






Bambang Sutrisno, Bening K,
Ester R, dan Para Ayu C.



iv





vi



vii

a k s i  k a u m  m u d a  u n t u k  i k l i m  d a n  k e m a n u s i a a n



viii



ix

a k s i  k a u m  m u d a  u n t u k  i k l i m  d a n  k e m a n u s i a a n



x





2



a k s i  k a u m  m u d a  u n t u k  i k l i m  d a n  k e m a n u s i a a n

3



4

48 pemimpin muda
14 Provinsi 40 Kabupaten/Kota

berasal dari
62,5% 37,5%

Perempuan Laki-laki

Komposisi Gender Pemimpin Muda

165
Aksi Edukasi, 
terdiri dari 128 aksi edukasi
online dan 37 aksi edukasi offline

menjangkau lebih dari

10.000
peserta kaum muda yang berasal
dari 33 Provinsi, 421 Kab. Kota
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Duta Baca Kab. Indramayu 

(Kab. Indramayu, Jawa Barat) 

Perubahan iklim adalah sebuah ancaman nyata bagi 

kehidupan dan peradaban umat manusia. Dampak perubahan 

iklim yang disebabkan oleh pemanasan global saat ini sudah 

semakin terlihat di seluruh dunia.  Akan tetapi, ada kesenjangan 

literasi perubahan iklim di tengah masyarakat Indonesia terutama 

di kalangan kaum muda.  

Survey Climate Asia (2021) menyatakan kaum muda 

memiliki pengetahuan yang kurang baik berkaitan dengan 

perubahan iklim. Meskipun pada ukuran tertentu mereka telah 

memiliki beberapa pengetahuan tetapi hal ini jelas bukanlah 

sebuah kondisi yang ideal karena diperlukan pengetahuan yang 

sangat mendalam tentang perubahan iklim bagi setiap orang. Oleh 

karena itu, penguatan literasi perubahan iklim di kalangan kaum 

muda adalah sebuah agenda penting untuk dilakukan. 
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Bergerak dengan latar belakang diatas, komunitas Duta 

Baca Indramayu yang terdiri dari  8 tim inti dan seluruh anggota 

bergerak mempromosikan Literasi Iklim pada masyarakat dalam 

rangkaian kegiatan bertajuk “Aksi Kaum Muda Indramayu untuk 

Literasi Iklim”. Kegiatan tersebut terdiri dari rangkaian diskusi, 

Instagram Live, dan Webinar. Ada juga ruang saling bagi informasi 

yang terdiri dari pembekalan, aksi edukasi di masyarakat melalui 

edukasi langsung (dengan protokol kesehatan), dan penanaman 

bibit pohon.  

 

 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman kepada Kaum Muda Indramayu tentang pentingnya 

literasi perubahan iklim, serta memberikan pemahaman kepada 

Kaum Muda Indramayu untuk meningkatkan minat budaya baca 

agar memiliki kesadaran dan kepekaan dalam menjaga 

Gambar 1. Duta Baca Kab. Indramayu melakukan aksi tanam pohon mangrove 
bersama-sama dengan beberapa komunitas maupun organisasi pecinta alam 
di Kawasan Eduwisata Mangrove Persada, Indramayu, Jawa Barat pada, 28 
November 2021 (Dok. Duta Baca Kab. Indramayu) 
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lingkungan. Selain itu, adanya kegiatan ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan sinergitas antar kaum muda yang memiliki 

kesamaan cipta, rasa, dan karsa sehingga berpeluang 

menyebarkan isu perubahan iklim lebih luas di masyarakat. 

Capaian yang didapatkan dari kegiatan ini mencakup 

banyak hal antara lain: relasi, birokrasi, ilmu, dan pengetahuan 

akan kondisi lingkungan yang sebenarnya terjadi. Harapannya, 

melalui kegiatan ini dapat tercipta sinergitas antar kaum muda di 

Kabupaten Indramayu untuk membangkitkan kesadaran literasi 

masyarakat terhadap isu perubahan iklim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Duta Baca Kab. Indramayu 

Pemimpin Muda   : Dede Veriyanto 

Akun Instagram   : @DutaBacaIndramayu 
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Gerakan Krisis Iklim Sinjai 
(Sinjai, Sulawesi Selatan) 

 

Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan 

masyarakat dan terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini. 

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Selatan yang mengalami banyak perubahan di berbagai 

aspek yang disebabkan oleh perubahan iklim sehingga perlu 

diadakan upaya untuk menangani masalah iklim. 

Nisa, orang muda asal Sinjai sebagai peserta Pemimpin 

Muda bersama dengan organisasi TBM La Topa dan TBM 

Attironge Kabupaten Sinjai melakukan edukasi kepada 

masyarakat di Kabupaten Sinjai dengan cara mengadakan 

seminar. Seminar dibagi dalam 4 topik yang disesuaikan dengan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sinjai. 

Topik pertama mengenai  “Hubungan Krisis Iklim dan 

Global Warming” sebagai wadah untuk memperkenalkan tentang 

global warming dan bagaimana cara mengatasi dampak kepada 

kaum muda. Kabupaten Sinjai yang bergantung pada sektor 

pertanian sangat terdampak karena fenomena krisis iklim yang 

mempengaruhi produksi hasil pertanian karena tumbuh tanaman 

yang tidak lagi sama dengan kondisi ideal pertumbuhannya. 
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Gerakan Krisis Iklim Sinjai 

Topik 1 Hubungan Krisis Iklim dan Global Warming 

Topik 2 
Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Daerah 

Pegunungan 

Topik 3 
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui 

Daur Ulang Sampah 

Topik 4 
Kampanye Krisis Iklim dan Kemanusiaan melalui 

Konten Digital 

 

Pada Topik kedua yaitu “Penanganan Bencana 

Hidrometeorologi di Daerah Pegunungan” dilatar belakangi kondisi 

di Kabupaten Sinjai yang sering mengalami bencana 

hidrometeorologi seperti angin puting beliung, longsor di daerah 

pegunungan, dan banjir di daratan ketika sudah memasuki musim 

hujan. Melalui aksi edukasi ini diharapkan kaum muda Sinjai 

mampu menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana. 

Topik ketiga adalah “Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Melalui Daur Ulang Sampah”. Pada topik ini kaum 

muda mendapatkan edukasi mengenai cara meminimalisir 

penggunaan sampah plastik. Topik terakhir dari rangkaian edukasi 

adalah  “Kampanye Krisis Iklim dan Kemanusiaan melalui Konten 

Digital”. 

Topik ini didasarkan pada kemajuan teknologi saat ini 

yang sangat pesat dan masyarakat yang cenderung menggunakan 

media sosial sebagai sarana untuk mengakses berbagai informasi. 

Kaum muda melakukan edukasi kepada masyarakat tentang Iklim 

Tabel 1 : Rencana kegiatan Gerakan Krisis Iklim Sinjai 
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dan Kemanusiaan melalui lomba poster yang kemudian dibagikan 

di media sosial. Selain itu, dilakukan juga Focus Group Discussion 

dengan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai yang membahas 

mengenai program kaum muda Sinjai untuk mengatasi krisis iklim. 

 

  

 

 

Harapannya, melalui rangkaian kegiatan Gerakan Krisis 

Iklim Sinjai ini, kaum muda Kab. Sinjai mampu mengajak 

masyarakat Sinjai untuk mau bersama-sama menjaga, mengelola, 

dan melestarikan sumber daya alam (SDA) agar terciptanya situasi 

yang ramah lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Gerakan Krisis Iklim Sinjai 

Pemimpin Muda   : Khaerunnisa 

Akun Instagram   : @gerakankrisisiklimsinjai 

Gambar 2. Poster kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Gerakan 
Krisis Iklim Sinjai pada November 2021 (Dok. Gerakan Krisis Iklim Sinjai) 
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River Warrior Indonesia 
(Gresik, Jawa Timur) 

 

Isu krisis iklim merupakan suatu permasalahan global 

yang menyebabkan banyak terjadinya masalah lingkungan. 

Perubahan iklim menjadi ancaman bagi lingkungan dan 

merupakan krisis eksistensial manusia di bumi. Anak-anak dan 

remaja merupakan salah satu kelompok yang paling rentan 

merasakan dampak krisis iklim. Ketidakpastian tentang masa 

depan seperti apa yang akan mereka hadapi nantinya menjadi 

masalah baru yang perlu dimitigasi sejak dini. 

Gen Z for Climate adalah proyek yang diinisiasi oleh 

Komunitas River Warrior Indonesia yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas 

anak muda terkait isu krisis iklim di Indonesia; mendorong 

partisipasi aktif kaum muda Indonesia dalam menyuarakan krisis 

iklim melalui aksi skala lokal sebagai upaya perbaikan iklim; 

Memberikan pengalaman kepada anak muda untuk bersuara 

secara langsung atas dampak krisis iklim di Indonesia; dan 

melibatkan kaum muda sebagai informan yang mengedukasi 

masyarakat mengenai krisis iklim di Indonesia.  

Sasaran dari project ini adalah kaum berusia 16-23 tahun 

yang memiliki ketertarikan di bidang lingkungan. Dalam project 

yang berbentuk workshop ini, diadakan kegiatan pelatihan bagi 
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kaum muda yang memiliki ketertarikan pada isu krisis iklim dan 

pencemaran lingkungan terutama plastik untuk dapat berperan 

aktif menyuarakan hak lingkungan, dan memperjuangkan hak-hak 

anak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat melalui 

berbagai aksi. 

 
 

 

Workshop dilaksanakan selama dua hari dengan topik-

topik terkait seperti, Climate Change 101 yang memberikan 

pemahaman lebih dalam mengenai penyebab dan solusi 

perubahan iklim, Environmental Justice yang mendorong anak 

anak muda untuk mulai bergerak menyuarakan keadilan 

lingkungan, Social Media For Spreading Environmental 

Awareness yang mengajak peserta untuk menggunakan kemajuan 

teknologi, internet, dan sosial media untuk menyebarkan virus 

cinta lingkungan, Youth Addressing Climate Issues yang 

menghadirkan tokoh anak muda yang dapat menginspirasi dan 

Gambar 3. Kak Novita dari Climate Rangers saat menjadi pemateri dalam 
Workshop Gen Z for Climate, November 2021 (Dok. River Warrior Indonesia) 
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memotivasi peserta untuk juga memulai aksi peduli lingkungan, 

serta Personal Growth for Youth yang mengajarkan peserta untuk 

terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas diri sebagai 

aktivis lingkungan.  

Harapannya kegiatan ini dapat menginspirasi kaum muda 

untuk mau ikut terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, paham 

akan permasalahan lingkungan yang terjadi disekitarnya, dan 

semakin banyak aktivis lingkungan muda yang concern terhadap 

isu krisis iklim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : River Warrior Indonesia 

Pemimpin Muda   : Thara Bening 

Akun Instagram   : @river.warrior 
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Iklimku 
(Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

Krisis iklim yang terjadi dewasa ini memberikan banyak 

dampak negatif terhadap banyak aspek kehidupan seperti 

pertanian, kesehatan, lingkungan, dan masih banyak lagi. 

Sayangnya, kepedulian masyarakat terhadap isu tersebut masih 

rendah sehingga penanggulangan dan usaha minimalisir dampak 

hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu. 

Kaum muda diharapkan lebih peduli dengan isu ini dan 

memberikan aksi nyata untuk dapat menanggulangani atau 

meminimalisir penyebabnya. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara menyediakan wadah bagi kaum 

muda untuk mereka berinovasi dan bergerak dalam menghadapi 

krisis iklim. 

Berlatar belakang hal tersebut, hadirlah Iklimku yang 

merupakan wadah edukasi yang bergerak di bidang iklim dan isu - 

isu terkait. Dengan semangat "Hijau Alamku, Sehat Iklimku", 

wadah ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai 

krisis iklim, dampak, dan cara penanggulangannya serta membuka 

ruang kolaborasi untuk bersama menciptakan inovasi yang 

diwujudkan dalam sinergi aksi nyata. 
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Iklimku adalah proyek  yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap isu iklim yang berdampak ke 

berbagai sektor melalui edukasi, dan menciptakan ruang 

kolaborasi bersama 

komunitas/ lembaga / 

organisasi yang bergerak di 

bidang yang sama. Proyek 

yang dilakukan iklimku ada 4 

kegiatan yaitu tebak klimku, 

campaign volunteers 

iklimku, bincang iklimku, dan 

webinar iklimku. 

Tebak Iklimku 

merupakan kegiatan 

edukasi mengenai isu - isu 

perubahan iklim yang terjadi 

saat ini melalui tebak-

tebakan yang berlangsung 

secara interaktif selama 15 hari 

melalui story instagram dan berisikan pertanyaan seputar isu iklim. 

Kegiatan kedua yaitu campaign volunteers Iklimku 

merupakan kegiatan kampanye online berbasis media instagram 

yang dilakukan oleh kaum muda untuk bersama-sama 

menyuarakan aksi nyata mengurangi penyebab krisis iklim. 

Kampanye ini dilaksanakan selama 5 hari dengan topik berbeda 

yaitu (1) Habiskan Makanmu, (2) Reduce Plastics, (3) Yuk 

Gambar 4. Poster program Bincang Iklimku 
yang diselenggarakan oleh Iklimku, November 
2021 (Dok. Iklimku) 
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Hijaukan Lingkungan!, (4) Kurangi Emisi Karbon, dan (5) recycle & 

reuse. 

Kegiatan ketiga yaitu Bincang Iklimku merupakan kegiatan 

sharing dan diskusi dengan organisasi lingkungan untuk 

membahas seputar isu perubahan iklim. Bincang Iklimku #1 

berkolaborasi dengan World Clean Up Day Indonesia. Kegiatan 

ke-empat yaitu webinar Iklimku merupakan forum bersama yang 

mempertemukan ahli di bidang penanggulangan iklim dengan 

kaum muda untuk berdiskusi membahas permasalahan iklim saat 

ini. 

Keseluruhan rangkaian kegiatan dari Iklimku ini 

diharapkan dapat menjadi wadah positif kaum muda untuk 

meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap isu iklim dan 

kedepannya Iklimku bisa menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat 

mengenai iklim dan isu terkait yang diwujudkan dalam sinergi aksi 

nyata. 

  

Afiliasi Organisasi : Iklimku  

Pemimpin Muda   : Melina Ayu Widiastuti 

Akun Instagram   : @iklimku 
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Earth Hour Aceh 

(Lhokseumawe, Aceh) 
 

Isu iklim dan kemanusiaan merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Gia, 

orang muda berusia 23 tahun asal Lhokseumawe berinisiatif 

mengumpulkan kaum muda Lhokseumawe untuk sama-sama 

belajar dan beraksi mengkampanyekan isu iklim dan 

kemanusiaan. Gia terpilih menjadi 1 dari 50 Pemimpin Muda untuk 

menyuarakan isu iklim dan kemanusiaan. 

Melalui kolaborasi dengan komunitasnya yaitu Earth Hour 

Aceh dan dukungan dari berbagai komunitas seperti Duta Earth 

Hour Aceh, Duta Wisata Aceh Besar, Duta Wisata Banda Aceh, 

Duta Pepelingasih Aceh, content creator Aceh, dan Aksi Cepat 

Tanggap Aceh, ia menjalankan mini project yang diberi judul “Mini 

Kumbang Isu iklim dan Kemanusiaan”. Kumbang merupakan 

akronim dari Kumpul Belajar Bareng, menunjukkan bagaimana Gia 

dan timnya mengumpulkan kaum muda Lhokseumawe, Banda 

Aceh untuk belajar bersama terkait isu iklim dan kemanusiaan agar 

dapat berkontribusi lebih untuk isu tersebut. 

Mini Kumbang terdiri atas dua jenis kegiatan. Kegiatan 

pertama adalah seminar tentang isu iklim dan kemanusiaan 

dengan mengundang pembicara Cut Ervida Diana dari WWF dan 

Ananda Justisiani Chairullah dari Aksi Cepat Tanggap Aceh. 
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Peserta seminar yang berasal dari berbagai kalangan diajak untuk 

berdiskusi terkait isu lingkungan dan kemanusiaan. 

 

 

 

Kegiatan kedua adalah street campaign, dimana Gia 

mengajak kaum muda turun ke jalan untuk mengkampanyekan isu 

iklim dengan menyampaikan pesan perubahan untuk bumi dan 

ajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di salah satu 

ikon Kota Banda Aceh. Masyarakat yang menyaksikan kampanye 

tersebut diharapkan dapat termotivasi dan tersadarkan bahwa isu 

iklim membutuhkan peran mereka. 

 

 

 

Gambar 5. Street Campaign untuk menyuarakan isu iklim dan 
kemanusiaan di Banda Aceh melalui project Mini Kumbang, 
November 2021 (Dok. Earth Hour Aceh) 
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Kolaborasi seluruh komunitas lingkungan dan 

kemanusiaan di Aceh dalam project ini memberikan pesan bahwa 

bumi ini tanggung jawab bersama. Harapannya, kolaborasi ini bisa 

terus berlanjut untuk suarakan isu iklim dan kemanusiaan lebih 

luas di Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Earth Hour Aceh  

Pemimpin Muda   : Bahagia Saputra 

Akun Instagram   : @earthhouraceh 
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SBSM Poltekesos Bandung 
(Bandung, Jawa Barat) 

 

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan menjadi 

bagian Cincin Api Pasifik. Hal tersebut menjadi ancaman kemajuan 

Indonesia karena sewaktu-waktu dapat terjadi bencana alam. 

Dengan jumlah kaum muda yang sangat signifikan, potensi kaum 

muda untuk mengatasi masalah kebencanaan dan krisis iklim 

menjadi sangat penting.  

