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supaya kamu bisa 
Baca panduan ini 
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Kamu sudah belajar tentang hal-hal seperti 
mendaur ulang dan mematikan lampu. Itu 
penting, tapi ada hal-hal lebih penting yang 
bisa kamu lakukan untuk membantu Bumi.
Seperti menggunakan suaramu.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya. Ingin berbagi ebook ini? Klik di sini.
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Suhu permukaan Bumi terus 
naik. Bahkan sekarang sudah 1°C 
(1,8°F) lebih hangat. Para ilmuwan 
menyebut ini “pemanasan global” 
dan ini membuat segalanya lebih 
sulit bagi semua orang.

Belum terlambat untuk 
memperbaikinya.

Tapi kita harus mulai sekarang.

Apa yang 

pada Bumi 
kita?

terjadi 

3 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Mulai 
saja dulu.

Matthew N., 15 tahun, Boston, Massachusetts

Bumi kita tidak butuh kamu yang sempurna. 
Bumi hanya butuh kamu untuk memulai.
Sampai helm bebas plastik diciptakan, kamu harus memakai helm 
plastik saat naik sepeda atau bermain sepak bola.
Walau kolam renang di kotamu mungkin dipanaskan dengan gas 
alam, kamu tetap boleh menikmatinya.

Jika kamu harus naik pesawat karena tidak ada cara lain untuk 
sampai ke tujuan, jangan khawatir.
Kita tidak akan bisa memperbaiki segalanya sekarang juga.
Saat ini, anak-anak cukup melakukan hal terbaik yang mereka  
bisa.
Dan mengajarkan apa yang mereka tahu pada orang-orang dewasa.”

“

4 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Bumi semakin 
suhu 

Kenapa 
Walau mungkin kamu merasa suhu Bumi sama 
saja, Bumi kita bisa merasakan perbedaannya. 
Ibaratnya, Bumi kita ini sedang demam. 
Peningkatan suhu sekecil apa pun bisa 
membuatnya semakin sakit. Demam inilah yang 
memicu cuaca buruk.

Kata para ilmuwan, Bumi semakin hangat 
karena manusia melakukan hal-hal yang 
membahayakan Bumi.

Tapi tidak semua orang tahu dan 
memahami hal ini. Banyak orang dewasa tidak 
belajar hal ini di sekolah.

5 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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hangat?

https://thecarbonalmanac.org/genc


Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

Terje mahan oleh RWS Group

6

cuaca tidak menentu.
Bumi menghasilkan 

Demam yang dialami 

CUACA JADI LEBIH BURUK JIKA SUHU MENINGKAT

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Peningkatan suhu memicu 
cuaca yang tidak karuan. 
Ini yang dimaksud dengan 
“perubahan iklim.”

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Orang dewasa bahkan mungkin tidak 
sadar bahwa mereka melakukan hal-hal 
yang melukai planet kita.

Dengan mengajari orang lain, kamu bisa 
membantu menyelamatkan Bumi kita.

Ajarkan yang kamu 
pelajari dari buku ini 
pada 5 orang dewasa!

Misimu:

7

Temukan lencan
a 

Temukan lencan
a 

ini dalam buku. Ini ini dalam buku. Ini 

menandai hal
 yang 

menandai hal
 yang 

harus diket
ahui orang

 
harus diket

ahui orang
 

dewasa.dewasa.
| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa
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Jika satu orang membeli kentang tanpa 
menggunakan kantong plastik, maka satu kantong 
plastik menjadi tidak dibutuhkan.

anak-anak untuk 
mengajarkan orang dewasa?

Kenapa kita butuh 

8 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Tapi bagaimana jika perusahaan kentang berhenti mewadahi kentang dengan 
kantong plastik? Maka tidak akan ada jutaan kantong plastik mengotori Bumi.

Mungkin kamu tidak kenal orang dewasa yang bekerja di perusahaan 
kentang. Tapi kamu mungkin mengenal guru, kepala sekolah, pelatih, atau orang 
tua yang pekerjaannya membuat aturan demi menyelamatkan Bumi kita.     

Dengan mengajari seseorang, pesanmu akan tersebar dan perubahan BESAR 
dapat terjadi. 

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa
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Ini bukan seperti apa yang kamu bayangkan. (Atau 
mungkin iya, toh kamu pasti sudah melihat gambar 
ilustrasi di halaman ini.) Jika kamu menyanggupi 
tantangan ini, kamu akan membacakan sesuatu untuk 
orang dewasa. Buku ini. Sebagai cerita sebelum tidur. 
Keren, kan?

Pastikan kamu mengabadikannya dengan foto. Lalu 
minta orang dewasa memposting foto tersebut di media 
sosial dengan ucapan semacam: “Cerita sebelum tidur 
terbaik! Aku belajar tentang perubahan iklim malam ini.”

Cantumkan tagar #GenerationCarbon.
Dengan begitu, ceritamu akan lebih mudah mencapai 

orang lain dan kita bisa menyelamatkan Bumi bersama.

Inilah aksi asyik yang bisa kamu 
lakukan hari ini ... atau lebih 
tepatnya malam ini.

