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BAB II 

FENOMENA PERUBAHAN IKLIM DAN EKSISTENSI EARTH HOUR 

 

 

Pada bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai apa itu perubahan 

iklim dan mengapa masyarakat internasional mempunyai bayangan ketakutan 

akan dampak perubahan iklim, sehingga isu ini menjadi isu yang penting untuk 

diperbincangkan secara global. Perubahan iklim tidak hanya terjadi di satu negara, 

melainkan sebuah isu internasional yang harus diselesaikan oleh semua negara di 

dunia. Karena hal tersebut, banyak bermunculan global civil society yang 

berfokus pada lingkungan, dan di bab ini juga penulis akan menjelaskan mengenai 

munculnya Earth Hour sebagai global civil society dan bagaimana 

perkembangannya hingga saat ini. 

2.1. Gambaran Fenomena Perubahan Iklim di Dunia 

Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena kerusakan lingkungan 

yang menjadi pernbincangan secara global. Hal ini dikarenakan dampak dari 

terjadinya perubahan iklim mulai mempengaruhi kehidupan banyak makhluk 

hidup di bumi. Pada sub-bab ini, akan dibahas mengenai bagaimana munculnya 

perubahan iklim, dan mengapa perubahan iklim dapat terjadi.  

2.1.1. Munculnya Permasalahan Lingkungan mengenai Perubahan Iklim 

Perubahan iklim tidak dapat terlepas dari isu pemanasan global, meskipun 

keduanya merupakan fenomena yang berbeda. Menurut NASA, pemanasan global 
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merupakan sebuah fenomena dimana bumi mengalami suhu yang semakin hangat 

dalam kurun waktu yang panjang, dan berawal pada tahun 1970an karena 

meningkatnya emisi bahan bakar fosil yang disebabkan oleh Revolusi Industri.
88

 

Sedangkan perubahan iklim merupakan sebuah istilah dari berbagai fenomena 

global yang sebagian besar terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil, yang 

menyebabkan bertambahnya gas perangkap panas ke atmosfer bumi, yang mana 

sering disebutkan sebagai pemanasan global.
89

 

Iklim dan cuaca merupakan dua hal yang berbeda. Menurut World 

Meteorological Organitation, cuaca merupakan deskripsi kondisi atmosfer pada 

waktu dan kejadian tunggal.
90

 Sedangkan iklim merupakan kondisi rata-rata dari 

cuaca dalam jangka waktu tertentu termasuk juga kemungkinan perubahan dari 

kondisi rata-rata tersebut.
91

 Kondisi iklim dari suatu wilayah tertentu dapat 

diperkirakan dari waktu ke waktu, dimana iklim dapat diukur dengan berbagai 

skala geografi seperti statistic rata-rata, jumlah rata-rata hari penghujan, dan 

frekuensi terjadinya kekeringan.
92

 

Fenomena perubahan iklim ini terjadi karena adanya kenaikan emisi gas 

rumah kaca yang menyerap panas dari radiasi infra merah matahari yang 

dipancarkan dari bumi.
93

 Gas-gas yang termasuk emisi rumah kaca yaitu Karbon 

                                                             
88

NASA, What’s in a Name? Weather, Global Warming and Climate Change, diakses dalam 

https://climate.nasa.gov/resources/global-warming/, (12/2/2019, 1:11 WIB) 
89 Ibid. 
90 David D. Houghton, Introduction to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologist, World 

Meteorological Organitation, WMO-No.926, 2002, hal.3. 
91 Ibid. 
92 National Research Council of the National Academics, 2012, Climate Change: Evidence, 

Impacts, and Choices, the National Research Council’s Booklet. 
93 The Royal Society and the US National Academy of Sciences, Climate Change Evidence & 

Causes, diakses dalam http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-

full.pdf,, hal.2, (22/11/2018, 1:08 WIB) 

https://climate.nasa.gov/resources/global-warming/
http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-full.pdf
http://dels.nas.edu/resources/static-assets/exec-office-other/climate-change-full.pdf
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Dioksida (CO2), Metana (CH4), Dinitrogen Oksida (N2O), dan gas-gas fluoride 

(gas yang dihasilkan dari berbagai proses industri, dan disebut sebagai gas High 

Global Warming Potential).
94

 Banyak peneliti yang menyatakan bahwa 

bertambahnya volume gas-gas tersebut di atmosfer disebabkan karena aktivitas 

manusia, utamanya karena pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, gas dan 

minyak yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia di bumi.
95

  

Gas-gas tersebut berkumpul di atmosfer dan memerangkap sinar matahari 

di dalam atmosfer (efek rumah kaca) sehingga membuat suhu bumi menjadi 

panas. Efek rumah kaca merupakan fenomena alami yang harus terjadi, karena 

fenomena ini dibutuhkan untuk mempertahankan suhu yang cocok untuk 

kehidupan di planet bumi.
96

 Namun, permasalahannya sekarang yaitu 

berlebihannya gas-gas rumah kaca tersebut yang disebabkan oleh kegiatan 

manusia, dan mempengaruhi atmosfer sehingga membuat perubahan iklim 

berubah dengan cepat dimana kenaikan suhu bumi lebih hangat dibandingkan 

beberapa tahun sebelumnya.
97

   

                                                             
94 United States Environmental Protection Agency, Greenhouse Gas Emission: Overview of 

Greenhouse Gases, diakses dalam https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases, 

(22/11/2018, 1:23 WIB) 
95 National Research Council of the National Academics, OP. Cit, hal.2 
96 Zulfequar Ahmad Khan, Climate Change: Cause & Effect, Journal of Environment and Earth 

Science, Vol.2, No.4, 2012, hal.49 
97

 Ibid. 

https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
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Gambar 2.1. NOAA, Ten Indicators of Warming World
98

 

 

Menurut National Climate Assessment (NCA)
99

, terdapat sepuluh indikator 

pertanda menghangatnya suhu bumi, yaitu: 1). Naiknya suhu udara di dekat 

Troposfer, 2). Naiknya penguapan air, 3). Naiknya suhu di lautan, 4). Naiknya 

permukaan laut, 5). Naiknya suhu permukaan laut, 6). Naiknya kadar panas 

lautan, 7). Berkurangnya es lautan (sea ice), 8). Naiknya temperatur di darat, 9). 

Berkurangnya gletser dan lapisan es, dan 10). Berkurangnya snow cover.
100

 

(Gambar 2.1.)   

