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Abstract 

Climate change is a physical condition of the earth's got change which in 
atmosphere, temperature, and distribution of rainfall that bring widespread impact 
on various sectors of human life. Many Social Movements that discuss about 
environmental issues in various countries, such as Earth Liberation Front, One Man 
One Tree, Friends of the Earth and also Youth for Planet. This study aims to 
determine the Youth for Planet's efforts in supporting the earth-saving program 
through youth of arctic. The type of research used is descriptive type, The data 
presented in this research is secondary data, that data is obtained through from the 
libraries, also the journal books, magazines, scientific papers, and internet access 
that is considered relevant to the theme raised in this research. The data analysis 
technique used is this method of analysis that explains and analyzes data of research 
results that have been read and summarized from written sources obtained 
successfully, and then present the results of the study in a study. With this ongoing 
global warming in the Arctic, the movements of Social Movement make some efforts 
one of the Youth for Planet's efforts in supporting the earth saving program through 
Youth of Arctic is by doing the expedition. 
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Pendahuluan 
Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu 
dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor 
kehidupan manusia. Berbagai macam organisasi, baik IGO (International Goverment 
Organization) dan NGO (Non Goverment Organization) telah melakukan berbagai 
upaya untuk menanganinya, Seperti United Nation Convention on Climate Change 
(UNFCCC), yaitu sebuah IGO yang membahas isu-isu lingkungan, termasuk dampak 
pemanasan global (Global Warming). 
Selain IGO dan NGO, ada beberapa Social Movement (Gerakan Sosial) yang 
membahas tentang isu-isu lingkungan diberbagai negara, seperti Earth Liberation 
Front, One Man One Tree, Friends of the Earth dan salah satunya yaitu Youth for 
Planet, aitu sebuah gerakan sosial peduli lingkungan yang dilakukan oleh pemuda-
pemudi dari berbagai negara untuk menyuarakan pendapat, membuat keputusan 
kolaboratif dan deklarasi dalam memelihara kelestarian alam dan melindungi habitat 
hewan, mengeksplorasi, mengajukan dan mendokumentasikan kehidupan, serta 
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melakukan perjalanan ekspedisi yang nantinya dapat memberikan informasi tentang 
adanya perubahan iklim dan bahayanya pemanasan global. 

Youth For Planet sendiri memiliki struktur yang didirikan oleh 3 founder yaitu Liz 
Courtney, Kemudian Joerg Altekruse, dan Steve Burns. Gerakan ini didukung dengan 
bantuan dana yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga 
Youth for Planet mampu mengeluarkan beberapa rancangan program yang akan 
menjadi kegiatan didalam gerakan tersebut. Selain menerima dana dari PBB, Youth 
for Planet juga menerima beberapa bantuan dana dari beberapa masyarakat dari 
berbagai negara yang juga mempunyai minat atau ketertarikan membahas isu-isu 
lingkungan dan perubahan iklim. 

Di awal programnya, Youth for Planet mengeluarkan program Youth of Arctic sebagai 
salah satu program kampanye penyelamatan bumi di Kutub Utara yang dilakukan 
oleh pemuda-pemudi dengan memanfaatkan kemajuan dunia digital dan teknologi 
multimedia, sehingga pemuda-pemudi yang mengikuti ekspedisi mampu memberikan 
gambaran secara langsung tentang perubahan iklim yang terjadi di Kutub Utara dan 
mampu menemukan solusi serta melakukan kampanye mengenai isu lingkungan. 

Arktik adalah daerah kutub yang terletak di bagian utara bumi. Arktik terdiri dari 
samudra Arktik dan bagian dari Alaska, Kanada, Finlandia, Greenland, Islandia, 
Norwegia, Rusia dan Swedia. Wilayah Arktik terdiri dari lautan yang sangat luas 
dengan dikelilingi oleh lapisan es permafrost. Wilayah Arktik dikenal dengan daerah 
yang memiliki suhu yang sangat ekstrim, akan tetapi masyarakat disana sudah 
terbiasa menyesuaikan diri dengan suhu dingin yang ekstrim tersebut. 

Namun terjadinya perubahan iklim di Arktik dan mengalami penyusutan lapisan es 
permafrost yang dipengaruhi oleh pemanasan global. Hal ini menimbulkan suhu 
hangat yang lebih cepat dari rata-rata global. Dengan adanya suhu hangat tersebut 
menyebabkan lapisan permafrost mencair dan melepaskan karbon dioksida dan gas 
metana. 