9 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Cerita Sebelum Tidur.
Ikuti Tantangan 

N.B. Jika kamu tidak ingin 
memposting di media sosial, 
kamu bisa menempelkan fotonya 
di lemari es agar seisi rumah 
ingat tentang misi pentingmu.

Atau ceritakan pada orang lain. 
“Tadi malam, aku membacakan 
cerita sebelum tidur untuk orang 
dewasa di rumahku,” adalah 
cara jitu mendapatkan perhatian 
seseorang.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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tentang 
segalanya 

mempelajari 
Siap 

10 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

perubahan iklim?
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Karbon ada di pensil, di udara, dan juga di 
tubuhmu. Karbon dapat ditemukan di segala hal.

Jika kita membakar sesuatu yang 
mengandung karbon, karbon ini akan dilepas 
ke udara dan menjadi gas yang disebut karbon 
dioksida.

Kamu bisa melihat karbon ketika ia 
berbentuk asap, tapi kamu tidak bisa melihat 
karbon ketika ia dalam bentuk karbon dioksida.

Kita telah membakar banyak karbon selama 
seratus tahun terakhir, dan sekarang ini menjadi 
masalah besar.

11

Tanaman menyerap karbon dioksida dan Tanaman menyerap karbon dioksida dan 
mengubahnya menjadi oksigen agar mengubahnya menjadi oksigen agar 
manusia dapat bernapas. Tapi, dengan manusia dapat bernapas. Tapi, dengan 
banyaknya karbon dioksida yang kita banyaknya karbon dioksida yang kita 
hasilkan dari pembakaran bahan bakar hasilkan dari pembakaran bahan bakar 
fosil, tanaman pun menjadi kewalahan.fosil, tanaman pun menjadi kewalahan.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Apa itu karbon?

Generasi Karbon:
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Fosil adalah tulang dan bagian-bagian hewan serta 
tumbuhan yang berubah menjadi bebatuan spesial.

Seperti fosil, minyak mentah, batu bara, dan 
gas alam juga terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, 
binatang, dan makhluk hidup lain. Proses ini terjadi 
jauh di bawah permukaan Bumi.

Inilah alasan kenapa minyak mentah, batu bara, 
dan gas alam disebut sebagai bahan bakar fosil.
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Terbentuklah minyak Terbentuklah minyak 
mentah dan gas alam mentah dan gas alam 
yang mengandung yang mengandung 
banyak karbon.banyak karbon.

bakar fosil
Apa itu bahan 

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Tumbuhan dan Tumbuhan dan 
hewan kecil yang hewan kecil yang 
mengandung mengandung 
karbon mati.karbon mati.

Di bawah pasir dan Di bawah pasir dan 
lumpur, tumbuhan dan lumpur, tumbuhan dan 
hewan yang mati pun hewan yang mati pun 
membusuk.membusuk.

400 juta tahun 
yang lalu

100 juta tahun 
yang lalu PANAS

TEKANAN

MINYAK 
MENTAH

Generasi Karbon:
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membuat kekacauan.
Mari kita bahas tentang bahan bakar fosil ini.

Batu bara dipakai untuk menghasilkan listrik. 
Ketika batu bara dibakar, karbon yang tersimpan di 
dalamnya pun lepas ke udara. Ini disebut “melepas 
karbon.”

Minyak mentah adalah bahan pembuatan 
bensin, yang menggerakkan mobil dan motor. Saat 
kita mengendarai mobil tenaga bensin, kita juga 
melepaskan karbon.

Gas alam memanaskan dan mendinginkan 
banyak rumah di dunia. Ketika kita menaikkan atau 
menurunkan suhu ruangan, tebak apa yang akan 
dilepas ke udara? Lebih banyak karbon.

bahan bakar fosil dan 
Kita membakar 

13

Ini pent
ing 

Ini pent
ing 

kamu kamu 
ketahui ketahui 
untuk untuk 
kelancar

an 
kelancar

an 

misimu.misimu.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Ada banyak sekali cara memperbanyak 
karbon dioksida di udara.

Karena karbon dioksida tidak 
terlihat, kita tidak selalu menyadari 
bahaya yang kita timbulkan pada 
Bumi.

14

melepaskan 
karbon setiap hari.

Orang-orang 

Ini adala
h masala

h 
Ini adala

h masala
h 

besar. A
ndai kar

bon 

besar. A
ndai kar

bon 

dioksida 
bisa dilih

at, 

dioksida 
bisa dilih

at, 

kita mungkin 
akan 

kita mungkin 
akan 

bertinda
k lebih c

epat.

bertinda
k lebih c

epat.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa
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Setiap warga negara Amerika melepaskan sekitar 
14 ton emisi karbon setiap tahun—setara berat 
6.300 batu bata! 

Kata para ilmuwan, kita harus mengurangi 
pelepasan karbon kita hingga seberat 440 batu 
bata saja. Ini akan membuat perubahan BESAR 
bagi kita semua.

Kita dapat menciptakan perubahan ini dengan 
kerja sama.

orang?

karbon yang 
Berapa banyak 

Target tahun 2050: melepaskanTarget tahun 2050: melepaskan
karbon seberat ini.karbon seberat ini.

Mengurangi karbon masing-
masing memang membantu, 
tapi itu tidak cukup.