Perubahan iklim adalah salah satu masalah paling 

mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Perubahan iklim menjadi 

meta-problem alias suatu hal yang memperburuk sebagian besar 

masalah lain seperti kenaikan permukaan laut, hilangnya sumber 

daya alam, meningkatnya konflik, bertambahnya kemiskinan, dan 

ketidaksetaraan gender.  

Kaum muda memiliki peran sebagai educator untuk 

menyebarkan informasi mengenai perubahan iklim kepada teman 

sebayanya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh U-

Report Indonesia mengenai pengetahuan anak muda tentang isu 

perubahan iklim dengan 715 responden menyatakan bahwa 4% 

responden tidak tahu dan 38% diantaranya hanya mengetahui 

sedikit. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan 

pengetahuan dan peran anak muda untuk meningkatkan 
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kesadaran dan mengedukasi teman sebayanya mengenai isu 

perubahan iklim. 

Kegiatan Youth for Climate Action Campaign adalah 

proyek yang diinisiasi oleh SBSM untuk menjawab tantangan 

tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran 

tentang risiko iklim dan bencana serta menginspirasi kaum muda 

untuk beraksi dalam ketahanan iklim dan manajemen risiko 

bencana. 

Melalui dukungan dari program Pemimpin Muda, 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini terdiri dari 

Kampanye Aksi Iklim bagi Kaum Muda melalui media sosial,  

pengembangan kapasitas bagi digital campaigner mengenai peran 

anak muda dalam menghadapi krisis iklim dan kampanye online 

untuk perubahan dan Tantangan aksi untuk iklim.  

Gambar 6. Pengembangan Kapasitas Kaum Muda peserta Youth for Climate 
Action Campaign yang diselenggarakan secara daring oleh SBSM Poltekesos 
Bandung, November 2021 (Dok. SBSM Poltekesos Bandung) 
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Selama rangkaian kegiatan, antusiasme positif dari kaum 

muda untuk terlibat sangat tinggi terlihat dari jumlah kaum muda 

yang mengikuti rangkaian kegiatan. Sebanyak 190 peserta 

mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas.  

Selain kegiatan diatas,  Bincang Asik melalui Instagram 

Live dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran iklim dari berbagai 

perspektif. Bincang Asik memiliki 4 tema yaitu “Gaya hidup zero 

waste untuk pencegahan perubahan iklim”, “Anak muda, 

perubahan iklim dan bencana”, “Cerita dari Cibunut: Kampung 

Berketahanan Iklim”, dan “Hutan Lestari, Bumi Terlindungi”. 

Melalui rangkaian kegiatan Youth for Climate Action Campaign ini, 

diharapkan muncul kembali aksi-aksi baru yang dapat 

meningkatkan kesadaran iklim bagi anak dan kaum muda di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Satuan Bhakti Sosial 

Mahasiswa (SBSM) 

Poltekesos Bandung  

Pemimpin Muda   : Erwin Mahendra Eka S. 

Akun Instagram   : @sbsm_poltekesosbdg 
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Karo Juara 
(Karo, Sumatera Utara) 

 

Di kaki Gunung Sinabung terdapat banyak desa yang 

terdampak parah oleh aktivitas gunung api tersebut. Sejak 2010, 

kebanyakan penduduk desa yang 99% berprofesi sebagai petani 

mengungsi dari kampung halaman mereka dan kini tinggal 

sebagian besar tinggal di daerah yang tidak jauh dari kampung 

halaman tersebut. Sebagai masyarakat pengungsi sekaligus 

petani, masyarakat kerap merasakan dampak dari perubahan iklim 

di sektor pertanian yang secara tidak langsung juga berimbas pada 

pendapatan dan ekonomi mereka. 

Perubahan iklim yang mereka rasakan seperti banyaknya 

komoditas yang tidak tumbuh akibat hama dan cuaca yang tidak 

menentu, kekeringan, banjirnya komoditas sejenis dan aktivitas 

gunung api tersebut yang membuatnya gagal panen dan merugi. 

Naasnya, banyak diantara mereka tidak sadar bahwa hal-hal 

tersebut merupakan dampak dari perubahan iklim yang salah 

satunya disebabkan oleh gundulnya hutan gunung api sinabung 

yang awalnya hijau dan lebat. 

Oleh sebab itu, pemahaman yang cukup mengenai krisis 

iklim dibutuhkan di masyarakat. Pemahaman dapat diperoleh 



 
 

 

25 
  

melalui edukasi mengenai perubahan iklim, dan cara yang dapat 

dilakukan untuk meminimalisir perubahan iklim yang terjadi. 

 

Komunitas Karo Juara menginisiasi proyek berjudul Anak 

Sinabung Sadar Iklim (ASRI) yang bertujuan untuk mengedukasi 

anak dna kaum muda di salah satu desa di Kaki Gunung Sinabung, 

Karo agar memiliki pemahaman mengenai krisis iklim. Proyek yang 

dilakukan berupa talkshow dengan topik “Apa itu perubahan iklim 

dan bagaimana cara meminimalisirnya (dari perspektif kaum 

muda). Talkshow yang diadakan dilakukan secara hybrid dimana 

para peserta kaum muda Karo berkumpul secara luring untuk 

mendengarkan pemaparan materi melalui aplikasi zoom. 

Gambar 7. Pembagian bibit durian dan alpukat untuk ditanam di 
halaman rumah masing-masing sebagai bentuk aksi nyata kaum muda 
Karo mengatasi krisis iklim, November 2021 (Dok. Karo Juara) 
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Kegiatan lainnya adalah pembagian bibit durian dan 

alpukat kepada peserta untuk ditanam di kebun mereka sebagai 

bukti nyata aksi mereka untuk iklim dan ekonomi di masa depan. 

Kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat kaum muda 

Karo untuk bergerak mengatasi krisis iklim yang tengah terjadi, 

utamanya di Karo itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Karo Juara  

Pemimpin Muda   : Kornelius Sembiring 

Akun Instagram   : @karojuara 
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Bio Riset 

(Palu, Sulawesi Tengah) 
  

Perubahan iklim dan berbagai macam isu kemanusiaan 

merupakan hal penting yang terjadi saat ini. Keterbatasan 

informasi akibat minat baca yang masih rendah mengakibatkan 

kurangnya rasa empati masyarakat Indonesia terhadap 

lingkungan. Masyarakat Palu Sebagian besar masih memiliki 

empati dan kepedulian yang rendah terhadap lingkungan. 

Menjawab masahal tersebut, komunitas Bio-Riset berinisiatif untuk 

melakukan gerakan perubahan yang berkaitan dengan isu iklim & 

kemanusiaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat Palu 

terkait lingkungan. 

“Gerakan Sadar Iklim” yang diinisiasi oleh komunitas bio-

riset memiliki tema “Sadar Penggunaan Air, Energi, dan bijak akan 

sampah untuk lingkungan yang lebih baik”. dengan menggunakan 

tagar #TorangMulaiDariRumah #SadarAir #SadarEnergi 

#SadarSampah. Kegiatan yang dilakukan dalam aksi ini adalah 

webinar dan aksi edukasi di 2 sekolah yang ada di Kota Palu. 

Harapannya dari Gerakan Sadar Iklim #TorangMulaiDariRumah ini 

adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat akan informasi 

mengenai lingkungan, perubahan iklim, dan isu-isu kemanusiaan. 
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Materi perihal penggunaan air, penggunaan energi, dan 

pengelolaan sampah juga disampaikan dengan harapan secara 

perlahan masyarakat mulai menumbuhkan sikap empati terhadap 

lingkungan sekitar dan isu-isu kemanusiaan. Dengan demikian, 

langkah-langkah perubahan guna mendukung aksi sadar iklim dan 

kemanusiaan dapat dilakukan oleh masyarakat dimulai dari diri 

sendiri dan lingkungan keluarga kemudian masyarakat yang ada 

disekitar mereka. 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Bio Riset  

Pemimpin Muda   : Nisa Almagfirah 

Akun Instagram   : @bio_riset 

Gambar 8. Persiapaan pelaksanaan aksi bersih yang dilakukan 
di Pantai Talise, Palu pada 5 Desember 2021 (Dok. Bio Riset) 
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Panrita Studio 

(Makassar, Sulawesi Selatan) 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

konsentrasi penduduk, aktivitas sosial dan ekonomi, serta aktivitas 

lainnya di wilayah pesisir. Perubahan iklim akan memberikan 

dampak yang cukup besar di wilayah pesisir karena diproyeksikan 

bahwa negara-negara kepulauan akan mendapatkan dampak 

kenaikan muka air laut yang akan mempengaruhi aktivitas di 

kawasan pesisir secara keseluruhan. 

Perubahan iklim juga menjadi tantangan pembangunan di 

wilayah pesisir karena adanya perubahan iklim menimbulkan 

dampak yang bisa merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

efektif dalam mengatasi krisis iklim di wilayah pesisir. 

Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan adalah 

mengadakan kegiatan edukasi dan kampanye untuk 

meningkatkan kesadaran setiap orang terhadap isu perubahan 

iklim dan degradasi lingkungan. Tidak hanya pada wilayah pesisir 

saja, namun isu iklim secara umum. 

Menjawab tantangan ini, Ikha bersama Panrita Studio 

menginisiasi program TEENS.SEA (Aksi Peduli Isu Iklim dan 

Wilayah Pesisir) yang bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada setiap orang terkait isu perubahan iklim yang terjadi dan 
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dampaknya pada wilayah pesisir terutama pada kelompok-

kelompok tertentu seperti nelayan dan komunitas muda pesisir.  

Kegiatan dalam program TEENS.SEA berupa konten 

edukasi dan story challenge melalui instagram, talkshow, dan 

webinar. Konten Edukasi Instagram merupakan kegiatan untuk 

mengedukasikan kepada masyarakat tentang isu perubahan iklim 

berupa penyebab dan dampak dari adanya perubahan iklim, serta 

pengaruhnya terhadap wilayah pesisir melalui media sosial 

Instagram. 

Dalam Teenssea Story Challenge (TSC) atau tantangan 

bercerita tentang isu perubahan iklim yang terjadi di wilayah 

pesisir, setiap orang diberi kesempatan untuk terlibat dalam 

menyuarakan isu iklim di wilayah pesisir melalui Story Instagram.  

 

 

 

 

Gambar 9. Kegiatan Talkshow yang dilaksanakan Panrita Studio dengan tema 
Pesisir di Wilayah Timur Indonesia pada November 2021 (Dok. Panrita Studio) 
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Seminar dan talkshow yang dilakukan secara online dan 

offline dengan tema bahasan yaitu "Pesisir di Wilayah Timur 

Indonesia" dan "Perubahan iklim dan Tantangan Pembangunan di 

Wilayah Pesisir". Harapannya kegiatan ini adalah dapat 

meningkatkan awareness setiap orang yang terlibat terhadap 

perubahan iklim terutama pada komunitas pesisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Panrita Studio 

Pemimpin Muda   : Zulaikha Pattimahu 

Akun Instagram   : @panrita_studio 
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Kelompok Studi Kelautan UGM 

(Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) 
 

Pengaruh krisis iklim merambah kesemua sektor 

kehidupan, tak terkecuali sektor kelautan. Ancaman-ancaman 

besar akan dihadapi oleh sektor kelautan seiring dengan semakin 

memanasnya suhu permukaan bumi. Kenaikan permukaan air 

laut, keasaman laut, menurunnya biodiversitas, serta ocean 

warming. 

Padahal seperti yang kita ketahui, laut merupakan salah 

satu sumber dan penopang kehidupan berbagai makhluk hidup, 

terutama umat manusia. Bukti dari kondisi laut yang tidak baik-baik 

saja ini dapat dilihat disekitar kita. Jumlah karang sehat yang 

semakin menipis, menurunnya tingkat produktivitas tumbuhan laut, 

serta berkurangnya hasil tangkapan ikan. 

Berbagai permasalahan iklim akan muncul dengan masif 

kedepannya, apabila tidak ada tindakan “ambisius dan ekstrem”  

yang dilakukan oleh umat manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

aksi dan edukasi tumbuh awareness di kalangan masyarakat 

Ocean Trust merupakan project yang diinisiasi oleh kaum 

muda Kelompok Studi Kelautan (KSK) Biogama yang bertujuan 

untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim dari segi kelautan 

dalam berbagai perspektif seperti sains, sosial, ekonomi, serta 

upaya penanggulangan krisis iklim terutama dalam upaya 
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konservasi kelautan yang berkelanjutan untuk mewujudkan 

kelestarian biodiversitas laut dan ekosistem sekitarnya. 

Project ini meliputi 2 kegiatan utama, yaitu volunteer 

campaign dan webinar. Volunteer Campaign dengan tajuk 

"Climate Digital Activist" akan menyebarluaskan konten-konten 

digital melalui instagram untuk mengkampanyekan isu iklim dan 

dampaknya pada laut. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbasis 

digital, di mana volunteer nantinya akan mengunggah konten 

mengenai perubahan iklim yang terjadi di laut melalui media sosial 

instagram. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kegiatan Webinar yang diadakan oleh KSK Biogama UGM 
menghadirkan berbagai pembicara pada November 2021 (Dok. KSK Biogama) 
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Kegiatan webinar dengan tema “Our Ocean Faces The 

Hell on Earth” yang bertujuan untuk mengkampanyekan isu krisis 

iklim dan pengaruhnya terhadap laut. Kegiatan ini berhasil 

mengedukasi sebanyak 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa 

dan masyarakat umum. 

Melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan pemahaman kepada kaum muda untuk lebih peduli 

terhadap isu iklim dan dampaknya terhadap lautan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Kelompok Studi Kelautan UGM 

Pemimpin Muda   : Nadia Puspaningrum 

Akun Instagram   : @ksk_biogama 
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Carbon Diet 
(Surakarta, Jawa Tengah) 

 

Perubahan Iklim, sudah naik tingkat menjadi ‘darurat iklim’. 

Pertanda bahwa sudah seharusnya manusia, makhluk yang 

memegang tanggung jawab dari kerusakan yang terus-menerus 

terjadi, mengambil langkah pasti, sekecil apapun. Memperhatikan 

penggunaan ataupun produksi karbon dalam aktivitas kita menjadi 

salah satu pilihan langkah yang bisa diambil sebagai aksi konkret 

yang kita lakukan. 

Sebagai kaum muda yang memiliki fokus di isu tersebut, 

kami sadar masih banyak masyarakat yang mungkin belum begitu 

familiar dalam mengurangi produksi karbon sebagai bagian dari 

langkah memperbaiki iklim yang sudah rusak. Maka Carbon Diet 

bertekad membentuk sebuah platform untuk menyampaikan 

pesan bahwa karbon adalah unsur penting dalam kehidupan dan 

memiliki pengaruh yang cukup besar serta dampak yang dibawa 

oleh karbon dalam waktu yang tidak singkat. 

Melalui dukungan program Pemimpin Muda, platform 

instagram Carbon Diet menyelenggarakan 3 kegiatan utama, yaitu 

kampanye online,  Carbon Diet Challenge, webinar Green leaders. 

Webinar dilaksanakan dengan tema "'Jejak karbon pada 

Kehidupan Kita dan Dampaknya terhadap Kerusakan Iklim". 

Tujuan kegiatan tersebut adalah mengedukasi masyarakat 
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khususnya kaum muda tentang diet jejak karbon melalui konsumsi 

pangan yang benar, meningkatkan kesadaran terhadap isu 

pangan dan jejak karbon serta dampak yang dihasilkan kepada 

masyarakat khususnya kaum muda, memengaruhi masyarakat 

khususnya kaum muda untuk memulai gaya hidup baru dengan 

mengonsumsi pangan yang searah dengan diet jejak karbon. 

 

 

 

Harapan dari aksi edukasi dalam proyek Carbon Diet ini 

mampu menambah pemahaman masyarakat tentang gerakan diet 

jejak karbon melalui konsumsi pangan yang benar sehingga 

masyarakat khususnya kaum muda menjadi lebih sadar terhadap 

isu pangan dan jejak karbon.  

Selain itu, harapannya masyarakat khususnya kaum muda 

terinspirasi untuk memulai gaya hidup baru dengan mengonsumsi 

pangan yang searah dengan diet jejak karbon dan platform 

@carbondiet.id dapat menjadi wadah yang bisa memberikan  

 

 

 

Gambar 11. Webinar Green Leader untuk mengurangi jejak karbon  yang 
dilaksanakan Carbon Diet pada November 2021 (Dok. Carbon Diet) 
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edukasi dan kebermanfaatan secara kontinu, terutama selalu 

berfokus pada isu carbon, pangan dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Carbon Diet 

Pemimpin Muda   : Rizaldy Hilmy S 

Akun Instagram   : @carbondiet.id 
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Kindness Project 

(Jember, Jawa Timur) 
 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mengalami 

dampak serius akibat perubahan iklim. Perubahan yang paling 

signifikan adalah jumlah curah hujan dan kenaikan suhu udara. 

Perubahan ini berdampak terhadap hasil panen pertanian yang 

cenderung menurun. Hal ini dapat terjadi karena kondisi tumbuh 

tanaman tertentu tidak sesuai dengan kondisi ideal 

pertumbuhannya.  

Perubahan iklim juga menyebabkan fenomena El-Nino 

yang menyebabkan kekeringan dan fenomena La-Nina yang 

menyebabkan banjir dan merendam ratusan hektar sawah 

penduduk. Pengaruh perubahan iklim ini tentu berdampak pada 

ketahanan pangan masyarakat.  