Laju penyusutan lapisan es permafrost di sekitar Kutub Utara diperkirakan akan terus 
berlanjut hingga tahun 2080 mendatang. Dampaknya adalah banyaknya habitat 
beruang kutub yang rusak akibat perubahan iklim tersebut dan meningkatnya 
permukaan air laut global. Dalam 20 tahun terakhir, permukaan air laut sudah naik 
rata-rata 90 cm. Pemicu drastisnya penyusutan lapisan es adalah pemanasan global 
yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti efek gas rumah kaca 

Landasan Teori dan Konsep 
Konsep Gerakan Sosial (Social Movement) 
Social Movement dapat menjadi suatu kekuatan dalam mengubah pola masyarakat, 
aktor atau agent gerakan dalam kelompok sosial menjadi katalisator atau pioner 
penting untuk memiliki posisi strategis. Dalam gerakan sosial, aktor merupakan ujung 
tombak dari gerakan-gerakan yang dilakukan. 

Menurut Charles Tilly, gerakan sosial adalah sebuah tindakan atau performance yang 
berkelanjutan secara bertahap, pertunjukan dan kampanye yang dilakukan oleh orang-
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orang biasa dan mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap yang lain. Pada 
intinya dapat dikatakan bahwa Social Movement adalah sebuah kendaraan besar bagi 
orang-orang biasa untuk berpartisipasi dalam politik publik. 

Menurutnya ada 3 elemen penting yang melekat pada Social Movement yaitu: 
a. Kampanye adalah sebuah pertahanan, organisir kekuatan publik, dan membuat 

tuntutan kolektif  pada target otoritas. 
b. Seleksi gerakan sosial adalah kombinasi dari pegawai dan diantara pengikut aksi 

partai politik, menciptakan perkumpulan atau asosiasi yang bertujuan khusus dan 
koalisi, pertemuan umum, pertemuan formal, demostrasi, penyampaian petisi, 
pernyataan ke dan dalam media umum, dan selebaran. 

c. WUNC (Worthy, United, Numerous, and Commited) yaitu penunjukan perwakilan 
komitmen partisipan publik, karena ada kegunaan persatuan, angka, and komitmen 
yang merupakan bagian dari mereka sendiri dan undang-undang mereka. 
 

Social Movement memberikan orientasi lebih terhadap adanya keinginan membuat 
perubahan terhadap pemuda pemuda di seluruh dunia untuk menemukan suara dan 
berbicara, mengambil tindakan, menemukan solusi baru untuk pengurangan jejak 
karbon dan memperlambat perubahan iklim. Sekolah, organisasi pemuda, dan 
kelompok-kelompok terkait dipanggil untuk memberikan visi baru, inspirasi 
kepemimpinan dan melihat ke teknologi baru sebagai jalan ke depan yang mampun 
membawa perubahan melalui program Youth for Planet. 

Konsep Konservasi Lingkungan 
Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal 
dari bahasa Inggris, Conservation yang bermakna “pelestarian atau perlindungan”. 
Konservasi lingkungan memiliki tujuan untuk melindungi, memelihara, melestarikan 
keanekaragaman hayati yang menjadi modal besar bagi kehidupan manusia agar 
dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas-batas terjaminnya keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan. 

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa 
batasan, sebagai berikut : 
1.   Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan 

manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American 
Dictionary). 

2.   Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal 
secara sosial (Randall, 1982). 

3.   Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup 
termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang 
meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, 
administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat 
memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk 
generasi-generasi yang akan datang. Berhasilnya konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya 
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Metodologi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah 
deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan Upaya Youth for Planet dalam 
Mendukung Program Penyelamatan Bumi Melalui Youth of Arctic 

Hasil Penelitian 
Bumi mempunyai dua kutub di setiap ujung polanya, yaitu Kutub Utara (Arktik) dan 
Kutub Selatan (Antartika), yang memiliki beberapa perbedaan, antara lain; Pertama, 
Kutub Utara merupakan titik paling utara dari pola bumi dan dikelilingi oleh benua 
Amerika, Asia, dan Eropa yang berpenduduk, sedangkan Kutub Selatan titik paling 
selatan dari bumi, serta dikelilingi samudra raya dan merupakan daerah yang paling 
sering terjadi badai di bumi ini.Kedua, kawasan yang tertutupi oleh es di Kutub Utara 
seluas 5.4 juta mil2 sebenarnya merupakan lautan beku yang dikelilingi daratan yang 
sering disebut Lingkaran Arktik (Arctic Circle). Sedangkan Kutub Selatan adalah 
daratan seluas 6 juta mil2 yang memiliki gunung dan danau yang ditutup es, serta 
dikelilingi oleh lautan. 

Arktik adalah sebuah wilayah di sekitar Kutub Utara. Wilayah ini merupakan daratan 
yang luas dan tertutup oleh es, dikelilingi oleh sedikit pohon, tanah beku, juga 
terdapat organisme yang hidup di es, ikan dan mamalia laut, burung dan beberapa 
komunitas manusia. Arktik termasuk bagian dari Rusia, Alaska, Kanada, Greenland, 
Islandia, Lapland, dan Norwegia), dan juga Samudra Arktik. 

