukung HAM masyarakat yang terkena 

dampaknya. Selain itu WALHI di sini juga memiliki misi yang sama dengan 

Earth Hour dengan mengkampanyekan, kegiatan gelar aksi, dan mengadvokasi 

isu masing-masing. 
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 “Upaya Borneo Orangutan Survival Foundation dalam Konservasi 

Orangutan di Kalimantan Tengah”
8
 oleh Arum Silvana merupakan penelitian yang 

membahas mengenai BOSF dalam masalah konservasi Orangutan di Kalimantan. 

BOSF merupakan global civil society yang peduli terhadap isu lingkungan 

mengenai penyelamatan Orangutan dan habitatnya, dimana BOSF didirikan oleh 

sekelompok masyarakat yang peduli akan isu tersebut. Program yang 

diberlakukan oleh BOSF ada tiga, yaitu reintroduksi, restorasi, dan konservasi 

mawas. Program BOSF mengenai masalah konservasi Orangutan dan habitatnya 

seperti program reintroduksi yang bertujuan untuk merawat dan merehabilitasi 

Orangutan. Program restorasi bertujuan untuk melepaskan Orangutan kembali ke 

habitat aslinya di alam liar.  Program ketiga untuk konservasi Orangutan, yaitu 

konservasi mawas, yang dibuat agar semua masyarakat bisa menjaga kelestarian 

hutan dimana tempat tinggal Orangutan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, dengan konsep Global 

Civil Society dan INGO. Adanya peran global civil society dalam penelitian 

mengenai isu lingkungan dalam penelitian ini merupakan faktor persamaan yang 

didapat dari penelitian oleh Arum Silvana. Meskipun isu yang dibahas berbeda, 

dimana dalam penelitian tersebut fokus terhadap isu mengenai Orangutan dan 

lingkungan habitatnya. BOSF sendiri didirikan oleh kelompok yang peduli akan 

isu tersebut, sedangkan Earth Hour merupakan gerakan dari WWF. Namun, 

kedua global civil society ini sama-sama memiliki program dan aksi masing-

masing untuk menyelesaikan isu yang terjadi.  

                                                             
8 Arum Silvana, 2015, Upaya Borneo Orangutan Survival Foundation dalam Konservasi 

Orangutan di Kalimantan Tengah, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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Kategori selanjutnya dari penelitian yang penulis gunakan yaitu mengenai 

isu perubahan iklim. Penelitian berikutnya merupakan artikel penelitian yang 

berjudul Climate Change Research in View of Bibliometrics.
9
 Penelitian ini 

membahas isu perubahan iklim yang di teliti dengan menggunakan Bibliometrik. 

Bibliometrik sendiri merupakan aplikasi analisi kuantitatif dan statistik untuk 

publikasi jurnal dan jumlah kutipan yang menyertainya, dan biasanya digunakan 

dalam evaluasi hasil penelitian terutama yang dilakukann di laboratorium 

universitas dan pemerintahan, dan oleh pembuat kebijakan, direktur penelitian dan 

administrasi, spesialis informasi dan pustakawan, dan peneliti itu sendiri.
10

 

Perubahan iklim sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dimana isu 

ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari alam itu sendiri, dan selama 

sepuluh tahun terakhir ini banyak kegiatan manusia yang menjadi penyebab 

perubahan iklim ini.  

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

sangat jelas terlihat pengaruh manusia dalam perubahan iklim, dimana kegiatan 

manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan terjadinya 

emisi antropogenik dari gas rumah kaca merupakan yang terbesar dalam sejarah.
11

 

Perubahan iklim menjadi topik dalam penelitian berawal pada tahun 1980.
12

 

Penelitian ini menjelaskan studi bibliometrik yang membahas mengenai penelitian 

tentang perubahan iklim yang telah dipilih secara luas dan hati-hati, menghasilkan 

                                                             
9 Robin Haunschild, dkk, Climate Change Research in View of Bibliometrics, PLoS ONE 11(7), 

July 2016. 
10 Thomson Reuters, Using Bibliometric: A Guide to Evaluating Research Performance with 

Citation Data, http://ips.clarivate.com/m/pdfs/325133_thomson.pdf, (21/9/2018. 1:39 WIB) 
11 Haunschild, Op. Cit., hal.2. 
12

 Ibid., hal.3. 

http://ips.clarivate.com/m/pdfs/325133_thomson.pdf
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banyak data kuantitatif mengenai pertumbuhan dari publikasi penelitian mengenai 

perubahan iklim secara umum dan beberapa sub-bidang lainnya, kontribusi jurnal-

jurnal dan negara-negara yang ikut meneliti mengenai perubahan iklim dan 

pengaruh dari kutipan mereka, dan analisis kata dari judul yang bertujuan untuk 

mengilustrasikan evolusi waktu dan kepentingan relatif dari topik-topik penelitian 

tertentu. 

Jumlah penelitian mengenai perubahan iklim telah meningkat sangat pesat, 

dilihat dari jangka waktu tahun 1991-2010, yang dipengaruhi karena IPCC 

Assessment Reports yang menggarisbawahi mengenai bahaya dari pemanasan 

global, dan hal ini menjadikan penelitian mengenai perubahan iklim menjadi topik 

yang sanat digemari. Selain itu, laporan yang dibuat oleh IPCC memperlihatkan 

pentingnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dengan 

lebih baik mengenai sistem iklim bumi, dan untuk peningkatan prediksi mengenai 

iklim di masa depan. Menurut penelitian ini, sub-bidang mengenai perubahan 

iklim lain yang sering dibicarakan yaitu mengenai climate modelling, mengenai 

air laut, dan mengenai air continental (danau, sungai, dan curah hujan) yang 

dikarenakan dampak dari perubahan iklim. Selain itu, topik mengenai es dan salju 

juga sering dibicarakan, dimana inti es merupakan hal penting dalam rekonstruksi 

mengenai iklim bumi di masa lalu, dan mengenai atmosfer yang termasuk 

meneliti tentang awan, angina, dan badai.  

Penelitian selanjutnya yang termasuk dalam kategori isu lingkungan 

perubahan iklim yaitu jurnal yang berjudul Addressing Climate Change Through 
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Sustainable Development and The Promotion of Human Rights.
13

 Penelitian ini 

membahas hubungan antara Hak Asasi Manusia dan isu perubahan lingkungan, 

dimana perubahan lingkungan dapat membahayakn Hak Asasi Manusia jutaan 

orang di bumi ini, terutama hak untuk hidup, kesehatan, makanan, dan air bersih. 

Pada awal pembentukan PBB, telah dibuat perjanjian mengenai Hak Asasi 

Manusia yang telah diratifikasi secara luas, yang mana mengharuskan negara-

negara untuk bertindak melindungi rakyat dan individu dari pelanggaran hak asasi 

mereka, dan bagi negara untuk bekerja sama. Dalam masalah ini, negara-negara 

harus bekerja sama dalam permasalahn perubahan iklim, dimana tujuan untuk 

mengurangi perubahan iklim akan tercapai.  