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penting 

dalam ketahanan suatu negara. Dampak dari perubahan iklim 

akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian dan 

berdampak terhadap turunnya ketahanan pangan. Kaum muda 

sebagai agent of change memiliki potensi besar untuk dapat 

berkontribusi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Banyak 

dari kaum muda Indonesia yang belum teredukasi dengan baik 

mengenai apa itu perubahan Iklim beserta dampaknya dan apa 

yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Kindness Project hadir 
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untuk menyebarkan pemahaman mengenai dampak krisis iklim, 

khususnya terhadap ketahanan pangan kepada generasi muda. 

Kegiatan ini adalah perwujudan nyata dari aksi perubahan untuk 

menyuarakan isu mengenai krisis iklim dan kemanusiaan, serta 

untuk meningkatkan kepedulian kaum muda mengenai dampak 

krisis iklim terhadap sektor pertanian. 

Kindness Project adalah kegiatan yang diinisiasi kaum 

muda asal Jember, dimana terdiri dari kindness for Climate dan 

Kindness Talk. Kindness Climate berupa aksi edukasi melalui 

pemaparan materi mengenai krisis iklim, food waste dan aksi 

menanam bibit tanaman sebagai upaya adaptasi perubahan 

iklim. Kindness Talk berupa sesi IG live bersama su.re.co dengan 

tema "Degradation in Agricultural Quality and Productivity Due to 

Climate Change". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Poster kegiatan Kindness Talk yang diadakan Kindness Project 
melalui Instagram Live pada 26 November 2021 (Dok. Kindness Project) 
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Kegiatan edukasi via IG Live yang dilakukan berhasil 

mengedukasi 253 kaum muda. Aksi offline yang dilakukan juga 

berhasil merealisasikan penanaman 50 bibit pohon. Harapannya 

kegiatan dari Kindness Project ini dapat memotivasi berbagai pihak 

untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dengan dampak yang 

lebih luas, meningkatkan kesadaran kaum muda untuk lebih aware 

terhadap perubahan iklim, dan dapat menanamkan rasa cinta 

lingkungan sejak dini kepada anak-anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afiliasi Organisasi : Kindness Project 

Pemimpin Muda   : Rifda Naufani 

Akun Instagram   : @kindness_project 
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Suara Pemersatu Kaum Muda Indonesia 
(Malang, Jawa Timur) 

  

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 

7.000 pulau yang berpenghuni. Fenomena perubahan iklim yang 

menyebabkan kenaikan tinggi air laut secara langsung 

mengancam negara - negara kepulauan seperti Indonesia. Sampai 

saat ini, dua pulau di Sumatera, Betet dan Gundul, dilaporkan telah 

tenggelam akibat naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari 

perubahan iklim. Kedua pulau tersebut telah terendam pada 

kedalaman 1 m dan 3 m di bawah permukaan laut. Hal ini adalah 

salah satu bukti bahawa kondisi iklim saat ini sudah mencapai 

pada tahap krisis, bahkan darurat (climate emergency) sehingga 

dibutuhkan aksi nyata sebelum waktu yang tersisa habis (point of 

no return). Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak 

mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan 

iklim.  

Anak dan kaum muda menjadi salah satu kelompok yang 

paling rentan merasakan dampak dari adanya krisis iklim. Syifa, 

bersama dengan komunitas Suara Pemersatu Kaum Muda 

Indonesia (SPAM ID) melakukan aksi edukasi yang bertujuan 

untuk membahas keresahan masyarakat mengenai krisis iklim. 

Kegiatan yang dilakukan terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu podcast 

dan webinar. 
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Podcast dengan judul Climate Crisis 101 bertujuan 

mengedukasi masyarakat mengenai krisis iklim, penyebab krisis 

iklim serta bagaimana dampaknya untuk bumi dan manusia. 

Podcast kedua dengan judul “What Millennial Can Do with 

Zerowaste Lifestyle Against Climate Crisis” adalah edukasi pada 

anak muda Indonesia mengenai penerapan gaya hidup minim 

sampah sebagai kontribusi mengatasi krisis iklim. Puncak dari 

kegiatan ini adalah Webinar “Concerns about Climate Crisis” yang 

mendiskusikan tentang krisis iklim dan apa yang dapat anak muda 

lakukan dalam mengatasi krisis iklim. 

 

Afiliasi Organisasi : Suara Pemersatu Kaum Muda 

Indonesia (SPAM ID) 

Pemimpin Muda   : Syifa Fitriani 

Akun Instagram   : @suarakaummuda.id 

Gambar 13. Webinar dengan tema Concerns about Climate Crisis yang 
diselenggerakan oleh SPAM ID pada November 2021 (Dok. SPAM ID) 
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Dry.Action 
(Tasikmalaya, Jawa Barat) 

Berawal dari keresahan akan potensi kebencanaan di 

Indonesia yang sangat tinggi diiringi dengan kesadaran 

masyarakat akan risiko bencana yang rendah, Tia, kaum muda 

asal Tasikmalaya bersama teman-temannya di Jurusan 

Pendidikan Geografi di salah satu kampus di Tasikmalaya 

terdorong untuk berkontribusi lebih dengan memberikan edukasi 

kebencanaan, terlebih kekhawatirannya akan tempat tinggalnya 

yang rawan bencana dan masyarakat yang tidak aware akan hal 

ini. Berbekal concern dan ilmunya selama berkuliah, Tia mengikuti 

program Pemimpin Muda yang diinisiasi oleh Teens Go Green 

Indonesia dan Plan Indonesia. Bersama Dry Action, Tia 

menginisiasi program yang bergerak di isu kebencanaan.  

Program yang diselenggarakan mencakup tiga    kegiatan 

utama yaitu Bincang Kebencanaan, Edukasi Kebencanaan melalui 

rangkaian Live Instagram, dan kampanye digital terkait isu 

kebencanaan. Bincang kebencanaan merupakan sebuah wadah 
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bagi kaum muda untuk berdiskusi tentang suatu isu kebencanaan 

yang terjadi di sekitar mereka. Kegiatan bincang kebencanaan 

yang pertama dilakukan secara hybrid yaitu sebagian berada di 

satu ruangan yang sama dan sebagian mengikuti secara virtual. 

Bincang Kebencanaan yang kedua dilakukan sepenuhnya secara 

daring dengan menghadirkan pembicara dari Bandung Mitigasi 

Hub ikut andil dalam kegiatan bincang kedua ini. 

 

 

 

Rangkaian Live Instagram tidak kalah seru. Live Instagram 

dilaksanakan sebanyak dua kali dengan menghadirkan pemuda 

teladan yang sudah berkecimpung di pengendalian isu 

kebencanaan untuk membagikan pengalamannya kepada 

audiens. 

 

 

Gambar 14. Bincang Kebencanaan yang diselenggarakan oleh 
Dry.Action pada November 2021 (Dok. Dry.Action) 
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Kampanye digital juga tidak kalah ramai. Disampaikan 

berbagai informasi yang memuat penjelasan materi isu 

kebencanaan. Kampanye ini diharapkan bisa mengedukasi 

masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka terkait isu 

kebencanaan.  

Sebanyak 100 kaum muda mengikuti rangkaian kegiatan 

dari Dry Action Peserta yang ikut tersebar dari berbagai latar 

belakang mulai dari mahasiswa Universitas Siliwangi, komunitas 

pemuda se-Priangan Timur, hingga masyarakat umum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Dry Action  

Pemimpin Muda   : Tia Rahmawati 

Akun Instagram   : @dry.action 
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Jember Doodle Art 

(Jember, Jawa Timur) 
 
 
 
 

 

 

 

Isu krisis iklim dan kebencanaan tentu merupakan hal 

yang patut diperjuangkan. Berbagai kalangan berlomba-lomba 

untuk bisa segalak mungkin mengkampanyekan isu tersebut agar 

masyarakat awam ikut peduli dengan isu yang terbukti nyata terjadi 

ini. Dalam menyuarakan isu krisis iklim dan kebencanaan, 

diperlukan sebuah kreativitas yang tinggi. Masyarakat terkadang 

bosan dengan cara yang itu-itu saja. Mereka menginginkan 

metode kampanye yang segar dan tidak banyak dilakukan. 

Mbang, pemuda berusia 22 tahun dari Jember mampu 

menyuguhkan warna baru dalam edukasi tanggap bencana di 

kalangan anak muda. Ia yang merupakan mahasiswa jurusan Seni 

Rupa Murni di Universitas Brawijaya itu menggabungkan seni 

untuk mengedukasi masyarakat melalui komunitas Tyaga Art and 

Culture Institute dan Jember Doodle Art yang ia geluti sejak tahun 

2017. 
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Menurutnya, seni budaya dan lingkungan tidak dapat 

dipisahkan, terlebih seni budaya seringkali dapat kita ketahui dari 

kearifan lokal yang berasal dari lingkungan. Isu lingkungan yang 

kian marak terjadi menjadikan Mbang tergerak untuk 

mengkombinasikan dua hal yang menjadi minatnya, yaitu seni dan 

lingkungan. Bersama Jember Doodle Art, ia mengedukasi 

masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu iklim dan kemanusiaan, 

utamanya dalam hal aksi siaga bencana. 

Projectnya dalam rangkaian Pemimpin Muda 

mengadakan Doodle Art Competition berskala nasional dengan 

tema “Indonesia Tangguh Siaga Bencana” untuk mengajak kreator 

visual dari kaum muda untuk menyuarakan isu kebencanaan 

akibat krisis iklim melalui seni doodle. 

Puluhan peserta ikut serta dalam pelaksanaannya. Karya-

karya tersebut kemudian dipamerkan secara virtual pada akun 

Instagram Jember Doodle Art dan mencapai jangkauan lebih dari 

2.700 penikmat seni. Lebih dari 300 komentar juga terekam 

mengapresiasi karya para peserta pameran. 

Menurut Mbang, gambar doodle atau coretan mempunyai 

pesan yang mudah ditangkap sehingga masyarakat awam pun 

akan memahami pesan yang ingin dibawakan dengan baik. 

Pameran yang digelar dapat memfasilitasi seniman untuk 

menyuarakan pandangannya terkait isu kebencanaan akibat krisis 

iklim. Selain itu, pameran juga akan meningkatkan eksistensi para 

peserta agar lebih bersemangat dalam berkarya di masa yang 

akan datang. 
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Tidak berhenti di situ, Mbang dan Jember Doodle Art juga 

melakukan edukasi dengan menggelar kegiatan Sapa Iklim, yaitu 

rangkaian Live Instagram yang berbicara tentang krisis iklim dan 

isu kebencanaan. Tidak tanggung-tanggung, acara tersebut 

dilakukan selama 3 kali. Live Instagram pertama mengusung tema 

“Gosipin Bencana Alam” bersama komunitas Siaga Bencana  

Gambar 15. Konten edukasi melalui doodle tentang tas siaga bencana yang 
dibuat oleh Jember Doodle Art pada November 2021. (Dok. Jember Doodle Art) 
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Jember. Mereka “bergosip” tentang fenomena bencana alam yang 

kian hari terus terjadi akibat krisis iklim yang menyebabkan cuaca 

ekstrim.  

Sesi Sapa Iklim kedua, sebagai bentuk apresiasi, 

pemenang ke-3 Doodle Art Competition diajak berbincang terkait 

“Suara Kaum Muda Melalui Visual”. Di sesi ke-3, pemenang 

pertama dan pemenang favorit juga ikut bercengkrama melalui live 

Instagram Sapa Iklim. Sebanyak 200 akun instagram mengikuti 

rangkaian acara ini. Literasi akan kesiapsiagaan bencana akibat 

krisis iklim tentu meningkat dan mereka juga makin percaya diri 

untuk menyuarakan aksinya melalui seni visual. 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Jember Doodle Art  

Pemimpin Muda   : M. Rizal Herlambang 

Akun Instagram   : @doodleart.jember 
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Diskusi Sejenak (Ajak Diskusi) 
(Banjarnegara, Jawa Tengah)  

 
 
 
 

 

 

Banjarnegara merupakan salah satu daerah rawan 

bencana terutama longsor di Indonesia. Sayangnya, upaya untuk 

menggalakkan edukasi terkait kebencanaan belum dilakukan. 

Melihat hal itu, tentu perlu dilakukan sebuah perubahan. Hal itulah 

yang menggerakkan Fadilah bersama teman-temannya untuk 

mencanangkan Diskusi Sejenak sebuah platform edukasi untuk 

mengenalkan Krisis Iklim, Bencana, dan Kemanusiaan di 

Banjarnegara. 

Sebagai mahasiswa lingkungan di salah satu universitas 

negeri di Jawa Tengah, membuat Fadhilah menyadari bahwa 

longsor merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan 

karena krisis iklim dan perilaku manusia yang tidak bertanggung 

jawab. Melalui kesempatan untuk mengimplementasikan 

proyeknya melalui Pemimpin Muda untuk Aksi Iklim dan 

Kemanusiaan ia ingin memberikan kontribusinya sebagai 

representasi kekhawatirannya akan kampung halamannya. 
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Rangkaian dari kegiatan Diskusi Sejenak untuk “Mengenal 

Krisis Iklim, Bencana, dan Kemanusiaan di Sekitar Kita” ini 

dilakukan melalui kegiatan daring dan luring. Kegiatan dilakukan 

dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi di SD dan SMP 

Banjarnegara. Edukasi kepada anak sekolah berusia 12 - 16 tahun 

dipilih karena karena anak-anak perlu diedukasi mengenai krisis 

iklim dan kebencanaan sedini mungkin sebagai bentuk mitigasi 

bencana. 

Selain itu, kegiatan juga dilakukan melalui Instagram Live 

bertema "Bencana, Banjarnegara, Anak Muda Bisa Apa?". 

Kegiatan daring ini diikuti kurang lebih 15 peserta untuk diajak 

berbincang bersama terkait dengan isu kebencanaan di 

Banjarnegara. 

Gambar 16. Program edukasi siaga bencana yang dilakukan di salah satu sekolah 
dasar di Banjarnegara oleh Ajak Diskusi pada November 2021. (Dok. Ajak Diskusi) 
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Hal menarik selama melakukan kegiatan untuk 

mengedukasi terkait isu krisis iklim dan kebencanaan yang 

dilakukan adalah materi yang disampaikan dihubungkan dengan 

aspek psikologi dan kemanusiaan sehingga tujuan kegiatan yang 

dilakukan pun menjadi komprehensif. 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Diskusi Sejenak  

Pemimpin Muda   : Rizky Nur Fadhilah 

Akun Instagram   : @ajak.diskusi 

Gambar 17. Seorang siswa sedang menempelkan harapannya terkait 
kebencanaan dalam pogram edukasi siaga bencana yang dilakukan di 
salah satu sekolah dasar di Banjarnegara oleh Ajak Diskusi pada 
November 2021. (Dok. Ajak Diskusi) 
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Comment (Calamity Map Tour and Management) 
(Bandung, Jawa Barat) 

 

Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik 

kebencanaannya masing – masing. Perbedaan karakteristik 

kebencanaan dari masing-masing wilayah di Indonesia sulit 

digambarkan bila hanya melalui susunan kalimat deskriptif saja. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini 

adalah mengubah kalimat deskriptif ke dalam pemetaan digital. 

Dashboard Comment adalah pemetaan digital yang dapat 

memberikan gambaran besar kondisi kebencanaan pada masing-

masing wilayah di Indonesia. 

Kondisi kebencanaan sudah selayaknya menjadi bahan 

edukasi kepada setiap siswa. Namun, adanya kendala dalam 

edukasi seperti materi kebencanaan tidak langsung berhubungan 

dengan kondisi wilayah sekitar sehingga siswa merasa hal ini tidak 

menarik untuk dipelajari. Menyadari hal tersebut, komunitas 

Comment Disaster mengolah materi kebencanaan menjadi lebih 

interaktif melalui kondisi lokal yang kemudian diintegrasikan 

dengan StoryMap. Di dalam StoryMap, terdapat fitur Map Tour 

yang dapat menjelaskan materi mitigasi bencana dengan runtut 

dan mudah dipahami. 

Dengan materi kebencanaan yang telah diintegrasikan 

dengan kearifan lokal, pendidik dapat membuat dan 
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menyampaikan rencana mitigasi bencana dengan lebih baik. Peta 

dan sketsa dari wilayah lokal dapat membantu penyampaian 

materi mitigasi bencana sehingga materi mitigasi bencana dapat 

lebih mudah dipahami oleh peserta didik. 

 
 

 

Melalui dukungan Pemimpin Muda, Calamity Map Tour & 

Management melakukan rangkaian kegiatan terdiri dari workshop 

online dan literasi digital. Workshop online yang dilakukan berupa 

kegiatan pelatihan pemanfaatan platform ArcGIS yaitu StoryMaps 

untuk mendukung pembelajaran mengenai mitigasi bencana 

menjadi lebih interaktif, kreatif, dan kondusif. Kegiatan Literasi 

Digital yang dilakukan berupa pembuatan konten edukatif dan 

kreatif yang mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran 

masyarakat mengenai isu iklim dan kemanusiaan berbasis 

pemetaan. 

Adanya keberadan inovasi teknologi yang 

diimplementasikan menjadi bahan ajar diharapkan dapat 

mendukung pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 

Gambar 18. Story Map kebencanaan yang dibuat oleh Comment menggambarkan 
potensi kebencanaan yang ada di seluruh dunia (Dok. Comment) 
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sehingga tercipta pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan 

kondusif antara peserta didik dan pendidik. Keluaran dari kegiatan 

tersebut adalah peserta didik tidak hanya menghafal dan 

memahami materi kebencanaan tetapi dapat menganalisis dan 

menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : COMMENT (Calamity Map 

Tour and Management)  

Pemimpin Muda   : Rafi’I Diva Sephana 

Instagram   : @comment.disastr 



 
 

 

57 
  

 

Koalisi Pemuda Indonesia (KOPI) Sulawesi Tengah 
(Palu, Sulawesi Tengah) 

 

Sulawesi Tengah, khususnya kota Palu merupakan 

daerah yang masuk dalam lingkaran Api (Ring of Fire). Keadaan 

ini menyebabkan kota Palu menjadi kota yang rawan akan 

bencana. Kaum muda di kota Palu sebagai kalangan yang akan 

melanjutkan pembangunan di daerah Palu sudah seharusnya 

memiliki pemahaman akan hal ini. Namun, pemahaman kaum 

muda mengenai penanggulangan risiko bencana masih minim. 