Samudra Arktik merupakan samudra yang berlokasi di belahan utara bumi dan berada 
di wilayah Arktik Kutub Utara. Samudra ini merupakan samudra terkecil dan 
terdangkal di antara lima samudra di dunia.1 Meskipun Organisasi Hidrografik 
Internasional (OHI) menganggapnya sebagai samudra, para ahli samudra 
menyebutnya Laut Mediteranian Arktik karena banyak bagian daratan dan lautan 
yang tertutup oleh es, baik pada musim dingin atau sepanjang tahun. 

Lingkaran Arktik (Arctic Circle) merupakan suatu wilayah yang menjadi pusat suatu 
negara yang ada di Kutub Utara, seperti Kanada dan Norwegia. Wilayah tersebut juga 
mempunyai ibukota yaitu Longyearbyen, dimana kota tersebut dihuni oleh sekitar 
2000 jiwa dan memiliki beberapa fasilitas modern seperti sumber pembangkit listrik. 

Para peneliti dari Potsdam Institute for Climate Impact Research (Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung) di Jerman menyatakan bahwa musim dingin ekstrem yang 
terjadi berturut-turut di benua Eropa dalam 10 tahun belakangan ini adalah akibat 
mencairnya lapisan es di kawasan Arktik, dekat Kutub Utara sebagai akibat 
pemanasan global. Hilangnya lapisan es membuat permukaan laut di Samudra Arktik 
langsung terkena sinar matahari. Energi panas matahari, yang biasanya dipantulkan 
lagi ke luar angkasa oleh lapisan es berwarna putih, kini terserap oleh permukaan 
laut, membuat laut di kawasan kutub memanas dan mengubah pola aliran udara di 
atmosfer. 
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Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang 
berbeda. Berikut faktor penyebab pemanasan global: 
1. Variasi energi matahari mencapai bumi 
2. Perubahan reflektifitas atmosfer dan permukaan bumi 
3. Perubahan efek rumah kaca, mempengaruhi jumlah panas yang ditahan oleh 

atmosfer. 
4. Pembangkit listrik bahan bakar fosil. Emisi karbon dioksida dari pembakaran fosil 

untuk pembangkit listrik. 
5. Sektor transportasi emisi karbon dioksida dari pembakaran bensin untuk 

transportasi penyebab perubahan iklim dan pemanasan global lainnya adalah 
pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari sektor transportasi. 

6. Penggundulan hutan penyebab perubahan iklim lainnya adalah deforestasi atau 
penggundulan hutan. Pemanfaatan hutan untuk bahan bakar merupakan salah satu 
penyebab deforestasi. 

 
Faktor lainnya adalah hilangnya daratan es sebagai tempat hidup berbagai macam 
hewan yang hidup di kutub utara. Seperti beruang kutub yang benar-benar bergantung 
dengan ekosistem yang ada di laut Kutub Utara, selama siklus kehidupan mereka 
mulai berburu anjing laut sebagai mangsa utama mereka untuk meningkatkan jumlah 
habitat. Peneliti dari Green Peace (Melanie Duchin, Juru Kampanye Iklim Green 
Peace) melaporkan peningkatan jumlah beruang kutub yang tenggelam karena 
mereka harus berenang lebih jauh di antara gumpalan-gumpalan es. Sejumlah lainnya 
menghabiskan waktu dengan tidak makan sambil menunggu lautan es membeku pada 
akhir musim panas. Penelitian juga menemukan bahwa untuk pertama kalinya, 
beruang kutub saling membunuh satu sama lain karena stress terkait kurangnya 
makanan, sebagai dampak langsung dari hilangnya lautan es yang disebabkan oleh 
perubahan iklim. 

Begitu pula dengan spesies yang lainnya seperti anjing laut, ikan paus dan singa laut 
(walrus) juga bergantung pada ekosistem di laut es Kutub Utara. Beberapa spesies 
anjing laut yang hidup di daratan es termasuk anjing laut cincin (ringed seal), anjing 
laut pita (ribbon seal), anjing laut tutul (spotted seal), dan anjing laut berjanggut 
(bearded seal), sangat rentan terhadap mencairnya daratan es di Kutub Utara, karena 
mereka melahirkan dan merawat anak anjing mereka di daratan es tersebut dan 
menggunakannya sebagai tempat tinggal. Mereka juga mencari makan di dekat tepi es 
dan di bawah es. Hal ini akan sangat tidak mungkin bagi spesies tersebut untuk bisa 
beradaptasi dengan kehidupan di darat dalam kondisi tidak ada es di musim panas. 

Dengan adanya perubahan iklim mulai dari suhu yang meningkat hingga daratan es 
yang mencair menghasilkan dampak besar, bukan hanya kehilangan daratan es dan 
meningkatnya ketinggian air laut tetapi juga hilangnya ekosistem di daratan dan 
lautan Arktik yang mengakibatkan hampir punahnya habitat asli dan penguhuni asli 
daratan lautan di kutub utara. 

