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PERKEMBANGAN umat manusia tidak terlepas dari hubungannya dengan alam. Alam 
terbentang menjadi guru. Alam menjadi sumber inspirasi yang selalu memberi. Bukankah 
hantaran hasil bumi termasuk lautnya kita nikmati, dan buaian anginnya memanjakan? 
Bukankah yang terkecil yakni semut mencontohkan cara kerja yang ideal bila kita ingin menuai 
kenikmatan saat tiba musim paceklik? Begitulah bumi kita acap kali diakrabkan dengan 
panggilan "Mother Nature", figur lbu yang mengayomi dan sudah sepatutnya disayang serta 
menjadikan berbagai di dalamnya bagian dari keluarga besar kita. 

Berbagai pemberitaan telah menyimpulkan bahwa bumi kita tidak sedang baik-baik saja. la 
sedang bergulat dengan berbagai tantangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai 
keluarga mampu membantu anggota keluarga kita? 

Manusia disebut memiliki akal dan budi karena suatu sebab: akal tanpa budi pekerti melihat 
aspek pemanfaatan, sementara budi pekerti tan pa akal bagai mobil yang masuk ke jalan buntu. 
Akal budi menyeimbangkan nurani dengan intelektual. 

Dari buahnya pohon dikenal, dari aromanya bunga dikenal, dari jejaknya hewan dikenal. 
Sementara, manusia dikenal (dan kemudian dikenang) dari kiprahnya; bagaimana ia hidup; 
bagaimana ia berdampak; bagaimana ia memilih, bahkan ketika memilih untuk tidak memilih. 
Begitulah manusia sebagai empunya akal dan budi diberikan "kemewahan" menjadi wali dari 
alam dan segala isinya karena setidaknya ia yang diberkahi suara. 

Dengan suara, manusia berkomunikasi satu sama lain melalui lantunan merdu atau sendu. 
Melalui pekik yang menggelegar atau bisikan yang halus. Bahkan suara tidak harus hadir dalam 
bunyian - suara adalah pesan dan pesan adalah suara. Dengan penyampaian yang tepat, "suara" 
mampu memengaruhi. Suara adalah kekuatan yang mampu mengajak keterlibatan dalam 
kebaikan. 

Kabar baiknya? Semua orang punya suara. Begitulah #Weaver Edisi Enam dengan tema 
Environmental Action ini ingin bercerita sudut pandang mereka yang menggunakan suaranya 
untuk kebaikan. Menariknya, mereka yang bersuara pun hadir dari berbagai latar belakang, 
tidak ada dinding yang membatasi. Bisa tua, bisa muda. Mereka yang memilih untuk 
berkontribusi karena itulah bagian dari rasa sayang mereka untuk keluarga: kita semua. 

Dalam hal optimisme, kita dapat mencontoh matahari. Walau akan tiba malam, kenyataannya ia 
tetap terbit setiap pagi dan memberikan kehidupan. Begitulah kita dapat memupuk semangat 
positif dalam keseharian kita, karena berkontribusi sebetulnya dimulai dari hal-hal kecil! 
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elakangan ini, cuaca sering mendung. Terkadang hanya mendung, 
terkadang turun hujan. Di tempat kami tinggal, biasanya mendung 
yang disertai hujan, mengguyur mulai dari sore hingga malam hari. 

Cuaca seperti ini biasanya membuat kafe dan kedai-kedai kopi laris. 
Sebab sembari menunggu hujan yang menyulitkan beberapa orang 
untuk pulang, kafe menjadi tempat untuk menghabiskan waktu 
bersama teman, menjadi tempat membaca, bekerja, menulis, 
merenung, sambil ditemani lantunan musik-musik ringan, cokelat 
atau kopi hangat dan pastinya, hujan. Petang itu saat hendak 
pulang, kami terjebak hujan. Alih-alih berteduh, kami singgah ke se-

buah restoran-semi-kafe untuk mencari 

makan. Mayoritas makanan yang tersedia di 

sana adalah makanan Jepang. Kami pun 

memesan kari dan teh panas. Bisa 

teman-teman bayangkan nikmatnya 

menyantap kari yang masih panas di tengah 

dinginnya hari. Ditemani pula dengan 

Lantunan musik yang Lembut, suasana yang 

nyaman semakin menambah gairah untuk 

makan. Seusai makan, hujan masih belum 

reda. Kami menunggu sambil menyelesaikan 

pekerjaan dari kantor. Selang beberapa menit 

kemudian, sekelompok Lelaki datang dan 

duduk tidak jauh dari meja kami. 

Ada tiga orang Lelaki yang kami tebak 

masih berusia dewasa muda. Terdengar dari 

pembicaraan mereka, sepertinya mereka 

sudah berteman sejak Lama dan dari 

pembicaraannya, bisa kami tebak bahwa 

mereka bertiga baru memulai kehidupan 

rumah tangga masing-masing. Awalnya, topik 

pembicaraan awal mereka tidak jauh-jauh 

dari bisnis, finansial, suka duka berkeluarga, 

sesekali membicarakan kehidupan 

teman-teman mereka. Sampailah pada saat 

mereka bercerita tentang pengalaman yang 

mengubah diri mereka. 

Salah satu dari mereka, sebutlah 

namanya "A," terdengar begitu bersemangat 

menceritakan pengalamannya. A 

menceritakan bagaimana ia menjalankan 

sebuah usaha yang mampu mencukupi 

kebutuhan keluarga kecilnya. Usaha itu terus 

ia jalankan hingga A mu Lai merasakan dampak 

sosial yang positif dari usahanya. A berhasil 

membantu hidup orang Lain melalui usahanya. 

"Ada hal yang 'nggak bisa dibeli dengan 

uang: kebahagiaan buat orang Lain. Gue sadar 

ban get sekarang ada hal-hal yang gue Lakuin 
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bisa ngubah hid up orang jadi Lebih baik. Apa 

yang gue Lakuin yang bermanfaat buat orang 

Lain, itu udah cukup buat gue." 