Oleh karena itu perlu adanya program edukasi dini dengan 

berbasis nilai budaya untuk kaum muda penyintas bencana di 

Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu. Harapannya kaum 

muda Kota Palu memiliki kesadaran bahwa mereka berada di 

daerah yang sangat rawan bencana serta dapat berperan sebagai 

pelopor edukasi kebencanaan di Kota Palu sehingga terbentuk 

masyarakat yang tangguh bencana. 

Program Kaum Muda Tangguh Bencana diinisiasi untuk 

membantu pemuda-pemudi dan masyarakat umum penyintas 

bencana kota Palu meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi 

kebencanaan, risiko bencana, dan wilayah rawan bencana. 

Melalui dukungan dari program Pemimpin Muda, Proyek Edukasi 

Ini dikemas dalam 3 bagian yaitu lomba fotografi dengan tema 

“Kaum Muda Tangguh Bencana”, Kuis mengenai mitigasi 
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kebencanaan, dan webinar Kebencanaan. Webinar kebencanaan 

sendiri memiliki 4 materi yaitu “Refleksi Penanggulangan Bencana 

di Kota Palu”, “Pemuda dan Penanggulangan Risiko Bencana”, 

“Peran Perempuan dalam Penanggulangan Risiko Bencana”, dan 

“Pemuda dan Edukasi Kebencanaan”. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 19. Poster kegiatan webinar kebencanaan diselenggarakan oleh 
KOPI Sulawesi Tengah menghadirkan berbagai pembicara termasuk 
BPBD Kota Palu, Sulawesi Tengah (Dok. KOPI Sulawesi Tengah) 
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Rangkaian kegiatan dalam proyek ini berhasil 

menumbuhkan antusiasme peserta dalam mitigasi kebencanaan 

dan berhasil menambah pengetahuan peserta yang dibuktikan 

dengan nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test. 

Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun kolaborasi antara 

pemerintah, LSM/NGO, dan kaum muda yang terlibat dalam 

relawan Kebencanaan. Harapannya bisa diadakan kegiatan 

lanjutan yang fokus untuk edukasi kebencanaan bagi kaum muda 

di Kota Palu mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Kolaborasi Pemuda Indonesia 

(KOPI) Sulawesi Tengah  

Pemimpin Muda   : Mohammad Aksyar 

Instagram   : @kopisulteng 
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SBSM Poltekesos Bandung 
(Bandung, Jawa Barat) 

 

Program 1001 Sekolah Siaga Gempa adalah program 

yang diinisiasi oleh  SBSM (Satuan Bhakti Sosial Mahasiswa) 

Poltekesos Bandung, organisasi kaum muda yang berfokus pada 

isu kebencanaan, khususnya pada kelompok rentan. Program ini 

diawali dari kekhawatiran terkait dengan isu sesar Lembang di 

Kota Bandung. 

Anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah adalah 

sasaran dari program ini karena masih minimnya kesadaran akan 

pentingnya kesiapsiagaan untuk anak padahal anak merupakan 

salah satu kelompok yang paling terdampak saat terjadinya 

bencana. 

Kegiatan yang dilakukan selama program 1001 Sekolah 

Siaga Gempa itu diawali dengan pembekalan materi-materi yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, dilanjutkan dengan 

pembentukan tim siaga dan penyusunan rencana aksi, diakhiri 

dengan peer group teaching melalui webinar Anak Siaga. Tujuan 

dari program ini adalah membentuk peer champion dari beberapa 

sekolah di kota Bandung.  

Dalam pelaksanaan program ini berhasil mengkoordinir 20 

anak yang tergabung dari delapan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) di Kota Bandung. Selain itu, tingkat pengetahuan dan 

kesadaran anak maupun pihak sekolah terkait kesiapsiagaan  
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bencana meningkat. Hal ini diperoleh dari akumulasi hasil 

pengisian terkait pemahaman mereka akan isu ini, selain itu 

didapatkan juga ketika wawancara bersama pihak sekolah yang 

terlibat. 

 

 

 

 

 

 

Tindak lanjut dari program ini dari pihak sekolah adalah 

melakukan sosialisasi lanjutan tentang kesiapsiagaan bencana 

ketika kondisi sekolah sudah kembali normal/pembelajaran tatap 

muka. Harapannya dari program ini adalah tim siaga yang telah 

Gambar 20. Poster kegiatan 1001 Sekolah Siaga Bencana melalui pengantar 
materi dan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh SBSM 
Poltekesos Bandung pada November 2021 (Dok. SBSM Poltekesos Bandung) 
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terbentuk dapat terus berjalan dan menyampaikan kembali hal-hal 

terkait dengan kesiapsiagaan bencana. 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Satuan Bhakti Sosial 

Mahasiswa (SBSM) 

Poltekesos Bandung  

Pemimpin Muda   : Raihan Zahrah Fadhilah 

Instagram   : @sbsm_poltekesosbdg 
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Womenkind for Climate 
(Surabaya, Jawa Timur) 

 

Dalam setiap keluarga terdapat perempuan yang memiliki 

peran penting, baik dalam menjaga ketahanan pangan 

keluarganya ataupun memberikan pendidikan kepada anaknya. 

Perempuan memiliki naluri ingin selalu mengutamakan 

keselamatan keluarga dibandingkan dirinya sendiri. 

Perempuan dari golongan masyarakat miskin menjadi 

salah satu kaum yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 

Data PBB menyebutkan bahwa 80% perempuan menjadi 

kelompok terdampak adanya perubahan iklim. Perubahan iklim 

memberi dampak pada pangan, lingkungan, kesehatan, energi, 

sosial budaya, dan perekonomian sehingga memberikan dampak 

kepada perempuan berperan sebagai perawat dan penyedia 

makanan di keluarga.  

Dampak perubahan iklim lainnya terhadap perempuan 

menurut hasil penelitian Union for Conservation of Nature (IUCN) 

menunjukkan bahwa kerusakan alam akibat ulah manusia dapat 

memicu kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kasus 

kekerasan berbasis gender cyber (online/daring) terhadap 

perempuan meningkat saat pandemi. Menurut Komnas 

Perempuan, kasus pada tahun 2020 mencapai 940 kasus. 

Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender pada 

ruang online harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. 
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Perempuan memang memiliki kerentanan terhadap 

perubahan iklim, tetapi disisi lain perempuan memiliki peran 

strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh 

karena itu diperlukan pengetahuan untuk menurunkan kerentanan 

perempuan terhadap perubahan iklim dan peran yang dapat 

diambil untuk menghadapinya. 

 

 

 

Womenkind For Climate lahir bertujuan untuk 

menyadarkan kaum muda utamanya perempuan tentang krisis 

iklim dan dampaknya serta memberikan gambaran mengenai 

peran yang bisa mereka ambil untuk menghadapi krisis iklim. 

Kegiatan yang dilakukan Womenkind For Climate berupa 

penyampaian konten edukasi melalui media instagram. Konten 

edukasi ini menyajikan beberapa topik seputar perubahan iklim  

seperti: pengertian krisis iklim, dampak krisis iklim, COP 26, 

perempuan agen perubahan dalam krisis iklim, tokoh perempuan 

Gambar 21. Poster kegiatan edukasi tentang peran perempuan dalam 
menghadapi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Womenkind for 
Climate pada November 2021 (Dok. Womenkind for Climate) 
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dalam aksi perubahan iklim, serta adaptasi, dan mitigasi 

perubahan iklim.  

Edukasi juga dilakukan secara interaktif melalui Instagram 

Live dengan tema "Peran Perempuan Dalam Mitigasi Perubahan 

Iklim" dan Webinar "Krisis Iklim Bagi Perempuan Indonesia, 

Peluang atau Ancaman?". Kaum muda juga diajak berpartisipasi 

secara aktif melalui challenge "3 Hariku Tentang Iklim" melalui 

instagram story dimana peserta diwajibkan untuk mengunggah 

foto sedang melakukan challenge yang telah ditentukan selama 3 

hari melalui instagram story di akun masing-masing peserta. 

Melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan kaum muda 

dapat semakin sadar akan dampak perubahan iklim, dapat 

menentukan peran apa yang diambilnya untuk menghadapi krisis 

iklim, dan membuat mereka untuk termotivasi melakukan 

perubahan-perubahan kecil di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Afiliasi Organisasi : Womenkind for Climate  

Pemimpin Muda   : Rosy Qoimatul Qolbiyah 

Instagram   : @womenkindforclimate 
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Girls on Climate Action (GOCA) 
(Tuban, Jawa Timur) 

 

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang 

rentan terhadap krisis iklim. Perempuan di berbagai tempat, baik 

kota dan desa, menjadi pihak yang banyak menanggung dampak 

negatif krisis iklim tersebut. GOCA atau Girls on Climate Action, 

komunitas yang berasal dari Tuban, Jawa Timur melihat bahwa isu 

ini penting untuk didiskusikan dan dihadirkan solusinya. 

Minimnya sosialisasi tentang dampak perubahan iklim dan 

bencana bagi perempuan di daerah Tuban mendorong GOCA 

menginisiasi program untuk meningkatkan pemahaman kaum 

muda terkait isu kesetaraan gender dan bagaimana menghadapi 

stigma negatif berkaitan dengan kesetaraan gender tersebut. 

Program ini diharapkan dapat mengubah pemikiran bahwa 

satu gender lebih baik dari gender yang lainnya sehingga 

mengurangi terjadinya ketimpangan sosial dan perilaku tidak adil. 

Dengan adanya program tersebut dapat membuat anak dan 

perempuan menjadi lebih berani untuk maju melawan krisis iklim 

dan mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. 

Terdapat tiga program yang diinisiasi oleh GOCA yaitu 

konten edukasi, Instagram live, dan talkshow. Konten edukasi 

diunggah melalui platform Instagram untuk memberikan edukasi 

kepada kaum perempuan mengenai krisis iklim dan dampaknya 

yang mungkin dirasakan oleh kaum perempuan. 
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Live Instagram yang mengangkat tema "Cerita Kaum 

Perempuan Melawan Krisis Iklim" mampu menjangkau 144 

penonton dan mendapat banyak respon positif dari peserta. 

Kegiatan terakhir adalah talkshow yang mengangkat tema "Kaum 

Perempuan Berdaya Melawan Krisis Iklim". Talkshow ini berjalan 

dengan sangat seru dengan menghadirkan pembicara perempuan 

yang peduli mengenai krisis iklim dan perempuan dari 350 

Indonesia, Rimbawan Muda Indonesia, dan Sekolah Ekofeminis 

Tanah Air (SETA). 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Girls on Climate Action (GOCA) 

Pemimpin Muda   : Jesarika Tribuana 

Instagram   : @goca.idn 

Gambar 22. Talkshow bertemakan Kaum Perempuan Berdaya Melawan Krisis 
Iklim yang diselenggarakan oleh GOCA pada November 2021 (Dok. GOCA) 
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SpeaCC-Up! (Speak-Up about Climate Change!) 

(Semarang, Jawa Tengah) 
 

SpeaCC-Up! (Speak-Up about Climate Change) 

merupakan salah satu inovasi peserta Pemimpin Muda untuk Aksi 

Iklim dan Kemanusiaan yang dimotori oleh Christina, pemudi yang 

saat ini sedang berkuliah jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 

di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah. Christina mengamati 

bahwa dalam krisis iklim menyebabkan terjadinya kesenjangan 

gender yang harus diperjuangkan. 

SpeaCC-Up! Hadir sebagai platform baru dan melalui 

dukungan program Pemimpin Muda melakukan kegiatan yang 

mengusung isu menarik dalam programnya yaitu “Overcoming 

Gender Inequality in Climate Change”. Kegiatan yang dilakukan 

berupa Challenge “7 Days Action with SpeaCC-Up!”  dimana para 

peserta melakukan tantangan untuk bergaya hidup ramah 

lingkungan melalui aktivitas di antaranya Bike to Get Around 

dimana peserta bepergian harus menggunakan sepeda, Power 

Down: Maximize the Sunlight yaitu gerakan untuk hemat listrik, 

serta Try a Day: Long Digital Detox dengan menantang peserta 

untuk mengurangi waktu penggunaan media sosialnya. 

Selain itu, SpeaCC-Up! melakukan edukasi melalui video 

wawancara terkait dengan isu kesetaraan gender yang terjadi 

pada pengentasan masalah iklim. Rangkaian ini disebut Time to 
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SpeaCC-Up! : Raising Our Voices to Support Overcoming Gender 

Inequality in Climate Change Adaptation. Kegiatan ini dilakukan 

bersama Kak Naifah Uzlah yang termasuk bagian dari Fossil Free 

Universitas Indonesia serta Kebijakan Analisis dari Carbon Ethics. 

Meskipun edukasi berupa video telah mencapai lebih dari 350 

penonton, edukasi media sosial tentu tidak ketinggalan. Berbagai 

konten dengan desain menarik oleh SpeaCC-Up! juga dihadirkan 

secara berkala. 

 

 

 

SpeaCC-Up! juga mengadakan live Instagram dengan 

mengajak Kak Jessica Halim selaku Co-founder dari Demi Bumi 

Indonesia. Live yang dilakukan mengangkat tema "Invitation for 

Teenagers to Support Overcoming Gender Inequality in Climate 

Change Adaptation". Tema ini bertujuan agar peserta belajar 

banyak hal positif dalam mendukung kesetaraan gender untuk 

pelestarian lingkungan. 

Webinar diadakan dengan tema “Gender Issue in Climate 

Change” menghadirkan Kak Sekar B. Aji dari Greenpeace 

Indonesia sebagai pembicara membawakan materi tentang 

Gambar 23. Tim inti SpeaCC-Up! usai menyelenggarakan webinar bertemakan 
Gender Issue in Climate Change pada November 2021 (Dok. SpeaCC-Up) 
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“Climate Change and Gender Justice”. Ada juga Kak Jimmi 

Silitonga dan Kak Pravita dari Aksi Kita Indonesia yang 

membawakan materi mengenai “Perspektif Gender dalam 

Tindakan Komunikasi”. Selain itu, ada Kak Rani Hastari dari 

Yayasan Plan International Indonesia yang berkesempatan untuk 

berbagi pengetahuan tentang sudut pandang wanita dalam 

mengambil peran untuk mengatasi perubahan iklim. Hadirnya 

narasumber-narasumber luar biasa ini tentu menjadi kesan 

tersendiri bagi panitia maupun peserta yang berjumlah 67 orang. 

 

 

 

Dari berjalannya project ini diharapkan semakin banyak 

masyarakat yang tertarik untuk mempelajari serta mendukung 

penyebaran informasi mengenai isu kesetaraan gender sebagai 

langkah mengatasi perubahan iklim. Christina dan kawan-

kawannya juga berharap bahwa ada banyak pembelajaran baru 

Gambar 24. Pembicara webinar bertemakan Gender Issue in Climate Change  
yang diselenggarakan SpeaCC-Up! pada November 2021 (Dok. SpeaCC-Up) 
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bagi tiap anggota tim selama pelaksanaan project ini untuk 

pengembangan diri ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : SpeaCC Up! 

Pemimpin Muda   : Christina Sigalingging 

Instagram   : @speaccup.id 
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Inklunesia dan Petarung Kota 

(Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

 

 

 

 

Pandemi yang tidak kunjung reda dan krisis iklim yang 

semakin parah menyebabkan semakin banyak warga yang jatuh 

miskin dan tidak memiliki support system terutama kelompok 

marjinal perempuan. Melihat permasalahan ini, komunitas 

Inklusinesia hadir sebagai jembatan antara kaum muda dan 

kelompok perempuan marginal dalam membangun platform 

support system melalui berbagai media, salah satunya saling 

sharing ilmu melalui akses daring. 

Kegiatan dengan tema ‘Kaum Muda Bersama Perempuan 

Mandiri Inspiratif Melawan Pandemi dan Krisis Iklim’ adalah 

kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Inklusinesia untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Target kegiatan ini adalah 50-

75 orang perempuan umur 18-45 tahun (mahasiswa/umum),  
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terbuka untuk umum dan disabilitas, diprioritaskan bagi 

masyarakat yang tinggal di DIY, masyarakat yang sedang atau 

akan merintis usaha ekonomi kreatif (kuliner, fashion, kerajinan, 

jasa, dll) punya nilai plus, dan mereka yang bersedia mempelajari 

dan mempraktikkan adaptasi/mitigasi perubahan iklim yang 

mandiri. 