Terdapat beberapa kelompok peneliti seperti NASA Goddart Institute for 

Space Studies, Britain’s Hadley Centre for Climate Change, The Japan 

                                                             
98 NOAA, Climate Change and Variability, diakses dalam https://www.ncdc.noaa.gov/climate-

information/climate-change-and-variability, (19/12/2018, 3:29 WIB) 
99 NOAA, What is the National Climate Assessment (NCA)?, diakses dalam 

https://www.climate.gov/teaching/what-national-climate-assessment-nca, (19/12/2018, 3:27 WIB) 
100

 NOAA, Op. Cit. 

https://www.ncdc.noaa.gov/climate-information/climate-change-and-variability
https://www.ncdc.noaa.gov/climate-information/climate-change-and-variability
https://www.climate.gov/teaching/what-national-climate-assessment-nca
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Meteorological Agency, dan NOAA’s National Climatic Data Center yang telah 

meneliti adanya kenaikan temperatur rata-rata bumi yang dihitung dari tahun 

1880, ketika Revolusi Industri terjadi.
101

 Analisa para peneliti tersebut mendapati 

adanya kenaikan rata-rata temperatur sebesar lebih dari 0.8
0
C selama seratus 

tahun terakhir, dimana kenaikan terbesar dan tercepat terjadi pada 35 tahun 

terakhir.
102

  

Meskipun hanya berubah satu atau dua derajat, kenaikan suhu tersebut 

menjadi perubahan yang dramatis, karena ekosistem bumi yang sangat bergantung 

pada keseimbangan alam, dan perubahan suhu sekecil apapun akan sangat 

memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem di bumi.
103

 

Penggunaan energi yang berlebihan dari suatu individu juga merupakan salah satu 

penyebab bertambahnya emisi gas rumah kaca, karena hal tersebut membuat 

institusi pemerintahan memerlukan bahan bakar lebih banyak untuk mendapatkan 

energi lagi untuk diberikan kepada warganya. 

Munculnya perubahan iklim mengharuskan adanya tindakan dari suatu 

individu, kelompok, maupun institusi agar pencegahan dapat dilakukan dan juga 

untuk mengajak seluruh masyarakat di berbagai dunia. Maka dari itu, PBB 

membuat UNFCCC (United Nations Frameworks Convention on Climate 

Change) dari UN Climate Change (Sekretariat UNFCCC). UNFCCC merupakan 

perjanjian antar negara (189 negara sudah bergabung) sebagai dasar dari aksi 

internasional untuk mengurangi perubahan iklim, beradaptasi dengan dampak-

dampaknya, dengan visi yang jauh ke depan dan tertanam kuat dalam konsep 

                                                             
101 National Research Council of the National Academics, OP. Cit. 
102 Ibid. 
103

 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit., hal. 49 
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pembangunan berkelanjutan.
104

 Terdapat badan yang bertugas dalam pembuatan 

keputusan tertinggi dalam rapat perjanjian, yaitu COP (Conference of the 

Parties).
105

 Pertemuan COP pertama kali berlangsung pada tahun 1995 yang 

bertempat di Sekretariat Pusat yaitu di Bonn, dan pertemuan COP dapat 

dibatalkan apabila negara-negara menyetujui hal tersebut.
106

 

Negara-negara yang bergabung dalam rapat perjanjian diwakilkan dalam 

pertemuan COP. Mereka meninjau pelaksanaan perjanjian dan instrumen hukum 

lainnya yang diadopsi COP, dan mengambil keputusan dalam mempromosikan 

pelaksanaan perjanjian yang efektif. COP di sini meninjau masukan dari para 

pihak negara-negara tersebut dan nantinya COP menilai dampak dari tindakan 

yang diajukan oleh pihak negara-negara hingga kemajuan yang akan didapat 

untuk tercapainya tujuan akhir dari perjanjian tersebut.
107

 Hingga sekarang sudah 

terdapat 24 COP yang dilaksanakan, dan COP24 dilaksanakan di Katowice, 

Polandia.
108

  

Paris Agreement yang merupakan perjanjian agar negara-negara bersatu 

untuk melakukan upaya kerja keras untuk memerangi perubahan iklim, 

merupakan hasil dari COP21 yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2015.
109

  

Selain itu, Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang merupakan 

                                                             
104 UNFCCC,  2006, United Nations Framework Convention on Climate Change: Handbook, 

Bonn, Germany; Climate Change Secretariat, hal. 14 
105 United Nations Climate Change, Conference of the Parties (COP), di akses dalam 
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop, (22/11/2018, 1:57 

WIB)   
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 United Nations Climate Change, What is the Paris Agreement?, diakses dalam 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement, 

(22/11/2018, 2:16 WIB) 

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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bagian dari UNFCCC yang menginginkan komitmen pihak negara yang menjadi 

bagian untuk menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara 

internasional.
110

 Dari terbentuknya UNFCCC ini, munculah banyak organisasi 

maupun gerakan sosial yang fokus mengenai isu lingkungan, salah satunya Earth 

Hour yang akan penulis bahas pada penelitian ini.  

2.1.2. Penyebab Terjadinya Perubahan Iklim  

Iklim di Bumi tentunya selalu berubah karena adanya siklus yang terjadi 

secara alami, tetapi yang menjadi permasalahan di masa sekarang ini adalah 

perubahan iklim yang terjadi dan dipercepat karena kegiatan manusia. Kegiatan 

manusia setelah zaman industrialisasi (Revolusi Industri abad 18-19) sangat 

mempengaruhi kerusakan lingkungan, terutama kegiatan yang meyebabkan 

banyaknya emisi gas buang yang merusak udara—seperti emisi pabrik dan juga 

kendaraan bermotor yang semakin meningkat, membuat udara memburuk dan 

merusak lapisan atmosfer karena gas-gas rumah kaca.  

Hal tersebut menyebabkan suhu bumi menjadi panas, dan hal tersebut 

mengundang banyak ketidakseimbangan di alam. Semakin tingginya pertumbuhan 

manusia juga merupakan salah satu penyebab, dimana semakin banyak populasi, 

hal tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan hijau, yang dibabat untuk tempat 

tinggal manusia. Dari hal-hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa manusia 

penyebab utama dari perubahan iklim. Hal tersebut memang benar terjadi, tetapi 

perlu diingat lagi bahwa perubahan iklim bahkan sudah terjadi berpuluh-puluh 

                                                             
110 United Nations Climate Change, What is the Kyoto Protocol?, diakses dalam 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/what-is-the-

kyoto-protocol, (22/11/2018, 2:29 WIB)  

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol
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tahun yang lalu, dan penyebab perubahan iklim tidak hanya berasal dari manusia, 

tetapi juga berasal dari alam itu sendiri. 

2.1.2.1. Penyebab Perubahan Iklim dari Alam 

Beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh alam 

yaitu pergeseran benua, variasi dalam radiasi matahari, erupsi gunung berapi, 

variasi orbit bumi dan axis, jarak samudra, arus laut, dan El Nino.
111

 Fenomena-

fenoma tersebut yang terjadi dikarenakan pergerakan alami dari bumi, menjadikan 

penyebab perubahan iklim ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Meskipun begitu, 

terjadinya perubahan iklim yang terjadi dari alam tidak terjadi secara cepat dan 

ekstrim.  

Pergeseran benua menyebabkan adanya perubahan fitur fisik daratan, 

benua, dan posisi badan air, yang mana memunculkan kondisi yang dapat 

merubah aliran arus laut dan angin.
112

 Adanya variasi radiasi matahari seperti 

banyak-sedikitnya jumlah bintik matahari menyebabkan adanya perubahan iklim, 

dimana ketika terjadinya penurunan jumlah bintik matahari maka iklim di bumi 

akan menjadi lebih dingin, dan sebaliknya.
113

 

Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus juga dapat menyebabkan 

berubahnya iklim secara global. Asap yang keluar ketika erupsi gunung meletus 

mengandung Karbon Dioksida (CO2), Sulfur Dioksida (SO2), uap air, debu, dan 

                                                             
111 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit. 
112 Ibid. 
113 Climate Science Investigation, Causes of Climate Change: Natural Causes of Climate Change, 

diakses dalam http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes-2.php, (3/5/2019, 4:55 WIB) 

http://www.ces.fau.edu/nasa/module-4/causes-2.php
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abu.
114

 Zat-zat tersebut berada di udara, masuk ke dalam atmosfer, dan 

mengendap selama bertahun-tahun sehingga mempengaruhi pola iklim.  