Jika kita ingin turun ke 440 batu 
bata, kita akan membutuhkan 
banyak kerja sama tim, penemuan, 
dan bahkan kebijakan hukum baru.

15 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

dilepaskan 
Ini adalah berat karbon yang dilepaskan setiap Ini adalah berat karbon yang dilepaskan setiap 
orang di Amerika Serikat setiap tahunnya.orang di Amerika Serikat setiap tahunnya.
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Jika kamu pernah menyelam di bawah air, kamu tahu 
bagaimana rasanya menahan napas. Rasanya tidak 
nyaman. Hal ini karena tubuhmu mulai kehabisan hal 
baik (oksigen) dan terisi dengan hal yang tidak begitu 
baik (karbon dioksida). Tubuhmu harus menyingkirkan 
karbon dioksida dengan cara mengeluarkan napas, agar ia 
dapat kembali terisi dengan oksigen. 

Inilah kenapa begitu kembali ke atas air, mulutmu 
terbuka untuk bernapas. Tubuhmu dirancang untuk 
melakukan hal ini. Ia memerlukan oksigen yang 
terkandung di udara segar. Dan secepat mungkin, 
agar kamu bisa merasa lebih baik dan tetap sehat.

menahan napas.
kita sedang 

Ibaratnya, planet 

16 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Planet kita juga memerlukan udara segar untuk tetap sehat. 
Hal-hal seperti pohon, tanah, dan lautan ibarat spons yang 
membantu pernapasannya. Mereka menyerap karbon dioksida 
yang ada di udara. Tapi sekarang, spons-spons ini hampir penuh.

Ketika orang membakar bahan bakar fosil, mereka melepas 
terlalu banyak karbon untuk diserap pohon dan lautan. 

17 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Karbon 
berlebih!

Generasi Karbon:
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Pada tahun 30 M, seorang raja Roma meminta mentimun untuk 
sarapan. Ketika udara terlalu dingin untuk menanam mentimun 
di luar, pelayan Raja pun membangun rumah kaca pertama.

Efek 

kaca.
rumah 

Mattilde R., 8 tahun, Bologna, Itali

Cahaya matahari dapat menembus atap kacanya, 
sehingga tanaman mendapatkan cukup cahaya untuk 
tumbuh. Atap kaca juga berguna untuk 
memerangkap panas agar tanaman tetap 
hangat. Dengan begitu, walau udara di 
luar terlalu dingin, pekebun tetap dapat 
bercocok tanam.

18

Bu, sudah lama tidak hujan. 
Ini tidak bagus. Kita perlu 
lebih sering menyiram tanaman 
di kebun.”

“

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Gas rumah kaca 

panas.
memerangkap 

Gas rumah kaca seperti karbon dioksida ibarat 
atap kaca pada rumah kaca ini. Karbon dan 
gas lain mengambang tinggi di atas Bumi dan 
memungkinkan sinar matahari mencapai Bumi. 
Tapi mereka juga memerangkap panas matahari, 
seperti yang dilakukan atap rumah kaca. Inilah 
kenapa disebut dengan “gas rumah kaca.”

Panas yang terperangkap inilah yang 
menghangatkan Bumi dan memicu cuaca 
tidak karuan.

Saat orang bicara tentang “karbon”, 
mereka mengacu pada gas-gas 
rumah kaca berikut:
- karbon dioksida (CO2)
- metana (CH4)
- dinitrogen monoksida (N2O)
- uap air
- gas fluorinasi

19

Cahaya matahari Cahaya matahari 
dapat menembus dapat menembus 
gas rumah kaca.gas rumah kaca. Gas rumah kaca Gas rumah kaca 

ada di sini, ada di sini, 
memerangkap memerangkap 
panas dan panas dan 
membuat Bumi membuat Bumi 
lebih hangat.lebih hangat.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Ingin tahu lebih banyak tentang efek 
rumah kaca? Siap-siap bangkit dan 
ngebut, karena kita akan mengatur 
lomba balapan. Antara potongan 
mentega. (Satu menit untuk 
membaca ulang kalimat barusan.)

Tentu saja ini lebih seperti 
menonton Turbo si siput setelah 
kehilangan kekuatan spesialnya 
daripada menyoraki Lightning 
McQueen, tapi kami jamin ini tidak 
kalah asyik. Siap? Sedia?

Bahan:
- 2 piring warna gelap atau 1 baki kue
- 2 sdt mentega
- 1 stoples bening

rumah kaca.
Uji coba efek 

20

N.B. Jika kamu tidak bisa 
melakukan aktivitas ini 
sekarang, lewati saja.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Mulai!
Eksperimen:
- Taruh satu sendok teh mentega di kedua piring.

- Letakkan kedua piring di tempat yang terkena 
sinar matahari.

- Tutup salah satu mentega dengan stoples.

- Buat hipotesis (tebakan terbaikmu): Mentega 
mana yang akan meleleh duluan dan 
memenangkan balapan? (Jika kamu ingin 
meniru balapan sungguhan, berikan masing-
masing mentega nama balapan sungguhan.)