 

 

 

Rangkaian kegiatan ini berupa focus group discussion 

(FGD), program anak muda untuk jurnalisme, live discussion, 

webinar, pembekalan relawan muda, talkshow 16 HAKTP,  

workshop, dan 3 konten edukasi Instagram. Beragam tema 

diangkat dalam setiap program yang dijalankan seperti 

"Perempuan Mandiri Inspiratif Melawan Pandemi dan Krisis Iklim", 

"Gerakan Perempuan dalam Aktivisme Iklim Perkotaan", 

“Perempuan Mandiri Menghadapi Pandemi dan Krisis Iklim”, dan 

"Perempuan Mandiri Inspiratif Melawan Pandemi dan Krisis Iklim" 

Gambar 25. Poster kegiatan yang diselenggarakan oleh Inklunesia dan 
Petarung Kota tentang Kaum Perempuan dan Perubahan Iklim pada 
November 2021 (Dok. Inklunesia) 
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Rangkaian kegiatan ini berhasil menciptakan komunikasi 

dan relasi antar perempuan marjinal dengan komunitas yang pro-

kemanusiaan dimana hal ini berpotensi untuk dikembangkan lebih 

lanjut menjadi kolaborasi yang dapat menghasilkan perempuan 

mandiri dan inspiratif melawan krisis iklim. Banyak media, 

influencer, komunitas yang mulai mengajak kerjasama dalam 

kegiatan yang dibuat oleh Inklusinesia. 

Setelah kegiatan ini, diharapkan terbentuknya support 

system bersama bagi perempuan marjinal terutama yang ada di 

Yogyakarta berupa platform sarana berbagi kisah dan 

pengalaman. Kaum muda diharapkan menjadi agen perubahan 

dalam rangka meningkatkan ketahanan kaum perempuan marjinal 

di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Inklunesia dan Petarung Kota 

Pemimpin Muda   : Wahyu Aji 

Instagram   : @inklunesia 
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Youth Action Hub (UNCTAD Youth Network) 
(Samarinda, Kalimantan Timur) 

 

Inisiasi sosialisasi gender climate bagi kelompok Ibu 

rumah tangga di kawasan sungai Karang Mumus adalah langkah 

yang dilakukan dalam merespon perubahan iklim yang terjadi di 

pemukiman Sungai Karang Mumus. Isu perempuan dalam 

perubahan iklim di Kota Samarinda yang berada di pemukiman 

Sungai Karang Mumus perlu diangkat karena  kelompok 

perempuan khususnya ibu rumah tangga berada di kelompok 

rentan terhadap perubahan iklim. 

 Gambar 26. Kegiatan Sosialisasi Gender Climate kepada Ibu Rumah Tangga 
di Kawasan Sungai Karang Mumus pada November 2021 (Dok. Youth Action 
Hub UNCTAD) 
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Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bagi 

kelompok perempuan terhadap isu iklim di Kota Samarinda. Selain 

itu, diharapkan program ini dapat dijalankan dengan menghasilkan 

dampak positif yang berkelanjutan. Program ini berupa kegiatan 

edukasi online melalui live streaming di Instagram. Selain itu, 

dilakukan sosialisasi offline di Taman Odah Bekesah bersama 

Pemerintah Kota Samarinda dan akademisi yang berfokus pada 

perlindungan perempuan dan anak.  

 

 

 

Secara statistik lebih dari 80 orang telah terlibat dalam 

project ini baik melalui edukasi online dan offline. Program ini 

mendapat respon positif dari audiens terlihat dari antusiasme 

peserta dalam menceritakan masalah yang mereka hadapi dan 

menanyakan cara penanganannya kepada narasumber.  

Gambar 27. Pembicara dan peserta Kegiatan Sosialisasi Gender Climate 
yang diselenggarakan Youth Action Hub UNCTAD Youth Network di 
Kawasan Sungai Karang Mumus pada November 2021 
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Harapannya misi ini dapat berkelanjutan dan diterapkan 

secara inklusif bagi pengembangan kapasitas masyarakat serta 

mendapat respon positif dari Pemerintah Kota Samarinda melalui 

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

Sebagai keberlanjutan dari kegiatan ini, diadakan program 

kerja jangka panjang pembuatan eco-enzym yang didukung oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Paragon Technology and 

Innovation dan Wardah Kosmetik. Pemerintah Kota Samarinda 

melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga memberi 

tindakan positif berupa pemberlakuan denda Rp 1.500.000 bagi 

pembuangan dan pembakaran limbah di Kawasan Sungai Karang 

Mumus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Youth Action Hub  

(UNCTAD Youth Network) 

Pemimpin Muda   : Nor Anisa 
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Thirteen Estri 
(Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

Girl's Action for Climate adalah program yang diinisiasi 

oleh Thirteen Estri Community yang melibatkan kaum muda 

perempuan di seluruh Indonesia dalam menyuarakan hak dan 

perannya terkait dalam permasalahan lingkungan terutama pada 

krisis iklim. 

Program ini diinisiasi karena Indonesia sekarang ini 

sedang dilanda oleh perubahan cuaca ekstrem atau yang biasa 

disebut anomali cuaca yang sebagian besar diakibatkan oleh 

aktivitas manusia. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak buruk 

bagi lingkungan dan juga perempuan.  

Perempuan adalah salah satu kelompok yang terkena 

dampak besar dari krisis iklim. Hak bagi para perempuan dalam 

menyuarakan proses pelaksanaan suatu kebijakan pada 

perubahan iklim sangatlah penting sehingga tercapainya 

kesetaraan gender tanpa mendiskriminasi suatu gender tertentu. 

Berdasarkan pengamatan, beberapa masyarakat memiliki 

tingkat kesadaran yang cukup rendah tentang perubahan iklim 

seperti pemakaian kendaraan bermotor walaupun dengan jarak 

yang dekat hingga pembakaran sampah di lahan terbuka pada 

setiap rumah. 
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Selain itu, angka kesadaran pendidikan bagi perempuan 

di kampung halaman cukup rendah dan berbanding terbalik 

dengan jumlah angka perempuan yang menikah. Padahal 

pendidikan bagi perempuan memiliki peran penting dalam 

menanggapi perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. 

Melalui dukungan program Pemimpin Muda, kegiatan 

yang dilakukan dalam program ini berupa digital campaign dimana 

para relawan membagikan poster edukasi terkait kemanusiaan 

dan kesetaraan gender yang berkaitan dengan iklim melalui laman 

Instagram. Selain itu, diadakann kompetisi video challenge  yang 

dapat diikuti oleh seluruh pemuda/i Indonesia yang berumur 16-24  

 

Gambar 28. Poster publikasi podcast yang diproduksi oleh 
Thirteen Estri pada November 2021 (Dok. Thirteen Estri) 
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tahun. Ada juga  pembuatan Podcast dengan narasumber yang 

bertajuk “Pentingnya Peran Perempuan di Isu Perubahan Iklim”. 

Hadirnya rangkaian program ini diharapkan bisa 

memberikan dampak positif bagi kaum muda perempuan dalam 

hal aksi dan pengetahuan dalam menyuarakan isu yang berkaitan 

dengan krisis iklim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Thirteen Estri Community 

Pemimpin Muda   : Ardisya Ifala 

Instagram   : @thirteen.estri 
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KORPRI Cirebon 
(Cirebon, Jawa Barat) 

 

Pengurus Cabang (PC) KORPRI Cirebon sebagai 

katalisator intitusi gerakan mahasiswa yang berfokus pada 

kesetaraan gender memandang perlu diadakannya edukasi 

kesehatan reproduksi sekaligus sosialisasi adanya Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di 

Lingkungan Perguruan Tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 29. Pembicara dan peserta usai kegiatan talkshow yang 
diselenggarakan Pemimpin Muda dari Korpri Cirebon pada November 2021 
(Dok. Korpri Cirebon) 
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Melalui dukungan dari program Pemimpin Muda untuk 

iklim dan kemanusiaan, Kamaliyah bersama teman-temannya 

menginsiasi kegiatan talkshow dengan tema Pendidikan 

Kesehatan Reproduksi dan  Sosialisasi Permendikbud Ristek no 

30. 

Kegiatan dilakukan sebagai edukasi bagi pelajar dan 

mahasiswa dengan memberikan tindakan preventif sebagai solusi 

agar mahasiswa dan pelajar dapat mengambil sikap ketika 

menemukan atau mengalami tindak kekerasan di lingkungan 

kampus. 

Sebanyak 38 peserta antusias mengikuti kegiatan yang 

diadakan di Auditorium UNU Cirebon. Kegiatan ini menghadirkan 

pembicara dari Yayasan Banati dan Ketua Komnas Perlindungan 

Anak Cirebon. 

Melalui kegiatan talkshow ini diharapkan pelajar dan 

mahasiswa bisa lebih paham dalam mengambil sikap ketika 

menemui atau mengalami tindakan kekerasan seksual, utamanya 

Ketika keadaan darurat kebencanaan dimana kaum perempuan 

seringkali menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : PC KORPRI Cirebon 

Pemimpin Muda   : Kamaliyah 

Instagram   : @korprikotacirebon 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)
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Riung Aksi 

(Jember, Jawa Timur) 
 
 
 
 

 

Jember terkenal dengan sebutan kota tembakau, hal ini 

karena hasil pertanian tembakau di Jember merupakan salah satu 

yang terbaik di dunia. Setiap 1 hektar perkebunan tembakau dapat 

menghasilkan tembakau hingga 14.527 ton (Badan Pusat Statistik 

Jember: 2020). Sayangnya dibalik itu semua terdapat polemik 

yang sudah berlangsung sejak zaman penduduk Belanda yaitu 

pekerja anak (child labor). Adanya praktek pekerja anak ini 

mengakibatkan hak-hak dasar anak menjadi terabaikan mulai dari 

hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk mendapat 

perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat.  

Berangkat dari masalah tersebut, Riung Aksi dibentuk 

dalam upaya mengembalikan hak-hak anak yang terabaikan 

melalui jalur pendidikan untuk masa depan. Kegiatan Riung Aksi 

meliputi tiga kegiatan ramah anak yaitu webinar tentang 

lingkungan yang sehat untuk anak, pengenalan kegiatan 

lingkungan dengan tema persampahan, dan melakukan compost 

art serta recycle sampah anorganik. 
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Dari kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat 

menambah edukasi anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. 

Sebagian besar kegiatan Riung Aksi yang dilakukan 

menitikberatkan pada aspek lingkungan bukan tanpa alasan, hal 

ini karena aspek lingkungan adalah aspek yang paling mudah 

dipahami dan dekat dengan kegiatan sehari-hari. 

 

 

Riung Aksi tidak bergerak sendiri, melainkan dengan 

bantuan banyak pihak seperti Gugus Tugas Desa Layak Anak, 

Pusat Kegiatan Masyarakat Desa, Relawan Nusantara, dan 

Kindness Project. Riung Aksi berperan sebagai project leader 

dalam gerakan ini dengan harapan bahwa di masa mendatang hak 

anak semakin diperhatikan dan praktek child labor dalam kegiatan 

ekonomi di Jember dapat ditiadakan. 

Gambar 30. Aksi Riung Aksi melakukan edukasi pengenalan sampah pada 
anak di salah satu desa di Jember, November 2021 (Dok. Ruing Aksi) 
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Sejauh ini, Riung Aksi telah berhasil melaksanakan 

beberapa kegiatan seminar dan aksi peduli lingkungan bersama 

anak-anak. Dalam beberapa waktu kedepan, Riung Aksi 

berencana untuk membuat taman baca dengan memanfaatkan 

buku hasil donasi untuk meningkatkan minat baca anak-anak 

melalui pembuatan perpustakaan. 

 

 

Dibalik semua capaian kegiatan dari Riung Aksi, tentu saja 

terdapat tantangan yang menyertai. Beberapa diantaranya adalah 

perbedaan bahasa antara kakak-kakak Riung Aksi dengan anak di 

desa target, sulitnya mengadakan acara dengan kanal daring 

dikarenakan sinyal yang tidak stabil di desa, penerapan protokol 

kesehatan yang tidak berjalan dengan semestinya jika diadakan 

acara tatap muka, dan sulitnya mengikuti pola pikir anak yang 

masih ingin bermain sehingga harus melakukan pendekatan 

secara kreatif.  

Gambar 31. Aksi Riung Aksi melakukan edukasi pengenalan sampah pada 
anak di salah satu desa di Jember, November 2021 (Dok. Riung Aksi) 
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Meskipun demikian, tantangan tersebut tidak menyurutkan 

niat Riung Aksi untuk memajukan kesejahteraan anak-anak di 

Kabupaten Jember dalam melawan praktek eksploitasi anak. 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Riung Aksi 

Pemimpin Muda   : Zakiyatul Wahidah 

Instagram   : @riungaksi 
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Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur 

(Jakarta Timur, DKI Jakarta) 
 

Kawasan industri adalah area yang dikhususkan dan 

direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Salah satu 

kawasan Industri yang terletak di Jakarta adalah kawasan industri 

Cakung, Jakarta Timur. Kawasan Industri yang dipenuhi dengan 

banyak pabrik yang menghasilkan berbagai produk berbanding 

lurus dengan limbah yang dihasilkan dari berbagai tahapan proses 

produksinya. Salah satu jenis limbah yang dikeluarkan adalah 

limbah gas yang berasal dari asap buangan pabrik. Asap buangan 

pabrik ini berpotensi untuk mencemari udara yang akan dihirup 

oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi kesehatan warga 

sekitar kawasan industri.  

Keadaan ini mendorong Dayat berinisiatif untuk 

menginisiasi proyek bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Jakarta Timur untuk membantu warga daerah kawasan industri 

dengan memberikan penyuluhan kesehatan. Melalui dukungan 

program Pemimpin Muda, Penyuluhan kesehatan dilakukan 

dengan narasumber dari UHAMKA yang merupakan dosen 

kesehatan dan lingkungan. Proyek edukasi ditujukan kepada 

warga atau ibu-ibu yang mempunyai anak di bawah 5 tahun. 

Pengetahuan orang tua terhadap kesehatan anak sangat 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, 
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diharapkan dengan adanya kegiatan ini anak-anak bisa lebih 

terlindungi dari polusi udara yang mencemari lingkungan tumbuh 

mereka. 

 

 

 

 

Tujuan proyek ini adalah menambah pengetahuan warga 

tentang dampak polusi udara yang kotor, pencegahan polusi udara 

secara mandiri oleh anggota keluarga, menciptakan lingkungan 

yang sehat, dan menumbuhkan partisipasi kolaboratif untuk 

menangani permasalahan yang ada di lingkungan mereka 

sehingga tercipta lingkungan anak yang sehat. Diharapkan warga 

terus bergotong royong dan saling peduli dengan kesehatan serta 

lingkungan masyarakat. 

 

Gambar 32. Peserta penyuluhan Kesehatan yang diselenggarakan oleh 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta Timur pada November 2021 
(Dok. IMM JakartaTimur) 
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Setelah kegiatan ini, diharapkan isu-isu polusi udara di 

sekitar kawasan industri Cakung, Jakarta Timur mendapat 

penanganan yang lebih serius dari pemangku jabatan yang 

bertanggung jawab mengenai isu tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afiliasi Organisasi : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM)  Jakarta Timur 

Pemimpin Muda   : Dayat Wijanarko 

Instagram   : @pcimmjaktim 
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Relawan Gagas 
(Mataran, Nusa Tenggara Barat) 

 

Perubahan iklim menjadi permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh seluruh negara dunia termasuk di Lombok, Nusa 

Tenggara Barat. Perubahan iklim berdampak  terhadap semua 

bidang kehidupan tanpa terkecuali.  Adapun dampak krisis iklim 

yang nyata dirasakan oleh masyarakat Lombok antara lain krisis 

air bersih, banjir, peningkatan volume sampah, kebakaran hutan, 

dan intensitas hujan yang tinggi. 

Dibalik banyaknya permasalahan lingkungan hanya orang 

dewasa yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Anak-anak kerap diabaikan karena adanya stereotip 

masyarakat yang menganggap pengetahuan anak-anak terbilang 

rendah dan adanya tradisi yang mengajarkan anak-anak untuk 

mengikuti perintah yang lebih tua tanpa diberi ruang untuk 

membela haknya. 

Relawan Gagas, melalui gerakannya yang terhimpun 

dalam satu wadah bernama Sanggar Anak Ramah Lingkungan 

(SARAN) berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang 

abai terhadap anak-anak. Tujuan dari aksi ini adalah menciptakan 

lingkungan yang ramah anak disertai edukasi sejak dini mengenai 

isu-isu ketahanan sosial dan kesetaraan gender pada anak. 

Relawan Gagas melalui program SARAN juga mengupayakan 
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untuk mendorong partisipasi anak dalam perlindungan hak yang 

berkaitan dengan dampak perubahan iklim sehingga tercipta 

generasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Gagas adalah 

dijalankan secara daring maupun tatap muka. Kegiatan daring 

dilakukan dengan melakukan siaran langsung lewat media sosial 

Instagram dengan tema yang berkaitan dengan krisis iklim dan 

cara hidup masa kini. 

Selain itu, kegiatan tatap muka yang sudah dilakukan 

adalah melakukan kampanye perubahan iklim dan gerakan 

generasi muda peduli lingkungan. Melalui kampanye tersebut, 

para peserta diajak untuk berkontribusi aktif dalam 

penanggulangan perubahan iklim serta pencegahan untuk masa 

mendatang. Sejauh ini kegiatan Relawan Gagas telah melibatkan 

70 anak untuk kegiatan tatap muka dan 335 anak untuk kegiatan 

daring. 

Capaian dari kegiatan Relawan Gagas adalah dengan 

berhasil meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai 

pentingnya pengetahuan tentang krisis iklim dan prakteknya dalam 

kehidupan sehari-hari. Beberapa dari peserta sudah menunjukkan 

kontribusi aktif dengan memanfaatkan sampah botol plastik 

menjadi ecobrick, membawa tumblr air minum kemanapun mereka 

pergi, dan membawa tas belanja sendiri. 
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Harapan kedepannya, melalui program SARAN yang 

dicanangkan oleh Relawan Gagas akan semakin banyak anak-

anak di Lombok yang sadar akan pentingnya merawat lingkungan 

dengan tidak mengabaikan hak mereka sebagai salah satu bagian 

dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Relawan Gagas 

Pemimpin Muda   : Minawati Anggraini 

Instagram   : @relawangagas 

Gambar 33. Kegiatan Sosialisasi Perubahan Iklim dan Gerakan Generasi Muda 
Peduli Lingkungan yang diselenggarakan Relawan Gagas pada 20 November 2021 
(Dok. Relawan Gagas) 
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Earth Talk 

(Bondowoso, Jawa Timur) 
 
 

 

 

 

Krisis iklim masih menjadi hal yang jarang 

diperbincangkan di masyarakat. Tak ayal banyak masyarakat yang 

hingga kini masih tidak mempercayai dampak nyata dari krisis 

iklim. Padahal dampak dari krisis iklim ini benar-benar telah terjadi. 