2.1.2.2. Penyebab Perubahan Iklim dari Faktor Manusia  

Terdapat data observasi dari beberapa ilmuwan yang meneliti mengenai 

iklim bumi, dimana mereka mendapatkan data bahwa perubahan iklim—mengenai 

adanya peningkatan suhu bumi—penyebab utamanya adalah kegiatan manusia. 

Para ilmuwan tersebut mendapat data bahwa iklim bumi mulai meningkat di tahun 

1970an. Tahun 1983 hingga 2012 merupakan tahun tertinggi dari suhu bumi yang 

memanas, dari perbandingan suhu bumi selama lebih dari 800 tahun.
115

  

CO2 merupakan gas utama dalam pentingnya keseimbangan energi bumi, 

dimana gas ini merupakan gas yang dihasilkan dan digunakan pada banyak proses 

alami dari siklus karbon di alam seperti yang terjadi pada tumbuhan.
116

 Namun 

peneliti menemukan adanya kenaikan gas CO2 sebanyak 40% dari tahun 1800 

hingga 2012, dan gas CO2 naik dikarenakan konsekuensi dari kegiatan manusia di 

bumi.
117

 Hal tersebut karena terjadinya Revolusi Industri yang terjadi pada abad 

18, dimana mulai terciptanya mesin motor yang harus menggunakan bahan bakar 

fosil dan menciptakan emisi gas buang kendaraan ke udara. Selain itu emisi gas 

buang juga datang dari pabrik-pabrik industri yang menggerakan mesin-mesinnya 

dengan listrik dari bahan bakar fosil tersebut.
118

  

Menurut laporan IPCC dalam COP24 tahun 2018 mengenai emisi level 

gas rumah kaca, emisi dari gas rumah kaca setiap tahunnya semakin naik dan 

                                                             
114 Ibid. 
115 The Royal Society and the US National Academy of Sciences, Op. Cit., hal.3 
116 National Research Council of the National Academics, Op. Cit. hal.6. 
117 Ibid., hal 5. 
118

 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit., hal. 50. 
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tidak terlihat adanya pertanda akan berkurang.
119

 Tahun 2016, Cina menduduki 

peringkat teratas sebagai negara penyumbang emisi karbon terbanyak secara 

global, mencapai 29% dari emisi karbon global, yang mana angka ini merupakan 

dua kali lipat dari emisi karbon dari Amerika Serikat yang menyumbang 15% dari 

emisi global.
120

 Pada tahun 2017, angka emisi karbon global melonjak naik yang 

disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi, dimana naik 

hingga 1.6%.
121

 

Emisi karbon global pada tahun 2017 mencapai 36.153 MtCO2 (Metrik 

Ton Karbon Dioksida), dengan Cina masih menjadi penyumbang emisi terbanyak 

yaitu 9.839 MtCO2, negara selanjutnya sebagai penyumbang terbesar yaitu 

Amerika Serikat sebanyak 5.270 MtCO2, India 2.467 MtCO2, Rusia 1.693 MtCO2, 

dan yang menduduki peringkat ke lima adalah Jepang dengan 1.205 MtCO2.
122

 

(Gambar 2.2)  

  

                                                             
119 IPCC, Emission Gas Report 2018, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/UNEP-

1.pdf, 14/8/2019, 5:17 WIB 
120 World Economic Forum, 2019, How Each Country’s Share of Global CO2 Emissions Change 

Over Time, diakses dalam https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-each-country-s-share-

of-global-co2-emissions-changes-over-time/, 14/8/2019, 5:20 WIB 
121 Global Carbon Atlas, CO2 Emissions, diakses dalam 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions, 14/8/2019, 5:24 WIB 
122

 Ibid. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/UNEP-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/UNEP-1.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-each-country-s-share-of-global-co2-emissions-changes-over-time/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-each-country-s-share-of-global-co2-emissions-changes-over-time/
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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Gambar 2.2. Peringkat Negara Penyumbang Emisi Karbon 

Terbanyak
123

  

 

Pembakaran bahan bakar fosil dilakukan dalam memenuhi energi untuk 

kebutuhan setiap negara. Mulai dari produksi energi listrik, bahan bakar 

kendaraan, hingga proses industri. Kegiatan tersebut tentunya menyebabkan 

adanya emisi, dimana sebagian besar merupakan gas-gas rumah kaca seperti 

Karbon Dioksida, Nitrogen Oksida, dan Karbon Hitam. Berdasarkan data dari 

Global Carbon Atlas pada tahun 2017 emisi karbon global paling banyak berasal 

dari pembakaran batu bara (14.574 MtCO2), selanjutnya pada produksi minyak 

(12.639 MtCO2), produksi gas (7.214 MtCO2), dan produksi semen (1.477 

MtCO2).
124

 

Dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat seberapa pentingnya bahan 

bakar fosil dibutuhkan oleh manusia untuk kegiatan sehari-hari mereka, terutama 

                                                             
123 Ibid.  
124

 Ibid. 
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dalam kebutuhan energi. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, terdapat kegiatan lain 

dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan bertambahnya gas-gas rumah 

kaca, yang dapat dilihat pada table di bawah ini. (Tabel 2.1) 

Tabel 2.1. Gas Rumah Kaca yang Dikeluarkan di Amerika Serikat 

tahun 2013
125

 

 

Nama gas 

Emisi Gas Rumah 

Kaca (%) 

 

Sumber 

Karbon Dioksida 

(CO2) 

82% Produksi listrik, 

kendaraan, dan 

banyaknya proses 

industrial 

Metana (CH4) 10% Pupuk kandang, 

dekomposisi 

makanan, ekstrasi, 

distribusi, dan 

penggunaan gas alam 

Nitrogen Oksida 

(N2O) 

5% Kendaraan, dan emisi 

pembangkit listrik 

Karbon Hitam 

(Particulate Matter 

(PM), Jelaga) 

 

>1% 

Mesin diesel, dan 

biomas pembakaran 

kayu dari 

penggunaan kompor 

tungku 

Gas Fluoranisasi: 

PFC, HFC, NF3, SF6 

>5% Tidak memiliki 

sumber alami. Gas ini 

adalah polutan 

sintetis yang dapat 

ditemukan pada 

pendingin, aerosol, 

pestisida, pelarut, 

                                                             
125 Public Health Institute and Center for Climate Change & Health, 2016, Climate Change 101: 

Climate Science Basics, diakses dalam http://climatehealthconnect.org/wp-

content/uploads/2016/09/Climate101.pdf, (3/5/2019, 6:40 WIB) 

http://climatehealthconnect.org/wp-content/uploads/2016/09/Climate101.pdf
http://climatehealthconnect.org/wp-content/uploads/2016/09/Climate101.pdf
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pemadam api, dan 

transmisi listrik. 