Kerangka UNFCCC didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sejaan 

dengan kewajiban dan hak asasi manusia internasional, dimana kerangka ini 

menyeimbangkan kekhawatiran mengenai kebutuhan pembangunan bagi negara-

negara berkembang, dengan tanggung jawab dan kewajiban semua negara untuk 

mengatasi perubahan iklim dan dengan demikian dapat meminimalisir 

membahayakan hak asasi semua manusia. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, 

negara-negara maju memiliki kewajiban khusus untuk mengurangi emisinya, dan 

untuk memodifikasi tren jangka panjang dalam mengurangi emisi global dan 

menyediakan pembiayaan dan transfer teknologi ke negara-negar berkembang 

untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
14

 

Namun permasalahan yang terjadi yaitu, negara berkembang mendapat kerugian 

                                                             
13 Margreet Wewerinke, and Vicente Polo Yu III, Addressing Climate Change Through 

Sustainable Development and The Promotion of Human Rights,  Research Paper No.34, November 

2010, South Centre. 
14

 Ibid. 
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perubahan iklim yang lebih besar dari negara maju. Negara maju lebih 

menyumbangkan banyak faktor yang memperparah isu perubahan iklim karena 

kegiatan memajukan negara yang mereka lakukan. Sedangkan negara 

berkembang, yang memiliki penduduk lebih banyak, menyumbang lebih sedikit 

daripada negara maju. Negara berkembang pun mendapat kerugian yang lebih 

besar karena permasalahan ini.    

Kategori yang terakhir yaitu penelitian yang membahas mengenai peran 

Earth Hour di dunia. Penelitian selanjutnya merupakan jurnal yang berjudul 

Analysing Engagement Towards the 2014 Earth Hour Campaigne in Twitter.
15

 

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dari aksi kampanye Earth 

Hour dapat mempengaruhi masyarakat. Menggunakan media sosial Twitter untuk 

mengumpulkan data penelitian, penulis menganalisa tiga puluh lima ribu tweet 

mengenai kampanye mematikan lampu Earth Hour atau yang bisa di sebut Switch 

Off. Penulis mempelajari posting, replies, retweet, tags, dan pengguna yang 

membahas mengenai kampanye tersebut untuk melihat dampak dari kampanye ini 

pada keterlibatan publik. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa meskipun 

aktivitas dan tema yang dibawakan dari kampanye ini memulai banyak 

percakapan pengguna sosial media ini, dan mereka juga ikut andil dalam 

kampanye ini, namun bukan berarti mereka ikut serta dalam semua masalah 

mengenai perubahan iklim dan sustainabilitas. Selain hasil tersebut, penulis juga 

menemkan bahwa meskipun percakapan mengenai kampanye Earth Hour dan 

                                                             
15 Miriam Fernandez, dkk, Analyzing Engagement Towards the 2014 Earth Hour Campaign in 

Twitter, EnviroInfo & ICT4S 2015: Building the Knowledge Base for Environment Action and 

Sustainability, September 2015. 
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perubahan iklim berkurang setelah Switch Off dilakukan, topik ini masih tetap 

menjadi percakapan pengguna hingga sebulan kedepan. 

Selanjutnya, jurnal yang berjudul The Electricity Impacts of Earth Hour 

and Other Coordinated Energy Demand Shifting Actions
16

 digunakan untuk 

membantu penulis dalam menulis skripsi ini. Penulis menjelaskan bahwa aksi 

mematikan lampu Earth Hour ini memiliki makna dimana partisipan dapat 

menghentikan penggunaan listrik selama satu jam tersebut, meskipun tingkat 

konservasi energi ini tidak berkelanjutan. Namun, tujuan utama dari aksi ini 

merupakan salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi penggunaan dan 

konservasi energi jangka panjang, dan juga kesadaran dan pemahaman konsumen 

terhadap penggunaan energi listrik yang mereka pakai sendiri.  

Penulis jurnal ini mengamati 274 pengukuran perubahan permintaan 

listrik, yang terjadi pada kampanye Earth Hour di sepuluh negara dalam kurun 

waktu enam tahun. Selama aksi berlangsung, terjadi penurunan presentase 

penggunaan listrik rata-rata sebanyak 4%. Dampak yang terjadi dari adanya 

kampanye Earth Hour ini bukan dilihat dari seberapa banyak listrik yang dapat 

dikurangi selama aksi berlangsung, namun bagaimana kampanye selama satu jam 

ini dapat menjadi aksi jangka panjang yang dapat merubah tingkah laku 

masyarakat dalam penggunaan energi listriknya. 

 

 

                                                             
16 Sarah J. Olexsak and Alan Meier, The Electricity Impacts of Earth Hour and Other Coordinated 

Energy Demand Shifting Actions, ECEE Summer Study Proceedings, 2013, dalam 

https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2013/8-dynamics-

of-consumption/the-electricity-impacts-of-earth-hour-and-other-coordinated-energy-demand-

shifting-actions/2013/8-011-13_Olexsak.pdf/, (3/4/2018, 12:31 WIB) 

https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2013/8-dynamics-of-consumption/the-electricity-impacts-of-earth-hour-and-other-coordinated-energy-demand-shifting-actions/2013/8-011-13_Olexsak.pdf/
https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2013/8-dynamics-of-consumption/the-electricity-impacts-of-earth-hour-and-other-coordinated-energy-demand-shifting-actions/2013/8-011-13_Olexsak.pdf/
https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2013/8-dynamics-of-consumption/the-electricity-impacts-of-earth-hour-and-other-coordinated-energy-demand-shifting-actions/2013/8-011-13_Olexsak.pdf/
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu  

 

No. 

 

JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

 

HASIL 

1 Skripsi: Peran 

Greenpeace sebagai 

Organisasi 

Internasional Non-

Pemerintah (INGO) 

dalam Mengatasi 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup di Indonesia 

 

 

Oleh: Rachmad 

Affiandi 

 

Deskriptif 

 

 

 

Pendekatan: 

Konsep Global Civil Society, 

Administrasi dan Organisasi 

Internasional (OAI), Definisi 

INGO, Konsep Globalisasi 

Ekonomi. 

 

Greenpeace sebagai organisasi 

berbasis lingkungan yang 

menginginksn kelestarian 

lingkungan hidup dan 

menginginkan keadaan bumi yang 

damai dan hijau. Kondisi 

lingkungan di Indonesia 

diperburuk dengan adanya 

eksploitasi hutan oleh perusahaan–

perusahaan seperti perusaahan 

kelapa sawit, dimana perusahaan 

tersebut melakukan perluasan 

perkebunan kelapa sawit yang 

mengakibatkan kerusakan pada 

lahan gambut di Indonesia. 

Dengan adanya peran Greenpeace 

yang merekam dan menjadi saksi 

dalam melakukan aksinya, 

menjadikan Indonesia menjadi 

salah satu negara prioritas 

Greenpeace karena isu lingkungan 

yang cukup besar. 

 

2 Skripsi: Diplomasi 

Lingkungan 

Greenpeace dalam 

Penolakan 

Pembangunan PLTU 

Batubara Batang 

 

 

Oleh: Fatma Madina 

 

Deskrpitif 

 

 

Pendekatan: 

Konsep Global Civil Society, 

Environmental Diplomacy. 

 

Greenpeace melakukan diplomasi 

lingkungan, di mana 

merepresentasikan kepentingan 

konstituen yang dalam hal ini 

adalah warga sekitar yang terkena 

dampak dari pembangunan PLTU, 

melakukan pertukaran informasi 

dengan warga sekitar dan juga 

masyarakat global mengenai isu 

lingkungan yang disebabkan 

PLTU batubara, bernegosiasi 

dengan pemerintah maupun 

investor yang terlibat dalam 
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pembangunan PLTU ini, agar 

kebijakan dibatalkan dan 

menawarkan policy advice 

penggunaan energy bersih 

terbarukan. 

3 Skripsi: Peran Wahana 

Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) 

sebagai Global Civil 

Society dalam 

Konservasi Pulau 

Terluar Indonesia. 

 

 

Oleh: Sinta 

Yuningtyas. 