- Perhatikan mentega mana yang meleleh duluan.

rumah kaca.
Uji coba efek 

Setelah eksperimen selesai, oleskan 
mentega tadi di rotimu. Ingat, 
sampah makanan juga merupakan 
penyebab terbesar perubahan iklim.

21 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

mentega

piring gelap atau baki kue

ca
ha

ya
 m

at
ah

ar
i setelah 15 

menit

stoples
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Mentega dalam stoples meleleh duluan, bukan? Hal yang sama 
berlaku pada efek rumah kaca.

Seperti atap rumah kaca yang memerangkap panas, 
stoples dalam eksperimenmu juga mengurung panas. Di 
planet kita, gas rumah kaca bertindak seperti stoples. Mereka 
memerangkap panas matahari. Itulah sebabnya Bumi kita 
menjadi lebih hangat.

di dalam stoples?
Apa yang terjadi 

Dan itulah kenapa kita harus 
berlomba-lomba membantu 
planet kita.

22

Siap? Sedia?
Teruskan 
membaca…

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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adalah ekosistem.
Bumi kita 

23 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Kolam ini adalah Kolam ini adalah 
ekosistem yang ekosistem yang 
sehat. Semua sehat. Semua 
hal menjalankan hal menjalankan 
tugasnya dengan tugasnya dengan 
baik.baik.

Apakah ini Apakah ini 
terlihat seperti terlihat seperti 
ekosistem yang ekosistem yang 
sehat bagimu?sehat bagimu?

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

Bumi berada di kondisi terbaik ketika 
segalanya bekerja dalam harmoni. Ini disebut 
ekosistem.

Saat ini, ekosistem kita sedang tidak 
sehat. Banyak perubahan yang terjadi, 
sehingga harmoni sulit dicapai.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Apa itu 

Bagaimana cuaca di tempatmu sekarang? Cerah? 
Bersalju? Kemungkinan besar kamu bisa menjawabnya 
dengan cepat. Karena kamu tahu apa itu cuaca.

Tapi bagaimana dengan iklim? Agar kamu bisa 
menjalankan misi, kamu harus tahu keduanya.

Iklim adalah cuaca di suatu daerah dalam waktu 
lama. Contohnya, Meksiko beriklim hangat. Ini normal 
di Meksiko. Iklim di Kanada lebih sejuk daripada 
Meksiko. Ini juga normal di sana.

iklim?
cuaca dan 

Iklim di pegunungan ski biasanya Iklim di pegunungan ski biasanya 
dingin, tapi karena perubahan iklim, dingin, tapi karena perubahan iklim, 
salju di sana pun berkurang.salju di sana pun berkurang.

24 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Perubahan iklim, yah, mengubah banyak hal. 
Cuaca normal menjadi hal yang jarang.

Texas di AS mengalami musim dingin yang 
sangat dingin di tahun 2021. Pipa-pipa menjadi 
beku, meletus, dan membanjiri rumah orang-
orang. Itu tidak normal. 

Panas di Buenos Aires, Argentina 
pada Januari 2022 adalah salah satu cuaca 
terpanasnya dalam 115 tahun. Saking panasnya 
sampai-orang-orang pun jatuh sakit. Kejadian-
kejadian seperti ini terjadi di berbagai tempat.

Apakah kamu 
mengalami cuaca aneh 
di tempat tinggalmu?

Kaktus tumbuh di iklim Kaktus tumbuh di iklim 
hangat. Ketika salju turun hangat. Ketika salju turun 
di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang 
hangat, ini menandakan hangat, ini menandakan 
perubahan iklim.perubahan iklim.

25

normal lagi.
sudah tidak 

Cuaca “normal” 

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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- Mati lampu 
- Internet lambat 
- Gangguan layanan telepon 

seluler
- Banjir di basemen  
- Selokan beku 
- Pohon tumbang 
- Jalanan berlubang 
- Lantai aspal retak 
- Asma 
- Alergi 
- Berkurangnya hari ski 
- Polusi
- Perosotan taman bermain 

yang terlalu panas

perubahan iklim.”
“Itu mungkin karena 

- Jamur
- Nyamuk pembawa 

penyakit
- Tupai gemuk
- Kebakaran liar
- Kekeringan 
- Hujan lebat
- Gelombang panas

Tupai menjadi gemuk Tupai menjadi gemuk 
karena salju di tanah karena salju di tanah 
berkurang, memudahkan berkurang, memudahkan 
mereka mencari mereka mencari 
lebih banyak makanan.lebih banyak makanan.

26 Ivan, 8 tahun, Minneapolis, MN

Waktu itu, aku dan ayahku akan 
menonton pertandingan baseball. 
Saat kami baru masuk ke stan, 
hujan turun seketika.”

“

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

Saat kamu mendengar 
orang-orang membicarakan 
hal ini, ingatkan mereka, 
“itu mungkin karena 
perubahan iklim.”

Terje mahan oleh RWS Group
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memakan waktu lama sekali?

Perubahan iklim terjadi perlahan-lahan. Saking 
lambatnya, orang-orang tidak langsung sadar 
kalau cuaca di luar sana bertambah hangat. 
Inilah alasan orang bisa tidak tahu apa yang 
terjadi.

