Mohon diperhatikan:
Mengingat terjadinya pandemi global (COVID-19), kami mengerti bahwa beberapa kegiatan yang
dilangsungkan secara luring tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Keamanan dan kesehatan
merupakan prioritas utama dan kami merekomendasikan untuk mengikuti protokol kesehatan nasional
dalam melaksanakan kegiatan publik dan membuat keputusan sesuai dengan saran dari Kementrian
Kesehatan.

Earth Hour 2021: Bersatu untuk Alam
Hubungan kita dengan alam saat ini sedang sangat tidak seimbang. Baru-baru ini, berbagai bencana terjadi
kebakaran, cuaca ekstrim, wabah serangga di Australia, dan pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia
dan kita masih berhadapan dengan berbagai peristiwa yang belum pernah sebelumnya terjadi,
ketimpangan sosio-ekonomi, dan konsekuensi dari berbagai masalah kesehatan dan kemanusiaan.
Sangat jelas sekali bahwa masa depan kita dan planet ini secara intrinsik saling berkaitan dan berada
dalam bahaya.
2020 telah membuktikan bahwa alam sangat dibutuhkan untuk keberadaan kita dan sistem alam yang
sangat esensial untuk masa depan kita. Apa yang kita lakukan terhadap alam–apa yang kita lakukan
terhadap diri sendiri. Kita harus segera memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan alam.
Earth Hour 2021 akan menjadi momen penting dalam menyatukan masyarakat bersuara untuk alam.
Earth Hour akan dilaksanakan pada 27 Maret 2021 pukul 20.30 waktu setempat. Hari sebelum dan pada
malam Earth Hour, kami akan meminta semua orang untuk mematikan lampu dan bersuara untuk alam
secara bersama-sama menunjukkan bahwa kita peduli tentang masa depan planet kita, rumah kita satusatunya.
Tahun ini, Earth Hour meminta semua orang untuk bersuara mengenai alam dalam bentuk yang sekreatif
mungkin. Kami akan mendukung semua orang untuk bergabung ke dalam kegiatan Earth Hour lokal
(kemungkinan secara virtual), membagikan cerita mereka mengenai bagaimana alam berpengaruh
terhadap kehidupan mereka–atau mempelajari bagaimana perubahan iklim dan hilangnya alam merupakan
dua masalah lingkungan yang dihadapi planet kita saat ini. Kegiatan aktivasi daring dapat mengajak semua
orang di dunia untuk secara virtual mematikan lampu dalam solidaritas menyuarakan isu ini secara global.
Sekarang adalah saatnya. kita harus bersuara untuk menjaga kesehatan planet kita, dan di saat yang
bersamaan kita juga menjaga kesehatan kita sendiri.

Membuat Alam Menjadi Penting
Alam menyediakan semuanya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan makanan yang kita makan
setiap hari bergantung pada sistem alam yang berfungsi dan produksi dari berbagai komoditas, kehidupan,
dan kesehatan kita pun bergantung pada alam, yang terpenting, menjaga alam juga merupakan solusi
utama untuk melawan efek dari perubahan iklim. Kita tidak bisa melawan perubahan iklim tanpa menjaga
alam, maupun membentuk ulang alam tanpa iklim yang stabil.
Kejadian yang hari ini terjadi memaksa semua orang di dunia untuk meninjau ulang pentingnya alam,
pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dan ancaman besar yang dihadapi oleh alam. Sangat jelas
bahwa kesehatan kita dan planet kita sangatlah berkaitan dan keduanya terancam. Lalu, mengapa kita
melanjutkan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, menghancurkan habitat, dan mempercepat
perubahan iklim, dan meningkatkan risiko penyakit seperti #COVID19?
Tanpa memperhitungkan kerugiannya, manusia terus menerus menguras sumber daya dari alam, dengan
aktivitas manusia yang mengubah lanskap dan ekosistem hingga rusak, mencemari aliran air, memenuhi
lautan dengan sampah plastik, dan merusak alam dalam skala yang tak terpikirkan.
Sangat penting untuk kita memulihkan hilangnya keragaman hayati – keragaman yang ada di muka Bumi–
dan sangat penting untuk kita memperbaiki ekosistem yang rusak dan hancur karena alam yang
menyimpan segala yang kita butuhkan untuk dunia yang sehat.
Pada moment Earth Hour tahun ini, kami membutuhkan semua orang untuk memahami pentingnya
bersuara untuk alam dan membantu memantik jutaan diskusi untuk membawa masalah hilangnya
keragaman hayati ke publik. Kita harus menghentikan perusakan yang dilakukan terhadap alam dimana
kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup kita bergantung.