 

Eksplanatif 

 

 

 

 

Pendekatan: 

Konsep Global Civil Society. 

WALHI sebagai organisasi yang 

berbasis lingkungan memiliki 

peran dalam menyelamatkan 

kerusakan lingkungan yang terjadi 

di pulau terluar di Indonesia. 

Kerusakan yang terjadi 

dikarenakan adanya bencana alam, 

namun hal tersebut diperburuk 

dengan tidak pedulinya pemerintah 

dan juga tidak adanya kebijakan 

mengenai hak-hak masyarakat 

mengenai penambangan pasir dan 

perusakan hutan bakau sehingga 

berdampak pada rawan 

tenggelamnya pulau-pulau 

tersebut. WALHI berperan sebagai 

global civil society melakukan 

kerjasama dengan masyarakat 

melakukan aksi-aksi. Aksi tersebut 

berupa pelestarian lingkungan 

seperti menanam bakau, dan aksi-

aksi yang dilakukan WALHI 

tersebut berperan penting dalam 

membantu kegiatan pemerintah 

yang dianggap belum mampu 

dalam mengatasi permasalahan 

yang melanda pulau-pulau terluar 

di Indonesia tersebut. 

 

4 Skripsi: Peran FOEI 

sebagai Global Civil 

Society dalam Upaya 

Penolakan Privatisasi 

dan Komersialisasi 

Sumberdaya Air di 

Indonesia Melalui 

Kemitraan Global 

(Studi Kasus 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Global Civil Society, Konsep 

Privatiasi Sumberdaya Air. 

Sebagai global civil society, FoEI 

(Friend of Earth International) 

bertujuan salah satunya untuk 

menolak adanya privatisasi dan 

komersialisasi sumber daya air di 

dunia. Hal ini dilakukan dengan 

melakukan kerjasama dengan 

LSM lokal dengan fokus yang 

sama, yaitu dalam perjuangan 
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Kemitraan FOEI 

dengan WALHI) 

 

 

 

Oleh: Octanama 

Valentine 

 

HAM dan isu lingkungan. Salah 

satu LSM yang bekerjasama 

dengan FoEI yaitu WALHI. 

Kerjasama internasional ini 

memperjuangkan penolakan 

privatisasi dan komersialisasi 

sumber daya air di Indonesia. 

Salah satu cara yang dilakukan 

yaitu WALHI bertugas 

mengkampanyekan dan 

mengadvokasi isu tersebut, dan 

melakukan perlawanan akan 

kerusakan lingkungan dan 

eksploitasi industri-industri 

perusahaan air minum dengan 

mengupayakan hak kelola air 

bersih terhadap masyarakat. Upaya 

tersebut dilakukan WALHI 

sebagai perwakilan FoEI dengan 

tiga cara, yaitu kampanye, 

advokasi, dan kegiatan gelar aksi, 

yang dilakukan di berbagai 

wilayah di Indonesia. 

5 Skripsi: Upaya Borneo 

Orangutan Survival 

Foundation dalam 

Konservasi Orangutan 

di Kalimantan Tengah 

 

 

 

Oleh: Arum Silvana 

 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Konsep Global Civil Society, 

INGO. 

BOSF merupakan global civil 

society yang peduli terhadap isu 

lingkungan mengenai 

penyelamatan Orangutan dan 

habitatnya, dimana BOSF 

didirikan oleh sekelompok 

masyarakat yang peduli akan isu 

tersebut. Program BOSF 

mengenai masalah konservasi 

Orangutan dan habitatnya seperti 

program reintroduksi yang 

bertujuan untuk merawat dan 

merehabilitasi Orangutan. 

Program restorasi bertujuan untuk 

melepaskan Orangutan kembali ke 

habitat aslinya di alam liar. 

Program ketiga untuk konservasi 

Orangutan, yaitu konservasi 

mawas, yang dibuat agar semua 

masyarakat bisa menjaga 

kelestarian hutan dimana tempat 

tinggal Orangutan tersebut. 
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6 Jurnal: Climate Change 

Research in View of 

Bibliometrics 

 

Oleh: Robin 

Haunschild, dkk 

 

Deskriptif  

Penelitian ini membahas isu 

perubahan iklim yang di teliti 

dengan menggunakan 

Bibliometrik. Perubahan iklim 

sudah berlangsung dalam jangka 

waktu yang lama, dimana isu ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, 

mulai dari alam itu sendiri, dan 

selama sepuluh tahun terakhir ini 

banyak kegiatan manusia yang 

menjadi penyebab perubahan iklim 

ini. Berdasarkan laporan 

Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), sangat 

jelas terlihat pengaruh manusia 

dalam perubahan iklim, dimana 

kegiatan manusia seperti 

pembakaran bahan bakar fosil 

yang menyebabkan terjadinya 

emisi antropogenik dari gas rumah 

kaca merupakan yang terbesar 

dalam sejarah. Perubahan iklim 

menjadi topik dalam penelitian 

berawal pada tahun 1980, dan 

telah meningkat dengan pesat 

dikarenakan adanya Assessment 

Report dari IPCC mengenai 

bahaya dari perubahan global. 

 

7 Jurnal: Addressing 

Climate Change 

Through Sustainable 

Development and The 

Promotion of Human 

Rights 

 

Oleh: Margaret 

Wewerinke, and 

Vicente Polo Yu III 

 

Deskriptif 

Penelitian ini membahas hubungan 

antara Hak Asasi Manusia dan isu 

perubahan lingkungan. Perjanjian 

mengenai HAM telah dibuat pada 

awal pembentukan PBB yang 

mana sudah diratifikasi negara-

negara di dunia. Namun, 

permasalahan perubahan iklim 

yang dapat membahayakan hak 

jutaan manusia, terutama hak 
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untuk hidup, kesehatan, makanan, 

dan air bersih, telah membuat 

negara maju tidak dapat 

melaksanakan kewajiban untuk 

bekerjasama dengan negara 

berkembang dalam isu perubahan 

iklim. Negara maju seharusnya 

bertugas mengurangi emisinya 

meskipun masih tetap memajukan 

negaranya, namun yang ada di 

realita tidak sejalan, dan hal ini 

membuat kerugian bagi negara 

berkembang yang terkena dampak 

dari perubahan iklim dan lebih 

besar dari negara maju yang 

memberikan sumbangan penyebab 

isu perubahan iklim. 

8 Jurnal: Analysing 

Engagement Towards 

the 2014 Earth Hour 

Campaigne in Twitter 

 

Oleh: M. Fernandez, G. 

Burel, H. Alani, L. 

Piccolo, C. Meili, dan 

R. Hess. 

 

Deskriptif 

 

 

 

Penulis menggunakan media sosial 

Twitter untuk mengumpulkan data 

penelitian mengenai aksi Switch 

Off, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh dari pesan aksi dan 

kampanye Earth Hour di 

masyarakat. Yang mana, penulis 

menemukan bahwa masyarakat 

yang membicarakan dan ikut andil 

dalam kampanye ini lewat akun 

Twitter mereka, bukan berarti 

mereka ikut serat dalam semua 

masalah lingkungan seperti 

perubahan iklim dan 

sustainabiltas. Selain itu, penulis 

juga menemukan bahwa percakapa 

mengenai Earth Hour dan 

perubahan iklim masih tetap 

menjadi topik diantara para 

pengguna meskipun jumlahnya 

berkurang daripada saat Switch Off 

dilakukan. 
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9 Jurnal: The Electricity 

Impacts of Earth Hour 

and Other Coordinated 

Energy Demand 

Shifting Actions 

 

Oleh: Sarah J. Olexsak, 

dan Alan Meier. 