 

Table 2.1 menyimpulkan presentase emisi gas-gas rumah kaca yang 

dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Amerika Serikat. Ketika sebuah gas 

memiliki waktu yang pendek di atmosfer dan memiliki potensi pemanasan global 

yang tinggi, maka gas tersebut dinamakan Short-Lived Climate Pollutants 

(SLCP). Gas-gas yang merupakan SLCP adalah Metana, Karbon hitam, dan 

Fluorinasi. Gas-gas SLCP memiliki dampak yang terjadi di awal dan lebih cepat, 

sedangkan dampak dari gas seperti Karbon Dioksida akan dirasakan lebih lama 

dan terjadi di masa mendatang.
126

  

Cina sebagai salah satu negara besar dan maju, telah menyumbang 41.8% 

emisi karbondioksida dari pembakaran batu bara untuk produksi listrik.
127

 

Semakin bertumbuhnya populasi di Cina, hal tersebut membuat naiknya 

kebutuhan masyarakat akan listrik yang mana menyebabkan tidak mudahnya 

untuk Cina mengurangi penggunaan batu bara negaranya. Meskipun Cina 

memiliki pembangkit listrik terbarukan yang memiliki sumber emisi karbon 

rendah, hal tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di 

seluruh bagian negara.  

Batu bara juga menjadi sumber utama Cina dalam menjalankan 

ekonominya. Hal tersebut dikarenakan Cina merupakan negara industri yang 

memproduksi barang-barang industri berat seperti besi dan semen, yang mana 

                                                             
126 Public Health Institute and Center for Climate Change & Health, Op. Cit. 
127 Carbon Brief, 2019, China’s CO2 Emissions Grow Slow, diakses dalam 

https://www.carbonbrief.org/guest-post-chinas-co2-emissions-grew-slower-than-expected-in-2018, 

(4/9/2019, 1:13 WIB)  

https://www.carbonbrief.org/guest-post-chinas-co2-emissions-grew-slower-than-expected-in-2018
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dalam produksinya membutuhkan pembakaran batu bara.
128

 Setiap ton dari 

produksi besi menyumbang 2 ton karbon dioksida, yang menjadikan pembakaran 

batu bara dari industri menyumbang 10% dari emisi karbon dioksida di Cina.
129

 

Selain emisi karbon dari pembakaran batu bara, sebagian besar emisi karbon Cina 

berasal dari minyak, dan gas (industri, dan rumah tangga).
130

 (Bagan 2.1) 

  

                                                             
128 Ibid. 
129 China Power, 2019, How Is China Managing Its Greenhouse Gas Emissions?, 

https://chinapower.csis.org/china-greenhouse-gas-emissions/, (4/9/2019, 1:21 WIB) 
130

 Carbon Brief, Op. Cit.  
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Bagan 2.1. Sumber Emisi Karbon Cina
131

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertumbuhnya populasi manusia di bumi membuat berkurangnya lahan 

yang ditumbuhi vegetasi, karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, dan 

gedung untuk bisnis. Hal tersebut berdampak buruk pada udara karena 

berkurangnya Oksigen dan juga siklus Karbon Dioksida di udara. Sumber Daya 

Alam digunakan secara bebas oleh manusia untuk keburuhan industri, bahan 

bangunan, transportasi, dan konsumsi.
132

 Sifat konsumerisasi masyarakat semakin 

bertambah bersamaan dengan bertambahnya populasi di bumi, dan hal ini 

                                                             
131 Bagan dibuat oleh penulis 
132

 Public Health Institute and Center for Climate Change & Health, Op. Cit.. 
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menghasilkan banyak sekali limbah (baik itu limbah sampah, makanan, maupun 

pakaian) yang berdampak buruk terhadap lingkungan.
133

 

2.2. Dampak Perubahan Iklim 

Efek dari gas rumah kaca yang menyebebakan suhu yang menghangat di 

bumi, memiliki dampak yang berbeda-beda di setiap wilayah di dunia ini. Pada 

umumnya, dampak yang sangat terlihat terjadi ketika bencana alam melanda suatu 

negara. Dampak dari perubahan iklim membuat bencana alam yang terjadi 

tahunan di negara tersebut, menjadi bencana alam yang lebih ekstrim dari tahun 

sebelumnya. Selain bencana alam, tidak menentunya cuaca atau musim (di negara 

yang memiliki empat musim), terjadi temperatur yang tidak normal. Baik itu 

cuaca panas ekstrim di musim panas, maupun cuaca yang sangat dingin pada 

musim dingin, maupun temperatur yang lebih hangat dari musim dingin tahun 

lalu, merupakan salah satu dampak yang terjadi di alam. Dampak yang terjadi di 

lingkungan, tentunya akan berdampak juga pada manusia itu sendiri.  

2.2.1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Manusia 

Manusia merupakan penyebab dari memburuknya dampak perubahan 

iklim, tetapi manusia tetap menjadi pihak yang mendapat kerugian dalam isu ini. 

Kondisi lingkungan akan berubah dan mempengaruhi penentu sosial dan 

lingkungan dari kesehatan manusia seperti air bersih, air minum bersih, pangan 

dalam jumlah yang mencukupi, dan kemanan rumah.
134

 Perubahan iklim 

berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat di setiap negara, seperti dampak 

terhadap ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, dan juga politik. 

                                                             
133 Ibid.  
134 WWF, 2015,  Impact of Climate Change to Species, WWF International Global Climate and 

Energy Initiative, hal. 16. 
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a. Dampak dalam Bidang Ekonomi  

Perubahan iklim memiliki dampak yang berbeda di tiap-tiap negara, 

contohnya di Indonesia sebagai negara tropis dan di Jepang yang memiliki empat 

musim. Keduanya merupakan negara agraris, namun perbedaannya adalah negara 

yang satu adalah negara maju, dan yang satunya lagi adalah negara berkembang. 

Di Indonesia, hanya terdapat dua musim yaitu musim kering dan musim hujan, 

namun perubahan iklim membuat musim jadi tidak menentu dan juga 

memperburuk setiap musim. Sebagai negara agraris, tanaman pertanian yang 

memiliki kualitas buruk, sangat merugikan akibat cuaca yang tidak menentu 

memberikan kerugian terhadap perekonomian negara. Sehingga bahan pangan 

yang tidak mampu didapatkan di Indonesia harus di impor dari negara lain. 