Pembicaraan itu kemudian berlanjut 

dengan obrolan teknis seputar usaha yang A 

jalankan. Kedua temannya pun juga ikut 

berbagi pengalaman baik dalam menjalankan 

usaha maupun pekerjaan yang sedang 

diemban saat ini. Kami, yang saat itu sedang 

bekerja di depan Laptop masing-masing saling 

menatap. A memberikan kami inspirasi, 

setidaknya untuk menuliskan cerita ini dan 

menyampaikannya kepada teman-teman yang 

sedang membaca tulisan ini. A juga seakan 

memberikan justifikasi bahwa bahagia itu 

cukup sederhana, bukan? Dengan menjadi 

sumber kebahagiaan bagi orang yang ada di 

sekitar kita saja rasanya sudah mendapatkan 

sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. 

Kita bisa sepakat bahwa untuk 

mewujudkannya, kita dapat mulai dari hal 

kecil yang bisa kita Lakukan yang dapat 

membahagiakan orang Lain. Pada praktiknya, 

ada banyak sekali orang-orang di Luar sana 

yang sudah melakukan hal sederhana untuk 

kepentingan orang banyak. Bahkan untuk 

kita, tanpa kita sadari sepenuhnya. T idak 

hanya untuk orang, sekarang sudah mulai 

banyak orang-orang yang menginisiasi 

gerakan untuk peduli terhadap Lingkungan 

sekitar, termasuk hewan dan biota hidupnya. 

Memang acap kali Luput di pikiran kita 

bahwa bukan hanya manusia saja yang 

menumpang hidup dan melangsungkan 

kehidupan untuk bertahan di bumi ini. Masih 

ada hewan, tumbuhan, dan organisme Lain 

yang harus kita perhatikan, tidak kurang dan 

tidak Lebih. Mereka juga menikmati apa yang 

dinikmati oleh manusia, membutuhkan 

tempat untuk bermukim, makanan untuk 

hidup, dan Lingkungan yang bersih untuk 

bertahan. Menyadari hal ini, ada baiknya kita 

sadar bahwa kita seharusnya tidak hanya 

berempati kepada sesama manusia, namun 

juga kepada kesejahteraan seluruh makhluk 

hidup, tanpa pandang bulu. 

MEMANG sudah ada banyak gerakan yang 

menyuarakan hal yang sama. Bahkan dari 

Indonesia sendiri, sud ah banyak 

aktivis-aktivis sosial yang menyerukan 

gerakannya baik pada Lingkungan terdekat 

hingga kancah global. Beberapa dari kita 

mungkin sudah kenal dengan sosok kakak 

beradik Melati dan Isabel Wijsen, aktivis 

Lingkungan asal Bali yang mendunia dengan 

gerakan bebas plastik mereka, Bye Bye 

Plastic Bags (BBPB). Jika ada dari 

teman-teman yang mungkin belum familiar 

dengan cerita Melati dan Isabel dapat melihat 

video TEDx mereka: It's About Time We Start 

Listening, Acting & Changing. 

Mereka memulai BBPB di tahun 2015. 

Saat itu usia Melati masih 12 tahun dan Isabel, 

10 tahun. lmpian mereka berdua saat itu 

hanya satu: agar satu pulau Bali tidak meng

gunakan plastik Lagi di masa depan. Kita 

sepakat bahwa usia mereka masih sangat 

muda untuk mewujudkan tujuan yang mulia 

ini. Lantas, apa yang membuat mereka ingin 

merealisasikan gerakan ini di usia yang belia? 

Bukankah masih ada banyak sekali yang harus 

mereka pelajari sebelum memulai melakukan 

sesuatu yang besar? Benar. Namun coba kita 

tilik dari sudut pandang yang berbeda; 

mereka mulai dari sebuah pertanyaan yang 

sederhana: "What can we do as kid?" 

BUNGA YANG SEMERBAK Melati dan Isabel beserta timnya melakukan bersih-bersih di 
dalam salah satu acara yang mereka gagas. Mereka hidup sesuai namanya - Melati terkenal 
sebagai bung a yang ha rum, sementara Isabel artinya humanis. FOTO: BYE BYE PLASTIC BAGS 
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"Kami tidak mau menunggu kami sudah 
selesai sekolah atau dewasa. Kami ingin mulai 
sekarang," tekad Melati dan Isabel. Mulai 
dari langkah yang kecil, sebuah prinsip yang 
universal untuk hal apapun. Bukan tentang 
sudah seberapa dalam keilmuan mereka, 
namun tentang tekad, komitmen, dan kerja 
keras. Modal ini pun membuat mereka 
senantiasa belajar. Learning by doing, 

prinsipnya. 
Melati dan Isabel telah menjadi inspirasi 

bagi banyak aktivis muda lainnya untuk 
melakukan hal yang sama di daerahnya 
masing-masing. Saat ini Bye Bye Plastic Bags 
sudah memiliki 30 orang tim inti di Bali. Mulai 
dari anak berusia 9 tahun hingga mahasiswa. 
Mereka telah bekerja sama dengan 40 LSM 
dan massa sebanyak 20.000 orang yang hadir 
pada aksi lapangan BBPB. 

Bergerak dalam isu yang sama namun 
fokus yang berbeda, Felix Finkbeiner, aktivis 
lingkungan asal Jerman juga telah 
menginisiasi aksi tanam pohon sejak tahun 
2007. Felix yang saat itu masih berusia 9 tahun 

telah membuktikan bahwa pad a 
kenyataannya, semua orang bisa menjadi 
climate leader,jika ia berkenan. Memulai dari 
usia muda adalah kesamaan Felix dan kakak 
beradik Wijsen. Felix, dengan gerakan 
Plant-for-the-Planet nya telah 
mempekerjakan 130 orang di seluruh dunia 
dan telah mengedukasi lebih dari 81.000 
anak-anak dan remaja di 73 negara. 