 

Deskriptif 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

tujuan dari aksi mematikan lampu 

dari Earth Hour ini merupakan 

salah satu faktor signifikan yang 

dapat mempengaruhi penggunaan 

energi listrik, dan konservasi 

energi jangka panjang, dan 

menyadarkan serta memberikan 

pemahaman terhadap konsumen 

mengenai penggunaan energi 

listrik yang mereka pakai sendiri. 

Penulis berpendapat bahwa 

dampak dari dilakukannya aksi 

Switch Off bukan dilihat daari 

seberapa jumlah energi listrik yang 

berkurang selama aksi 

berlangsung, namun bagaimana 

aksi yang dilakukan selama satu 

jam ini menjadi aksi jangka 

panjang yang dapat mengubah 

tingkah laku masyarakat dalam 

penggunaan energi listrik.  

10 Skripsi: Earth Hour 

sebagai Global Civil 

Society untuk 

Menumbuhkan 

Kesadaran Global akan 

Perubahan Iklim dalam 

Perspektif 

Kosmopolitanisme 

 

 

 

Oleh: Aisyah Fajar 

Nur’aini 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Global Civil Society, dan 

Kosmopolitanisme. 

Penelitian ini menganalisa 

kampanye global Earth Hour 

seperti switch off dan juga 

kampanye beyond the hour yang 

dilakukan diluar acara mematikan 

lampu. Selain untuk mengurangi 

penggunaan energi berbahan bakar 

fosil dan menyimpan energi listrik, 

Earth Hour juga menginginkan 

adanya kesatuan masyarakat untuk 

melakukan aksi iklim. Dengan 

melakukan peran global civil 

society seperti memobilisasi 

masyarakat dan bekerjasama 

dengan aktor formal dan pasar 

untuk advokasi terhadap 

lingkungan. Pendekatan dengan 

bentuk institusional dan non-

institusional dilakukan oleh Earth 

Hour. Berdasarkan hal tersebut, 

Earth Hour dengan kampanye 

global yang di tujukan kepada 

sasarannya; individu, kelompok 
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masyarakat, dan pemerintah, dapat 

menumbuhkan kesadaran global 

akan isu perubahan iklim.  

 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

Dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, penulis 

menggunakan  konsep  Global Civil Society, dan Kosmopolitanisme. 

1.5.1. Global Civil Society  

Pada abad 19 yang modern, gagasan civil society dideskripsikan sebagai 

tempat bagi aktivitas sosial oleh pemikir sosial-politik, dan civil society bukan 

merupakan bagian dari negara.
17

 Definisi dari civil society itu banyak dan cukup 

rumit, hingga banyak sekali definisi yang bisa kita dapatkan dari berbagai pemikir 

sosial-politik, yang dikarenakan perbedaan waktu, tempat, perspektif, dan persuasi 

politik.
18

 Menurut sosiologis Alvin Gouldner, civil society merupakan media 

sebagaimana orang-orang dapat mencapai proyek mereka pada kehidupan sehari-

hari, dan sebagai cara untuk menghindari ketergantungan dari dominansi negara 

melalui kebiasaan saling tolong menolong dan self-help.
19

 Definisi civil society 

menurut Eizabeth Dunn, merupakan domain dari hubungan yang jatuh antara 

ranah pribadi keluarga dan negara.
20

  

                                                             
17 Vivek Kumar Mihra, 2012, The Role Of Global Civil Society in Global Governance, Beijing 

Law Review, Vol.3, 206-212,  hal.207. 
18 Jan Aart Scholte, 1999, Global Civil Society: Changing the World?, CSGR Working Paper, 

No.31/99, United Kingdom; Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation University 

of Warwick, hal. 2.  
19 Robert Layton, 2006, Order and Anarchy: Civil Society, Social Disorder and War, New York; 

Cambridge University Pres, hal.10. 
20

 Ibid., hal.11. 
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Menurut Thomas Hobbes, civil society merupakan kreasi dan penerapan 

kekuatan oleh negara untuk menegakkan kontrak perjanjian dan seterusnya.
21

 

Sedangkan menurut John Locke, konsep civil society memiliki dua dimensi; 

dimensi yang pertama, menyediakan ganti rugi dan kemananan terhadap anarki 

dan kesewenangan dari sifat alamiah suatu negara; dan dimensi yang kedua yaitu 

melalui peralihan kekuasaan legislatif, yang mana disebutkan bahwa ‘pada badan 

kolektif manusia, sebut mereka senat atau parlemen, berikan mereka keamanan 

terhadap kesewenang-wenangan pemerintah’.
22

  

 Berdasarkan definisi-definisi civil society tersebut, civil society sering kali 

dihubungkan dengan politik, bahkan ekonomi. Padahal sebenarnya, civil society 

merupakan bentuk yang berbeda dari sektor tersebut. Civil society bukan sebuah 

negara; non-ofisial dan non-pemerintahan, dan juga bukan sebuah pasar, bukan 

bagian dari perusahaan ataupun firma;
23

 dimana dalam sosial-politik hal tersebut 

disebut sebagai ‘model dua sektor’ (pasar dan negara, atau sektor bisnis dan 

pemerintah), civil society merupakan sektor ketiga yang merupakan suatu bentuk 

yang independent.
24

  

Suatu kelompok atau organisasi dapat dikatakan sebuah civil society 

apabila kelompok tersebut melakukan aksi/kegiatan untuk membentuk kebijakan, 

norma, dan struktur sosial yang lebih dalam.
25

 Selain hal tersebut, kelompok 

tersebut disebut sebagai civil society apabila muncul ketika masyarakat melakukan 

                                                             
21  Mihra, Op.Cit. 
22 Ibid. 
23 Jan Aart Scholte, Op. Cit., hal. 3 
24 Lester M. Salamon, 2003, Global Civil Society: an Overview, Baltimore; The John Hopkins 

University: Institute for Policy Studies Center for Civil Society Studies, hal. 3. 
25

 Jan Aart Scholte, Op. Cit., hal. 4. 



 

25 
 

upaya bersama melalui bentuk asosiasi sukarela untuk membuat peraturan resmi, 

formal, pengaturan hukum, dan konstruksi sosial informal.
26

 

Civil society umumnya merupakan badan atau organisasi yang non-profit, 

bersifat sukarela, sebuah kelompok yang perihatin terhadap kepentingan publik, 

sehingga mereka membuat wadah mereka sendiri untuk saling bertukar pikiran 

dan melakukan suatu aksi. Mulai dari keprihatinan terhadap manusia atau 

masyarakat sendiri, hingga ke lingkungan tampat kita tinggal. Badan ini bisa 

menjadi bagian rumah sakit, universitas, kelompok sosial, organisasi professional, 

tempat penitipan anak, klinik kesehatan, kelompok lingkungan, agen konseling 

keluarga, asosiasi komunitas, tampat naungan orang-orang jalanan, dan lain 

sebagainya.
27

 Dalam bentuk organisasionalnya, civil society memiliki konstitusi 

formal, kelompok yang terdaftar secara resmi, dan juga asosiasi informal.
28

  