Hal tersebut tentunya mempengaruhi perekonomian, yang mana akan 

berdampak pada perubahan dalam penawaran dan permintaan hasil panen, baik 

secara regional maupun global, perubahan dalam harga komoditas, profitabilitas 

pertanian, keterjangkauan makanan, dan juga berdampak pada kesehatan.
135

  

Sedangkan di Jepang yang merupakan negara maju, sebagai salah satu 

negara penghasil beras, meningkatnya suhu di Jepang juga dapat mempengaruhi 

hasil panen beras. Hal ini membuat para ilmuwan memodifikasi bibit padi agar 

tidak terpengaruh pada perubahan iklim ini.
136

 IPCC menunjukkan dampak 

perubahan iklim pada hasil pertanian dari tanaman pokok tertentu lebih sering 

berdampak negatif di berbagai daerah.
137

 

                                                             
135 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit., hal. 52 
136 Ibid., hal. 49. 
137
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Perubahan iklim dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana 

cuaca ekstrim yang terjadi akan berdampak ketika dampak yang terjadi merusak 

sektor infrastruktur, produktivitas, migrasi masal, dan ancaman keamanan.
138

 

Cuaca panas yang esktrim akan sangat mempengaruhi ekonomi dari agrikultur di 

negara-negara seperti Zimbabwe dan Afrika Selatan yang akan mengalami 

kekeringan panjang, dan juga negara seperti Indonesia dan Wilayah Amerika yang 

kering seperti California, karena terjadinya kebakaran hutan yang parah.
139

 Musim 

hujan (basah) yang berkepanjangan karena berubahnya iklim juga mempengaruhi 

agrikultur, karena musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan banjir di 

wilayah tersebut. 

b. Dampak dalam Bidang Sosial-Budaya dan Kesehatan 

Perubahan iklim telah menjadi salah satu penyebab perpindahan penduduk 

yang merupakan akar dari ketegangan dan konflik di dunia. Contohnya, yang 

terjadi di Pulau Vanuatu dan Papua Nugini, naiknya permukaan air laut membuat 

sebagian populasi mulai pergi dari daerah tempat asal mereka untuk mengungsi. 

Dapat dikatakan bahwa meningkatnya imigrasi bisa menjadi permasalahan dari 

konsekuensi dampak perubahan iklim di masa depan.
140

  

Tetapi, ketakutan terbesar datang dari bencana alam yang terjadi karena 

adanya perubahan iklim. Yang merugikan negara, baik dalam permasalahan 

korban jiwa ataupun kerusakan fasilitas publik. Akan lebih banyak terjadi badai 

                                                             
138 Keith Wade, 2016, The Impact of Climate Change on the Global Economy,diakses dalam 

https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/us/pdfs/the-impact-of-climate-change.pdf, 

(27/5/2019, 11:22 WIB)  
139 UNFCCC, 2016, Scientists Warn Against Economic Disruption from Climate Change, diakses 

dalam https://unfccc.int/news/scientists-warn-against-economic-disruption-from-climate-change, 

(27/5/2019, 12:19 WIB) 
140

 Ibid. 

https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/us/pdfs/the-impact-of-climate-change.pdf
https://unfccc.int/news/scientists-warn-against-economic-disruption-from-climate-change


 

61 
 

yang ekstrim, banjir, longsor (longsor tanah, salju, maupun lumpur), dan 

kebakaran hutan, yang akan membuat setengah dari umat manusia mengalami 

dampak yang berbahaya dari perubahan iklim.  

Gelombang panas dan banjir yang ekstrim yang terjadi dalam beberapa 

tahun sebelumnya, seperti yang terjadi di Barat Laut Eropa, Amerika Serikat, 

Rusia, Pakistan, dan India, akan menjadi hal yang biasa terjadi dan akan 

menyebabkan korban jiwa yang berhubungan dengan suhu panas ekstrim pada 

orang tua yang sakit dan miskin.
141

 Musim Panas di Eropa pada tahun 2003 

memberikan korban jiwa sebanyak 35000 karena gelombang panas dari suhu yang 

lebih dari 40 derajat Celcius di beberapa daerah.
142

  

Gelombang panas tentunya akan lebih sering terjadi di masa depan, dan 

terdapat bukti bahwa jumlah angin topan semakin meningkat di Samudra Atlantik 

sejak 1970, yang mana tentunya ini akan membahayakan apabila angin topan 

tersebut berjalan melewati wilayah yang memiliki banyak penduduk.
143

 Bencana 

alam yang sering terjadi di Jepang, seperti badai dan angin topan menjadi lebih 

besar, kuat, lebih sering, dan juga terjadi di beberapa daerah yang biasanya tidak 

pernah mengalami bencana tersebut.
144

 

WHO (World Health Organization) menunujukkan bahwa konsekuensi 

utama dari perubahan iklim adalah perubahan dalam pola penularan penyakit 

menular.
145

 Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat membantu organisme 

pembawa penyakit seperti nyamuk untuk berkembang biak dan bertahan hidup, 

                                                             
141 Ibid. 
142 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit., hal. 49 
143 Ibid., hal. 52 
144 Ibid., hal. 49. 
145

 WWF, Op. Cit. 
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dan memperluas area yang beresiko penyakit seperti malaria dan demam 

berdarah.
146

  

Pada Assessment Report IPCC yang kelima, telah dikonfirmasi bahwa 

perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia memperburuk tekanan 

dan dampak yang berasal dari manusia pada ekosistem dan kehidupan liar, 

sehingga hal ini dapat mendorong umat manusia langsung menuju kepunahan 

keenam.
147

 

Dampak perubahan iklim tidak selalu memberikan efek negatif bagi 

kelangsungan hidup manusia. Salah satu dampak positif adalah terciptanya 

budaya gaya hidup hijau dari pihak-pihak yang sadar akan memburuknya isu 

lingkungan global yang terjadi. Semakin berubahnya zaman, semakin banyak 

masyarakat yang memulai gerakan hijau seperti menuju ke vegan/vegetarian, 

meminimalisir penggunaan listrik, membeli baju tidak dari produksi fast fashion, 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan sebagainya. 

c. Dampak dalam Bidang Politik 

Munculnya partai politik hijau merupakan salah satu dampak perubahan 

iklim yang terjadi di aspek politik. Partai ini disebut Partai Hijau (The Green). 

Partai Hijau terbentuk tahun 1970an di Eropa, ketika Revolusi Industri 

memperburuk lingkungan, dan membuat para aktivis membentuk partai politik 

ini. Partai Hijau merupakan partai-partai politik yang berorientasi dari berbagai 

environmentalis dan ekologikal.
148

 

                                                             
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Britannica, The Greens Politics, diakses dalam https://www.britannica.com/topic/the-Greens-

politics, (3/7/2019, 10:44WIB) 

https://www.britannica.com/topic/the-Greens-politics
https://www.britannica.com/topic/the-Greens-politics
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Partai Nasional pertama di Britania Raya yang menjadi Partai Hijau dan 

yang paling berhasil adalah the Greens (die Grünen) yang terbentuk di Jerman 

Barat pada tahun 1980.
149

 Peran dari partai hijau ini yaitu mengorganisir 

dukungan publik dalam pengontrolan energi nuklir, dan polusi air dan udara.
150

 

Partai Politik Hijau lainnya mulai terbentuk di Eropa bagian Barat dan Utara, dan 

juga semakin berkembang ke berbagai belahan dunia lainnya. Seperti di Kanada, 

Amerika Serikat, Argentina, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan Chile. 

Dengan berbagai nama, namun tetap memakai unsur green dalam namanya.  

Protokol Kyoto sebagai upaya untuk mengubah kebijakan perubahan iklim 

internasional masih belum mendapat hasil yang signifikan, dilihat dari sedikitnya 

penurunan emisi yang terjadi. Seperti contohnya di Uni Eropa, negara ini 

menjanjikan adanya penurunan sebesar 8%, namun hingga tahun 2003 penurunan 

hanya sebesar 1.7%.
151

 Belum lagi dilihat dari semakin bertambahnya jumlah 

penduduk yang terjadi, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak, yang 

berarti jumlah emisi karbon juga semakin bertambah. Kecuali kepala 

pemerintahan di masing-masing negara mulai mengganti pembangkit energi 

utama mereka dengan energi terbarukan. 