Youth for Planet merupakan sebuah gerakan sosial yang terbentuk pada tanggal 22 
April 2015 dalam rangka Hari Bumi (Earth Day), dilakukan oleh para pemuda-
pemudi yang mempunyai minat dan tertarik untuk membahas tentang perubahan 
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iklim dan mampu menyuarakan pendapat mereka, membuat keputusan kolaboratif 
dan deklarasi dalam melindungi habitat hewan, mengeksplorasi, serta mengajukan 
dan mendokumentasikan kehidupan saat melakukan perjalanan ekspedisi ke berbagai 
negara. Sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas akan adanya 
perubahan iklim dan bahayanya pemanasan global. 

Fokus dari gerakan ini adalah mengumpulkan serta mengajak pemuda-pemudi yang 
merupakan perwakilan dari berbagai negara yang mempunyai minat dan peduli 
terhadap lingkungan. 

Struktur Youth For Planet 
Youth For Planet sendiri memiliki struktur yang didirikan oleh 3 founder yaitu Liz 
Courtney sebagai direktur seri sekaligus menejer dari Unboxed Media, Liz berharap 
dengan adanya gerakan sosial ini dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih 
banyak tentang bahayanya perubahan iklim, serta menemukan solusi untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di bumi.  

Kemudian Joerg Altekruse, yaitu seorang penulis film dokumenter sekaligus 
sutradaran dan produser film, serta seniman media yang berfokus pada tema 
lingkungan, teknologi berkelanjutan, dan perubahan sosial. Beliau telah menciptakan 
dan memproduksi banyak film di tempat perhubungan sejarah budaya dan sains, serta 
memiliki catatan yang luar biasa sebagai penasihat media dan pengembang kampanye 
untuk usaha publik dan swasta. Joerg membawa semua pengalaman tersebut ke Youth 
For Planet dengan tujuan memberi inspirasi dan edukasi tentang lingkungan kepada 
pemuda-pemudi. 

Steve Burns, yaitu seorang produser eksekutif dari WNET- PBS sekaligus direktur 
Roller Coaster Road Productions, sebuah perusahaan media yang memproduksi 
program untuk jaringan dan web di seluruh dunia. Steve juga merupakan ilmuan dan 
produser dari National Geograph. 
 
Tujuan dan Fungsi Youth For Planet 
Tujuan dari gerakan sosial ini adalah mengajak pemuda-pemudi untuk bisa 
menyuarakan pendapat, membuat keputusan kolaboratif dan deklarasi dalam 
melindungi habitat hewan, mengeksplorasi, serta mengajukan dan 
mendokumentasikan kehidupan saat melakukan perjalanan ekspedisi yang nantinya 
akan memberikan informasi sangat jelas akan adanya perubahan iklim dan bahayanya 
pemanasan global. Sedangkan fungsi dalam gerakan ini adalah memberikan informasi 
tentang bahayanya perubahan iklim yang terjadi di berbagai wilayah didunia. 
 
Program-program  dari Youth for planet  
Dengan bantuan dana yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Youth 
for Planet mampu mengeluarkan beberapa rancangan program yang akan menjadi 
kegiatan didalam gerakan tersebut. Selain menerima dana dari PBB, Youth for Planet 
juga menerima beberapa bantuan dana dari beberapa masyarakat dari berbagai negara 
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yang juga mempunyai minat atau ketertarikan membahas isu-isu lingkungan dan 
perubahan iklim.  
 
Program yang sudah direncanakan oleh Youth for Planet ada tiga, yaitu: 
1. Kutub Utara (Youth of Arctic) Tahun 2015. 
2. Hutan Hujan Amazon (Youth of Rainforest) Tahun 2016. 
3. Laut Indonesia (Youth of Ocean) Tahun 2017. 

Pada tahun 2015, Youth for Planet mulai meluncurkan awal programnya yaitu Youth 
of Arctic, dimana program ini mengajak masyarakat untuk berpikir tentang bahayanya 
perubahan iklim yang terjadi di Kutub Utara, tentu saja dikarenakan oleh pemanasan 
global atau Global Warming.  

Kemudian di tahun 2016, Youth for Planet melanjutkan program keduanya yaitu 
Youth of RainForest, hutan hujan Amazon merupakan hutan yang paling luas di 
Amerika, namun dengan banyaknya penebangan liar dan perburuan satwa liar 
membuat hutan hujan di Amazon tersebut menjadi terancam. Dengan program 
kampanye ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di hutan 
hujan Amazon. 