Terdapat beberapa aspek bagi civil society dalam beradvokasi mencapai 

tujuannya, yaitu; melobi secara langsung agen-agen formal, dan aktor-aktor pasar; 

menekankan pada mobilisasi masyarakat umum dengan melakukan symposium, 

demonstrasi, petisi, kampanye, dan boikot; menarik minat masyarakat dengan 

gambar-gambar, musik, dan slogan yang bertujuan ke hati masyarakat, dan 

dengan publikasi, bentuk statistic, dan debat yang nantinya dapat menggugah 

pikiran masyarakat; melakukan aksi dengan media masa hingga mempekerjakan 

konsultan komunikasi professional, namun ada juga yang melakukannya dengan 

kontak face to face; menggunakan media internet dengan listservs, website, dan 

                                                             
26 Ibid. 
27 Lester M. Salamon , Op. Cit., hal. 1. 
28

 Jan Aart Scholte, Op. Cit., hal. 4. 
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pesan mail secara personal.
29

 Mesksipun aspek-aspek di atas tersebut 

memperlihatkan bahwa civil society bekerja dengan kerjasama otoritas publik dan 

agen pasar, namun ada juga civil society yang menolak semua keterlibatan dengan 

pusat kekuasaan.
30

  

Dalam istilah objektifnya, civil society memiliki tiga bagian, yaitu 

Conformist, Reformist, dan Radical.
31

 Conformist adalah kelompok civil society 

yang berusaha untuk menegakkan dan memperkuat norma-norma yang ada, 

seperti lobi-lobi bisnis, asosiasi perofesional, kelompok think tank, dan yayasan.
32

 

Reformist merupakan kelompok civil society yang menginginkan untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada pada suatu rezim, sementara mereka 

meninggalkan struktur sosial yang secara utuh mendasari hal tersebut, contohnya 

seperti kelompok sosial-demokrasi yang melawan kebijakan ekonomi liberalis, 

namun menerima struktur kapitalisme.
33

 Kelompok yang termasuk dalam 

Reformist adalah institusi akademis, asosiasi konsumen, kelompok hak asasi 

manusia, organisasi bantuan, dan serikat buruh.
34

 Radical merupakan kelompok 

civil society yang bertujuan secara komperhensif mengubah tatanan sosial, yang 

mana lebih sering disebut social movement.
35

 Yang termasuk dalam Radical yaitu 

anarkis, environmentalis, fasis, feminis, pacifis, dan kelompok agama, yang 

memiliki oposisi masing-masing terhadap negara, industrialism, nilai-nilai liberal, 

                                                             
29 Ibid., hal. 5. 
30 Ibid., hal. 6. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35

 Ibid. 
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patriarki, militerisme, dan sekularisme.
36

 Namun, dalam menilai kegiatan yang 

dilakukan civil society, penting untuk dibedakan antara taktik, dan 

keobjektifannya.
37

 

Pertumbuhan organisasi civil society menjadi sangat meningkat karena 

adanya ekspansi tenaga kerja berpendidikan yang melonjak di bebagai wilayah di 

dunia pada tahun 1960-an dan 1970-an.
38

 Dihadapkan dengan rezim politik yang 

represif dan kesempatan ekonomi yang terbatas terutama karena adanya oil shock 

di awal tahun 1970-an, banyak dari orang-orang ini mendatangi Non-

Governmental Organization sebagai bentuk agar adanya perubahan dalam 

lingkungan mereka.
39

 Telah banyak aktor luar yang telah membantu, baik dengan 

cara menyediakan keuangan dan sumber daya manusia untuk membantu dalam 

aktivitas civil society, seperti contohnya yayasan amal negara barat yang 

berkomitmen mengakarkan demokrasi dan memperdayakan masyarakat miskin; 

dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia telah menyadari kebutuhan untuk 

mengikutsertakan masyarakat untuk mengimplementasikan agenda perkembangan 

mereka.
40

 Civil society muncul ketika masyarakat melakukan aksi melalui bentuk 

asosiasi sukarela yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial, dan civil society 

memiliki beragam konstituensi, bentuk kelembagaan, kapasistas, taktik, dan 

tujuan.
41

 

                                                             
36 Ibid. 
37 Ibid.,  hal. 7. 
38 Lester M. Salamon , Op. Cit., hal. 3. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41
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Civil society merupakan organisasi yang bersifat domestik, dan terdapat 

bentuk civil society lain yaitu global civil society. Munculnya istilah global di 

tahun 90an melahirkan global civil society, yang mana pada saat itu terdapat 

banyak pembicaraan mengenai masalah yang semakin melebar mengenai 

globality (kondisi menjadi global), dan globalization (tren peningkatan global).
42

 

Istilah global merupakan sebuah koneksi sosial, yang mana tempat, jarak, dan 

batas territorial tidak berpengaruh, sehingga istilah global memiliki arti lain yaitu 

supraterritorial, transboder, dan transworld.
43

 Global civil society merupakan 

kumpulan hukum, kebijakan dan institusi, dan media hubungan lintas perbatasan 

antar negara-negara, budaya, masyarakat, IGO, NGO dan pasar.
44

 Global civil 

society muncul sebagai bagian dari pengglobalisasian dunia. Mary Kaldor 

mengatakan global civil society ini ada untuk mendemokrasikan globalisasi, 

mengenai proses melewati suatu kelompok, gerakan, dan individu yang mana 

dapat menuntut hukum peraturan global, keadilan global, dan pemberdayaan 

global.
45

  

Istilah Global Civil Society terbentuk ketika rezim-rezim yang mewakili 

negara-negara dunia maupun insitusi internasional seperti World Trade 

Organisation (WTO) bertemu untuk membuat peraturan-peraturan yang akan 

berpengaruh kepada seluruh dunia.
46

 Global civil society mencakup kegiatan sipil 

yang berhubungan dengan permasalahan antar dunia, melibatkan komunikasi 

                                                             
42 Ibid. 
43 Ibid., hal. 9. 
44 Mihra, Op.Cit. 
45 Ibid. 
46 Praveen K. Priyadarshi, Global Civil Society: Mapping the Concept, The Indian Journal of 

Political Science, Vol. 63, No. 2/3 (June-September 2002), India: Indian Political Science 

Association, hal. 233. 
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antar perbatasan, memiliki organisasi yang global, dan bekerja pada asumsi 

solidaritas antar negara.
47

 Apabila diuraikan, global civil society muncul karena 

adanya kelompok sipil yang memperhatikan isu-isu yang melampaui teritori 

geografinya, seperti bertindak menuju permasalahan global seperti kesehatan 

ataupun lingkungan.
48

  

Global civil society menggunakan komunikasi yang supraterritorial, 

seperti perjalanan udara, telekomunikasi, network komputer, media masa 

elektronik, yang mana dapat membantu kerja global civil society terjangkau di 

tempat manapun di bumi.
49

 Suatu global civil society dapat dikatakan global 

apabila memiliki organisasi transborder, yang mana terletak di beberapa tempat di 

bumi.
50

 Yang terakhir, apabila asosiasi sukarelawan tergerak karena adanya 

solidaritas antar negara, yang mana aksi yang dilakukan telah menginspirasi untuk 

memelihara keamanan, keadilan, dan demokrasi untuk semua masyarakat tidak 

peduli dimana tempat mereka di dunia ini.
51

 Namun, global civil society tidak 

dapat dipisahkan dengan istilah civil society pada umumnya. 