Perdagangan karbon merupakan salah satu dampak pada sektor politik-

ekonomi dari terjadinya perubahan iklim. Pada COP21, Paris Agreement 

dilaksanakan, dan dilahirkan platform bernama Sustainable Development 

Mechanism yang dimaksudkan untuk semua negara saling bekerjasama dalam 

                                                             
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DimensiPolitik dan Sosial 

Pemanasan Global, diakses dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/846-

dimensi-politik-dan-sosial-pemanasan-global.html 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/846-dimensi-politik-dan-sosial-pemanasan-global.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/846-dimensi-politik-dan-sosial-pemanasan-global.html
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upaya mengurangi emisi karbon.
152

 Hal yang dilakukan salah satunya yaitu dalam 

perdagangan karbon antar negara.  

Cina mengalami polusi udara yang sangat buruk di tahun 2014, yang 

terjadi karena volume emisi karbon di udara yang sangat meningkat, dimana 

Indeks Kualitas Negara mencapai 459 yang membuat kota diselimuti oleh asap 

pekat.
153

 Hal ini membuat Cina memutuskan untuk menjual pasokan karbon 

negara mereka, guna mengurangi emisi karbon yang dimiliki negara ini. 

Perdagangan ini dilakukan dengan mekanisme pasar yang aman, regulasi yang 

terperinci, dilakukan pada kuota yang masuk akal, dengan sistem pendaftaran 

yang sudah diperbaiki; dimana perusahaan atau aktor yang memiliki sumbangan 

lebih banyak diizinkan membeli kuota di pasar yang tidak digunakan oleh aktor 

yang memiliki emisi lebih sedikit.
154

 

Munculnya Earth Day yang pertama kali dilakukan pada tahun 1970 

sebagai aksi nasional bagi masyarakat di Amerika Serikat untuk fokus terhadap 

lingkungan, karena terjadinya tumpahan minyak di Santa Barbara, California pada 

tahun 1969.
155

 Setiap tahunnya, negara-negara semakin merasakan buruknya 

permasalahan lingkungan yang terjadi, sehingga bermunculan kajian-kajian baru 

mengenai lingkungan. Hal tersebut karena keinginan antar negara untuk saling 

membantu dan memberikan penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi. 

                                                             
152 Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Press Realease Perdagangan Karbon: 

Perdagangan Karbon: Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?, 
diakses dalam http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-

karbon.html, (27/5/2019, 11:06 WIB) 
153 Tempo.co, 2015, Cina Akan Luncurkan Pasar Perdagangan Karbon pada 2017, diakses dalam 

https://dunia.tempo.co/read/720662/cina-akan-luncurkan-pasar-perdagangan-karbon-pada-

2017/full&view=ok, (27/5/2019, 10:58 WIB) 
154 Ibid. 
155 Earth Day, The History of Earth Day, diakses dalam https://www.earthday.org/about/the-

history-of-earth-day/, (5/9/2019, 7:23 WIB) 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html
http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html
https://dunia.tempo.co/read/720662/cina-akan-luncurkan-pasar-perdagangan-karbon-pada-2017/full&view=ok
https://dunia.tempo.co/read/720662/cina-akan-luncurkan-pasar-perdagangan-karbon-pada-2017/full&view=ok
https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/
https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/
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Kemunculan organisasi-organisasi baik NGO maupun INGO yang fokus 

akan lingkungan juga merupakan salah satu dampak positif dari terjadinya 

perubahan lingkungan. Agar negara-negara di dunia, dan masyarakat di negara 

tersebut semakin sadar akan buruknya permasalahan lingkungan yang terjadi. 

Meskipun pada kenyataannya, meskipun banyak kebijakan lingkungan yang 

muncul, seperti Paris Agreement yang dimaksudkan untuk masing-masing negara 

melakukan andil dalam aksi pengurangan emisi karbon guna mengurangi dampak 

perubahan iklim yang semakin memburuk, tidak digugah oleh beberapa negara 

peserta.  

2.2.2. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem 

Menurut IPCC, suhu udara permukaan di bumi telah naik rata-rata satu 

derajat celcius selama seratus tahun terakhir.
156

 Meskipun ini tidak terlihat seperti 

peningkatan suhu yang besar, namun perubahan kecil sebesar nol koma satu 

derajat celcius saja dapat mempengaruhi bumi. Terdapat banyak dampak 

signifikan dari perubahan ikim yang mempengaruhi sistem fisik, biologis, dan 

bagi manusia di dunia.  

Musim kering yang menyebabkan kebakaran hutan menjadi lebih panjang 

karena adanya kenaikan suhu di bumi. Kebakaran hutan tersebut menyebabkan 

berkurangnya lahan hijau di berbagai wilayah seperti Kanada, Rusia, Argentina, 

Cili, bahkan di negara yang memiliki suhu rendah seperi Alaska dan Arktik.
157

 

Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada siklus air global, yang menyebabkan 

                                                             
156 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit., hal. 52. 
157 WWF, Climate Change is a Burning Global Issue, diakses dalam 

https://www.worldwildlife.org/stories/climate-change-is-a-burning-global-issue, (26/2/2019, 12:22 

WIB) 
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tidak menentunya presipitasi; dimana di suatu daerah yang memiliki presipitasi 

rendah akan mengalami kekeringan yang parah dan lama, dan daerah yang 

mengalami kenaikan presipitasi mendapat kenaikan frekuensi dan intensitas 

badai.
158

 Kebakaran hutan tersebut, ironisnya juga membuat fenomena perubahan 

iklim ini semakin memburuk, dimana berkurangnya lahan hijau berarti siklus 

udara bersih juga berkurang. Selain itu, asap yang dihasilkan kebakaran hutan 

yang terjadi pada wilayah yang luas ini berdampak pada kenaikan gas-gas rumah 

kaca ke atmosfer, yang juga merupakan salah satu penyebab dari terjadinya 

kenaikan suhu di bumi. 