Program terakhir di tahun 2017 yaitu Youth of Ocean di Indonesia. Sebagai negara 
yang memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam 
bawah laut. Namun keindahan ekosistem laut di Indonesia semakin hari semakin 
terancam kerusaknnya. Salah satu ancaman tersebut adalah para nelayan yang masih 
menggunakan bom untuk menangkap ikan. Bom ikan mengakibatkan terumbu karang 
rusak dan ikan-ikan kecil ikut mati. Dengan adanya program Youth of Ocean ini, 
anak-anak muda diharapkan dapat memberikan edukasi dalam menjaga kelestarian 
alam bawah laut. 

Ketiga program ini mengajak generasi muda untuk berkesempatan mengunjungi 
ketiga wilayah tersebut dalam mempelajari tentang isu-isu global, karena ketiga 
wilayah tersebut merupakan elemen-elemen penting yang mengikat manusia di bumi. 

Sebagai generasi muda harus memiliki tingkat kesadaran akan lingkungan yang kuat 
terhadap sosial dan lingkungan, juga kesadaran akan energi serta pengetahuan untuk 
memimpin masyarakat secara aktif terlibat di tingkat lokal, nasional, dan tingkat 
global dalam meningkatkan kesadaran akan kelestarian alam, menjalankan program-
program pendidikan serta mempengaruhi pemerintah untuk mencapai kesepakatan 
akan  perubahan iklim. 

Program pertama yang dikeluarkan oleh Youth for Planet adalah Youth for Arctic. 
Awal ide dari Youth of Arctic ini adalah untuk mengajak pemuda di seluruh dunia 
untuk bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di masing-masing negara lewat 
upaya penyelamatan bumi, sekecil apapun upaya itu. Salah satuny adalah melakukan 
langkah konkret yaitu mengurangi jejak karbon sebanyak lima persen. 

Program Youth of Arctic 2015 merupakan salah satu program kampanye 
penyelamatan bumi yang berkelanjutan, upaya ini dilakukan oleh anak-anak muda 
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dengan memanfaatkan kemajuan dunia digital, teknologi, dan multimedia untuk 
membuat video dokumenter tentang perubahan iklim yang terjadi di Kutub Utara. 
Dalam ekspedisi selama kurang lebih 23 hari mereka akan mendapatkan perjalanan 
ekspedisi di Kutub Utara, mengekplorasi pengetahuan, bertemu dengan para 
ilmuwan, berbincang secara langsung dengan penduduk lokal, termasuk mengetahui 
dari dekat hewan-hewan penghuni Kutub Utara. 

Rangkaian kegiatan ini bermula dari pencarian calon peserta pada bulan Januari - 
Maret 2015. Lebih dari 100 calon peserta yang mendaftar dari berbagai negara seperti 
Filipina, Singapura, Cina, India, Jerman, Australia, dan Indonesia diseleksi untuk 
menjadi peserta Youth of Arctic 2015, dan terpilih 10 peserta dari ratusan peserta 
tersebut. Kemudian pada bulan April yang akan datang, para peserta tersebut 
diteruskan dengan interview one by one dengan pihak penyelenggara Youth of Arctic 
yaitu Liz Courtney, Managing Director Unboxed Media Australia secara online, dan 
dipilih 5 finalisnya dari negara Indonesia, Jerman, dan Australia. Dibantu dengan 
perangkat teknologi komunikasi terkini, anak-anak muda tersebut akan berbagi 
momen, kisah perjalanan dan pengalaman mengikuti ekspedisi di Kutub Utara. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan ke Kutub Utara 
yaitu: 

Pre Training (Latihan Awal) 
Setelah terpilih 5 finalis Youth of Arctic 2015, pada bulan Mei 2015 berikutnya 
mereka akan diberangkatkan ke Jerman untuk dilatih oleh tim pelaksana Youth for 
Planet sebagai pembekalan pada cuaca ekstrim di Kutub Utara, dimana lima 
pemuda-pemudi tersebut belajar untuk membiasakan diri dengan cuaca yang 
sangat dingin di Kutub Utara, kurang lebih sekitar minus 24o. Mereka diajarkan 
untuk mampu menahan hawa dingin, menyediakan berbagai kelengkapan 
kehidupan selama kurang tiga minggu untuk hidup, dan mendokumentasikan apa 
saja yang mereka pelajari di Kutub Utara.  

Pre Training ini dilakukan agar pemuda-pemudi yang ikut dalam program Youth 
of Arctic siap menghadapi cuaca ektrim di Kutub Utara. Selama Pre Training, 
mereka mencoba menahan dinginnya suhu di kutub utara dengan berlatih menahan 
suhu dingin dan terus belajar di ruang pendingin khusus yang sudah disiapkan 
untuk pelatihan hidup dan tahan akan cuaca ekstrim di Kutub Utara. 

Dalam masa-masa Pre Training diperlukan kerjasama, pengetahuan, dan setia 
kawan terhadap rekan pemuda lainnya. Mereka diberi bekal untuk pengobatan, 
kehidupan, serta pengetahuan tentang makanan dan kebudayaan, serta sedikit 
bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kutub utara. Hal ini dilakukan disaat 
pelatihan untuk menahan suhu ekstrim di tempat pelatihan. 