Contohnya pada tanggal 29 Januari 2020 lalu, bencana banjir 

bandang melanda Kabupaten Bondowoso. Namun, masyarakat di 

daerah Bondowoso tidak menyadari bahwa bencana banjir 

tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya krisis iklim. 

Kurangnya kesadaran masyarakat diakibatkan oleh 

minimnya edukasi mengenai krisis iklim. Menurut Penelitian dari 

Aisyah (2021), daya ingat anak dengan rentang umur ± 8 – 12 

tahun sangatlah kuat dimana mereka dapat mengingat hal-hal baru 

yang ditemuinya. Berdasarkan penelitian tersebut, pentingnya 

melakukan edukasi mengenai krisis iklim pada usia dini 

memegang kunci keberhasilan gerakan pencegahan krisis iklim di 

masa mendatang. 
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Earth Talk merupakan organisasi yang bergerak dalam 

bidang edukasi mengenai krisis iklim dengan sasaran anak usia 

dini. Melalui gerakan “Aksi Sehari Menjadi Green Rangers” 

diharapkan anak sekolah dasar dapat mengerti pentingnya 

pencegahan krisis iklim dibarengi dengan kegiatan aktif dan 

kolaboratif selama satu hari. 

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga sesi yaitu pemaparan 

materi dengan konsep Fun Learning dengan bantuan alat peraga 

seperti boneka tangan, selanjutnya adalah Fun Planting yaitu aksi 

bercocok tanam dengan menggunakan sampah botol plastik 

sebagai pot tanaman, dan kegiatan terakhir adalah Fun Coloring 

yaitu kegiatan mewarnai disertai penulisan harapan dari peserta 

untuk bumi di kemudian hari. Target dari program ini adalah anak-

anak sekolah dasar dengan rentang usia 9 – 11 tahun. 

 
Gambar 34. Aksi edukasi Sehari Menjadi Green Ranger di salah satu sekolah 
dasar di Bondowoso yang diselenggarakan oleh Earth Talk pada November 
2021 (Dok. Earth Talk) 
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Dibalik kegiatan yang sudah terencana secara matang, 

tentunya ada tantangan yang menghampiri yaitu akses menuju 

sekolah yang sulit karena terletak di pelosok desa. Namun, hal itu 

sama sekali tidak menyurutkan semangat Earth Talk untuk 

mengedukasi anak-anak hingga ke pelosok desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afiliasi Organisasi : Earth Talk 

Pemimpin Muda   : Tiara Rosa Syaviqa 

Instagram   : @earthtalk 
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Rakan Sakato dan Rumoh Agam 

(Banda Aceh, Aceh) 
 

Berawal dari banjir yang menggenangi kampung 

halamannya 2 kali di Bulan Oktober 2021, Rusli, pemuda berusia 

23 tahun asal Aceh Selatan berpikir mengapa hal tersebut bisa 

terjadi mengingat belum pernah kejadian tersebut belum pernah 

ada sebelumnya. Aktivitas Rusli yang  merupakan mahasiswa 

akhir jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu kampus negeri di 

Banda Aceh dan aktif dengan dalam forum anak, membuatnya 

terdorong untuk membuat project yang berfokus pada anak.  

Permasalahan lingkungan yang terjadi seperti banjir akan 

merenggut hak-hak anak untuk mendapatkan kualitas hidup yang 

layak. Bersama Rumoh Agam dan Rakan Sekato, Rusli 

menginisiasi sebuah project bertajuk Trilogi LTA (Aku Lihat, Aku 

Tahu, dan Aku Akan) Kaum Muda Untuk Iklim dan Kemanusiaan. 

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan sosial terkait 

bagaimana masalah lingkungan merenggut pemenuhan hak-hak 

anak. 

Program ini mendapatkan dukungan dan bantuan dari 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. 

Tidak hanya itu, kalangan anak pun dilibatkan dengan adanya 

perwakilan Forum Anak Tanah Rencong Provinsi Aceh dan Forum 

Anak Kota Banda Aceh. 
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Bentuk program yang dicanangkan oleh Rusli berupa 

program pengembangan kapasitas dalam 2 sesi. Pada sesi 

pertama, peserta akan mendapatkan teori tentang isu lingkungan 

dan kemanusiaan oleh seorang aktivis lingkungan Aceh. Tidak 

hanya menerima materi, peserta diajak untuk berdiskusi 

bagaimana permasalahan tersebut terjadi dan bagaimana peran 

mereka untuk menanggulangi hal tersebut. 

 

 

 

Di sesi yang kedua, peserta mendapatkan materi tentang 

perlindungan anak oleh alumni fasilitator Forum Anak Nasional. 

Sesi ini diakhiri dengan adanya kegiatan pengumpulan dan 

pemilahan sampah di lokasi kegiatan. 

Melalui program yang ia lakukan, ia berharap bisa lebih 

berkontribusi dalam menyebarkan informasi terkait krisis iklim dan 

Gambar 35. Peningkatan kapasitas pada anak dengan metode Trilogi LTA 
yang diselenggarakan oleh Rakan Sakato dan Rumoh Agam pada November 
2021 (Dok. Rumoh Agam) 
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kemanusiaan. Ia juga berharap program ini bisa menimbulkan 

dampak yang berkelanjutan dan masa depan anak pun bisa 

terselamatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Rakan Sakato dan Rumoh Agam 

Pemimpin Muda   : Rusli Samanda 

Instagram   : @trilogi.lta 
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PIK-R Be Master 

(Situbondo, Jawa Timur) 
 

Pandemi Covid-19 yang mewabah di dunia pada tahun 

2019 hingga sekarang ini menimbulkan banyak permasalahan 

Salah satunya adalah salah satunya adalah pernikahan dini yang 

banyak terjadi di kalangan remaja tanpa adanya kesiapan dan 

kematangan dari calon mempelai baik pria maupun wanita. 

PIKR BE MASTER merupakan organisasi yang bergerak 

dengan tujuan untuk mencanangkan kampanye dengan target 

generasi muda milenial untuk stop pernikahan dini dengan alasan 

pandemi. Ketidakpastian masa depan akibat lapangan kerja yang 

menurun drastis dan menurunnya daya beli atau kemampuan 

finansial dari keluarga menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. 

Kegiatan yang dilakukan oleh PIKR BE MASTER adalah 

melakukan webinar edukatif yang bertujuan memperluas wawasan 

remaja terkait bahaya pernikahan dini dan menggantinya dengan 

kegiatan produktif dan mengadakan lomba poster untuk 

meningkatkan kreatifitas remaja. Sebanyak 75 peserta yang 

didominasi remaja dan kaum muda mengikuti kegiatan webinar 

yang diadakan. 
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Pernikahan dini di kalangan remaja harus dicegah karena 

memiliki dampak negatif yang ditimbulkan bukan hanya dampak 

emosional dari ketidaksiapan mempelai baik laki-laki maupun 

perempuan, tetapi juga mengurangi angka kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) dan pengangguran. PIKR BE MASTER 

berharap gerakan kampanye stop pernikahan dini di kalangan 

remaja ini bisa disebarluaskan hingga ke pelosok negeri dan bisa 

mengedukasi lebih banyak remaja terkait dengan bahaya 

pernikahan dini tanpa kesiapan yang mumpuni. 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : PIK-R Be Master SMAN 1 Besuki 

Pemimpin Muda   : Rossa Lina Astutik 

Instagram   : @pikr_bemaster_smabes 

Gambar 36. Tim PIK-R Be Master usai menyelenggarakan Webinar 
Edukatif pada November 2021 (Dok. PIK-R Be Master) 
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Rumah Ramah Anak 
(Blora, Jawa Tengah) 

 

Rumah Ramah Anak adalah gagasan dalam upaya 

pencegahan jangka panjang terjadinya tindakan kriminal di 

masyarakat. Rumah Ramah Anak sebagai suatu kelompok belajar 

dengan konsep berbagi pengetahuan dan pendidikan hukum pada 

anak-anak. Gagasan ini sebagai implementasi dari slogan 

kejaksaan yaitu “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman.” Anak-anak 

hingga remaja adalah sasaran dari gagasan ini, karena pada usia 

tersebutlah karakter dan moral seseorang mudah dibentuk.  

Tujuan diadakannya proyek ini untuk memberikan 

kontribusi dalam menekan tingginya tindak kejahatan dan angka 

kriminalitas di Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19 

dan memberikan pemahaman hukum  kepada anak-anak tingkat 

sekolah dasar (SD). Kegiatan yang dilakukan berupa aksi edukasi 

I, aksi edukasi II dan membagikan buku kepada anak-anak sekolah 

dasar. 

Kegiatan edukasi I berupa berbagi pengetahuan 

mengenai materi “nobles oblige, menghargai dan tanggung 

jawab”. Kegiatan edukasi dilakukan dengan terlebih dahulu 

menggali pengetahuan dasar norma yang sudah dimiliki anak-
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anak melalui norma-norma di sekolah, di rumah dan di lingkungan 

sosial seperti saat bermain ataupun bersosialisasi. 

 

 

 

Edukasi II adalah keberlanjutan dari aksi Edukasi I yang 

dilakukan dengan tema yaitu “dasar hukum, sanksi, hak anak, dan 

tindakan serta kekerasan yang terjadi di lingkungan anak”. Di Akhir 

penyuluhan tim Rumah Ramah Anak mengajak peserta untuk cap 

jari yang diberi cat air di kertas asturo yang merupakan simbolisasi 

komitmen peserta untuk berpartisipasi untuk mencegah 

kekerasan. Terakhir, pembagian buku kepada anak-anak Sekolah 

Dasar di Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan budaya 

literasi.  

Gambar 37. Edukasi di salah satu sekolah di Blora, Jawa Tengah yang 
diselenggarakan oleh Rumah Ramah Anak pada November 2021 (Dok. Rumah 
Ramah Anak) 
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Keseluruhan rangkaian kegiatan diharapkan dapat 

membentuk karakter anak bangsa yang berintegritas sejak usia 

dini.  

 

 

 Afiliasi Organisasi : Rumah Ramah Anak 

Pemimpin Muda   : Enno Hayya 

Instagram   : @aksisosial.rumahramahanak 
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Greenfluencer Indonesia 

(Makassar, Sulawesi Selatan) 
 

Berdasarkan laporan UNICEF bahwa sekitar 1 miliar anak 

atau hampir separuh dari total 2,2 miliar anak di seluruh dunia 

memiliki risiko sangat tinggi (extremely high-risk) terhadap dampak 

perubahan iklim yang terjadi kian cepat. Berada di posisi ke-46, 

Indonesia adalah salah satu negara yang menempati high risk 

dengan keterpaparan tinggi terhadap penyakit tular vektor, 

pencemaran udara, dan banjir. 

Greenfluencer Indonesia merupakan suatu organisasi 

yang bertujuan untuk membangun kesadaran di tengah 

masyarakat terutama kalangan anak-anak terhadap perubahan 

iklim yang terjadi saat ini. Berkolaborasi dengan Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) Makassar, Greenfluencer melakukan aksi 

edukasi dengan sasaran anak-anak binaan dari KPAJ Makassar. 

Ada dua kegiatan yang diadakan yaitu Eco-Nversation dan 

EDUKTIF. Eco-Nversation merupakan acara bincang santai di 

kanal Instagram @greenfluencer.id dengan format siaran 

langsung (Live Instagram) bersama aktivis-aktivis lingkungan 

lainnya yang mencanangkan pergerakan dan fokus terhadap 

permasalahan iklim. EDUKTIF sendiri merupakan kegiatan 

edukasi kreatif yang dilakukan pada anak-anak usia dini. 
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Kegiatannya berupa pemutaran video, pemaparan bahaya 

perubahan iklim, tantangan upcycle, dan games. 

 

 

Aksi Edukasi yang dilakukan Greenfluencer Indonesia 

meningkatkan antusiasme anak-anak binaan KPAJ Makassar 

terhadap iklim semakin tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta berkaitan 

dengan materi yang sedang dibahas. 

Harapannya, dengan memberikan edukasi dan merangkul 

anak binaan KPAJ Makassar melalui Aksi Edukasi Pemimpin 

Muda kita telah memberikan opsi yang lebih baik untuk masa 

depan mereka. 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Greenfluencer Indonesia 

Pemimpin Muda  : Muh. Fajar Pahrir 

Instagram   : @greenfluencer.id 

Gambar 38. Aksi Edukasi pada anak binaan KPAJ Makassar 
pada November 2021 (Dok. Greefluencer Indonesia) 
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RP3A Blitar 
(Blitar, Jawa Timur) 

 

Di tengah maraknya pembangunan gedung bertingkat dan 

permukiman padat penduduk, serta lahan terbuka hijau yang 

semakin terbatas, lingkungan semakin tidak nyaman untuk 

ditinggali. Kehadiran pohon bisa menjadi penyejuk lingkungan 

yang gersang. Rezki, aktivis perempuan dan anak berusia 22 

tahun asal Blitar membuat gerakan menanam pohon. Menurutnya, 

pohon tidak hanya dapat menyelamatkan lingkungan tapi juga 

dapat bermanfaat bagi manusia. 

 

 

 

Gambar 39. Kegiatan Menanam untuk Kehidupan yang di salah satu sekolah 
di Blitar pada November 2021 (Dok. RP3A Blitar) 
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Dengan sasaran anak-anak terutama anak sekolah, ia 

ingin menanamkan pemahaman perlunya edukasi tentang 

menanam pohon sejak dini. Edukasi yang diberikan mencakup 

bagaimana cara menanam serta merawat pohon agar tetap 

tumbuh dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya. 

Gerakan yang dicanangkan oleh Rezki bertajuk Aksi 

Bersama Menjaga Bumi “Menanam untuk Kehidupan”. Program ini 

terdiri atas berbagai bentuk edukasi, seperti Podcast dengan 

mendatangkan narasumber dari penggiat literasi dan lingkungan, 

yaitu Cak Ni, Rezki dan tim berusaha untuk mengedukasi 

masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan, 

terutama bagi anak muda.  

 

 

Selain itu, kegiatan edukasi juga dilakukan secara 

langsung salah satunya di Lemdik Baitun Na’im Ngadri Binangun 

Blitar untuk bersama-sama belajar tentang menanam dan  

Gambar 40. Tim RP3A Blitar saat aksi penanaman pohon pada 
November 2021 (Dok. RP3A Blitar) 



 

112 
 

mempraktekannya. Berkolaborasi dengan Relawan Pemuda  

Peduli Perempuan dan Anak (RP3A), edukasi tentang pentingnya 

menanam dan tips tentang memanfaatkan sampah plastik sebagai 

media tanam dilakukan. 

Melalui aksi edukasi yang dilakukan, para siswa kini dapat 

mengenal jenis-jenis sayuran dan tanaman obat keluarga yang 

bisa ditanam di rumah sebagai upaya menyelamatkan lingkungan. 

Peserta pun memahami bahwa sampah plastik ternyata bisa 

menjadi alternatif media tanam. Yang terpenting dari semua itu, 

ilmu yang disampaikan kepada anak-anak PAUD, TK, dan SD 

dapat memberikan mereka pemikiran untuk bisa menyelamatkan 

lingkungan dari kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afiliasi Organisasi : RP3A 

Pemimpin Muda  : Rezki Liana Putri 

Instagram   : @rp3ablitar 
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PMI Kabupaten Banggai 
(Banggai, Sulawesi Tengah) 

 

Perubahan iklim yang terjadi saat ini mempengaruhi setiap 

kehidupan yang ada di bumi, salah satunya bagian laut dan pantai. 

Salah satu dampak nyata adalah abrasi pantai yang terjadi di 

daerah pantai di Kabupaten Banggai. Hal tersebut diperparah 

dengan berkurangnya luas hutan mangrove yang ada karena 

masyarakat menebang pohon untuk pembangunan tanpa 

memperhatikan kelestarian pohon mangrove itu sendiri. 

Kabupaten Banggai memiliki hutan mangrove yang luas, namun 

masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana 

cara memanfaatkannya secara berkelanjutan. 

Kaum Muda PMI Kab. Banggai merasa perlu melakukan 

edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mangrove untuk 

menjadikan hutan mangrove sebagai tempat wisata, penelitian, 

pengembangan ekonomi kreatif sekaligus pencegahan abrasi 

pantai. oleh karena itu, pemuda PMI Kab. Banggai mengajak kaum 

muda untuk peduli terhadap pohon mangrove dengan membentuk 

organisasi pemuda di Desa yang bertugas menjaga dan 

membudidayakan mangrove. 

Kegiatan diawali dengan mengajak organisasi-organisasi 

pemuda yang ingin terlibat, kemudian menyusun waktu dan tempat 

kegiatan.  Setelah itu dilaksanakan kegiatan workshop mengenai 

peran dan manfaat pohon mangrove untuk iklim dan kemanusiaan.  
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Dilanjutkan dengan melakukan penanaman 100 bibit mangrove. 

Tidak lupa dilakukan rapat evaluasi sekaligus menyusun program 

sebagai tindak lanjut dari program tersebut. 