Global Civil Society memiliki bentuk organisasi dan non-organisasi 

(gerakan).
52

 Bentuk organisasi yang dimaksud disini yaitu NGO/INGO, dimana 

NGO/INGO memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari yang memberikan 

keahlian teknis berurusan dengan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, 

                                                             
47 Jan Aart Scholte, Op. Cit., hal. 10. 
48 Ibid. 
49 Ibid., hal. 11. 
50 Ibid. 
51 Ibid., hal. 12. 
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bantuan kemanusiaan, serta sekte keagamaan fundamentalis.
53

 NGO muncul 

sebagai agen alternatif ketika suatu negara gagal dalam memberikan hak dalam 

memenuhi program kesejahteraan dan perkembangan bagi warga negaranya.
54

 

Sedangkan bentuk non-organisasi dari Global Civil Soceity yaitu gerakan. Seperti 

contohnya, Earth Hour. Earth Hour merupakan Global Civil Society yang 

berbentuk gerakan karena Earth Hour terbentuk dikarenakan adanya perasaan 

kekhawatiran yang sama dari masyarakan akan kerusakan lingkungan yang terjadi 

di bumi, sehingga mereka berkumpul untuk melakukan aksi yang akan membantu 

dalam melestarikan bumi.  

Menurut Esty dan Charnovitz, terdapat beberapa bentuk peran Global 

Civil Society, diantaranya: (1) dapat memfasilitasi negosiasi antar politisi dengan 

memberikan akses untuk memperdebatkan ide dari luar saluran birokrasi; (2) 

Global Civil Society memiliki kemampuan analisa, teknik yang lebih baik, dan 

kapasitas untuk merespon lebih cepat dari pejabat pemerintahan; (3) dapat 

memobilisasi opini publik, dimana dilakukan dengan cara kampanye dan cara lain 

dengan capaian yang lebih luas; (4) dapat membantu menyuarakan minat dari 

masyarakat yang tidak terwakilkan dalam pembuatan kebijakan; (5) sebagai 

penyedia layanan, dimana suatu Global Civil Society dapat memberikan bantuan 

pada topik tertentu yang diperlukan oleh pejabat pemerintah, serta berpartisipasi 

langsung dalam kegiatan operasional; (6) membantu memperkuat perjanjian 

internasional dengan cara memantau upaya negosiasi dan kepatuhan pemerintah; 

(7) dan suatu Global Civil Society dapat memperluas hal yang mendasarkan 
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informasi dari proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas, 

kewenangan, dan legitimasi dari pilihan kebijakan organisasi internasional.
55

  

Selain itu, Global Civil Society juga memiliki peran tata kelola lingkungan 

global dalam permasalahan lingkungan, yaitu (1) mengumpulkan, menyebarkan, 

dan menganalisa informasi; (2) memberikan masukan atau konsultasi untuk 

proses penetapan agenda dan pengembangan kebijakan, (3) melakukan fungsi 

operasional seperti implementasi kebijakan, (4) penilaian kondisi lingkungan dan 

memantau kepatuhan mengenai perjanjian lingkungan, dan (5) advokasi untuk 

keadilan lingkungan.
56

  

Konsep ini digunakan oleh penulis karena Earth Hour merupakan suatu 

gerakan yang dibuat oleh WWF, yang mana merupakan suatu global civil society 

dalam bentuk non-organisasi (gerakan sosial). Earth Hour  berperan sebagai 

advokasi lingkungan dengan memobilisasi masyarakat secara global dengan aksi 

dan kampanye untuk melakukan climate action
57

, karena kekhawatiran yang ada 

karena dampak perubahan iklim yang mengancam. Sehingga aksi dalam isu 

perubahan iklim dapat menjadi aksi bersama karena kekhawatiran akan dampak 

perubahan iklim. 

Berdasarkan dua belas peran Global Civil Society yang penulis cantumkan 

di atas, penulis menggunakan tiga peran dalam penulisan ini. Tiga peran yang 

penulis pakai tersebut adalah 1) memobilisasi publik dengan dengan melakukan 

                                                             
55 Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, The Role of NGOs and Civil Society in Global 

Environmental Governance, Global Environmental Governenace: Options and Opportunities, 

2002, dalam  https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-
g/gemmill.pdf, hal. 7 
56 Ibid., hal. 2.  

57 UNFCCC, Inroduction to Climate Action, diakses dalam https://unfccc.int/climate-

action/introduction-climate-action, (13/12/2018, 12:19 WIB) 

https://environment.yale.edu/publication-series/documents/downloads/a-g/gemmill.pdf
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kampanye dan cara lain dengan capaian yang lebih luas, 2) membantu 

menyuarakan minat masyarakat yang tidak terwakilkan dalam pembuatan 

kebijakan, dan 3) dalam advokasi untuk keadilan lingkungan. Yang mana selaras 

dengan cara Earth Hour berjalan sebagai Global Civil Society yang fokus 

terhadap lingkungan.  Berdasarkan istilah objektif dari Global Civil Society, Earth 

Hour masuk ke dalam istilah kelompok Radical. Radical sendiri merupakan 

kelompok civil society yang memiliki tujuan untuk mengubah tatanan sosial, dan 

terkadang disebut sebagai social movement
58

, dimana Earth Hour juga merupakan 

gerakan sosial yang memiliki visi untuk merubah suatu tatanan sosial, mengenai 

kelestarian lingkungan.  

Menitik beratkan tujuan kampanye agar didengar oleh masyarakat di 

seluruh dunia, agar dapat terjadinya perubahan yang diinginkan seperti visi dan 

misi Earth Hour. Earth Hour dapat menggerakkan banyak orang karena sebagai 

bagian dari civil society (global), Earth Hour bergerak dari masyarakat dan secara 

besar-besaran hingga seluruh dunia untuk melakukan aksi dan kampanye. 

1.5.2. Kosmopolitanisme 

Kosmopolitanisme berasal dari pemikiran barat yang menyatakan 

keharusan agen sosial untuk memiliki entitas politik dan budaya, yang lebih besar 

dari mana mereka berasal, yang nantinya mencakup semua manusia di seluruh 

dunia.
59

 Cosmopolite merupakan Bahasa Yunani Kuno yang dapat diartikan 

sebagai masyarakat global.
60

 Istilah tersebut berasal dari dua kata, yaitu cosmos 

                                                             
58 Jan Aart Scholte, Op. Cit., hal.6. 
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yang memiliki arti tatanan universal alam, dan kata polis yang memiliki arti 

urutan variabel masyarakat.
61

 Roger Seruton menjelaskan mengenai  

Kosmopolitanisme pada bukunya yang berjudul Dictionary of Political Thought, 

dimana ia mengatakan: 

“…keinginan, dan pencarian gaya hidup yang menunjukkan 

kemampuan dan pengetahuan mengenai penyatuan tata krama, 

kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat kota-kota di seluruh dunia. 

Karena pengertian tersebut, Kosmopolitan terlihat sebagai parasit, 

dimana mereka bergantung pada kehidupan orang lain untuk 

menciptakan berbagai cita rasa dan identitas lokal, yang mana 

didapat dengan cara mencoba-coba.”
62

 

 

Gagasan kosmopolitanisme tidak bisa dipisahkan dengan proses 

globalisasi, namun kedua hal ini berlangsung pada level yang berbeda.
63

 Pada 

jurnal yang ditulis Jeremy Waldron yang berjudul What is Cosmopolitan?, ia 

mencantumkan bukunya yang berjudul  Minority Cultures, yang menuliskan 

bahwa tidak ada sesuatu yang ‘kosmopolitan’ dalam kehidupan atau gaya hidup 

seseorang yang menetap pada tempat atau wilayah awalnya, yang meresap pada 

tradisi, bahasa, dan praktik dari suatu budaya.
64

 Selain itu, ada hal yang disebut 

sebagai cosmopolitan political ideal, dimana hal tersebut merupakan utopian ideal 

yang nyata dari sebuah ‘polis’, atau pemerintahan yang dibangun dalam skala 

dunia, bukannya dalam basis regional, dan negara yang terbatas teritori.
65

 Dalam 

jurnal ini juga, terdapat puisi Alfred, Lord Tennyson yang berjudul Locksley Hall 

                                                             
61 Angela K. Y. Leung, dkk, Being environmentally responsible: Cosmopolitan orientation 

predicts pro-environmental behaviors, Research Collection School of Social Science, vol. 9, 2015, 

Singapore: Singapore Management University, hal. 6 
62 Jeremy Waldron, 2000, What is Cosmopolitan?, The journal of Political Philosophy, vol. 8, no. 

