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EARTH HOUR: Lebih dari sekadar mematikan lampu 
  
Jakarta, 27 Februari 2013: Earth Hour, gerakan lingkungan terbesar di dunia kembali meluncurkan 

kampanye tahun 2013 berdasarkan keberhasilan yang telah dicapai tahun 2012. 
 
Andy Ridley, CEO dan Co-Founder Earth Hour menyatakan secara global bahwa Earth Hour akan 
berlangsung pada hari Sabtu, 23 Maret, mulai pukul 20.30 – 21.30.  
 
“Earth Hour selalu menjadi lebih dari sebuah kampanye matikan lampu, dan sampai sekarang kami telah 
menyaksikan banyak sekali aksi lingkungan yang luar biasa, yang sejalan dengan target jangka panjang 
kami,” jelas Ridley. 
 
“Desember lalu, Parlemen Rusia mengeluarkan sebuah peraturan perundangan yang telah lama ditunggu-
tunggu terkait perlindungan laut terhadap polusi tumpahan minyak setelah 120.000 suara warga Rusia 
diajukan kepada pemerintah selama kampanye I Will If You Will di Earth Hour 2012,” lanjutnya.  
 
Mengikuti kesuksesan besar ini, tim Earth Hour di WWF Rusia menargetkan bahwa pada 2013 mereka 
berharap untuk mendapatkan 100.000 tanda tangan warga Rusia untuk mendukung dikeluarkannya 
peraturan perundangan terkait kehutanan. Jika berhasil, peraturan ini akan menghentikan industri 
penebangan di area seluas dua kali negara Perancis, dimana area ini mencakup kawasan lindung seluas 
18% total hutan di negara itu.  

 
Di Afrika, program pertama Earth Hour Forest muncul Uganda: langkah pertama dalam 6.000 hektar 
penggundulan hutan yang muncul di negara itu setiap bulannya. WWF Uganda mengidentifikasikan kurang 
lebih 2.700 hektar lahan terdegradasi yang akan ditanami setidaknya 500.000 pohon jenis lokal sebagai 
bagian dari kampanye Earth Hour 2013. 

 
Festus Mogae, mantan presiden Botswana membuat 4 tahun komitmen untuk menanam satu juta pohon 
lokal sebagai bagian dari tantangan “I Will If You Will”, dimulai dengan menanam 100.000 pohon di lahan 
terdegradasi Goodhope, Botswana Selatan.  
 
Di Amerika Latin, persiapan Earth Hour atau dalam bahasa Spanyol “La Hora Del Planeta” Earth Hour 
Argentina berjalan baik. WWF berafiliasi dengan Fundación Vida Silvestre Argentina memobilisasi ribuan 
peserta untuk mendukung dikeluarkannya undang-undang senat yang membuat Bano Burwood menjadi 
kawasan lindung laut atau Marine Protected Area (MPA) terbesar di Negara tersebut. 

 
Jika undang-undang senat ini berhasil dikeluarkan, 3,4 juta hektar MPA akan mendapatkan perlindungan 
dari Zona Ekonomi Eksklusif Argentina, dari 1% ke 4%. 

 
Earth Hour di Heart of Borneo (HoB) 
 
Di HoB, Earth Hour meminta pendukungnya di seluruh penjuru bumi untuk mendukung kampanye online - 
Berikan suara Anda untuk Menyelamatkan HoB (Add your voice to save HoB) - dalam rangka memberikan 
dukungan kepada pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk terus melindungi HoB, 22 
juta hektar hutan alam dan satu dari sejumlah hutan terluas yang masih tersisa di Asia.  
 
Aksi global ini tidak hanya untuk menyelamatkan bumi dari potensi kerusakan akibat emisi polusi karbon 
yang luar biasa, tetapi juga mendukung pelestarian 6% dari keanekaragaman hayati global dan habitat 
bagi ribuan spesies, termasuk satwa langka seperti orangutan, gajah kerdil Borneo, badak dan macan 
dahan.  

http://apps.facebook.com/savehob
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Leader WWF Heart of Borneo Global Initiative, Dr Tom Maddox mendorong agar gerakan Earth Hour dapat 
menyorot inisiatif Heart of Borneo yang dilakukan oleh WWF kepada dunia.  
 
"Earth Hour bukan sekedar mematikan lampu. Tetapi juga menciptakan kesadartahuan global tentang 
bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mendukung penyelamatan planet kita dan mendorong pemerintah 
serta sektor swasta untuk melakukan hal-hal yang tepat. Memang tidak perlu pesimis dan putus asa untuk 
Borneo, untuk keanekaragaman hayati yang dimilikinya, satwa liar yang unik serta budaya masyarakat 
adatnya. Borneo bisa diselamatkan, tetapi kita perlu melakukan aksi kita sekarang dan dukungan publik 
merupakan kunci agar baik pemerintah maupun sektor swasta dapat menegakkan janji mereka untuk 
mewujudkan masa depan ekonomi hijau," kata Dr Maddox.  
 
Setelah kantor Earth Hour pindah ke Singapura, tim Earth Hour global mengamati pergerakan kampanye 
yang super cepat di seluruh dunia, terutama aksi dari Asia. “Ini Aksiku! Mana Aksimu?” – inisiatif I Will If 
You Will dalam bahasa Indonesia – memimpin kampanye revolusioner lewat twitter untuk memobilisasi 30 
kota di Indonesia untuk partisipasi dalam aksi perubahan gaya hidup hemat energi lebih dari sekadar 
mematikan lampu selama 1 jam. 
 