 Pengarahan 
Setelah Pre Training, pemuda-pemudi tidak lupa diberikan pengarahan dari ketua 
program Youth for Planet yaitu Liz Courtney, yang bertujuan untuk memberikan 
banyak pelajaran dan pembekalan untuk perjalanan ekspedisi ini. Berbagai 
pengarahan tersebut antara lain: 
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a. Perkenalan diri, yang mana para pemuda yang ikut bergabung dalam program 
ini harus mampu berbaur dengan pemuda dari negara lainnya. Sering 
berkomunikasi dan mampu membentuk team yang mampu saling menjaga agar 
program acara dilapangan berjalan dengan baik. 

b. Mempunyai satu tujuan, tujuan utama pemuda-pemuda tersebut ke Kutub Utara 
adalah melihat langsung kehidupan yang mengalami dampak perubahan iklim. 
Kehidupan manusia maupun kehidupan hewan dan tumbuhan di Kutub Utara, 
dan membuat video dokumenter tentang perubahan iklim yang terjadi di Kutub 
Utara. 

c. Mendapatkan pengarahan tentang apa saja yang akan diambil tentang kondisi 
lingkungan dan akibat-akibat yang terjadi di Kutub Utara, serta membuat 
rancangan data atau dokumentasi mana yang harus diambil oleh masing-masing 
peserta yang nantinya akan dibahas dan dipresentasikan oleh peserta. 

Dibantu dengan perangkat teknologi komunikasi terkini, anak-anak muda tersebut 
akan berbagi momen, kisah perjalanan dan pengalaman mengikuti ekspedisi di Kutub 
Utara. Berikut beberapa upaya Youth for Planet dalam mendukung program 
penyelamatan bumi melalui youth of Arctic 2015 

Upaya Youth for Planet dalam mendukung Program Penyelamatan Bumi 
Melalui Youth of Arctic 2015 
Youth of Arctic 2015 merupakan program penyelamatan bumi yang muncul dari 
sebuah gerakan sosial yaitu, Youth for Planet. Terbentuk dalam rangka hari bumi 
(Earth Day), dengan mengajak para pemuda-pemudi dari seluruh dunia untuk 
melakukan pembelajaran edukasi tentang aspek ilmiah dan dampak perubahan iklim 
serta cara-cara mengatasinya. 

Ekspedisi 
Para peserta memulai ekspedisi mereka ke Kutub Utara dari Hamburg, Jerman, 
kemudian dilanjutkan ke Kangerlussuaq, Greenland, lalu menggunakan perahu boat 
untuk bisa menuju dataran es di Kutub Utara. Selama perjalanan dibutuhkan 
ketahanan tubuh yang prima, karena ekspedisi yang dilakukan bukan hanya di daratan 
es saja, tetapi juga menyusuri lautan es yang mencair. Ekspedisi ini dilakukan selama 
kurang lebih 2 minggu, yaitu 22 Juni - 2 Juli 2015 (sudah termasuk dengan Pre-
Training dan Pengarahan sebelumnya) dimana pada bulan tersebut suhu udara 
mengalami penurunan dalam rata-rata minus 24-29oC. 

Lima peserta dari berbagai negara seperti Indonesia, Jerman, dan Australia yang 
terpilih menjadi finalis Youth of Arctic 2015 ini telah melakukan perjalanan ke 
Arktik, Kutub Utara. Kelima peserta tersebut antara lain: 
a. Kevin Hendrawan (23) dari Indonesia, 
b. Nesha Ichida (20) dari Indonesia, 
c. Thomas King (19) dari Australia, 
d. Kalinda Palmer (18) dari Australia, 
e. Delphine Zacharias (17) dari Jerman. 

 
Mereka melakukan pengambilan gambar dan video tentang perubahan iklim di 
Arktik, Kutub Utara yang nantinya akan dipublikasi di sosial media dengan tujuan 
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untuk mengedukasi masyarakat khususnya para pemuda yang ada di seluruh dunia 
sadar akan bahayanya Global Warming. 

Program ini menghasilkan berbagai laporan melalui video dan tulisan-tulisan serta 
gambar yang langsung dibagikan ke dunia melalui situs jejaring (website) dan media 
sosial, seperti disitus resminya Youth for Planet yaitu www.youth4planet.com, yang 
berjudul “The Last Chance to Save The Earth”, dimana para pemuda-pemudi tersebut 
menceritakan kisah dan kegiatan yang mereka lakukan selama ekspedisi di Kutub 
Utara.  