"Sebagai anak-anak, kami tahu bahwa 
orang dewasa peka terhadap persoalan ini dan 
mereka sudah memiliki solusinya. Namun 
yang tidak kami ketahui adalah mengapa aksi 
penanggulangannya tidak banyak?" tutur 
Felix yang kemudian membuat sebuah 
kampanye "Stop Talking, Start Planting." 
Saat itu, Felix baru berusia 10 tahun. 
Kampanye Stop Talking, Start Planting 
membantu menyebarkan ide, memobilisasi 
selebriti politik, budaya, dan artistik untuk 
mendukung gerakan menanam pohon. Tahun 
2011 sudah lebih dari 1 2  miliar pohon yang 
ditanam di seluruh dunia, dengan dukungan 
dari pemerintah, bisnis, individu dan 
masyarakat sipil. Saat ini, Plant-for-the-Pla
net menyumbang 15,2 miliar bibit pohon di 

WEAVER• Maret 2020 

193 negara. 
Kami sendiri memang belum pernah 

bertemu baik dengan Melati dan Isabel 
maupun dengan Felix. Namun kami percaya 
cerita mereka telah menginspirasi banyak 
orang untuk melakukan hal yang sama. Baru 
pekan lalu kami bertemu dengan Mas Bim, 
pegiat komunitas pecinta kucing kawasan 

Jabodetabek. Mas Bim yang memiliki nama 
asli Wahyu Winono memulai inisiatif Cat 
Lovers in the World (CLOW) pada tahun 2016. 
Sebelum CLOW berdiri, Mas Bim sudah 
melakukan hal sederhana bagi kucing-kucing 
di sekitarnya, setiap ia pulang kerja, ia 
memberikan makan untuk kucing-kucing di 
jalanan. Hal ini sudah menjadi kebiasaannya 
sejak lulus SMA. 

Kebiasaan ini ternyata memberikan 
pembelajaran tersendiri untuk Mas Bim. la 
tersadar bahwa di sekitarnya ada banyak 
sekali kucing yang bernasib kurang 
beruntung. Mulai dari kucing yang cacat, 
tertabrak, terbuang, bahkan disiksa oleh 
oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai 
pecinta kucing, hal ini menjadi perhatian 
tersendiri bagi Mas Bim. la pun mulai 
memikirkan apa hal yang dapat ia lakukan 
untuk kucing-kucing ini. ltulah awal mula 
lahirnya CLOW. 

Memang di awal, Mas Bim harus belajar 
banyak. la tidak memiliki latar belakang 
khusus tentang kucing. Hingga saat ini, 
perjalanan Mas Bim dan timnya di CLOW 
sudah mampu mendirikan shelter sendiri di 
beberapa lokasi seputar Jabodetabek. CLOW 
juga telah menyelamatkan ratusan lebih 
kucing jalanan yang butuh pertolongan medis 
dengan bekerja sama dengan klinik hewan 
setempat. 

Mas Bim juga membuka pet shop sendiri 
untuk menyokong operasionalisasi dari 
shelter-nya. Satu hal yang dipercayai Mas 
Bim adalah untuk bisa membantu sesama, 
kita harus mumpuni terlebih dahulu. Di dunia 
teoretis, kita mengenalnya dengan istilah 
mindset. "Saya percaya rezeki itu datangnya 
bisa dari mana saja, jika kita memudahkan 
jalan makhluk hidup lainnya." CLOW sudah 
memiliki lebih dari 77 .000 pegikut di 
lnstagram dan lebih dari 300 kucing yang saat 

ini dalam keadaan siap untuk diadopsi tinggal 
di shelter CLOW. 

Hujan pun mulai reda. Tanpa kami 
sadari, ketiga pria itu sudah pulang. 
Sepertinya kami terhanyut dengan 
cerita-cerita di atas. Omong-omong, jika 
boleh kami bantu menarik benang merah dari 
cerita di atas adalah memulai dari langkah 
kecil. Starting with the man in the mirror, 

seperti cetus Michaeljackson. Mulai dari diri 
sendiri. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk 
memulai selain sekarang. 

Kami pun memutuskan untuk pulang dan 
beristirahat. Esok adalah hari baru, lembaran 
baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. 
Keputusan yang kita pilih saat ini menentukan 
bagaimana kehidupan kita di masa yang akan 
datang. So, what side of history we want to be 

a part of? 

** 

MAS BIM ... panggil Cemong, kepada tuan 
yang telah menaungi dan memberi ia 

makan (diinterpetasikan oleh tim editor dari 
gerak-gerik, tatapan, dan raungan Cemong). 

FOTO: CLARISSA AMADHEA 
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DIMULAI SEJAK DINI Felix Finkbeiner (kiri), pencetus Plant-for-the-Planet yang berkampanye 
"Stop Talking, Start Planting". Kampanye tersebut berhasil melibatkan berbagai figur untuk 
terlibat, seperti model Gisele Bundchen (kiri) dan pangeran Monaco (kanan). 

FOTO: PLANT-FOR-THE-PLANET 

Sorotan • SIAPA BILANG KITA TIDAK BISA? 



CACAW 1· .. 

. 
a aupun belum · 
karena ban k 

d1beri nama 

pena 

ya nya ku · 

antaranya k 
mpungan CLOW b cmg di 

karaktern 
ucmg yang dipan ' 

-�nyak di 

dari cak 
ya . Demikian C 

991 karena 

ar yang . 
aca dip · 

melekat d 
sering ia kel 

angg1I 

an manja den 
uarkan ketika 

Lucu dan mengg;an pengunjung 
maskan, bukan? 

FOTO: NICHOLAS JIEMAS 



Salah satu penelitian SociopreneurID 
menemukan bahwa aktivitas 
kerelawanan dapat meningkatkan 
kebahagiaan dan menghilangkan 
emosi negatif. 