 

 

 

Kegiatan ini menjalin komunikasi dan kerja sama dengan 

pemerintah desa untuk pembudidayaan mangrove. Harapannya, 

kegiatan ini mampu menambah jumlah masyarakat yang 

teredukasi dan peduli terhadap pembudidayaan mangrove dan 

dampak perubahan iklim.  

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : PMI Kab. Banggai 

Pemimpin Muda  : Muhammad Faizal 

Instagram   : @pmi_kab.banggai 

Gambar 41. Aksi penanaman 100 bibit mangrove yang dilakukan oleh PMI 
Kab. Banggai pada November 2021 (Dok. PMI Kab. Banggai) 
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AKSEDA Belitung 

(Belitung, Bangka Belitung) 
 

Pandemi yang terjadi sejak 2019 memberikan berbagai 

dampak di Indonesia, khususnya bagi kalangan anak muda. 

Pandemi membentuk karakter anak muda menjadi anak muda 

yang menutup diri, sedikit egois, tidak peduli dengan sekitar, dan 

terlalu sibuk dengan diri sendiri. Tidak sedikit juga yang menjadi 

bersemangat untuk membuat perubahan, namun terbatas karena 

sulit untuk menemukan wadah yang tepat untuk mencurahkan 

aspirasi atau sulit menemukan media pengembangan dan 

aktualisasi diri. 

AKSEDA hadir menginisiasi kegiatan yang dapat 

memberikan benefit kepada kaum muda khususnya di Bangka 

Belitung untuk menuangkan semangat dan kepeduliannya 

terhadap isu iklim dan kemanusiaan. Proyek Akseda terdiri atas 

berbagai kegiatan antara lain webinar AKSI, challenge yuk JaLing 

(Jaga Lingkungan), Lokas (Lomba Konten Aksi), dan puncak acara 

melalui IG Live. 

Webinar AKSI (Aksi Serentak Anak Muda) mengangkat 

tema “Generasi Aktif, Kreatif, Berprestasi, dan Peduli di Era New 

Normal” yang fokuskan dengan membahas “Generasi Emas 

2045”. Kegiatan webinar ini berhasil mengedukasi 50 lebih kaum 

muda. 
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Yuk Jaling (Jaga Lingkungan) Challenge merupakan 

challenge peduli lingkungan melalui platform instagram selama 3 

hari  dengan tema yang beragam diantaranya “My Recycle Be 

Creative”, “ Eco friendly”, dan “Simple Activity”. Pada LOKAS 

(Lomba Konten Aksi) melalui media sosial instagram, terdapat 5 

subtema yang dilombakan yaitu Kaum Muda Mengurangi Risiko 

Bencana, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak di Indonesia, 

Bijak Bermedia Sosial, dan Melawan Krisis Iklim. 

 

 

 

Sebagai penutupan kegiatan AKSEDA diadakan IG live 

bertepatan dengan Hari Menanam Pohon Nasional. Rangkaian 

AKSEDA diharapkan mampu membakar semangat kaum muda 

untuk peduli akan isu iklim dan kemanusiaan. 

 

 Afiliasi Organisasi : Akseda Belitung 

Pemimpin Muda  : Almas Qothrun Nada K 

Instagram   : @Akseda.id 

Gambar 42. Kegiatan Webinar Aksi untuk anak dan kaum muda yang 
diselenggarakan oleh Akseda Belitung pada November 2021 (Dok. Akseda) 
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Lembaga Pers Mahasiswa Philosofis UNY 
(Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

“Jogja Jogja… Jogja istimewa… Istimewa negerinya, 

istimewa orangnya…” 

Lirik lagu ini sangatlah sering didengarkan bagi siapapun 

yang sedang berada di Yogyakarta. Memang benarlah demikian, 

Jogja begitu istimewa hingga bisa dijadikan sebuah nyanyian. Ia 

terkenal akan ragam budaya dan menjadi destinasi wisata WNI 

maupun WNA. 

Namun siapa sangka, aspek yang mendunia tersebut 

menyimpan potensi konflik yang pelik. Hal ini karena pariwisata 

mengambil langkah pembangunan yang eksploitatif. Atas nama 

pariwisata, kerusakan lingkungan pun terjadi di Yogyakarta. 

Itulah yang dirasakan oleh Ganta, mahasiswa asal 

Palembang yang sedang menempuh studi Ilmu Sejarah di salah 

satu kampus negeri di Yogyakarta. Dengan pikiran kritis yang ia 

miliki, sektor pariwisata yang menjadi primadona Yogyakarta bisa 

ditemukan celahnya. Keaktifannya dalam Lembaga Pers 

Mahasiswa Philosofis UNY mengasah pemikirannya dibuktikan 

dengan karya tulisnya yang telah banyak dipublikasikan.  

Ganta mencanangkan serangkaian kegiatan yang 

menguak permasalahan lingkungan atas nama pariwisata di 

Yogyakarta. Ia melabeli kegiatannya dengan “Atas Nama 

Pariwisata”. Kegiatan dilakukan dengan menulis sebuah karya 

tulisan di website www.philosofisonline.id dengan judul “Atas 
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Nama Pariwisata: Sebuah Jepretan Foto yang Memakan Tumbal”. 

Kegiatan ini disambut dengan konten instagram yang merangkum 

tulisan tersebut. Karya-karya ini didasari dengan riset yang kuat.  

 

 

Tidak berhenti di situ, diskusi online yang komprehensif 

diselenggarakan. Sebanyak 55 mahasiswa berdiskusi dengan 

intens dalam diskusi tersebut. Tujuan Rachmad Ganta untuk 

mempopulerkan isu lingkungan di kalangan mahasiswa adalah 

meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya 

lingkungan bagi kelangsungan hidup.  

Gambar 43. Poster diskusi online yang diselenggarakan LPM 
Philosofis pada 26 November 2021 (Dok. LPM Philosofis) 
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Rangkaian kegiatan ditambah dengan rilis video 

wawancara dengan 4 pegiat isu lingkungan, yaitu perwakilan LBH 

Yogyakarta, FNKSDA Yogyakarta, Walhi Yogyakarta, dan 

perwakilan dari Pecinta Alam. Terdapat juga video podcast naratif 

yang makin menyegarkan kembali ingatan publik akan makna 

pariwisata berkelanjutan. Kedua konten ini berhasil mencapai 

penonton sebanyak 1.440 dan 1.574. 

Di samping pencapaian yang sudah didapatkan, Ganta 

mendapati bahwa mempertahankan mutu karyanya dalam waktu 

pengerjaan yang terbatas merupakan hal yang tidak mudah. 

Namun ia percaya, melalui karya jurnalistik, masyarakat bisa 

tersadarkan tentang isu lingkungan terutama yang dipicu oleh 

sektor pariwisata.  

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Lembaga Pers Mahasiswa Philosofis 

Pemimpin Muda  : Rachmad Ganta S 

Instagram   : @lpm_philosofis 
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Kelas Tepian Air 
(Palembang, Sumatera Selatan)

 

 

 

 

Syifa, orang muda kelahiran Kota Palembang yang sangat 

tertarik dengan dunia komunikasi dan anak-anak, merupakan 

aktivis di bidang pendidikan, toleransi, dan lingkungan. Syifa 

melihat bahwa kaum muda merupakan salah satu penyebab 

masalah lingkungan yang sedang terjadi. Tingginya tingkat 

konsumsi mereka ditambah dengan minimnya kesadaran terhadap 

masalah lingkungan merupakan beberapa faktor yang menjadikan 

kaum muda andil dalam masalah lingkungan. Namun, di sisi lain, 

kaum muda memiliki semangat yang besar dan mampu 

diberdayakan. 

Syifa dan kawan-kawannya mendirikan Kelas Tepian Air 

dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan memotivasi generasi 

muda sebagai agent of change untuk menjaga bumi, rumah kita 

satu-satunya. Program ini juga diharapkan mampu mengajak anak 

muda berani menyuarakan aspirasinya tentang isu iklim dan 

kemanusiaan yang melanda dunia. 
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Bentuk kegiatan yang dilakukan mencakup webinar dan 

juga kampanye daring untuk menjaga bumi. Webinar bertema 

"Iklim Lingkungan dan Masa Depan" berhasil dikemas dengan apik 

oleh Kelas Tepian Airdengan menghadirkan Duta Pepelingasih 

Sumatera Selatan sebagai moderator dan pembicara yaitu Top 5 

Finalis Puteri Indonesia Sumatera Selatan serta founder dari 

komunitas Saya Diet Kantong Plastik.  

 

 

 

Syifa mengajak 17 temannya untuk bisa berkontribusi 

dalam idenya ini. Mereka menyasar kaum muda berusia 15 - 25 

tahun sebagai peserta. Kegiatan yang dilakukan berhasil 

mengajak 64 orang untuk ikut serta. Tidak hanya itu, Kelas Tepian 

Air berhasil mengajak 20 instansi dan komunitas lain dari berbagai 

penjuru Nusantara untuk ikut andil dalam programnya. 

 

 

 

 

Gambar 44. Kegiatan Webinar Generasi Muda Menjaga Bumi Bersama yang 
diadakan Kelas Tepian Air pada November 2021 (Dok. Kelas Tepian Air) 



 

122 
 

Melalui program Pemimpin Muda, Syifa menyadari bahwa 

dalam menjaga Bumi, ia tidak sendirian. Ada begitu banyak orang 

yang juga turut andil dengan caranya masing-masing. Aksi 

Pemimpin Muda  benar-benar menjadi wadah belajar baru bagi 

Syifa dan kawan-kawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Kelas Tepian Air 

Pemimpin Muda  : Syifa Safira W 

Instagram   : @kelastepianair.id 
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Lamongan Mengajar 
(Lamongan, Jawa Timur)

 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di 

Indonesia dengan potensi alam yang tinggi. Sayangnya, 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan 

menjadikan lingkungan kabupaten Lamongan tidak terjaga. Oleh 

karena itu, Lamongan Mengajar menginisiasi aksi edukasi berupa 

webinar lingkungan dengan tema "PANTURA, Rumah Pohon atau 

Beton?" dan gerakan aksi penanaman pohon dengan tema "Peduli 

Alam, Peduli Kehidupan".  

 

 

Gambar 45. Panitia program penanaman pohon yang dilakukan di salah satu 
desa di pantai utara  Lamongan pada November 2021 (Dok. Lamongan Mengajar) 
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Webinar ini ditujukan untuk edukasi kaum muda berusia 

17-21 tahun dengan pemateri yang berasal dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lamongan dan aktivis lingkungan. Gerakan 

penanaman pohon bekerjasama dengan masyarakat dan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Kegiatan penanaman 

pohon dilaksanakan dengan menanam 100 bibit buah jambu dan 

nangka. Kegiatan tersebut untuk memperingati hari penanaman 

pohon dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

melaksanakan reboisasi. 

Melalui dukungan Pemimpin Muda, program ini 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya ekosistem lingkungan alam, memberikan kontribusi 

secara langsung dalam menjaga lingkungan alam, meningkatkan 

ilmu pengetahuan terhadap manfaat pohon bagi kehidupan, dan 

mengoptimalkan potensi alam Lamongan agar berdampak positif 

kedepannya.  

  

Afiliasi Organisasi : Lamongan Mengajar 

Pemimpin Muda  : Muhammad A.S Surya P 

Instagram   : @lamongan_mengajar 
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Seabolga 

(Sibolga, Sumatera Utara)
 
 
 
 
 
 

 

 

Bicara mengenai perubahan iklim, anak-anak merupakan 

salah satu korban dari perubahan iklim itu sendiri. Kurangnya 

media pembelajaran yang dekat dengan anak untuk mengedukasi 

tentang perubahan iklim membuat mereka tidak memiliki 

keingintahuan tentang perubahan iklim dan tidak tertarik untuk 

melakukan aksi sederhana dalam menjaga lingkungan. 

Buku ilustrasi anak bertajuk Petualangan Bima dan para 

Sahabat lautnya “Istana Bawah Laut” menceritakan mengenai 

Bima si petualang yang bersahabat dengan para makhluk bawah 

laut untuk bersama-sama menyelamatkan laut dari pencemaran 

lingkungan. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

diri, pengetahuan, dan keterlibatan anak dalam isu perubahan 

iklim. 
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Buku ini menyadarkan anak-anak bahwa permasalahan 

lingkungan tidak memandang usia untuk ikut terlibat di dalamnya. 

Buku ini digunakan sebagai media edukasi melalui cerita interaktif 

oleh tim Seabolga kepada anak-anak di sekolah dasar yang ada di 

Sibolga. 

Anak-anak merasakan keseruan dan tertarik untuk 

membaca buku. Pesan yang tersampaikan dari buku 

memunculkan kesadaran anak-anak untuk tidak membuang 

sampah sembarangan. Harapannya anak-anak dapat menikmati  

Gambar 46. Sampul Buku Cerita Anak yang diproduksi oleh 
Seabolga untuk edukasi lingkungan kepada anak (Dok. Seabolga)  
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keseruan, mencintai atau menyukai buku ini sehingga mereka 

memiliki langkah untuk melakukan aksi dari pesan yang 

disampaikan oleh buku. 

 

 

 

Semoga orangtua, lembaga, organisasi yang mengetahui 

buku ini dapat meneruskan, menyampaikan atau menceritakan 

kepada anak-anak lainnya sehingga semakin banyak anak-anak 

yang berpartisipasi bersama-sama menjaga lingkungan. 

 

 

 

 

 

  

Afiliasi Organisasi : Seabolga 

Pemimpin Muda  : Nurul Azarina 

Instagram   : @seabolga 

Gambar 47. Kegiatan edukasi sekaligus launching buku cerita anak 
“Petualangan Bima dan Sahabat Laut” kepada siswa-siswi di salah satu 
sekolah dasar di Sibolga pada November 2021 (Dok. Seabolga) 
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Serba Serbi Pangan 
(Maros, Sulawesi Selatan) 

 

Siapa yang suka tidak menghabiskan makanan? Meski 

terdengar sepele, sampah makanan ternyata merupakan salah 

satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Sekitar 1/3 dari 

makanan yang kita konsumsi berakhir menjadi sampah makanan. 

Sampah makanan ini berpotensi mengeluarkan gas metana yang 

akan mendorong terjadinya krisis iklim di bumi. 

Walaupun merupakan salah satu jenis sampah yang 

menyumbang angka terbesar, kesadaran manusia akan sampah 

makanan masih minim. Tidak banyak aktivis lingkungan yang 

mengambil topik sampah makanan. Menyadari hal itu, Hikma, 

pemuda asal Maros merasa bahwa dirinya perlu bertindak untuk 

menangani isu lingkungan satu ini dengan menginisiasi project 

Aksi Jaga Bumi “Olah Panganmu, Cegah Food Waste, Demi Jaga 

Bumi”. Program ini terdiri atas edukasi berupa webinar yang di 

dalamnya terdapat FGD (Focus Group Discussion).  

Kegiatan webinar yang dilakukan mengusung topik 

tentang mengolah pangan agar tidak menjadi sampah makanan. 

Selanjutnya Focus Group Discussion (FGD) dihadirkan agar para 

peserta dapat lebih sadar dengan masalah lingkungan di 

daerahnya dan mampu merumuskan solusi sebagai langkah 

pemecahan masalah. 
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Melalui kegiatan ini, Hikma berharap lebih banyak orang 

yang melakukan aksi-aksi sederhana untuk menjaga lingkungan 

seperti menghabiskan makanan, penyimpanan makanan, membeli 

makanan dengan tidak berlebihan, dan mengolah makanannya. Itu 

semua sangat mungkin dilakukan dalam skala individu ataupun 

keluarga. Tidak perlu aksi yang sangat besar untuk bisa berperan 

dalam menyelamatkan lingkungan. 

Hikma berharap bahwa kegiatan yang dilakukan bisa 

berkelanjutan dan bisa menjadi awal dalam pengembangan 

komunitas Serba Serbi Pangan. Tentu saja semua orang 

Gambar 48. Poster kegiatan webinar Aksi Jaga Bumi yang diselenggarakan 
oleh Serba Serbi Pangan pada November 2021 (Dok. Serba Serbi Pangan) 
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menantikan apa yang akan dibawa oleh komunitas tersebut di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Serba Serbi Pangan 

Pemimpin Muda  : Nur Hikmawati Alwi 

Instagram   : @serbaserbipangan 
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Saurang Project dan Nature Bone 
(Kota Bogor, Jawa Barat) 

 

Perubahan iklim akan memicu krisis sosial - ekologis yang 

luas dan intens di berbagai penjuru dunia. Masalah bahkan 

menjadi jauh lebih kompleks karena krisis tersebut muncul secara 

tidak merata. Generasi mendatang bahkan jauh lebih rentan 

terhadap risiko perubahan iklim dibandingkan dengan generasi 

sekarang. Oleh karena itu generasi sekarang diharapkan mampu 

beraksi mengatasi iklim dan memiliki ketahanan yang baik 

terhadap perubahan iklim. 

Ketahanan iklim dapat dimulai dari meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya 

manusia dapat dilakukan dengan cara memahami perubahan 

iklim, mengambil tindakan untuk beradaptasi, dan mitigasi 

perubahan iklim. 

Tujuan dari program “Save Nature with Super Dare” 

adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya food waste 

karena gas metana hasil sisa makanan yang terbuang dan 

bagaimana solusi mengolahnya, memberikan pelatihan mendaur 

ulang limbah organik dengan metode lubang biopori, mengedukasi 

kaum muda bahaya single use plastic, dan menciptakan generasi 

muda yang peduli akan lingkungan.  