2, Oxford: Blackwell Publisher, hal. 227. 
63 Angela, Op. Cit., hal. 3. 
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(1842), dimana puisi ini secara garis besar menggambarkan bahwa 

Kosmopolitanisme merupakan bagian dari utopian vision.
66

  

Dalam tulisan Immanuel Kant, ia tidak menggunakan istilah Kosmopolitan 

untuk mendesain suatu pandangan mengenai bagaimana seharusnya dunia di 

atur.
67

 Kant berfikir bahwa keadaan susah yang disebabkan karena terjadinya 

perang terus menerus, dimana negara-negara berusaha saling menjatuhkan dan 

menghabiskan satu sama lain, nantinya harus memimpin mereka—meskipun itu 

tidak mereka kehendaki—agar mereka dapat masuk ke dalam ‘konstitusi 

kosmopolitan’.
68

 

Menurut Jeremy Waldron mengenai hak cosmopolitan dalam kebijakan 

domestik, bahwa seseorang harus menerima norma budaya dari tempat asal 

mereka, sebagaimana sebenarnya norma budaya tersebut. Bukan mengenai aspek 

identitas saja, tetapi juga mengenai solusi konkrit yang telah dikembangkan dalam 

suatu kelompok dalam suatu waktu, dan dibantu dengan pengalaman khas anggota 

kelompok tersebut terhadap masalah dan konflik yang mungkin kita temukan 

untuk berbagi dengan orang lain yang memiliki perkembangan pendekatan yang 

berbeda, yang didukung oleh pengalaman yang berbeda.
69

 

Kosmopolitanisme paling terlihat pada saat-saat terjadinya krisis mode 

untuk memiliki dan menggambarkan keanggotaan pada unit sosial politik dan 

budaya yang ada, dimana Kosmopolitan mempunyai cara yang unik untuk 

menyatukan perbedaan dan equality, dimana terdapat sebuah paradox yang 

                                                             
66 Ibid., hal. 229. 
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menginginkan perdamaian antara nilai universal, dengan keragaman budaya dan 

sejarah yang dimiliki manusia.
70

 Kosmpolitanisme menginginkan adanya sikap 

positif dalam perbedaan, keinginan untuk membangun kesetiaan yang luas, 

terbentuknya komunitas global warga negara yang equal dan damai, yang mana 

seharusnya dapat berkomunikasi antar sosial dan budaya, yang nantinya akan 

membentuk solidaritas universal.
71

 Kosmopolitanisme di sini menjadi sebuah 

tujuan, ide dan cita-cita, dimana adanya keinginan untuk mewujudkan negara 

tanpa batas, karena kita berada di bumi yang sama. 

Hannerz (1990) mengkarakteristikan kosmopolitan sebagai individu yang 

memiliki intelektual yang tinggi, dan memiliki keterbukaan estetis untuk terlibat 

dengan pengalaman yang budaya yang berbeda.
72

 Kosmopolitan juga 

dideskripsikan oleh Konrad (1984) sebagai intelektual yang menjelajah secara 

sering, namun dapat secara mudah merasa seperti di rumah meskipun pergi ke luar 

negeri.
73

 Dengan mindset yang terbuka seperti ini, individu kosmopolitan sangat 

mudah menerima budaya lain, dan bersemangat untuk belajar melalui hubungan 

manusia dan tempat yang melebihi komunitas lokal mereka.
74

 Individu 

kosmopolitan juga memiliki rasa keadilan global, yang disebutkan oleh Immanuel 

Kant, dimana mereka mengakui orang lokal dan orang asing adalah sesama 

manusia, dan mereka memandang hak asasi manusia berlaku untuk semua orang 

di dunia ini.
75
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Dalam psikologi lingkungan, disebutkan beberapa hal mengapa 

kosmopolitan merupakan konsep yang penting, yaitu: (1) konsepsi kosmopolitan 

meningkatkan kepedulian dan pengetahuan seseorang mengenai lingkup global 

dan transnasional mengenai permasalahan lingkungan; (2) ketaatan mengenai cita-

cita kosmopolitan memberikan masyarakat sense yang berakar global, dan 

moralitas yang memperkuat koneksi yang dirasakan seseorang dengan orang-

orang di bagian dunia yang lain.
76

 Hal tersebut mendorong orang untuk 

menyelesaikan permasalahan lingkungan untuk kesejahteraan bukan hanya 

mereka yang berada di negara yang sama, tetapi untuk seluruh umat manusia.
77

 

Individu-individu kosmopolitan biasanya lebih bersikap menerima, dan lebih 

terbuka terhadapat orang, tempat, dan pengalaman yang dimiliki oleh budaya 

lain.
78

  

Kosmopolitan percaya bahwa semua manusia terlahir sama (equal), dan 

moralitas harus diakarkan secara global, dan mereka mengadvokasikan orientasi 

prososial untuk mempromosikan kebajikan dan kemurahan hati diantara manusia, 

tanpa memandang kebangsaan.
79

 Selain itu, kosmopolitan menjunjung tinggi rasa 

kewajiban moral kolektif dan mendukung tanggung jawab untuk membangun 

dunia yang lebih baik untuk semua manusia, sehingga individu kosmopolitan 

dideskripsikan sebagai orang yang mengenal, menghormati, dan melindungi 

perbedaan budaya sehingga mereka dapat melihat adanya kesenangan dalam 
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perbedaan (delight in difference).
80

 Adanya karakter kosmopolitan mengenai 

keterbukaan dunia membuat para kosmopolitan memiliki dorongan dalam 

kesadaran global, pengakuan akan pengalaman budaya yang berbeda, dan mereka 

juga memiliki keuntungan dalam memperoleh penguasaan budaya-budaya untuk 

menavigasi antar budaya yang berbeda.
81

 

Sebagai permasalahan lingkungan yang menjadi perbincangan di seluruh 

dunia, isu perubahan iklim juga harus diatasi bersama-sama dengan semua 

masyarakat di dunia ini. Hal ini berhubungan dengan visi utopian dari 

Kosmopolitan, dimana mereka menginginkan adanya kerjasama antar negara, agar 

negara-negara berbaur dalam konteks menjaga lingkungan, dan bahwa semua 

manusia yang berada di bumi ini harus memiliki kesadaran yang sama dalam 

menjaga lingkungan.  