Kami melakukan survei sederhana 
yang 
berupaya untuk menjawab: 
Bagaimana aktivitas kerelawanan 
dapat menghilangkan emosi 
negatif dan meningkatkan 
kesehatan mental? 

Menjadi relawan dapat menyembuhkan 
perasaan bingung/sedih/ 
kekecewaan/kemarahan. 

Apakah Anda pikir menjadi relawan 
dapat membuatmu lebih bahagia dari 
sebelumnya? 

Saya pribadi mengalami kebingungan / 
kesedihan / kekecewaan / kemarahan 
(atau salah satu dari emosi ini) sebelum 
menjadi relawan 

Penelitian singkat kami pun menemukan bahwa: toxic workers dapat membuat 
frustasi dan mengganggu rekan satu kerja. Mereka tidak hanya sangat merugikan 
tetapi sangat mungkin untuk menyebarkan perilakunya ke lingkungan kerja mereka. 
Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Oleh 
karena itu ada kebutuhan untuk menghilangkan perilaku ini, salah satunya melalui 
aktivitas kerelawanan. Aktivitas kerelawanan dapat meningkatkan kondisi 
mental dan fisik melalui perbuatan baik serta membantu menangkal efek stres 
dan kecemasan. Tiga hal utama yang membuat aktivitas kerelawanan dapat 
meningkatkan kondisi kesehatan mental dan menghilangkan emosi negatif 
adalah dengan adanya efek katarsis, turunnya hormon neuro-oksitosin, dan 
mendorong rasa syukur (gratitude). 

Sumber: CSIED & SIDLab, Developing Responsible Ecosystem: Studi Kasus Empathy 
Project. History Maker 2020: Vol. 01 

History Maker• 
Developing Responsible Ecosystem: 
Studi Kasus Empathy Project. 

VOL. 01 - JAN. 2020 

© Centerior 

Social Innovation and 
Entrepreneurship Education 



satuVISI 

satuDUNIA 

satu HATI 

Rachmat Arriz Saputra 

"Big challenges require big action". 
seru Puan Shariffa Sabrina Syed 
Akil, pimpinan PEKA Malaysia 
yang berfokus pada pencegahan 
kerusakan lingkungan mengenai 

tindakan-tindakan yang telah 
mereka lakukan. 

FOTO: RACHMAT ARRIZ SAPUTRA 
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PAKAH kamu percaya apabila kita semua 
terhubung satu sama Lain terlepas perbedaan 
kemasan ras, profesi, Latar belakang, atau 
tempat kita tinggal? Saya percaya. Saya 
percaya bahwa seluruh penduduk bumi 
dampak yang serupa; dampak yang kita 
rasakan yang bahkan menyatukan kita semua 
tatkala permasalahan Lingkungan kian 
menggerogoti, dan perlahan generasi yang 
akan datang tidak akan dapat menikmati 
keindahan yang Bumi tawarkan. 

Sadar tidak sadar, manusia turut andil 
dalam permasalahan ini. Bius ambisi 
mendirikan peradaban yang sempurna 
terkadang menenggelamkan kepentingan lbu 
Pertiwi. Adalah tanggung jawab kita bersama, 
untuk mengelap air mata-Nya yang berlinang 
dengan menentukan apa yang dapat kita 
Lakukan. Kita dapat memilih untuk diam, atau 
menjadi '�uru selamat" untuk dunia ini. 

Ya! Juru selamat. Kita dapat memilih 
menjadi juru selamatbagi dunia ini dengan 



melakukan hal yang tidak memberikan imbal 

balik materiil, tetapi berdampak untuk 

keberlangsungan hidup spesies bumi ini. 

Tindakan yang terlihat benar dan masuk akal, 

tetapi tidak semua orang bisa atau malah 

ingin melakukannya. 
Sekelompok juru selamat yang menjadi 

subjek dalam tulisan ini berasal dari Malaysia, 

negara yang dekat dengan Indonesia dan 

memiliki banyak kesamaan kultur. Kelompok 

ini menamakan diri Pertubuhan Pelindung 

Khazanah Alam Malaysia (PEKA Malaysia), 

sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

yang dibentuk untuk menghentikan 

eksploitasi sumber daya alam berlebihan, 

membela hak-hak Lingkungan, serta menjadi 

wadah aspirasi bagi masyarakat Malaysia dan 

global dalam hal Lingkungan. Dalam 

melindungi hutan dari pembalakan Liar, PEKA 

mengedukasi kesadaran masyarakat serta 

memberitakan kegiatan penebangan yang 

diajukan oleh pihak yang mengajukan 
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HANYAADA KITAAnggota 
PEKA bersama dengan 
rekan-rekannya dari perwakilan 
dan latar belakang berbeda tak 
lain dalam misi melestarikan 
lingkungan. 

FOTO: Rachmat Arriz Saputra 

wewenang. Tidak hanya itu, PEKA juga 

bergandengan tangan dengan 

Lembaga-lembaga Lingkungan Lainnya yang 

berfokus pad a cara-cara mengontrol 

reklamasi untuk melindungi biota Laut serta 

mata pencaharian nelayan sekitar, pula yang 

berfokus menahan pembuangan plastik dari 

Luar negeri. PEKA menganggap aksi 

kolaboratif ini perlu karena pembiaran berarti 

ketidakpedulian untuk generasi yang akan 

datang, yang bahkan dapat meluas menjadi 

ancaman bagi seluruh spesies Bumi termasuk 

manusia. 