Tentang #Connect2Earth
Connect2Earth merupakan kampanye global yang dirancang untuk menyebarkan pesan mengenai
mengapa alam itu penting. Kami berharap, dengan bersama-sama kita mampu membentuk gerakan global,
dimana semua orang bersuara untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh alam – perubahan iklim
dan hilangnya alam.
Dengan menjadikan hari-hari penting sepanjang tahun, WWF memfasilitasi berbagai diskusi mengenai
alam, meningkatkan kesadaran mengenai nilai keragaman hayati, dan memberitahu masyarakat mengenai
langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merawat alam dan menggunakannya dengan bijak.

WWF telah bermitra dengan Convention on Biological Diversity (CBD) PBB untuk menciptakan
connect2earth.org, yang merupakan sebuah wadah yang sengaja diciptakan untuk berbagi ide dan sebagai
alat untuk mendorong aksi dan perubahan. Anda dapat mengunduh aset terbuka yang dapat digunakan
dalam kegiatan Earth Hour maupun kegiatan yang akan datang.

Apa yang Bisa Dilakukan?
Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk mendukung kegiatan Earth Hour.
●

Bergabung dalam kegiatan Earth Hour: 360 X Ini Aksiku (live selama 360 menit secara digital)

●

Ikuti kami pada tautan:
○

Twitter: https://twitter.com/ehindonesia

○

Instagram: https://www.instagram.com/ehindonesia/

○

Youtube : https://www.youtube.com/c/EarthHourIndonesia

●

Masukkan suaramu dalam petisi global pada www.earthhour.org/voice

●

Ubah gambar profil Facebook Anda dengan template #VoiceForNature dan bersuaralah untuk
alam.

●
●
●
●
●

Atur Instagram Countdown untuk kegiatan Earth Hour (Tutorial singkat mengenai bagaimana
mengaturnya)
Ubah gambar cover Twitter dan/atau Facebook Anda untuk menunjukkan detail tanggal, lokasi,
dan waktu kegiatan pemadaman lampu Anda. Beberapa Gambar Cover dapat ditemukan disini.
Ambil bagian dalam kegiatan Earth Hour dari rumah Anda! Berikut beberapa ide yang dapat Anda
lakukan dalam merayakan malam Earth Hour: https://latest.earthhour.org/earthhour-at-home
Pasang poster di sekolah, kantor dan tempat kerja Anda! File telah kami sediakan supaya Anda
dapat menyesuaikan poster untuk melibatkan pegawai dan partner Anda dalam kampanye ini.
Ingatkan kerabat dan keluarga Anda untuk mematikan lampu dan perangkat elektronik nonesensial selama Earth Hour dan setelahnya.

●

●
●

Suara Anda sangatlah penting. Bagikan pemikiran Anda mengenai masalah yang sangat
mempegaruhi Anda, bagikan di profil sosial media Anda, dan pantik diskusi dengan kerabat Anda
dengan menggunakan tagar #EarthHour #EHIndonesia #Connect2Earth #UnityInBiodiversity.
Anda juga dapat menandai akun kami, yaitu @EHIndonesia
Beritahu kami mengapa alam dan planet kita sangat penting untukmu! Kirimkan cerita pribadimu
di sini dan dapatkan kesempatan untuk ditampilkan pada website kami sebagai pahlawan planet
Bumi.
Buat video ajakan untuk berpartisipasi dalam Earth Hour 2021 lalu unggah di channel pribadi dan
undang kerabat serta jaringan sosial anda untuk melakukan yang sama, jangan lupa hubungkan
dengan channel @EHIndonesia dan @WWF_ID

Beberapa Materi Terkait Pendidikan Lingkungan dan Earth Hour
●

Pelajari mengenai pentingnya alam dan lihat bagaimana anak kecil melihat dan menilai alam pada
Kids Webisodes YouTube playlist.

●

Lakukan screening luring atau daring film David Attenborough: A Life On Our Planet. Toolkit ini
menyediakan semua yang dibutuhkan untuk mengadakan screening dan melakukan kegiatan
dalam kelas.

●

Bagikan kalender aksi dengan murid Anda dan tantang mereka dengan aktivitas harian selama
satu bulan.

●

Unduh bingkai dan template media sosial kami dan properti photo booth lainnya

●

Unduh template poster dan promosikan kegiatan Earth Hour

Ide Kegiatan
●

Ajak murid Anda ke kegiatan Earth Hour terdekat di kota Anda (yang tentunya aman)! Cek arahan
kami mengenai kegiatan di seluruh dunia di sini.

●

Hadiri Kegiatan Luring – Dukung murid Anda untuk menghadiri kegiatan luring di malam Earth Hour!
Cek keterangan kegiatan kami di seluruh dunia di sini.

●

Bersih-bersih Pantai – Adakan kegiatan bersih-bersih pantai/jalanan dengan murid Anda dan staf
guru lainnya. Lakukan aksi bersama untuk menjaga ekosistem kita!