Pada WWF Living Panet Report tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa 

bumi mengalami penuruan keragaman hayati secara signifikan dan cepat, dan 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) memperkirakan terdapat 

35% spesies burunga, 52% amphibi, dan 71% terumbu karang yang rentan akan 

dampak dari perubahan iklim.
159

 Konsentrasi Karbon Dioksida yang meningkat 

karena perubahan iklim dapat menyebabkan pengasaman laut, karena laut dapat 

menyerap 25% emisi Karbon Dioksida dari atmosfer.
160

 

Terjadinya perubahan iklim yang begitu cepat membuat banyak tanaman 

dan hewan tidak punya waktu untuk beradaptasi. Situasi ini diperburuk oleh 

banyaknya spesies terancam punah tinggal di daerah yang sangat terkena 

pengaruh dampak perubahan iklim dan membuat mereka lebih rentan secara 

biologis (karakteristik ekologi, perilaku, fisiologis, dan genetik).
161

  

                                                             
158 Public Health Institute and Center for Climate Change & Health, Op. Cit., hal.4. 
159 WWF, Op. Cit. 
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Mencairnya es dapat menyebabkan perubahan pada sirkulasi lautan dan 

mempercepat pemanasan suhu di Arktik. Selama seratus tahun terakhir ini, 

gunung gletser dan jumlah permafrost (tanah yang berada pada titik beku nol 

derajat celcius) di berbagai dunia telah menyusut, begitu juga dengan lapisan es di 

Greenland yang ikut mencair lebih cepat.
162

 Air yang menghangat di laut dangkal 

juga berkontribusi pada matinya seperempat terumbu karang selama sepuluh 

tahun terakhir. Banyak hewan-hewan yang berkebutuhan hidup pada terumbu 

karang mati karena bleaching, sebuah proses yang terjadi pada air yang 

menghangat.
163

  

Suhu yang lebih hangat juga menyebabkan curah hujan yang lebih sering 

dan menyebabkan banjir di wilayah tertentu, dan tingkat penguapan yang lebih 

tinggi menyebabkan kekeringan di wilayah lain.
164

 Karena suhu yang 

menghangat, spesies tertentu yang hidup di suhu yang lebih dingin seperti 

terumbu karang dan hewan kutub harus beradaptasi dan bermigrasi ke habitat 

yang lebih sejuk, atau mereka akan punah.  

Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi kehidupan spesies. Perubahan 

iklim berdampak pada berubahnya kondisi lingkungan untuk hidup dan 

berkembang mereka (habitat alami) dapat merubah keanekaragaman hayati, 

sehingga spesies tersebut harus dapat beradaptasi atau tidak, spesies tersebut akan 

punah. Sebaliknya juga, perubahan pada keanekaragaman hayati dapat 

mempengaruhi iklim.  

                                                             
162 Zulfequar Ahmad Khan, Op. Cit. 
163 Ibid.  
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Spesies hewan memiliki karakteristik biologis dimana mereka dapat 

memilih lingkungan yang lebih cocok untuk mereka bertahan hidup. Dari fase ini, 

spesies tersebut dapat melakukan resilience (kemampuan untuk memulihkan 

fungsi normal setelah perubahan), beradaptasi, dan ketika tidak bisa melakukan 

keduanya maka spesies tersebut akan terancam punah. 

Berdasarkan WWF, kelangsungan hidup beruang kutub terancam karena 

perubahan iklim. Suhu di Arktik telah menghangat sekitar dua kali kecepatan rata-

rata global, yang mana membuat mempersempit habitat beruang kutub karena 

mencairnya daratan es dan menipisnya penutup es (ice cover).
165

 Hewan kutub 

lainnya seperti anjing laut, membutuhkan es laut untuk beristirahat dan makan, 

seingga pengurangan jumlah es laut membuat berkurangnya anjing laut dan hal itu 

juga membuat beruang kutub sebagai predator utamanya kekurangan makanan, 

yang mana hal tersebut akan membuat banyak beruang kutub kelaparan dan 

nantinya mati.  

Menipisnya es laut memudahkannya bergerak karena angin dan arus, 

sehingga hewan seperti beruang kutub yang sedang istirahat di atasnya akan 

berpindah ke wilayah yang tidak dikenal, dan mengaruskan mereka untuk 

berenang ditengah lautan dan mencari daratan. Hal ini dapat menjadi 

permasalahan karena banyaknya beruang kutub yang yang semakin mendekat ke 

area pemukiman manusia untuk mencari makanan.
166

 

 

 

                                                             
165 Ibid. 
166

 Ibid. 
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2.3. Eksistensi Earth Hour dan Perkembangannya 

Permasalahan lingkungan yang terjadi, terutama perubahan iklim 

merupakan sebuah isu global, yang berarti isu ini akan teratasi dengan aksi yang 

dilakukan secara global juga. Banyak institusi yang mengajak negara-negara 

berkumpul untuk membicarakan isu ini dan bagaimana cara mengatasinya, seperi 

PBB, dan juga organisasi yang fokus lingkungan seperti WWF. Namun, sebanyak 

apapun negara berkumpul membicarakan isu perubahan iklim untuk 

mengatasinya, apabila warga negara tersebut tidak tergerak, maka hal yang 

dilakukan tersebut menjadi percuma. Maka mulai bermunculan kelompok 

masyarakat, dan juga civil society (global) yang mengajak dari level masyarakat 

untuk mulai berjalan menuju gaya hidup hijau, melakukan aksi iklim dalam 

mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan 

global civil socity Earth Hour; bagaimana kemunculan Earth Hour hingga 

menjadi global civil society yang telah berada di berbagai negara di dunia ini. 

2.3.1. Sejarah Earth Hour 

Earth Hour merupakan sebuah gerakan sosial yang dilakukan secara 

global dengan level grassroot yang mengajak masyarakat bersama-sama untuk 

berkomitmen terhadap gerakan gaya hidup hijau, melebihi aksi simbolik 

mematikan lampu selama 60 menit yang dilakukan setiap tahunnya. Earth Hour 

berasal dari think-tank yang dibuat oleh Andy Ridley (Earth Hour CEO dan Co-

Founder), yang mengajak WWF Australia, Leo Burnett, dan FairFax Media 

untuk bekerjasama, membentuk kemitraan dalam mengatasi perubahan iklim 
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sehingga terlaksananya momentum kampanye Earth Hour pertama kali di 

Sydney, Australia pada Maret 2007.
167

 

 Pada tahun 2012, Earth Hour memindahkan kantor pusat mereka yang 

awalnya berada di Australia, menjadi berpusat di Singapura.
168

 Tahun 2007 ketika 

Earth Hour pertama kali dilakukan, pemerintah Australia masih tidak percaya 

mengenai isu lingkungan mengenai perubahan iklim. Maka dari itu, Earth Hour 

dibuat sebagai inspirasi untuk menggerakkan masyarakat dan membuka mata 

pemerintah mengenai perubahan iklim, dan memulai dialog mengenai bagaimana 

masyarakat sebagai individu dapat mengatasi permasalahan utama yang akan 

dihadapi bumi.
169

  

Upaya yang dilakukan Earth Hour tersebut merupakan penerapan dari 

bentuk peran Global Civil Society menurut Etsy dan Charnovitz, yaitu membantu 

menyuarakan minat masyarakat yang tidak terwakilkan, dan sebagai penyedia 

layanan, dalam memberikan bantuan pada topik tertentu yang dibutuhkan oleh 

pemerintah.
170

 Hingga saat ini, Earth Hour masih menjadi bagian dan diorganisir 

oleh WWF. Namun meskipun begitu, Earth Hour bekerja secara independen, 

memiliki banyak sukarelawan dari berbagai dunia, dan menggalang dana dengan 

cara mereka sendiri; baik dari donasi maupun menjual barang daur ulang dari 

project yang mereka lakukan. 