“Lewat slogan ‘Ini Aksiku! Mana Aksimu?’, Earth Hour di Indonesia berhasil mengajak ribuan orang untuk 
memulai aksi hemat energi yang mungkin belum pernah mereka lakukan sebelumnya,” jelas Verena 
Puspawardani, Koordinator Kampanye, Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia.  
 
Di Amerika Serikat, hampir 35.000 Pramuka perempuan mengambil bagian dalam Earth Hour tahun lalu 
melalui Program Hemat Energi dan memasang 132,1411 lampu hemat energi di seluruh negeri. Dampak 
mengejutkannya: 34 ribu ton emisi CO2 dihemat, atau setara dengan penyerapan lebih dari 7.000 phon per 
tahun. 
 
“Kedua keberhasilan tersebut adalah bukti kekuatan aksi kolektif dan potensi kemenangan di masa datang, 
yang digerakkan oleh jutaan orang di bawah bendera Earth Hour,” ujar Ridley.  
 
Aksi publik dalam gerakan Earth Hour juga menyemangati dua voluntir dari Libya, Muhammed Nattah dan 
Muhammad Bugashata. Dengan bantuan pramuka, mereka berhasil memelopori gerakan lingkungan 
perdana di negara mereka pasca perang sipil.  
 
“Saya sudah ingin bergabung di tahun 2011, tapi tidak punya pilihan karena kota tempat tinggal dilanda 
peperangan,” ungkap Nattah. 
 
“Tahun ini kami berhasil mengajak dua sampai lima kota untuk bergabung di Earth Hour, bekerja sama 
dengan beberapa lembaga, dan menjadi bagian dalam tantangan ‘I Will If You Will’,” jelas Bugashata. 

 
Ridley percaya bahwa aksi publik yang masif dalam kampanye Earth Hour dan semangat “pasti bisa” 
dalam memobilisasi pendukung adalah titik-titik penting yang dapat menghindarkan kita dari ancaman 
masa depan yang tidak berkelanjutan. 
 
Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari semua bangsa di seluruh dunia, adalah darah bagi 
komunitas global Earth Hour yang saling terhubung. Melewati sekian panjang periode kampanye, jika kita 
percaya pada sesuatu, kita bisa mencapai hal-hal menakjubkan yang awalnya kita pikir tidak mungkin 
diraih. Ini bukan cuma cerita unik. Ini sudah terjadi di seluruh dunia,” tutup Ridley. 

 
Sejak tahun 2007 ketika 2,2 juta orang ikut serta dalam Earth Hour pertama di Sydney, Australia, Earth 
Hour menjadi gerakan bersama di lebih dari 7.000 kota di 152 negara dengan ratusan juta peserta di tujuh 
benua. 
 
Earth Hour bukan hanya kampanye yang acaranya dirayakan tahunan, tapi gerakan terus menerus yang 
memicu aksi nyata dalam mengubah keberlangsungan hidup kita di bumi.  

 
Earth Hour akan berlangsung pada Hari Sabtu 23 Maret pukul 20.30 – 21.30 
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Earth Hour 2013 Official Video at www.ehour.me/2013ViD 

Foto  http://ehour.me/WmbuK8 atau http://earthhour.org/media-centre/images 

Video footage event Earth Hour 2013 akan dapat diakses di http://www.earthhour.org/media-

centre/videos 

 
Kontak Media: 

Benjamin Vozzo, Earth Hour Global E: benjamin@earthhour.orgPh: +65 8223 1728  
MaiTatoy, Earth Hour Global E: mai@earthhour.orgPh: +65 9017 7411  
 
To join the global community head to: 

 Earth Hourwww.earthhour.org 
 Facebookwww.facebook.com/earthhour 
 Twitterwww.twitter.com/earthhour 
 YouTubewww.YouTube.com/EarthHour 
 Google+http://plus.google.com/+EarthHour 
 Instagramhttp://instagram.com/earthhourofficial 

 
Tentang Earth Hour  
Earth Hour adalah salah salah satu kampanye global WWF, organisasi konservasi terbesar di dunia, yang mengajak individu, 
komunitas, praktisi bisnis, dan pemerintahan di seluruh dunia untuk turut peduli terhadap perubahan iklim yang disebabkan 
oleh aktivitas manusia, dengan cara melakukan hal sederhana namun akan memberi dampak luar biasa jika dijadikan gaya 
hidup: mematikan lampu dan peralatan elektronik yang sedang tidak dipakai selama 1 jam, pada setiap hari Sabtu di minggu ke-
3 bulan Maret setiap tahunnya. Pertama kali dilakukan tahun 2007 di Sidney, Australia, dan dilakukan mulai tahun 2009 di 
Indonesia.  
 
Tentang Heart of Borneo 
Heart of Borneo (HoB), sebuah jantung kehidupan di Kalimantan, satu-satunya tempat yang tersisa di Asia Tenggara, 
membentang melintasi batas Indonesia, Malaysia dan Brunei serta menjangkau hingga kaki bukit dan dataran rendah yang 
secara ekologis terkait dimana hutan masih dapat dikonservasi dalam skala yang sangat luas. Hutan hujan seluas 220,000 
kilometer persegi yang saling terhubung, terdiri dari jaringan kawasan konservasi dan kawasan budidaya yang dikelola 
secara berkelanjutan, untuk memastikan perlindungan serta pengawetan keanekaragaman hayati dan sumber air bagi 
kemaslahatan para pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional. 
 
Program Heart of Borneo bertujuan untuk membantu pemerintah tiga negara di Borneo (Brunei, Indonesia dan Malaysia) 
dalam rangka melestarikan kawasan ini melalui jejaring kawasan lindung, hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan 
melalui kerjasama internasional yang dipandu oleh pemerintah tiga negara tersebut.  
Untuk informasi selengkapnya, www.panda.org/heartofborneo 
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