●

Penanaman Pohon – Berikan inspirasi kepada murid Anda untuk mengembalikan alam dengan
melibatkan komunitas dengan program penanaman pohon!

●

Stargazing – Adakan kegiatan stargazing (mengamati langit) di sekolah Anda dan coba amati
konstelasi bintang di langit! Pilih satu area di langit, bawa selimut dan bantal, dan nikmati
pemandangannya.

●

Reconnect with Nature – Adakan field trip ke taman khas lokal, area pegunungan, pantai, dll. dan
berikan edukasi ke peserta didik Anda mengenai perbedaan flora dan fauna yang ditemui.

●

Berfoto dalam Gelap – Ajak peserta didik Anda yang tertarik dalam bidang fotografi untuk mencoba
melukis cahaya! Pencahayaan panjang dan tripod akan berfungsi maksimal
Baca panduan ini
untuk informasi lebih lanjut.

●

Kebiasaan Berkelanjutan – Simulasikan satu hari di sekolah Anda dimana energi dan sumber daya
sangat terbatas dan dukung kebiasaan konsumsi berkelanjutan. Ingin tantangan yang lebih? Dorong

murid Anda untuk melakukan aksi harian untuk membantu Bumi selama satu bulan. Cek kalender aksi
30 hari kami disini sebagai panduan untuk memulai.

●

Screening Film Dokumenter Bertemakan Alam – Adakan screening film dokumenter bertemakan
alam atau hewa liar di sekolah Anda. Tanamkan pemahaman dan rasa bangga yang lebih dalam
untuk alam dengan menonton film seperti Our Planet. Jika Anda merupakan penggemar David
Attenborough dan memiliki akun Netflix, Anda juga dapat menonton film beliau “David Attenborough:
A Life on Our Planet," yang juga disertai dengan panduan perencanaan program dan screening.

●

Rancang Program Belajar – Rancang program belajar untuk mengedukasi murid Anda mengenai
Bumi menggunakan panduan kelas dari kami, yang Anda dapat temukan disini.

●

Minute-to-win-it – Buat tantangan 60-detik menggunakan bahan daur ulang, seperti kertas, kaleng,
dan botol plastik, dan tantang kreativitas murid Anda!

●

Game Daur Ulang – Bagi murid Anda ke dalam tim dan berikan pengetahuan mengenai daur ulang!
Dalam game ini, tim akan memiliki 1 menit untuk menyortir bahan daur ulang dalam kategori yang
tepat.

●

Kegiatan Penggalangan Dana – Adakan kegiatan penggalangan dana di sekolah untuk alam atau
satwa liar. Buat setiap kelas membangun booth untuk menggalang dana untuk isu yang penting,
seperti perubahan iklim, konservasi satwa liar, dan lainnya.

●

Heads Up! – Tantang murid Anda dalam game Heads Up! Buat susunan kartu Anda sendiri dengan
tema yang berkaitan dengan alam atau satwa liar. Siapkan penebak yang memegang kartu di kening
mereka, sementara pendeskripsi memerankan kata yang ditebak.

●

Pertunjukkan Wayang Boneka – Matikan seluruh lampu dan tampilkan penampilan wayang boneka
untuk murid Anda. Buat berbagai potongan hewan, atur panggung menggunakan pakaian dan
cahaya, dan hidupkan penampilan wayang boneka tersebut!

●

Berikan Inspirasi – Kunjungi Kids Webisodes YouTube playlist kami untuk melihat mengapa kita
harus menjaga Bumi kita untuk generasi yang akan datang.

Setelah 1 Jam Jadikan Gaya Hidup
●

Sediakan fasilitas kompos dengan mengumpulkan sampah sisa makanan dari kantin sekolah. Ajak
murid Anda untuk terlibat dalam proses pembuatan kompos.

●

Ciptakan kebun yang diisikan bahan pangan dengan murid Anda. Kantin sekolah Anda dapat
menggunakan hasil kebun ini untuk memasak makanan.

●

Atur area daur ulang di ruang kelas atau daerah sekolah, dan organisir sesi berkumpul untuk
mengajarkan murid dan staf sekolah dalam melakukan kebiasaan daur ulang yang benar.

●

Kerjasama dengan komite sekolah untuk mengurangi atau meniadakan plastik sekali pakai di
sekolah Anda, atau dukung murid Anda untuk membawa makan siang dari rumah menggunakan
kotak makan mereka.

●

Go digital! Hanya cetak dan gunakan kertas jika sangat dibutuhkan dan gunakan kedua sisi jika
memungkinkan. Gunakan pencatatan dan email digital untuk mengurangi penggunaan kertas.

●

Atur are di kelas Anda untuk mengingatkan peserta didik Anda untuk melaksanakan aksi yang dapat
dilakukan untuk alam, namun ingat untuk selalu menggunakan kertas atau bahan lainnya dengan
bijak!
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