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari kegiatan sosialisasi, 

demonstrasi, dan pembuatan video kampanye. Annisa bersama 

tim melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah rumah 
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tangga dengan menggunakan media lubang biopori. Mereka 

menggunakan 4 lubang biopori sebagai percobaan awal. Setelah 

sepekan, Annisa mendapatkan laporan dari ibu-ibu sasaran 

program bahwa mereka sangat antusias untuk memilah limbah 

rumah tangga hingga menggunakan lubang biopori sebagai media 

untuk pembusukan limbah sayuran dan kulit buah. 

 

 

 

 

Selain itu Annisa bersama tim membuat tiga video 

kampanye dalam memerangi isu lingkungan dan kemanusiaan 

dengan mengangkat tema "Nongkrong Cerdas", "Kosongkan 

Piringmu", dan "Bahaya Kaum Muda Menggunakan Single Use 

Plastic". Kampanye ini diterima dengan baik oleh kaum muda 

dilihat dari insight banyaknya yang menyebarkan video tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 49. Spanduk aksi pembuatan biopori yang dilakukan oleh 
Saurang Project pada November 2021 (Dok. Saurang Project) 
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Aksi ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai 

kepedulian terhadap isu lingkungan sekitar keluarga serta kepada 

anak muda yang akan menjadi pemegang tongkat estafet 

kepemimpinan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Saurang Project, Nature Bone 

Pemimpin Muda  : Annisaturraddiah 

Instagram   : @saurang.project 
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Trash Mate 
(Karanganyar, Jawa Tengah) 

 

Siapa sih yang tidak bosan dengan isu sampah? Meskipun 

sudah berkali-kali kita mendengar berita akan permasalahan 

tersebut, semoga kita tidak bosan untuk berupaya menyelesaikan 

masalah lingkungan yang satu ini ya! 

Salah satu orang muda yang tidak henti berusaha 

menyelesaikan masalah sampah di Indonesia adalah Alvianita 

yang mengadakan project Trash Management Series dalam ajang 

Pemimpin Muda untuk Iklim dan Kemanusiaan. Ketertarikannya 

dalam isu lingkungan, membuatnya bertekad untuk berkontribusi 

mengatasi isu tersebut. 

Dalam melaksanakan kegiatan, ia didukung oleh 

komunitas yang ia rintis bersama teman-teman dari Bright 

Scholarship Universitas Sebelas Maret (UNS) Batch 5, yaitu Trash 

Mate. Terdapat 3 rangkaian kegiatan yang mereka lakukan, ada 2 

webinar dan tantangan berkampanye. Webinar pertama 

mendiskusikan tentang kiat-kiat aksi lingkungan dan pengelolaan 

sampah. Challenge berkampanye dilakukan sebelum 

dilakukannya webinar kedua yang bertajuk “Pilah Sampah 

Bersama Bank Sampah UNS”. Alvianita mampu menggaet 

komunitas kampusnya untuk mendukung aksi yang ia lakukan. 
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Kegiatan-kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian 

masyarakat akan kebersihan lingkungan. Selain itu, Alvianita 

berharap 40 peserta yang ikut serta dapat menerapkan prinsip 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) dalam kehidupan masing-masing 

setelah mendapatkan wawasan dari Trash Management Series.  

Terdapat halang dan rintang berhasil Alvianita hadapi. 

Waktu persiapan yang singkat serta kesibukan masing masing 

anggota tim cukup merepotkan. Beberapa deadline yang telah 

direncanakan terpaksa mundur. Keikutsertaan peserta pun 

menjadi salah satu kekhawatiran Alvianita dan tim. Ia belajar 

bahwa media partner sangatlah diperlukan untuk 

menyebarluaskan publikasi.  

Gambar 50. Poster aksi edukasi yang diselenggarakan oleh 
Trash Mate pada November 2021 (Dok. Trash Mate) 
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Pengalaman sebagai seorang pemimpin muda 

menjadikan Alvianita mendapatkan banyak pembelajaran. Ia 

memahami bahwa panitia dengan perannya masing-masing, bisa 

memberikan keteladanan dan bisa mengingatkan satu sama lain. 

Dari pemateri webinar pun tentu menjadi sumber pengetahuan 

baru bagi Alvianita dan teman-temannya. Alvianita berpesan 

kepada kita bahwa hal baik harus dilanjutkan, maka ayo kita terus 

berkontribusi untuk lingkungan! Krisis iklim tidak bisa dipungkiri, 

perlu dilakukan kolaborasi agar api kobaran aksi semakin meluas!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afiliasi Organisasi : Trash Mate 

Pemimpin Muda  : Alvianita Maulia Fitriana 

Instagram   : @trashmate 
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Jejak Teduh 
(Majene, Sulawesi Barat) 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memperoleh dampak perubahan iklim seperti bencana alam dan 

ancaman sosial. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya yaitu kondisi masyarakat yang minim pengetahuan 

tentang kesehatan dan keamanan. Selain itu, masalah lain yang 

terlihat saat ini yaitu kurangnya pengetahuan mengenai metode 

penanganan sampah yang benar dan tepat di Indonesia. 

 

 

 

Gambar 51. Kegiatan bengkel sampah dengan melakukan pembuatan 
kerajinan daur ulang dan ecobrick pada November 2021 (Dok. Jejak Teduh) 
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Contohnya di salah satu kecamatan yang ada di Sulawesi 

Barat yang masyarakatnya memiliki kebiasaan membakar sampah 

baik itu organik maupun anorganik. Daerah ini juga tidak terlepas 

dari kebiasaan buruk membuang sampah pada drainase sungai 

maupun laut, padahal kegiatan tersebut dapat memicu 

ketidakseimbangan ekosistem dan memicu banyaknya bencana 

alam. 

Gerakan kaum muda berupa inisiasi kegiatan menjaga 

keasrian lingkungan dengan kegiatan edukatif tentunya akan 

berdampak terhadap kesejahteraan sosial/ kemanusiaan dan 

memicu lebih banyak agen perubahan yang peduli akan krisis iklim 

dan kemanusiaan. 

Oleh karena itu, hadirlah kegiatan dari Jejak Teduh berupa  

Sekolah Lestari Lingkungan dan Bengkel Sampah. Program ini 

bertujuan sebagai wadah yang mampu merangkul banyak orang 

untuk melakukan kebajikan, mendorong kaum muda untuk selalu 

berkarya, menciptakan lingkungan yang progresif  melalui aksi 

iklim, dan mendorong masyarakat untuk selalu sadar dengan 

kelestarian serta keamanan lingkungan. 

Sekolah Lestari Lingkungan merupakan aksi edukasi 

dengan topik yang difokuskan pada lingkup anak, lingkungan, 

sampah, dan iklim. Materi yang disampaikan antaranya “Urgensi 

pemenuhan hak anak terhadap lingkungan sekitar”, “Anak dan 

lingkungan aman”, “Peran melindungi diri terhadap kejahatan 

media sosial”, “Sampah dan berkahnya untuk ekonomi dan iklim”, 

dan “Melawan krisis iklim bersama Jejak Teduh”. 
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Kelas Bengkel Sampah dikemas dalam bentuk pelatihan 

daur ulang yang diselingi dengan tantangan berupa pertanyaan-

pertanyaan tentang dampak dan solusi penanganan sampah 

plastik. Kegiatan ini merupakan salah satu trik kampanye untuk 

mengajak anak muda berkontribusi untuk memerangi isu sampah 

plastik. 

 

 

 

Adanya kegiatan dari Jejak Teduh ini diharapkan memberi 

pengenalan dasar terhadap lingkungan dan peran kaum muda 

memerangi sampah dan iklim.  

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Jejak Teduh 

Pemimpin Muda  : Hilda Ningsih 

Instagram   : @jejakteduh_ 

Gambar 52. Kegiatan Sekolah Lestari Lingkungan yang diselenggarakan 
oleh Jejak Teduh di salah satu sekolah di Mejene pada November 2021 
(Dok. Jejak Teduh) 
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Sanggar Hijau Indonesia 
(Mojokerto, Jawa Timur) 

 

Di antara berbagai isu lingkungan yang terjadi di 

Indonesia, pengelolaan sampah merupakan salah satu 

permasalahan yang paling membutuhkan perhatian. Pengelolaan 

sampah di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang hingga 

sekarang belum berhasil terselesaikan. Padahal,  pengelolaan 

sampah yang tidak baik bisa berujung pada emisi gas rumah kaca 

yang nantinya menyebabkan krisis iklim. Indonesia merupakan 

negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. 

Tidak baiknya pengelolaan sampah tentu memberikan andil yang 

cukup besar dalam hal tersebut. 

Hagai, merupakan seorang mahasiswa Hubungan 

Internasional yang tertarik pada isu sosial dan lingkungan. Ia 

terdorong untuk berkontribusi lebih dalam isu lingkungan. Ia 

bergabung dengan Sanggar Hijau Indonesia sejak tahun 2020. Ia 

ingin mendapatkan kesempatan yang lebih luas dengan 

bergabung di komunitas lingkungan tersebut. 

Hagai melihat kesempatan yang lebih besar lagi yaitu 

program Pemimpin Muda oleh Teens Go Green Indonesia dan 

Plan Indonesia. Maka, Hagai memberanikan diri untuk mengikuti 

Pemimpin Muda.  
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Meskipun Indonesia banyak menghasilkan sampah 

organik, masalah sampah plastik tetap harus mendapat perhatian 

yang lebih karena sampah plastik tidak bisa terurai secara alami. 

Hagai melihat masalah sampah plastik perlu ditindaklanjuti oleh 

komunitasnya. Salah satu solusi terkini yang bisa diterapkan untuk 

menyelesaikan masalah plastik adalah Plastic Sequestration dan 

ecobricks. Maka, Hagai mencanangkan program KERIS SI EKO 

(Kampanye Krisis Iklim, Selamatkan Bumi melalui Ecobrick). 

 

 

 

Istilah KERIS SI EKO ini tidak lain dan tidak bukan untuk 

menarik perhatian anak muda untuk ikut serta dalam program 

Hagai dan teman-teman. KERIS SI EKO ini terdiri atas beberapa 

kegiatan yang berhubungan dengan ecobricks yaitu Workshop 

Ecobrick, Webinar Ecobrick, Lomba Cipta Puisi, serta pengadaan 

Modular Ecobrick. 

Gambar 53. Kegiatan edukasi pembuatan ecobrick kepada 
siswa-siswa di salah satu sekolah di Mojokerto pada November 
2021 (Dok. Sanggar Hijau Indonesia) 
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Ternyata, banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk 

mengikuti program KERIS SI EKO oleh Hagai dan Sanggar Hijau 

Indonesia. Tercatat sebanyak 86 orang berpartisipasi di dalamnya. 

Tidak hanya itu, Sanggar Hijau Indonesia juga bisa melebarkan 

sayap koneksinya. KERIS SI EKO oleh Hagai dan Sanggar Hijau 

Indonesia dapat mengajak IPNU, IPPNU Jombang Kota, dan SAN 

Jombang untuk bisa ikut andil. Hal ini tentu menyadarkan Hagai 

bahwa ternyata ia bisa menyebarkan dampak positif kepada 

banyak orang dalam isu lingkungan. Ia juga bisa memiliki teman 

yang lebih banyak dari berbagai latar belakang.  

Hagai berharap bahwa ia dan kawan-kawannya dapat 

mengubah persepsi masyarakat tentang lingkungan terutama 

terkait isu sampah plastik. Besar harapannya bahwa masyarakat 

terutama anak muda bisa terdorong untuk dapat memanfaatkan 

barang bekas agar sampah tidak dihasilkan dan mengotori 

lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Sanggar Hijau Indonesia 

Pemimpin Muda  : Bayu Hagai B. Y 

Instagram   : @sanggarhijauindonesia 
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Marine Diving Club UNDIP 
(Semarang, Jawa Tengah) 

 

Pemanasan global yang saat ini terjadi menimbulkan 

dampak yang signifikan pada laut. Coral Bleaching menjadi salah 

satu dampak kenaikan suhu permukaan laut akibat pemanasan 

global. Permasalahan ini tentu tidak terjadi begitu saja melainkan 

disebabkan oleh ulah manusia. Salah satunya adalah pengelolaan 

sampah yang dilakukan tidak tepat. Contohnya, sampah plastik 

yang dibakar sembarangan akan bisa menghasilkan gas rumah 

kaca yang mengarah kepada pemanasan global. Pembusukan 

sampah organik yang tidak terolah juga akan menghasilkan 

metana yang global warming potential-nya sebesar 25 kali lipat 

karbon dioksida. 

Afifa, mahasiswa Ilmu Kelautan yang mengikuti Marine 

Diving Club dan menjadi ketua UKM FARMASea menyadari 

permasalahan pemanasan global akan terus merugikan laut jika 

tidak segera diselesaikan. Kekhawatirannya akan dampak 

pengelolaan sampah yang buruk terhadap laut akhirnya 

mendorongnya untuk ikut program Pemimpin Muda. Ia 

menginisiasi project Marine Sharing Series yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada kaum muda akan dampak 

sampah terhadap laut. 
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Marine Sharing Series berupa kegiatan focus group 

discussion (FGD) dengan menghadirkan berbagai pembicara 

diantaranya Seangle Semarang, WCD Semarang dan Bulkstore 

Vert Terre. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangkitkan 

kesadaran akan isu krisis iklim dan sampah yang memberikan 

dampak terhadap laut.  

 

 

Diklat Olah Sampah dilaksanakan di basecamp Marine 

Diving Club UNDIP Tembalang, Kota Semarang dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. Diklat ini berfokus pada 

pembuatan kompos metode Takakura dan membuat Eco Enzyme.  

Gambar 54. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Olah Sampah yang 
diselenggarakan oleh Marine Diving Club UNDIP pada November 2021 
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Harapan dari kegiatan ini adalah kaum muda bisa sadar bahwa 

dirinya tidak boleh lepas tangan dari sampah yang dihasilkan dari 

kegiatan konsumsi yang dilakukan sehari-hari 

Afifa ingin berpesan bahwa menyelamatkan lingkungan 

bukan hanya tentang mengganti barang yang kita pakai dengan 

produk yang lebih ramah lingkungan. Bijak dalam mengkonsumsi 

merupakan hal yang lebih penting. Perintah "Buanglah sampah 

pada tempatnya" sudah tidak relevan karena sampah yang kita 

hasilkan ada berbagai jenis yang setiap jenisnya punya peluang 

untuk didaur ulang ataupun digunakan kembali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Marine Diving Club UNDIP 

Pemimpin Muda  : Afifa Nafisa Windiyana 

Instagram   : @marinedivingclub 
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Kelompok Penulis Ilmiah (KPI) 

Universitas Muhammadiyah Sinjai 
(Sinjai, Sulawesi Selatan) 

 

Kabupaten Sinjai memiliki hutan mangrove yang sangat 

luas. Hutan mangrove berperan penting dalam menjaga ekosistem 

pesisir terhadap ancaman abrasi dan banjir rob. Melihat peran 

hutan mangrove yang penting, diperlukan usaha dan kerja sama 

semua lini untuk melindungi, melestarikan dan membudidayakan 

mangrove demi kelestarian makhluk di bumi. 

Salah satu ancaman yang mengancam kelestarian 

ekosistem hutan mangrove adalah keberadaan sampah plastik 

yang kian hari semakin tak terbendung oleh aktivitas manusia 

sehari. Hal ini tentu tidak lepas dari kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang dampak negatif sampah plastik yang dapat 

mencemari ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan edukasi sedini mungkin bagi anak-anak.  

Anak-anak adalah salah satu kalangan yang akan 

mengalami dampak dari krisis iklim dalam waktu yang lama. Oleh 

karena itu, peran anak-anak menjadi sangat penting dalam 

meminimalisir penggunaan sampah plastik mengingat 

kemampuan daya ingat seorang anak dalam melakukan 

menyimpan memori sangatlah besar. Pemberian edukasi 

mengenai isu krisis iklim kepada anak sejak dini akan menciptakan  
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generasi muda yang tanggap dan peduli akan isu lingkungan. 

Proyek ini dilakukan dengan menggunakan metode focus 

group discussion (FGD) dan Instagram live. FGD dilakukan 

sebanyak 2 kali.  FGD SERI 1 bertujuan memberi pemahaman 

kepada peserta mengenai bahaya sampah plastik dalam 

ekosistem hutan mangrove di Tongke-tongke. FGD SERI 2 

berfokus pada evaluasi pemahaman peserta melalui kegiatan 

lomba cerdas cermat lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan 

melatih daya nalar dan kritis peserta dalam melihat sampah. 

 

 

 

 

Gambar 55. Aksi edukasi kepada anak-anak tentang bahaya sampah plastik 
dalam ekosistem mangrove di Tongke-tongke yang diselenggarakan oleh KPI 
Universitas Muhammadiyah Sinjai pada November 2021 (Dok. KPI UM Sinjai) 
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Kegiatan terakhir adalah Instagram Live dengan tema 

“Krisis Iklim dan Sampah Plastik Ancaman Nyata Bagi Masyarakat 

Pesisir”. Melalui kegiatan diatas diharapkan masyarakat menjadi 

sadar dan tahu akan bahaya sampah plastik terhadap ekosistem 

hutan mangrove dan bisa menjaga kelestarian hutan mangrove. 

Selain itu peserta mampu memahami bahwa sampah tidak hanya 

dipandang sebagai bahan yang tidak berguna tetapi peserta bisa 

mengolah sampah menjadi benda yang bernilai ekonomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliasi Organisasi : Kelompok Penulis Ilmiah (KPI) 

Universitas Muhammadiyah Sinjai 

Pemimpin Muda  : Awaluddin 

Instagram   : @kpi_umsinjai 
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