"Big challenges require big action" 

(tantangan yang besar membutuhkan 

tindakan yang besar). Pernyataan Puan 

Shariffa Sabrina Syed Akil sebagai pimpinan 

PEKA Malaysia mencerminkan tindakannya. 

la sendiri memulai dari awal yang sederhana 

seperti kebanyakan orang. la tumbuh besar di 

Penang dan telah tertarik pada berbagai 

kegiatan dan olahraga outdoor, bahkan ia 

telah meraih Sabuk Hitam 4 Dan di 

Taekwondo. Ketertarikannya Lebih lanjut 

mengantar ia menjadi seorang entrepreneur 

dengan mendirikan gym khusus wanita. Bila 

menilik hidupnya, ia sebetulnya tidak jauh 

berbeda dengan kita dan kebanyakan orang. 

Hanya saja, ia memilih menjadi Lebih dalam 

hidupnya. 

Sementara itu, PEKA sendiri Lahir tahun 

2010, bermuara dari kegandrungan Sabrina 

terhadap hutan, trekking hutan, dan panjat 

gunung sejak muda. Ketika ditanya, rasa 

sayangnya terhadap alam - terutama hutan -

adalah hal yang paling mendorong dia 

melakukan advokasi peduli Lingkungan dalam 

berbagai cara .. Bila sebelumnya PEKA ikut 

dalam protes sebagai bentuk kontrol 

terhadap pihak berwenang, PEKA juga 

melakukan penanaman pohon, memberikan 

seminar dan pelatihan, serta mengadakan 

acara yang menggabungkan trekking dengan 

menanam pohon di area hutan tropis yang 

diberinya nama SORR (Save Our Rainforest 

Race). 

Sepak terjangnya tidak serta merta 

tanpa benturan, justru benturanlah yang 

membuatnya semakin tangguh melandai. 

Prinsipnya berseberangan dengan mereka 

yang menganggap alam adalah pundi-pundi 

penghasilan. Pada tahun 2014, ia dan salah 

satu anggota timnya Yati Sharom 

(Administrator PEKA) pernah ditangkap atas 

opininya terkait penindakan tindakan ilegal di 

hutan. Walaupun demikian, Shariffa Sabrina 

percaya jalan masih panjang dan berliku. 

Adapun tanggung jawab melindungi alam 

sepatutnya bukan hanya menjadi perhatian 

Lembaga tertentu, tetapi masyarakat secara 

keseluruhan. 

Shariffa Sabrina dan tim PEKA adalah 

sebuah contoh keberanian yang dapat 

dimunculkan dari setiap manusia. 

Contoh-contoh seperti ini sebetulnya 

memberi teladan bagi anak muda sekarang 

untuk melihat sekitarnya Lebih seksama. 

Segala yang kita miliki, mu Lai dari gawai, baju 

yang kita pakai, plastik untuk membungkus, 

rumah, mobil, Laptop - segala yang dekat 

dengan kita - terbuat dari sumber daya alam. 

Belum terlambat untuk ikut dalam arus 

perubahan. 

"Sepak terjangnya 
tidak serta merta 

tanpa benturan, justru 
benturanlah yang 

membuatnya semakin 
tangguh melandai. 

Prinsipnya 
berseberangan 

dengan mereka yang 
menganggap alam 

adalah pundi-pundi 
penghasilan. " 
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Empati dalam 
Budaya dan Cinta 

Artikel dan Fata : H iranya Hazarika 

EMPAT I. Satu kata sederhana. Dan hal 

sederhana biasanya sarat makna. Empati 

berarti kemampuan seseorang untuk melihat 

dunia melalui orang lain, untuk melihat apa 

yang orang lain lihat, merasakan apa yang 

orang lain rasakan, dan mencoba menyelami 

hal-hal yang orang lain alami. Empati berarti 

mencoba mengerti orang lain. Menanggalkan 

sepatu kita untuk dapat memakai sepatunya. 

Memang, kita tidak akan dapat 100% 

sepenuhnya menjadi orang lain, namun 

setidaknya kita dapat berusaha sedekat 

mungkin untuk memahami dan merasakan, 

mengesampingkan apa yang sudah kita 

ketahui dan mencoba memahami pikiran, 

tindakan dan kebutuhan dari orang lain. 

Saya ingin berbagi pengalaman tentang 

bagaimana sebuah LSM di Assam, India, telah 

melakukan berbagai program sosial untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui empati. Morning Club Assam 

merupakan Non-Governmental Organization 
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(NGO) dari Assam; India yang membantu 

mewujudkan agenda PBB: 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals) 2030. Bulanjanuari lalu, 

Kampanye Anti- Plastik 2020 diluncurkan di 

Behali Degree College oleh Morning Club 

Assam di hadapan tim Delegasi lnternasional 

Organisasi Sithi Global dari Malaysia. 

Serangkaian acara berlangsung di hari 

lnagurasi yang diresmikan oleh Shri. Ranjit 

Dutta, Menteri Kehormatan Assam. Sebuah 

sesi interaktif berlangsung di antara Delegasi 

I nternasional dan para mahasiswa dari Behali 

Degree College dalam mengembangkan rasa 

empati. Pada hari kedua, tim delegasi 

lnternasional mengambil bagian dalam 

program interaksi untuk menciptakan 

kesadaran melalui kampanye tentang 

Lingkungan Bebas Plastik. Program ini 

mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari 

para siswa SMP Tarun Chandra 

Bhattacharyya Memorial. Kampanye ini juga 

Empati berarti mencoba 

mengerti orang l a i n ; 

menangga l kan  sepatu kita 

untu k dapat memaka i 

sepatunya . . . .  

mengesamp ingkan apa yang 

suda h kita ketahu i  dan 

mencoba memahami 

p i ki ra n ,  ti ndaka n ,  dan 

kebutu han orang la i n .  

Kampanye ini juga diselingi dengan sesi ber

sama dua Young Changemakers yaitu Sanyuk

ta Sarmah dan Himangshu Raj Borah di Behali 

Degree College, keduanya adalah anak-anak 

muda yang bercerita dan berbagai pengala

man tentang pencarian mereka untuk mem

pelajari hal-hal baru. 