Penulis menggunakan dua peran Kosmopolitanisme berdasarkan psikologi 

lingkungan dalam mengoperasionalisasi konsep ini. Kosmopolitanisme 

menginginkan adanya dunia yang satu dengan masyarakat yang memiliki sense 

yang berakal global, dan dalam meningkatkan kepedulian dan pengetahuan 

masyarakat dunia mengenai permasalahan lingkungan secara global. Sehingga 

hubungan konsep ini dengan peran Earth Hour dalam isu perubahan iklim ada 

karena keinginan Earth Hour untuk menyatukan masyarakat dunia dalam 

mencapai salah satu visinya, yaitu menjaga bumi dari kerusakan terutama oleh 

perubahan iklim, yang nantinya untuk masa depan manusia di bumi itu sendiri.  
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Visi dari Earth Hour ini dapat dilaksanakan dengan menyatukan 

masyarakat dunia dalam aksi dan kampanye Earth Hour dalam menjaga bumi dari 

perubahan iklim dengan kesadaran dari semua negara terlibat dalam aksi 

kesadaran lingkungan, karena kita sema berada di bumi yang sama. Dengan 

upaya-upaya yang dilakukan Earth Hour di berbagai negara maju yang memiliki 

pengaruh di dunia, dengan melakukan aksi dalam mengatasi perubahan iklim, 

negara-negara lainnya juga akan bersama-sama melakukan kampanye Earth Hour 

sehingga akan terlaksananya visi Kosmopolitanisme, dimana terjadinya kesatuan 

dalam menghadapi dampak perubahan iklim. 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Variable Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian ini memiliki variabel dependen (unit analisa), yaitu upaya Earth 

Hour untuk mengatasi perubahan iklim. Sedangkan variabel independen (unit 

eksplanasi) yaitu Earth Hour sebagai Global Civil Society dalam mengatasi 

perubahan iklim. Level analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisa reduksionis, dimana unit analisa merupakan sistem regional&global, dan 

unit eksplanasinya merupakan individu dan kelompok, yang mana unit eksplanasi 

berada pada tingkat yang lebih rendah.
82

  

1.6.2. Jenis Penelitian   

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan karakteristik 

suatu masalah yang diteliti secara akurat untuk mengetahui apa yang terjadi dan 
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bagaimana hal tersebut terjadi.
83

 Jenis penelitian ini fokus pada pertanyaan dasar 

‘bagaimana’ yang nantinya digunakan untuk menjawab argument dasar.
84

 Pada 

penelitian ini, penulis akan menggambarkan apa itu Earth Hour dan bagaimana 

kemunculan Earth Hour dapat menjadi sebuah gerakan global dalam mengatasi 

perubahan iklim. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

Jenis penelitian yang digunakan penulis berupa penelitian kualitatif, yang 

lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data, dimana lebih mengarah pada pendekatan model induktif, yang 

menekankan pada hubungan antara teori dan penelitian.
85

 Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami masalah sosial, yang 

berdasarkan pada cara pendekatan terhadap suatu masalah, yang dibuat 

menggunakan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci, dan 

disusun secara alami.
86

  

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan penulis yaitu berasal dari sumber data sekunder, 

dimana data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang 

telah ada sebelum penelitian ini dilakukan, seperti artikel dalam surat kabar atau 

internet, buku, dan jurnal.
87

 Penulis nantinya akan mengumpulkan referensi dari 

literatur dan media internet resmi dari website asli Earth Hour berupa keterangan 

aksi dan kampanye-kampanye yang dilakukan di berbagai negara, jurnal dan 

                                                             
83 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung; Refika Aditama, hal 28-29. 
84 Ibid. 
85 Ibid., hal. 77. 
86 Ibid. 
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 Ibid., hal. 291. 
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berita, dan juga dari video-video kegiatan kampanye dan aksi-aksi yang telah 

dilakukan di seluruh dunia, yang akan membantu dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menetapkan batasan waktu dalam mencari dan mengambil data referensi dari 

tahun 2015-2019. Lingkup waktu ini digunakan oleh peneliti karena pada tahun 

2014 merupakan awal puncak dari berkembangnya Earth Hour di dunia, dan 

penulis memilih tahun setelah laju perkembangan yang semakin cepat membantu 

penulis dalam menulis penelitian ini. 

b. Batasan Materi 

Selain itu, penulis juga akan menetapkan batasan materi, dimana penulis 

membahas materi mengenai bagaimana Earth Hour terbentuk dan strategi Earth 

Hour dalam menananmkan kesadaran global mengenai climate action, dan 

negara-negara partisipan Earth Hour dengan indikator negara yang penulis pilih 

adalah negara-negara partisipan yang termasuk dalam sorotan laporan Earth Hour 

tahun 2015-2019. 

1.7.  Argumen Dasar 

Earth Hour merupakan global civil society yang muncul karena adanya 

kekhawatiran dari banyak pihak mengenai isu lingkungan, terutama perubahan 

iklim. Peran Earth Hour sebagai gerakan dalam mengatasi perubahan iklim, 

dilakukan dengan melobi aktor formal dan pasar, berkampanye dan melobi 
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masyarakat, hingga menggunakan media internet untuk menyebarkan misi aksi 

mereka secara luas. Earth Hour menginginkan dengan aksi tahunan ini, 

masyarakat diingatkan untuk berkomitmen secara berkelanjutan dalam mengatasi 

perubahan iklim. 

Aksi yang dilakukan Earth Hour tentunya tidak akan berpengaruh dalam 

mengatasi perubahan iklim apabila hanya dilakukan oleh segelintir orang, aksi ini 

harus dilakukan oleh masyarakat dari lintas batas dari berbagai dunia. Sehingga 

upaya dari Earth Hour tidak hanya untuk mengatasi isu perubahan iklim dan 

menaikkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim, namun juga dapat 

menyatukan masyarakat dunia.  

1.8.  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub-bab 

yang masing-masing saling berhubungan. Pada Bab I penulis menuliskan 

mengenai pendahuluan dari penelitian ini, yang berisikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metodologi 

penelitian, argument dasar, dan sistematika penulisan. Penulis menggunakan 

konsep Global Civil Society dan Kosmopolitanisme sebagai kerangka dalam 

penulisan dengan jenis penelitian deskriprif ini. 

Selanjutnya pada Bab II yang berjudul “Fenomena Perubahan Iklim dan 

Eksistensi Earth Hour” penulis membahas mengenai gambaran mengenai 

fenomena perubahan iklim. Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana 

penyebebab terjadinya perubahan iklim. Selain itu juga penulis membahas seperti 

apa isu ini meluas dan memberikan dampak ke manusia dan juga terhadap 
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ekosistem. Pada bab ini juga, penulis menjelaskan mengenai kemunculan Earth 

Hour karena isu perubahan iklim tersebut. 

Kemunculan Earth Hour dan  perkembangannya selanjutnya di bahas 

lebih dalam pada Bab III yang berjudul “Upaya Earth Hour sebagai Gerakan 

Global Civil Society Berfokus Lingkungan”. Selain membahas mengenai sejarah 

kemunculan Earth Hour, pada bab ini penulis menjelaskan peran-peran Earth 

Hour sebagai global civil society yang berbentuk gerakan dalam permasalahan 

perubahan iklim, dan juga strategi-strategi yang dilakukan Earth Hour dalam 

menjalankan peranannya dalam isu lingkungan. 

Bab IV dengan judul “Earth Hour sebagai Bentuk Kosmopolitanisme 

dalam Isu Perubahan Iklim” membahas mengenai bagaimana Earth Hour yang 

merupakan sebuah bentuk gerakan level grass root, dari masyarakat, dapat 

dihubungkan dengan perspektif Kosmopolitanisme. Dimana ketika kampanye 

Earth Hour tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat 

global, maka seluruh masyarakat di bumi memiliki misi yang sama dalam 

mengatasi perubahan iklim, sehingga dapat terjadinya persatuan masyarakat 

dalam kesadaran akan perubahan iklim. 

Terakhir, Bab V merupakan bab penutup pada penelitian ini. Dalam bab 

ini penulis menyimpulkan hasil dari analisa data keempat bab sebelumnya. Selain 

berisi mengenai kesimpulan, pada bab ini juga penulis memberikan saran untuk 

penulisan selanjutnya, dari kekurangan yang ada di penelitian ini. 

 

 