Akhir-akhir ini, badai, angin topan, dan 
gelombang panas yang terjadi membuat orang 
mulai paham. Beberapa orang akhirnya sadar 
betapa banyak kerusakan yang telah terjadi 
pada Bumi kita.

perubahan iklim Masalah ini tidak terlihat.
Kamu akan takut jika kamu 
bisa melihat asap hitam yang 
mengepul dari mobil milikmu. 
Tapi karena pelepasan gas 
efek rumah kaca tidak bisa 
dilihat, orang lupa bahwa 
mereka membuat kerusakan.

Kenapa memperbaiki 

Menarik perhatian orang 
agar mereka peduli dengan 
perubahan iklim itu susah 
sekali. Karena itu kami 
butuh bantuanmu.

27 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan
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DewasaDewasaIkLiM terus 

BERUBAH, 

kenapa kita tidak?
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Bukan hal yang mudah, apalagi karena banyak orang bergantung pada 
hal-hal penyumbang karbon ini. Misalnya beton yang melepaskan 
banyak karbon. Di beberapa negara, beton digunakan untuk 
membangun rumah.

Sebagian orang mengira upaya menghentikan perubahan iklim 
akan membuat mereka tidak bisa bersenang-senang lagi, padahal itu 
tidak benar. Ada banyak cara hidup baru yang tidak merusak Bumi kita:

Angin dapat 
memproduksi 
listrik, jadi kita 

dapat melakukan 
hal-hal seperti 

memanggang kue.

Orang bisa naik 
sepeda daripada 
mobil ke taman.

Kereta api 
seringkali 

bisa secepat 
pesawat untuk 

perjalanan kamu 
berikutnya.

28 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

vs

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan
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Kurangi muatan di 
penimbunan sampah dengan 
cara meminjam barang 
yang hanya akan kamu 
pakai sekali. Tahukah kamu 
bahwa ada perpustakaan 
yang meminjamkan berbagai 
macam peralatan, loyang kue, 
dan game?

Orang-orang di seluruh dunia membuang sekitar lima 
juta ton sampah setiap harinya. Ini sama beratnya 
dengan 33.000 ekor paus biru. Tapi ketika kamu 
membuang sesuatu, sampah itu tidak lantas "hilang." 
Jadi, ke mana perginya? 

Pertama, truk sampah membawa sampah ke 
tempat penimbunan atau pembuangan sampah. Tempat 
penimbunan sampah adalah sebuah lubang besar yang 
digali di tanah. Truk sampah membuang sampah ke 
lubang, lalu alat besar akan menguburnya dengan tanah.

29 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Penimbunan sampah.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Tanah di penimbunan sampah adalah rumah bagi 
bakteri pemakan makanan, kertas, dan plastik yang 

Metana adalah gas rumah kaca 
yang memerangkap panas dan 
berasal dari timbunan sampah.

Semakin banyak sampah di 
penimbunan, semakin banyak 
pula kandungan metana di udara. 
Semakin banyak metana di udara, 
semakin panas pula Bumi kita. 
Cuaca juga bertambah gila. 

dibuang. Saat bakteri ini makan, mereka 
melepaskan gas rumah kaca seperti karbon 
dioksida dan metana ke udara. Bayangkan 
triliunan bakteri kentut dan bersendawa 
setiap detiknya!

30 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Plastik terbuat dari bahan bakar fosil, yang menghasilkan 
karbon dioksida dan membuat Bumi semakin hangat. Percaya 
atau tidak, sebagian besar plastik tidak bisa didaur ulang. Bahkan 
walau kamu sudah memasukkannya ke tempat sampah daur ulang.

Salah satu solusinya adalah meminta perusahaan agar 
berhenti menggunakan dan membuat plastik. Biasanya kamu bisa 
menemukan alamat email perusahaan di situs web mereka.

Jarimu tergores? Sebagian besar 
perban terbuat dari plastik. Kamu harus 
menggunakan plastik untuk menutup 
lukamu.

Bayangkan jika perusahaan hanya diizinkan 
menjual perban dari bahan yang tidak 
merusak Bumi. Bukankah itu keren sekali?

Plastik ada di mana-mana. Di botol sampo 
dan sepatumu. Orang membeli banyak 
barang dari plastik, sering kali tanpa 
berpikir. Untuk menyelamatkan Bumi, 
perusahaan-perusahaan perlu berhenti 
menjual begitu banyak barang plastik.

31

plastik dengan 
perubahan iklim?

Apa hubungan 

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Sewaktu kecil, apakah ada Sewaktu kecil, apakah ada 
cerat plastik pada kemasan cerat plastik pada kemasan 
susu karton yang kamu beli?susu karton yang kamu beli?

Tanyaka
n ini 

pada ora
ng 

dewasa:

SUSUSUSU SUSUSUSU

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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diperbaiki.

32

Banyak dari kita pernah melihat simbol  dan mencoba 
mendaur ulang sebanyak mungkin.

Tahukah kamu? Hanya 8 dari 100 plastik yang 
kita masukkan ke tempat sampah daur ulang benar-
benar didaur ulang. Artinya, 92 plastik lainnya berakhir 

ulang harus 

di pembakaran, penimbunan, atau lautan. Tapi mendaur ulang 8 botol jauh lebih 
baik daripada tidak mendaur sama sekali.