Empati juga berarti cara untuk mendala

mi budaya. Budaya Assam adalah perpaduan 

pengaruh orang-orang lndo Burma, Mongo

lia, dan Arya. Keindahan alam di Assam meru

pakan surga kecil di medan berbatu dan layak 

untuk dijelajahi berkat keindahan alamnya 

yang murni. Penduduk asli Assam disebut 
1 1Asomiya 1 1  dan Assamese adalah bahasa 

negara Assam. 

Morning Club Assam telah memainkan 

peran penting untuk mempromosikan segala 

jenis keindahan yang ada di Assam dengan 

menampilkan seni dan budaya Assam di 

kancah internasional dan senantiasa mele

starikan seni kerajinan tangan; seni etnik dan 

industri budaya asli Assam. Dalam kunjungan 

Delegasi lnternasional ke Assam baru-baru 

ini, mereka telah mengalami budaya Assam, 

Bodo, Mishing, Nepal, Karbi, Adivasi yang 

menunjukkan beragam tradisi, pakaian, dan 

cara hidup yang eksotis. Kelompok Delegasi 
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lnternasional juga mengunjungi Gang-Mou 

Than- tempat dengan signifikansi historis 

yang besar di Behali, tempat tinggal dari 

Sarjana besar vaishnavite Sri manta 

Sankardeva. Asimilasi budaya dari berbagai 

kelompok mengekspresikan Assam sebagai 

destinasi dengan beragam budaya dan agama. 

Dengan cara ini, Morning Club Assam selalu 

bertujuan untuk membina dan memperkuat 

hubungan budaya dan saling pengertian 

antara India dan negara-negara Lain. 

Contoh penting Lainnya dari merasakan 

Empati telah dikembangkan baik terhadap 

anak-anak muda maupun penduduk asli Desa 

Rangchali di Bedeti, Assam dan Delegasi dari 

Malaysia. Rangchali adalah sebuah desa kecil 

dengan Latar belakang sejarah dan budaya 

yang kaya, terletak di tepi sungai yang per-

inisiatif yang signifikan untuk melestarikan 

dan menampilkan keragaman etnis budaya 

Assam. Kelompok Delegasi lnternasional juga 

mengunjungi sekolah ini dan turut 

berinteraksi dengan siswa sekolah di ruang 

kelas dan Lapangan terbuka. Dalam upaya 

mempertahankan hubungan persahabatan 

antara Morning Club Assam ( India) dan Sithi 

Global Johor (Malaysia), kedua belah pihak 

menandatangani sebuah MoU untuk Program 

Pertukaran Mahasiswa yang bertujuan untuk 

bertukar dan mempelajari nilai-nilai sosial, 

pendidikan dan kebudayaan, serta untuk 

membangun dan mengembangkan hubungan 

dengan Malaysia. lni adalah Langkah dalam 

mendorong rasa empati sehingga partisipan 

dapat melihat dunia dengan menempatkan 

diri mereka pada posisi yang berbeda. 

" . . .  keanerakagaman budaya te lah menjad i  perhat ian utama da lam 

mempromos ika n  empati sebaga i  aspek penggera k untuk 

pembangunan berke lanjutan . "  

kasa - Brahmaputra. Desa ini adalah hasil dari 

asimilasi budaya baik orang Assam dan 

Gorkha, para delegasi melakukan perjalanan 

ke salah satu kuil besar dan kuno di desa ini: 

Shri. Shri. Pitambar Pith Dham, yang telah 

didirikan sejak tahun 1897 dan ikut serta 

dalam interaksi dengan penduduk asli. 

Kegembiraan dari orang-orang Lokal 

tidak terkira ketika menyambut kedatangan 

delegasi. Kerumunan penduduk Lokal yang 

sangat besar bergabung dengan para delegasi 

selama mereka berada di sana. Delegasi pun 

mengalami budaya masyarakat Lokal yang 

penuh warna, menikmati hidangan tradisional 

dan yang paling penting menjanjikan mereka 

untuk menjadikan Divine Dham ini sebagai 

tempat pariwisata. Keragaman budaya 

memiliki nilai estetika, moral dan 

instrumental sebagai ekspresi dari kreativitas 

manusia, perwujudan dari 

perjuangan-perjuangan manusia dan 

pengalaman manusia secara kolektif. 

Morning Star High School selalu mengambil 
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Morning Club Assam percaya bahwa Program 

Pertukaran Mahasiswa adalah kesempatan 

untuk belajar dan memahami arti dari global 

acceptance. Ketika para mereka kembali ke 

tempat asal mereka sendiri, mereka dapat 

berbagi pengalaman dengan membawa 

banyak pengetahuan di ruang kelas mas

ing-masing. Selama program pertukaran, 

mereka akan berpartisipasi dalam kehidupan 

sehari-hari dari keluarga angkat dan menda

Lami peran sebagai anggota keluarga. 

Di dunia kontemporer - kompleksitas 

interaksi sosial yang semakin meningkat dan 

tumpang tindih terhadap identitas individu -

keanekaragaman budaya telah menjadi perha

tian utama dalam mempromosikan empati, 

sebagai aspek penggerak untuk pembangunan 

berkelanjutan. 
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KEC IL 
MUHAMMAD HAYKALARIABRASTAMA 

PAKAH kalian tahu? Bahwa Ling
kungan memiliki masalah penting 
bahkan ketika masyarakat dihadap
kan dengan krisis ekonomi dan 
masalah sosial yang tak berkesuda
han seperti halnya banjir yang 
melanda lbukota Jakarta karena 
kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap Lingkungan sekitar dan 
kurangnya resapan air. Hal ini tentu 
sangat penting karena Bumi adalah 

satu-satunya rumah yang dimiliki manusia, dan menyedi
akan udara, makanan, dan kebutuhan Lainnya. Mening
katnya jumlah penduduk, Urbanisasi dan kemiskinan 
telah menghasilkan tekanan pada sumber daya alam dan 
menyebabkan degradasi Lingkungan. Degradasi Lingkun
gan tidak dapat dicegah dengan hukum saja. Perlunya ke
sadaran serta partisipasi publik sama pentingnya dengan 
perlindungan terhadap Lingkungan. 