Tidak hanya kisah perjalanan ekspedisi mereka di Kutub Utara, didalam video yang 
rencananya akan dikampanyekan ke seluruh dunia dengan menggunakan media sosial 
tersebut juga berisi tentang bagaimana cara pemuda-pemudi untuk mengurangi lima 
persen jejak karbon, yaitu: 

a. Mengurangi pemakaian plastik, karena butuh waktu 1000 tahun plastik biasa untuk 
bisa terurai.  

b. Kemudian menggunakan tas atau plastik ramah lingkungan, karena sekitar 7 
persen dari sampah plastik yang dibakar menghasilkan gas metan yang 20 sampai 
30 kali lebih berbahaya daripada karbon.  

c. Gunakan produk lokal, karena barang impor menghabiskan banyak bahan bakar 
dalam pengiriman. 

d. Memakai tempat minum seperti tumbler daripada membeli minuman yang 
berkemasan plastik. 

e. Dan hindari dalam menyisakan makanan, karena belum ada kesadaran masyarakat 
dalam memilah sampah-sampah organik dan anorganik. 
 

Selain mempublikasi hasil video dokumenter tentang perubahan iklim, para pemuda-
pemudi ini juga melakukan Mini Program yang telah dibuat oleh Youth for Planet 
sebelumnya dan dipandu oleh Profesor Jason Erick Box, yaitu seorang peneliti gletser 
yang ada di Greenland. Isi dari kegiatan Mini Program tersebut ialah mengharuskan 
para peserta ikut membantu profesor untuk menanam 2000 bibit pohon di sekitar 
kawasan hutan Nasarssuaq, yang nantinya pohon-pohon tersebut akan menghasilkan 
banyak oksigen untuk membantu mengurangi karbondioksida akibat efek rumah kaca 
yang dihasilkan dari matahari. 

Selama fotosintesis, pohon-pohon dan tanaman lainnya akan menyerap karbon 
dioksida dan melepaskan oksigen, sehingga ketika mereka tumbuh lebih banyak dan 
lama, mereka akan mengurangi tingkat karbon dioksida lebih banyak. Karbon 
dioksida ini disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil, kemudian asap 
kendaraan seperti mobil, proses manufaktur (proses perindustrian), dan aktivitas 
energi intensif lainnya. Hal ini juga sangat penting untuk menanam pohon karena 
mereka adalah habitat alami hewan dan burung di kawasan tersebut. 

Konservasi lingkungan yang dilakukan oleh peserta Youth for Planet disekitar 
wilayah Greenland tersebut dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi kehutanan dari 
Universitas Copenhagen yang juga mempunyai proyek serupa, yaitu penanaman 
15.000 pohon dalam rentang 10 hari. Mereka mampu menanam semua 2000 pohon 
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hanya dalam 5 hari. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena pekerjaan ini hanya 
dilakukan kurang lebih dari 20 orang termasuk para peserta Youth of Arctic, dengan 
harapan bisa mengurangi karbondioksida yang ada di atmosfer di planet bumi ini. 

Tidak hanya mengurangi karbon dioksida, program ini juga bertujuan untuk 
melindungi, memelihara, keanekaragaman hayati yang menjadi modal besar bagi 
kehidupan manusia agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas-batas 
terjaminnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.  

Beberapa manfaat dari Mini Program tersebut, yaitu: 
a.  Terjaganya kondisi alam dan lingkungan di Kutub Utara, karena kondisi alam di 

lingkungan Kutub Utara yang sudah mengalami perubahan karena Global 
Warming yang mengakibatkan banyaknya kerusakan habitat asli Kutub Utara, 
diperlukannya upaya serta pemuda dan pemerintah dalam mengkampanyekan hal - 
hal positif untuk lingkungan di Arktik Kutub Utara, 

b.  Terhindarnya dari bencana akibat perubahan alam, tepatnya yang terjadi di Arktik 
Kutub Utara, 

c.  Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, 
d. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan, 
e.  Mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, 
f.  Mampu memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan. 

 
Hasil akhir dari Youth of Arctic 2015 yaitu, para pemuda dari berbagai negara yang 
mengikuti kegiatan Youth of Arctic tersebut melakukan kampanye penyelamatan 
bumi dengan cara mempublikasikan hasil video mereka yang berjudul “The Last 
Chance to Save The Earth” ke dalam situs jaringan sosial yang telah disediakan oleh 
Youth for Planet. Di dalam video tersebut, mereka melakukan perjalanan ke Kutub 
Utara, mengeksplorasi pengetahuan, bertemu dengan ilmuan yang ada disana, 
berbincang langsung dengan penduduk lokal, mengenal lebih dekat hewan-hewan 
penghuni Kutub Utara dan proses pengambilan gambar dan membuat video 
dokumenter tentang perubahan iklim yang terjadi di Kutub Utara. 