Penguraian plastik memakan waktu 400 tahun. Waktu yang sangat lama. 
Segera setelah kita membuat satu tumpukan sampah plastik, suatu pabrik sudah 
sibuk membuat lebih banyak tumpukan sampah plastik. Bagaimana cara pabrik 
membuat plastik? Yep, dengan membakar bahan bakar fosil dan melepaskan lebih 
banyak gas rumah kaca ke udara.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Sistem daur 

Bungkus roti dan botol 
air sekali pakai? Kita harus 
berhenti menggunakannya 
sekarang juga.

Ini adala
h 

Ini adala
h 

rahasia y
ang 

rahasia y
ang 

tidak se
harusnya

 
tidak se

harusnya
 

dirahasia
kan. Ayo

 beri 

dirahasia
kan. Ayo

 beri 

tahu se
mua orang

!
tahu se

mua orang
!

Sebarkan ini: Sebagian besar Sebarkan ini: Sebagian besar 
plastik yang kamu masukkan plastik yang kamu masukkan 
ke tempat sampah daur ke tempat sampah daur 
ulang, tidak pernah didaur ulang, tidak pernah didaur 
ulang!ulang!

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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 keputusan Mainan:
Yakinkan gurumu untuk 
membolehkanmu mengirim 
email ke perusahaan-
perusahaan yang memakai 
kemasan plastik. Jangan 
lupa sertakan foto sampah 
plastik yang mereka hasilkan.

penting sebelum 
bersenang-senang.

Kapan terakhir kali kamu cukup beruntung 
mendapatkan mainan baru? Kemungkinan kamu 
harus memotong bungkusan plastik tebal hanya untuk 
mengeluarkan mainan dari kemasannya.

Seperti yang kamu ketahui, jika plastik itu 
dibuang, kamu harus menunggu sekitar 400 tahun 

33 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

sampai itu terurai. Bahkan, plastik itu bisa berakhir 
di lautan dan menyakiti ikan-ikan.

Daripada mengumpulkan lebih banyak mainan, 
bagaimana kalau kamu melakukan hal lain bersama 
teman-temanmu? Kamu bisa bermain kejar-kejaran, 
berjalan-jalan, dan membuat prakarya. 

Ada banyak cara untuk berkontribusi. Dan itu 
semua demi melindungi planet kita. 

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Bagaimana cara kita memutuskan makanan yang akan dimakan? Tentu saja rasanya 
harus enak. Tapi kita juga makan apa yang tersedia. Dahulu kala, ini berarti 
orang hanya makan apa yang dapat mereka tanam di sekitar rumah. Artinya, 
mereka makan sayuran akar di musim gugur atau kacang-kacangan dan labu 
di musim panas.

Sekarang, dengan adanya pesawat terbang yang dapat membawakan 
kita makanan dari seluruh dunia, kita bisa mengonsumsi hampir semua jenis 
makanan, kapan pun kita mau.

Variasi pilihan makanan itu bagus—tapi proses mengangkut makanan dalam 
pesawat dan truk ini menghasilkan banyak karbon. Dan jika pilihan makanannya 
terlalu banyak, biasanya makanan akan berakhir basi dan terbuang begitu saja.

Kuasai taco, tumis-
tumisan, dan sup 
dan buat keluarga 
serta temanmu 
terpukau. Menu ini 
menggunakan banyak 
bagian makanan yang 
biasanya dibuang.

Ajarkan ini pada 
orang dewasa! Dari 
4,5 kg makanan, 
sepertiganya 
terbuang!

34 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Pemilihan 
makanan 
itu penting.

AjarkanAjarkan

55
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Makanan dari hewan adalah sumber gas 
rumah kaca yang besar. Pertama, hutan 
ditebang agar hewan ternak memiliki lahan 
untuk makan rumput. Penebangan pohon 
menghasilkan karbon. Dan kita kehilangan 
banyak pohon yang bisa menyerap karbon.

Selain itu, hewan-hewan ternak 
ini bersendawa dan kentut (sangat 
sering!). Ini melepaskan gas metana 
yang memerangkap panas. Bumi pun 
menghangat. Cuaca buruk pun terjadi.

Mengonsumsi buah dan sayuran 
daripada daging berperan besar dalam 
mengurangi gas rumah kaca.

Keputusan ada di tanganmu:
- Pilih burger sayur (bukan burger daging) di 

kafetaria. Kamu tetap bisa menambahkan 
saus, acar, dan moster sesukamu!

- Minum susu berbahan tumbuhan (seperti susu 
kedelai atau susu gandum) daripada susu sapi.

- Makan lebih banyak sayur dan buah: Kamu 
tidak harus menjadi vegetarian sepenuhnya, 
kecuali kalau memang mau.

