
 

  Zine Vol. 13 1

  



 

  Zine Vol. 13 2

 

 

 

 

 

 

Perubahan iklim (climate 
change) menurut United  States  
Global  Climate  Change Programme  
(dalam Okoli  &  Ifeakor,  2014) 
mendefinisikan sebagai reaksi eks-
trem  fenomena  cuaca  yang  men-
ciptakan dampak negatif pada sum-
ber daya pertanian, sumber  daya  
air,  kesehatan  manusia,  penipisan 
lapisan ozon, vegetasi dan tanah, 
yang menyebabkan peningkatan 
dua kali lipat dari konsentrasi 
karbondioksida dalam ekosistem. 
Perubahan iklim merupakan kon-
disi yang muncul atas dampak 
pemanasan global yang berpeng-
aruh terhadap berbagai aspek kehi-
dupan, terutama kelestarian ling-
kungan. Kelestarian lingkungan 
yang terancam tidak hanya pada 
suatu wilayah saja, namun berpeng-
aruh pada skala global.  

Direktorat Jenderal Pengen-
dalian Perubahan Iklim (Ditjenppi) 
Kementerian Lingkungan Hidup 
(2017) mengatakan bahwa ancaman 
akan perubahan iklim memiliki 
dampak yang nyata serta mem- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
berikan efek merusak dan berimbas 
pada kondisi air, habitat, hutan, 
kesehatan, pertanian dan pesisir.  

Perlu adanya langkah-langkah 
konkret dari semua pihak untuk 
menyikapi adanya perubahan iklim 
yang terjadi. Beberapa cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan pendekatan struktur 
sosial dan organisasi sosial pada 
unsur modal sosial. Struktur sosial 
meliputi interaksi, kewajiban, dan 
sanksi sosial. Dalam perspektif 
struktur sosial, masing-masing ang-
gota masyarakat dapat berinteraksi 
dan bekerja sama dengan masyarakat 
lain untuk mengatasi dampak 
perubahan iklim. Dengan tidak sering 
menggunakan kendaraan bermotor, 

Peran Modal Sosial 
dalam 

Menyikapi Perubahan Iklim 
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menghemat kertas dan tisu, serta 
menanam pohon merupakan 
langkah sederhana yang dapat 
dilakukan secara bersamaan oleh 
anggota masyarakat guna 
menyikapi perubahan iklim. Selain 
itu, perlu diterapkan sanksi tegas 
terhadap perilaku anggota 
masyarakat yang berpotensi 
merusak lingkungan dan mem-
percepat perubahan iklim. Sanksi 
tersebut dapat berupa teguran, 
pernyataan tertulis, denda, bahkan 
pidana. Untuk merubah masyarakat 

sadar akan dampak perubahan iklim 
tentu membutuhkan waktu yang 
lama. Maka dari itu kita sebagai 
agent of change sudah sepatutnya 
memberikan contoh dan 
menyebarluaskan langkah-langkah 
konkret semua pihak untuk me-
nyikapi adanya perubahan iklim 
lewat sosial media kita. Tujuan yang 
diharapkan adalah tercapainya 
keseimbangan lingkungan dan iklim 
yang stabil atas peran seluruh 
komponen organisasi sosial. 
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Anomali Normal 
 

Tahu apa arti judul di atas? 
Tahu mengapa hari semakin panas? 

Karna ulah merusak dibiasakan 
Karna bumi kita sudah tak tahan 

 
Habitat satwa mulai terkikis 

Kawanannya pun ikut menipis 
Asap tebal telah menguar 

Menutup arah jalan keluar 
 

Itulah hasil dari polah kita 
Berperilaku tak pernah dikira 

Anomali normal sesuai namanya 
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Perubahan iklim atau dalam 
istilah awamnya disebut dengan 
fenomena pemanasan global yang 
memiliki arti suatu keadaan yang 
dapat mempengaruhi sendi-sendi 
kehidupan manusia. Direktorat Jen-
deral Pengendalian Perubahan 
Iklim Kementerian Lingkungan 

Hidup (2017) mengatakan bahwa 
perubahan iklim bisa mengancam 
dan memberikan dampak yang meru-
gikan serta bisa berimbas pada 
lingkungan alam dan kesehatan, di 
mana hal ini menjadi permasalahan 
serius bila tidak secepatnya di-
tangani.  