Sangat penting untuk melindungi Lingkungan seh
ingga mengurangi perusakan ekosistem yang disebabkan 
oleh berbagai kegiatan manusia yang kini sudah cukup 
merusak bumi. Tentunya hal ini merupakan kewajiban 
moral bagi manusia untuk melindungi Lingkungan dari 
polusi dan kegiatan Lain yang mengarah pada degradasi 
Lingkungan. Yang paling penting, degradasi Lingkungan 
merugikan karena mengancam kesehatan jangka panjang 
hewan, manusia dan tanaman. Polusi udara dan air, pem
anasan global, kabut asap, hujan asam, penggundulan 
hutan, kebakaran hutan hanyalah beberapa masalah Ling
kungan yang kita hadapi saat ini. 

Berbicara mengenai kelestarian Lingkungan, 2019 
adalah tahun yang sulit bagi planet ini. Meskipun ada be
berapa kelestarian Lingkungan yang terjadi di beberapa 
tempat, saya juga mendengar tentang cara-cara 
bagaimana bahan plastik dan bahan kimia yang dapat 
membahayakan tubuh kita, tantangan untuk meyakinkan 
pemerintah mengambil tindakan terkait Lingkungan, 

M. HAYKAL ARIABRASTAMA 22 



23 WEAVER• Maret 2020 

tindakan terkait lingkungan, serta rekor suhu 
yang kian baru saja dipecahkan kembali. 

lni adalah waktu di tahu n yang sama 
seperti sebelumnya, ketika semua orang 
bertekad untuk berolahraga, makan sehat, 
dan bekerja pad a tujuan pribadi 
masing-masing. Tetapi mengingat beberapa 
keputusan yang diambil pemerintah dari 
kemenko bidang kemaritiman dan investasi 
mengenai perubahan iklim salah satunya 
dalam pengurangan emisi ini mendorong 
penggu naan kendaraan listrik dan juga 
transportasi listrik, semisal dengan adanya 
Light Rail Transit (LRT) di OKI Jakarta, 
termasuk juga fasilitas transportasi umum 
berbasis listrik selain M RT Jakarta yang telah 
diterima dengan baik di masyarakat. Mungkin 
juga saatnya u ntuk berpikir tentang 
bagaimana membuat dampak yang lebih baik 
pada Bumi dan sumber dayanya. 

Tahukah Anda sekitar 50% dari plastik 
yang kita gu nakan secara teratur berasal dari 
barang sekali pakai atau sekali pakai? Kita 
terlalu sering menggu nakan produk sekali 
pakai, yang dapat kita gu nakan sekali dan 
kemudian kita buang, kita tidak 
mempertimbangkan dampak ini terhadap 
lingku ngan di sekitar kita. Setiap tahu n hingga 
5 triliun  kantong plastik digunakan dan setiap 
menit satu juta botol plastik dibeli. Bahkan 
lebih banyak plastik diproduksi selama 
dekade terakhir daripada di abad 

MEREKA ADALAH KITA Tindakan keci/ 
yang kita /akukan setiap hari tidak hanya 
berdampak pada kita, tetapi juga pada 
mereka, bagian dari a/am sebagaimana 
kita. 

FOTO: CHR IST IAN PUTRA  SET IAWAN 

sebelumnya. Akibatnya, hampir 10% dari 
semua limbah yang dihasilkan manusia adalah 
plastik. 

TINDAKAN SEDERHANA YANG 

DAPAT KITA LAKUKAN 

U ntu ngnya, banyak kota, kota, perusahaan 
dan individu sudah mulai mengambil tindakan 
u ntuk menghilangkan penggu naan plastik 
yang tidak perlu - contohnya Jakarta yang 
sudah melarang pemakaian kantong plastik. 
Menurut ABC News, U ni Eropa baru-baru ini 
mengusulkan beberapa u ndang-u ndang baru 
u ntuk melarang barang-barang plastik sekali 
pakai seperti sedotan, peralatan makan dan 
piring. Bahkan beberapa supermarket pu n 
telah mewajibkan setiap pengu njungnya untuk 
membawa tas belanja sendiri untuk 
mengurangi sampah plastik. Contoh lainnya 
adalah membiasakan membawa botol 
minuman sendiri atau tumbler. Pernahkah 
terpikir oleh kita u ntuk mengecek tanggal 
kedaluwarsa yang tercetak pada setiap botol 
air plastik yang dijual? Sebagian besar orang 
akan percaya bahwa angka-angka atau 
tanggal menunjukkan tanggal kedaluwarsa 
air. Tapi bagaimana air bisa kadaluwarsa? Air 
dapat terkontaminasi tetapi tidak pernah 
berakhir. Masalahnya adalah angka itu 
sebenarnya ditujukan untuk botol plastik itu 
sendiri. Wadah plastik sebenarnya memiliki 

tanggal kedaluwarsa. Jika kita terus 
menggunakan botol plastik tersebut sebagai 
wad ah air maka bisa berpotensi 
membahayakan kesehatan kita. Selain dari 
segi konsumsi kita juga perlu turut membantu 
mengurangi polusi di jalanan dengan 
menggunakan transportasi umum. Hal-hal 
tersebut merupakan contoh kesadaran bagi 
setiap individu. Sebagai pemuda masyarakat 
Indonesia yang baik sudah menjadi kewajiban 
kita u ntuk turut aktif membantu pemerintah 
bukan hanya mengkritisi. Dan tentu nya, 
hasilnya dapat kita rasakan kelak 
bersama-sama apabila kita mau bekerja sama 
dalam melestarikan lingku ngan di negeri ini. 
lni merupakan tanggu ng jawab setiap orang 
u ntuk menjaga lingku ngan agar planet ini 
menjadi tempat yang indah u ntuk hidup. 
Seseorang tidak perlu mengeluarkan banyak 
uang u ntuk melakukan aksi peduli lingku ngan 
tetapi perubahan sederhana dalam gaya hidup 
sehari-hari adalah semua yang diperlukan 
u ntuk mengurangi jejak karbon kita pada 
lingku ngan. 