Bukan hanya dipublikasi melalui media sosial, tapi video dokumenter yang berjudul 
“The Last Chance to Save The Earth di Kutub Utara yang menampilkan perjalanan 
para pemuda tersebut dalam ekspedisi tersebut akan diputar di arena Konferensi 
Perubahan Iklim COP21 Paris dan membawa pesan agar semua manusia memiliki 
kepedulian tentang perubahan iklim yang benar-benar terjadi dan mereka saksikan 
sendiri. Konferensi tersebut mendapat banyak respon positif dari berbagai masyarakat 
dunia yang juga mempunyai minat untuk mengurangi jejak karbon demi 
meminimalisir dampak global warming akibat perubahan iklim yang ada dibumi ini. 

Berbagai kisah petualangan mereka bukan hanya diunggah di media sosial tapi juga 
dijadikan tayangan program serial dokumenter televisi di berbagai Negara, seperti 
diserial televisi National Geographic Channel. Di samping memberi pengalaman 
langsung, hal ini juga sebagai cara mereka menyuarakan kepedulian kepada bumi. 

Selain terbentuk dalam rangka hari bumi (Earth Day), Youth for Planet sendiri 
merupakan gerakan sosial yang muncul karena kurang efektifnya kebijakan-kebijakan 
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tentang perubahan iklim yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya seperti 
PBB yang mengeluarkan United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) dengan kebijakannya yaitu Protocol Kyoto. Meskipun mencakup global, 
namun kebijakan ini masih kurang efektif dikalangan masyarakat dunia untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi dibumi. Oleh karena itu Youth for 
Planet berupaya membuat kampanye melalui video dokumenter tentang perubahan 
iklim dengan menggunakan media sosial, serta mengajak para pemuda yang ada 
diseluruh dunia untuk ikut menyampaikan aspirasi dan suara mereka tentang 
kepeduliannya terhadap perubahan iklim. Upaya ini sangat efektif untuk 
menyampaikan kampanye tersebut keseluruh dunia karena dengan bantuan media 
sosial, siapapun bisa mendapat informasi dimana saja. Terlebih para pemuda 
diseluruh dunia sekarang lebih sering menggunakan media sosial untuk mendapatkan 
berbagai infomasi. 

Berdasarkan dari bentuk-bentuk gerakan sosial (social movement), Youth For Planet 
termasuk pada Alternative Social Movement, yang merupakan gerakan untuk merubah 
sebagian perilaku perorangan. Dengan menggunakan kampanye tentang perubahan 
iklim yang terjadi di Kutub Utara diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat 
agar peduli dengan lingkungan. 

Meskipun upaya ini telah berhasil membuat kampanye tentang perubahan iklim yang 
terjadi di Kutub Utara, terdapat beberapa kelemahan pada gerakan sosial ini, seperti 
kurangnya dukungan dari pemerintah yang ada di sekitar wilayah Kutub Utara. 
Kemudian kurangnya regulasi maupun perundang-undangan yang mendukung, 
mengajak, serta bersifat memaksa masyarakat untuk hidup ramah lingkungan (Green 
Living). Oleh karena itu gerakan sosial ini hanya menjadi sebatas kampanye yang 
menyuarakan pendapat para pemuda yang memiliki antusias dan kepeduliannya 
terhadap lingkungan. 

Kemudian kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh Youth for Planet ialah 
dengan melakukan mini program, dimana program tersebut mengharuskan para 
peserta untuk menanam 2000 bibit pohon di sekitar wilayah Greenland, yang nantinya 
jika bibit pohon tersebut telah tumbuh bisa menghasilkan banyak oksigen dan 
mengurangi karbondioksida akibat pemanasan global. 

Kesimpulan 
Di awal programnya, Youth for Planet mengeluarkan Youth of Arctic sebagai upaya 
penyelamatan di Kutub Utara dalam rangka Earth Day (Hari Bumi) pada tanggal 22 
April 2015. Youth of Arctic merupakan salah satu program kampanye penyelamatan 
bumi yang berkelanjutan, dilakukan oleh anak muda dengan memanfaatkan kemajuan 
dunia digital dan teknologi multimedia sehingga pemuda pemuda yang mengikuti 
ekspedisi mampu memberikan gambaran secara langsung kehidupan atas perubahan 
iklim dan mampu menemukan solusi serta melakukan kampanye mengenai isu 
lingkungan. 

Upaya Youth for Planet dalam mendukung program Youth of Arctic 2015 dengan cara 
melakukan perjalanan ekspedisi dan mengkampanyekan hasil dokumentasi tersebut 
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melaui lewat saluran digital dan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, 
dan sebagainya. Program Youth of Arctic menghasilkan berbagai laporan melalui 
video dan tulisan-tulisan serta gambar yang langsung di bagikan ke dunia melalui 
situs jejaring (website) dan media sosial, seperti dalam situs resminya yaitu 
www.youth4planet.com dengan judul “The Last Chance to Save The Earth”, dimana 
para pemuda-pemudi menceritakan berbagai kisah dan kegiatan yang mereka lakukan 
selama ekspedisi di Kutub Utara. 
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