Implementasi Mitigasi Perubahan Iklim sebagai Upaya 
Pengentasan Kemiskinan Penduduk Indonesia 2030 
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Berkaitan dengan perubahan 
iklim yang disebabkan oleh ru-
saknya fungsi hutan atau meni-
pisnya lapisan ozon di atmosfer 
bumi, ternyata terdapat keterkaitan 
dengan meningkatnya angka kemis-
kinan di Indonesia. Selama ini, 
dampak yang kerap tersorot adalah 
dari aspek lingkungan saja, karena 
iklim hanya dilihat dari sudut 
pandang ma-
salah lingkung-
an. Sementara 
kemiskinan di-
pandang se-
bagai perma-
salahan sosial 
ekonomi. Di-
lansir dari Ha-
rian Kompas 
(2019)  menurut 
FAO, diprediksi 
tahun 2030 
orang miskin 
akan menambah 
mencapai 100  
juta akibat 
perubahan iklim dan harga pangan 
meningkat menjadi 12 persen, 
padahal pengeluaran orang miskin 
untuk pangan menyentuh 60 
persen. Sungguh dampak yang 
mengerikan, terlebih lagi Indonesia 
termasuk negara berkembang di 
mana umumnya bergantung pada 
sektor yang paling peka terhadap 
gejolak perubahan iklim, yaitu 
pertanian, peternakan dan 
perikanan (Wardojo, dkk, 2019). 

Pemerintah dalam rangka 
menanggulangi potensi-potensi yang 
dikhawatirkanakan akan timbul di 
kemudian hari maka mengimbau 
masyarakat melakukan mitigasi 
perubahan iklim. Beberapa upaya 
praktis yang bisa dilakukan untuk 
melakukan mitigasi agar laju 
perubahan iklim dapat diminimalisir 
yaitu dengan menanam pohon dan 

mengurangi pe-
nggunaan energi 
listrik. Bilamana 
kedua hal ter-
sebut mampu di-
terapkan secara 
bertahap dan 
konsisten, pada 
2030 Indonesia 
diharapkan da-
pat memini-
malisir dampak 
kemiskinan yang 
ditimbulkan oleh 
perubahan iklim. 

Perubahan 
iklim memang 

suatu fenomena yang bisa terjadi dan 
tidak dapat dihindari. Namun, paling 
tidak semua masyarakat berupaya 
untuk bisa meminimalisir dampak 
yang akan muncul di kemudian hari, 
contohnya seperti kemiskinan. 
Masyarakat harus menyadari bahwa 
kita masih membutuhkan bumi 
dengan kondisi alam yang sehat 
untuk bertahan hidup. Inilah 
merupakan wujud nyata dari suatu 
pembuktian.

  

Ilustrasi: Shafa 
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Monster Api  
Cerpen 

Oleh: Ratri Asmaya 
 

Nayara menyusuri lorong 
perumahan padat penduduk, me-
langkah menuju salah satu rumah 
yang menjadi tempat tinggalnya 
selama lima tahun terakhir. Di 
sepanjang perjalanannya menuju 
rumah, ia tak berhenti mengibaskan 
tangannya mencoba untuk 
menghilangkan udara panas yang 
dirasakannya. Padahal sudah men-
jelang malam. Namun, udaranya 
masih tetap panas saja. Nayara 
merasa seperti tinggal di neraka, 
karena ulah mereka yang tidak mau 

menjaga lingkungan semenjak tiga 
tahun terakhir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanaman dan bunga yang dulu 

ada di setiap teras rumah kini hilang, 
bahkan taman besar yang dulu 
banyak pepohonan dan memberikan 

Ilustrasi: Dyah 
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kesejukan, kini dibiarkan rusak. 
Mengakibatkan pemanasan global 
semakin memburuk saja. Nayara 
sudah beberapa kali mencoba 
mengajak tetangganya untuk me-
nanam kembali tanaman di setiap 
rumah. Namun, Nayara selalu 
mendapat penolakan. Mereka ber-
geming dan menganggap Nayara 
angin lalu.  

Nayara bernapas lega ketika ia 
sampai di rumahnya, ia akhirnya 
bisa merasakan sejuk ketika masuk 
ke dalam rumah. Setelah selesai 

membersihkan diri, Nayara 
mengambil sebotol air mineral dan 
berjalan menuju balkon. Ia mem-
perhatikan tanaman dan juga bunga 
yang ia tanam, lalu menghela 
napasnya. "Andai saja udara panas 
itu bisa berubah menjadi monster api 
dan menghukum mereka semua yang 
tidak mau memperdulikan ling-
kungan," ucap Nayara sembari 
meneguk minumannya. 

Wushhh….. Seketika muncul 
bola api besar yang membakar 
beberapa rumah. 
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