Berbicara mengenai lingkungan, sa/ah satu gerakan dari 
Sociopreneur Indonesia adalah #Earthvenger. Kami percaya 
bahwa setiap insan dapat berkontribusi untuk bumi yang lebih 
baik, terlebih karena setiap insan sesungguhnya mampu. Setiap 
insan memiliki kemampuan, dan bisa memilih untuk menjadi 
''pahlawan super". Batik halaman untuk melihat sekilas tentang 
gerakan #Earthvenger. 

"Seseorang tidak perlu menge/uarkan 

banyak uang untuk melakukan aksi 

peduli lingkungan tetapi perubahan 

sederhana dalam gaya hidup 

sehari-hari ada/ah semua yang 

diperlukan untuk mengurangi jejak 

karbon kita pada lingkungan. " 
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#Earthvenger adalah gerakan yang 
meniti kberatkan bahwa set iap orang 
mampu berkontribusi untuk sekitarnya 
dalam mencapai masa depan yang lebih 
ba ik  karena sesunguhnya setiap orang 
mampu - setiap orang adalah pahlawan !  
Saat in i ,  #Earthvenger sedang 
berkampanye mengenai "Creative Ways 
to be lmpactful for Our Planet'� Mari  ikut 
ter l ibat ! 

nimasbudiarti • Follow 

Bangka-Belitung Islands 

34 likes 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Video tersebut merupakan sa/ah satu bentuk kontribusi 

saya kepada Bumi tercinta supaya terus terjaga 
kelestariannya. 

Penting bagi kita untuk menjaga kebersihan dari ha/-ha/ 
yang bisa merusak. Puntung rokok, benda yang kecil 

namun bukan berarti sampah puntung rokok merupakan 
masa/ah yang kecil. Has ii riset yang dilakukan peneliti 

Universitas Georgia, Jenna Jambeck yang dirilis pada 2015, 
menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua 

penyumbang sampah di Jaut setelah China. setidaknya ada 
187,2 juta ton sampah dari Indonesia ada di Jaut. 

Faktanya, dari jumlah tersebut sampah puntung rokok 
menjadi sampah terbanyak di Jaut. Hal ini diperkuat data 
dari The Ocean Conservancy bahwa sampah terbanyak di 

Jaut yang dikumpulkan setiap tahun adalah pun tung 
rokok. 

Bumi membutuhkan kita. Bayangkan saja sampah 
puntung rokok yang dianggap sepele saja jumlahnya 
ratusan ton, lalu bagaimana dengan sampah-sampah 

yang lain. Ubah hal-hal yang merusakkan menjadi sesuatu 
yang bermanfaat. Mulailah dari hal-hal kecil, hingga ha/ 

tersebut bisa berdampak besar. 

Bersihkan lingkungan dengan bijak dan benar. Olah 
sampah sehingga tidak tercemar. Jagalah bumi tercinta 

kita supaya terus hijau bersinar. 

#empathyproject 
#bytelombok 
#earthvenger 

i bramtanto • Follow 

212 likes 

Selamat tinggal buatan. Selamat datang alami. 

Saatnya kita kembali ke a/am. Ecoprint adalah so/usi untuk 
tampil modis tanpa merusak lingkungan dengan limbah 

pewarna tekstil. Ayo selamatkan bumi! (foto kkn) 

� -

SAVE TREES 

THE BEST TIME TO 

PLANT A TREE WAS 20 

YEARS AGO .  THE  

SRCOND BEST T IME IS 

NOW! 

Trees ore the eorth's endless efforrto 

spea k to the listening heaven 

#EARTHVENGER 

• 0 Y/ 
Liked by diooppt, rshntasw and 87 others 

Throwback tahun 20 15, melestarikan 
lingkungan don menjaga ekosistem 

pantai melalui penanaman Mangrove. 
Yuk sayangi bumi, mulai dari ha/ yang 

paling kecil :-) 

#empathyproject 
#bytelombok 
#earthvenger 
#mangroves 

• 0 Y/ 

#earthvenger 
D nurhayati.nice 

408 1ikes 

Indonesio tercotot sebogoi negoro produsen • 
sampah plastik terbesar di dunia. Data bank 
Indonesia pada tahun 2019 mencatat sekitar 

66 - 67 juta ton sampah yang di dalamnya 
termasuk sampah plastik. 

Sebelumnya, berdasarkan data The World Bank 
tahun 2018, 87 kota di pesisir Indonesia 
memberikan kontribusi sampah ke taut 

diperkirakan sekitar 1,27 juta ton. Dengan 
komposisi sampah plastik mencapai 9 juta ton 
don diperkirakan sekitar 3,2 juta ton ado/ah 

sedotan plastik. Sungguh miris bukan? 
Maka dari itu, kita harus berkontribusi untuk 

bumi tercinta ini. Hal-ha/ kecil namun 
bermanfaat jauh lebih baik daripada tidak 

soma sekali. Yuk ambit bagian dalam kegiatan 
ini. 

· , el.seaa • Follow 

188 likes 
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I T U M B L E R  C H A L L E N G E  I 

A PA KA H  

K A M U  TA H U ?  

PENGGUNAAN BOTOL PLASTIK 

KEMASAN TERNYATA LEBIH 

BOROS LOH! 
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"Every individual matters. 
Every individual has a role to play. 

Every individual makes a difference. 

The least I can do is speak out for those 
who cannot speak for themselves. The 

greatest danger to our future is apathy. " 

Jane Goodal l  