                                                             

167 Earth Hour, FAQ, diakses dalam https://www.earthhour.org/earthhour-faqs, (9/12/2018, 11:28 

WIB) 

168 Earth Hour, About Us, diakses dalam https://www.earthhour.org/about-us, (14/12/2018, 7:11 

WIB) 
169 Ibid. 
170

 Barbara Gemmil, Op. Cit. 

https://www.earthhour.org/earthhour-faqs
https://www.earthhour.org/about-us
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Gambar 2.3.  Earth Hour, Logo
171

 

 

 

 

 

Earth Hour memiliki logo ‘60+’ yang mana ‘60’ melambangkan 60 menit 

dari aksi kampanye mematikan lampu (switch off), dimana berfokus pada dampak 

yang didapat bagi planet dan melakukan aksi positif untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan yang kita hadapi, dan ‘+’ menjadi lambang untuk 

berkomitmen menambah aksi positif tersebut yang dilakukan selain saat 

dilakukannya aksi mematikan lampu Earth Hour.
172

  

Tujuan dari Earth Hour yaitu untuk mengajak dan mendorong masyarakat 

secara global untuk bersama-sama berbagi kesempatan dan tantangan untuk 

menciptakan dunia yang berkelanjutan.
173

 Earth Hour biasanya bekerja sama 

dengan sesama organisasi ataupun kelompok yang memiliki kekhawatiran akan 

isu lingkungan yang terjadi. Dengan begitu, semakin banyak masa yang akan 

didapat untuk menyebarkan misi demi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 

isu perubahan iklim yang terjadi 

 

. 

                                                             
171 WWF Indonesia, Dukungan Untuk Earth Hour 2016, diakses dalam 

https://www.wwf.or.id/?46082/Dukungan-untuk-EARTH-HOUR-2016, (12/12/2018, 12:42 WIB) 
172 Ibid. 
173 WWF Pakistan, FAQ, diakses dalam http://www.wwfpak.org/earthhour/FAQS.php, 

(10/12/2018, 1:24 WIB)  

https://www.wwf.or.id/?46082/Dukungan-untuk-EARTH-HOUR-2016
http://www.wwfpak.org/earthhour/FAQS.php
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2.3.2. Perkembangan Earth Hour 

Earth Hour telah berkembang menjadi sebuah gerakan lingkungan 

terbesar, yang mana awal mulanya hanya sebagai sebuah pernyataan pada 

perubahan iklim dan dilakukan pada satu kota saja. Hingga tahun 2018, terdapat 

188 kota di berbagai negara yang berpartisipasi, lebih dari 17,900 ikon diberbagai 

belahan dunia ikut mematikan lampunya, dan lebih dari 250 ambasador dan 

influencer yang ikut bagian dalam aksi ini.
174

  

Setiap tahunnya, semakin bertambahnya masyarakat, pemimpin, 

perusahaan, dan aktor lainnya yang ikut serta dalam mengambil bagian untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim.
175

 Pada Earth Hour yang diadakan pada 

tahun 2018, Earth Hour tidak hanya memfokuskan mengenai bagaimana 

mengatasi perubahan iklim dengan climate actions saja, namun juga menambah 

kesadaran mengenai isu berkurang dan hilangnya keanekaragaman hayati yang 

ada di bumi ini. Earth Hour menginginkan adanya kesadaran mengenai hubungan 

perubahan iklim dengan keanekaragaman hayati, tidak hanya dengan manusia.
176

  

Setiap negara memiliki kampanye khusus masing-masing, yang biasanya 

dilakukan sebagai bagian dari acara road to Earth Hour. Contohnya, pada Earth 

Hour Singapura di tahun 2013, diadakan kampanye untuk mengurangi sampah 

plastik, dikarenakan sampah plastik yang semakin mengancam Singapura dan 

juga tentunya seluruh dunia; menaikan suhu mesin pendingin ruangan sebanyak 

                                                             
174 Earth Hour, Thank You for an Incredible Earth Hour 2018, diakses dalam 

https://www.earthhour.org/thank-you-earth-hour-2018, (10/12/2018, 2:41 WIB). 
175 WWF Central America, Earth Hour, diakses dalam 

http://www.wwfca.org/en/campaigns_main/campaign_earthhour/, (11/12/2018, 6:22 WIB) 
176 WWF, 2018,  Earth Hour 2018 Highlights: CONNECT2EARTH, Earth Hour 2018 Highlights 

Report, hal. 8.  

https://www.earthhour.org/thank-you-earth-hour-2018
http://www.wwfca.org/en/campaigns_main/campaign_earthhour/
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satu derajat celcius; mengganti bohlam biasa dengan lampu LED karena lebih 

tahan lama dan tidak memerlukan energi yang banyak dalam penggunaanya; dan 

mengurangi waktu untuk mandi, yang mempengaruhi penggunaan air.
177

  

Perkembangan Earth Hour tidak hanya dari bertambahnya negara yang 

ikut serta maupun seberapa luas sudah terdengar dan dilakukan oleh berbagai 

masyarakat di dunia ini, namun juga pada kampanye Earth Hour dalam 

melindungi alam dan lingkungan. Salah satunya yaitu: dibuatnya Hutan Earth 

Hour pertama oleh WWF Uganda; lebih dari 250,000 warga Rusia menyuarakan 

dukungan untuk perlindungan yang lebih baik terhadap laut dan hutan di Rusia; 

Argentina menggunakan kampanye Earth Hour pada tahun 2013 untuk membantu 

meloloskan RUU Senat untuk 3,4 juta hektar Kawasan Konservasi Laut di negara 

tersebut; ribuan kompor (kompor yang digunakan tanpa menggunakan kayu) 

didistribusikan pada keluarga-keluarga di Madagaskar; lampu-lampu bersumber 

daya matahari dipasang di tiga desa di India yang tidak memiliki pasokan listrik; 

WWF Paraguay menggunakan Earth Hour sebagai platform untuk membangun 

dukungan publik untuk mendapatkan perpanjangan moratorium penebangan, yang 

membantu dalam mengurangi deforestasi; progam pendidikan untuk sekolah-

sekolah diluncurkan di Thailand dan Taiwan; ratusan ribu lampu LED dipasang 

oleh anak-anak anggota pramuka di Amerika Serikat; dan lebih dari 2123 aksi 

                                                             
177 Low CK, Earth Hour 2013, Earth Society, diakses dalam http://www.earthsocietysg.com/earth-

hour-2013/, (10/12/2018, 3:48) 

http://www.earthsocietysg.com/earth-hour-2013/
http://www.earthsocietysg.com/earth-hour-2013/
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mitigasi diajukan oleh kota-kota yang berpartisipasi dalam Earth Hour City 

Challenge di tahun 2014.
178

 

Perkembangan-perkembangan tersebut merupakan pencapaian dari 

penerapan peran Earth Hour. Hubungan isu perubahan iklim dengan sejarah dan 

perkembangan Earth Hour yaitu kemunculan Earth Hour terjadi karena isu 

perubahan iklim yang terjadi. Setiap tahunnya, semakin memburuknya dampak 

perubahan iklim yang terjadi membuat Earth Hour juga semakin giat dalam 

meluaskan kampanyenya. Perkembangan lainnya akan dibahas pada bab 

selanjutnya yang akan penulis hubungkan dengan penerapan peran global civil 

society dengan Earth Hour. 

 

                                                             

178 Earth Hour, FAQ, diakses dalam https://www.earthhour.org/earthhour-faqs, (10/12/2018, 3:26 

WIB) 

https://www.earthhour.org/earthhour-faqs