- Mulai perbanyak buah dan sayuran di 
piringmu.

berasal dari hewan.
Makanan yang 

35 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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kedelai.
Resep burger 

KACANG 
hitam

campur 
hingga halus 

1 sdm MINYAK

SAUS BBQ

3 sdm

campur

1/2 C

1/2 sdt LADA 
1 sdm JINTAN

1 sdt BUBUK 
CABAI

1/2 sdt GARAM1 sdt GULA MERAH

REMAH ROTI

sdt = sendok teh
sdm = sendok 
makan
C = cangkir

x 8

MINYAK

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

BAWANG 
BOMBAY 
cincang & 

tumis

1 cangkir 
NASI 
masak

goreng setiap sisi 4 menit
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Dulu, toko baju menampilkan pakaian 
baru hanya 4 kali setahun: Musim dingin, 
Musim semi, Musim panas, dan Musim 
gugur. Sekarang, pakaian baru muncul di 
toko setiap minggu—yang berarti 52 kali 
setahun! Dalam 20 tahun terakhir, jumlah 
produksi pakaian bertambah dua kali lipat.

Orang ingin bergaya trendi, jadi 
mereka membeli lebih banyak pakaian baru 
dan membuang yang lama. Dan kita tahu 
apa yang terjadi saat sesuatu berakhir di 
penimbunan sampah.

fesyen cepat?
Apa itu 

37

Bojo Bandango, dari  ‘The Big PickSure 
Book’ oleh OuiChoose.
Ketuk/klik untuk mengecek situs web-nya!

Apa yang dapat kamu lakukan untuk 
mengurangi fesyen cepat?
- Pakai baju lungsuran dan saling 

bagikan bajumu dengan orang lain.

- Minta orang dewasa untuk berbelanja 
di toko baju seken. Bonus: Jins bekas 
biasanya lembut dan lentur.

- Perbaiki pakaian yang sobek.                                                              

- Masukkan ranselmu ke mesin cuci dan 
bersihkan daripada membeli yang baru.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Perubahan iklim sedang 
berlangsung di sini, saat ini juga. 
Setiap makhluk hidup di planet 
kita akan terkena akibatnya. 

Banyak hewan yang sudah 
menderita. Ada yang tidak bisa 
memiliki bayi. Ada yang tidak bisa 
menemukan makanan. Ada yang 
tidak bisa hidup di suhu yang lebih 
hangat.

Berikut ini adalah sejumlah kecil 
hewan yang rentan:

dari perubahan iklim?

Akankah 
hewan-hewan ini selamat 

- Penguin Adélie
- Gajah hutan afrika
- Gajah asia
- Puffin atlantik
- Harimau benggala
- Monyet tupai kepala 

hitam
- Bombus
- Katak Darwin
- Platipus

- Penguin kaisar
- Penyu hijau
- Kuda nil
- Penyu belimbing
- Kupu-kupu raja
- Gorila pegunungan
- Paus sikat atlantik 

utara
- Beruang kutub
- Macan tutul salju

Dan ribuan jenis serangga yang belum pernah 
kamu dengar sebelumnya.

38 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Aktivitas:

untuk menggambar
penyu 
hijau.

Ikuti langkah ini 
Perubahan iklim 
menyebabkan badai kencang yang 

menghancurkan 
pantai penyu.

Bagikan
 gambarmu 

di media sosi
al 

dengan 
tagar 

#Generatio
nCarbon

#Generatio
nCarbon

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.



gambar
kupu-
kupu raja.

Sekarang, 
Aktivitas: Suhu yang lebih 

hangat membuat 
kupu-kupu raja 

susah bertahan hidup.

Bagikan
 gambarmu 

di media sosi
al 

dengan 
tagar   

#Generatio
nCarbon

#Generatio
nCarbon

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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karbon.
nol emisi 

Kenalan dengan 

Selama jutaan tahun, Bumi telah menyerap 
gas rumah kaca untuk menjaga dirinya 
tetap sehat.

Sekarang sudah tidak begitu lagi. 
Dengan banyaknya gas rumah kaca yang 
dilepas ke udara, Bumi tidak lagi bisa 
menyerapnya dengan cepat. Jumlahnya 
sudah terlalu banyak! Ingat spons yang sudah 
basah tadi? Karena itu, kita harus berusaha 
mencapai nol emisi.

41

Emisi: Istilah sulit untuk 
pelepasan gas rumah kaca. 

Nol emisi karbon: Ketika 
Bumi bisa menyerap semua 
gas rumah kaca yang kita 
lepaskan.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Walau ter
dengar 

Walau ter
dengar 

rumit, seben
arnya  

rumit, seben
arnya  

ini sang
at seder

hana.

ini sang
at seder

hana.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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42

Bayangkan jungkat-jungkit atau timbangan. 
Di sebelah kanan timbangan: Hal-hal yang 
melepaskan gas rumah kaca seperti truk dan 
botol plastik. Di sebelah kiri timbangan: Hal-
hal yang menyerap gas rumah kaca seperti 

pohon dan lautan.
Jika semua gas rumah kaca disingkirkan oleh 

pohon dan lautan, timbangan pun akan seimbang, dan 
kita telah mencapai nol emisi. Jika kita mempertahankan 
keseimbangan ini, Bumi akan sehat terus.

Saat ini, jumlah gas rumah kaca lebih banyak 
daripada penyerapnya, sehingga timbangannya berat 
sebelah. Ilmuwan ingin kita berada di posisi seimbang 
pada tahun 2050.

Jika berat sisi kiri dan kanan timbangan Jika berat sisi kiri dan kanan timbangan 
sama, maka timbangan ini seimbang, dan sama, maka timbangan ini seimbang, dan 
kita telah mencapai nol emisi.kita telah mencapai nol emisi.

gas rumah kaca.
Menyeimbangkan 

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Tahukah kamu bahwa semua 
yang kamu colokkan ke 
listrik ikut berkontribusi pada 
perubahan iklim? Terutama 
jika listrikmu tidak berasal dari 

matahari atau angin. Lampu, TV, mengisi daya ponsel – semua 
ini menghasilkan karbon. Begitu juga PlayStation, komputer, atau 
apa pun yang kamu pakai untuk bermain game video. (Belum 
termasuk seabrek plastik yang diperlukan untuk membuat semua 
itu.) Karbonnya tidak terlalu banyak, tapi sebaiknya kamu tahu.

game video?
 main 

Jawaban: Tidak 
buruk-buruk amat.

Seberapa buruk dampaknya 
bagi Bumi jika kamu...

MayoritasMayoritas
  

listrik listrik 
tidak tidak 
begini.begini.

43 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Sebagian besar pelepasan karbon di 
planet kita berasal dari kendaraan. 
Termasuk mobil yang harus diisi 
bensin. Dan truk, yang lebih parah 
lagi. Itulah kenapa jalan kaki dan 
naik sepeda membantu planet kita. 
Cara kita bepergian itu penting.

jalan kaki?

Jawaban: Lumayan buruk!

Seberapa buruk dampaknya 
bagi Bumi jika kamu...

sebenarnya bisa 
naik mobil padahal 

44 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Bukan semata tentang 
makan burger, tapi segala 
proses yang terjadi untuk 
menyajikan burger itu 
sendiri. Bahan-bahan 

burger kemungkinan besar dibuat dengan mesin, dan juga diangkut ke toko 
dengan truk besar. Semua itu melepaskan banyak karbon. Dan jauh sebelum 
itu, jangan lupakan sapinya. Sapi butuh tanah dan air dalam jumlah tinggi—jauh 
lebih banyak daripada yang dibutuhkan sayuran. Sapi juga melepaskan metana, 
gas rumah kaca yang memerangkap panas dan menaikkan suhu Bumi kita.

burger keju?
makan 

Jawaban: Tidak 
begitu bagus.
Untuk saat ini, coba kurangi 
konsumsi dagingmu.

Seberapa buruk dampaknya 
bagi Bumi jika kamu...

45 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
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Apa yang dapat 

kita lakukan?

46 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
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Gunakan botol air yang 
dapat diisi ulang. Truk yang 
mengangkut botol-botol 
air plastik menghasilkan 
banyak karbon.

Ketika kamu melihat 
produk seperti pisang 
dibungkus plastik, 
tunjukkan pada orang 
dewasa bahwa ini tidak 
masuk akal.

Orang dewasa tidak selalu 
punya pandangan yang 
sama dengan anak-anak.

Keringkan pakaianmu di 
bawah matahari.

Ingatkan gurumu, orang 
tua sesama murid, dan 
pelatihmu: 

Kegiatan berkemah, 
pesta kelas, atau sepak 
bola tidak perlu botol air 
plastik. 

Apa yang bisa 
anak-anak lakukan?

Tanam sayur dan buah di 
kebun. 

47 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Bagikan Carbon Almanac pada 
orang-orang dewasa di hidupmu. 
Kamu bisa meminjam dari 
perpustakaan atau cari tahu 
lebih lanjut di sini.

Mulai dari mana 
saja. Jangan 
takut, kamu tidak 
perlu menjadi 
sempurna.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Agar orang-orang di 
rumahmu paham tentang 
apa yang terjadi di Bumi, 
cetak dan tempelkan fakta-
fakta cepat di halaman 
setelah ini, di dinding kamar 
mandimu.

Ya, bahkan kamar mandi bisa 
menjadi ruang kelas!

48

orang-orang!
perhatian 
Mari kita curi 

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Cetak halaman 
berikutnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

FAKTA 
CEPAT

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa
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- Meresmikan hukum yang melarang perusahaan 
menjual hal-hal yang membahayakan Bumi.

- Menghasilkan listrik dari matahari dan angin.

- Memilih orang-orang yang dapat membuat 
hukum untuk menyelamatkan Bumi.

- Mengajarkan perubahan iklim pada orang lain. 
Banyak orang yang belum tahu tentang hal ini.

- Orang menggunakan batu bara, minyak, 
dan gas sebagai bahan bakar. Bahan 
bakar fosil ini memungkinkan manusia 
mengendarai mobil dan menghasilkan listrik.

- Bahan bakar fosil melepaskan karbon 
dioksida ke atmosfer.

- Karbon dioksida memerangkap panas.

- Panas yang terperangkap membuat Bumi 
kita lebih hangat.

- Mungkin di luar rasanya tidak begitu panas, 
tapi peningkatan suhu sekecil apa pun bisa 
menghasilkan dampak besar, seperti badai, 
banjir, dan kekeringan parah.

- Badai merusak bangunan, rumah, hewan-
hewan, dan Bumi kita.

Kita butuh perubahan BESAR untuk 
menghentikan perubahan iklim:

Ingin lebih banyak? Kunjungi thecarbonalmanac.org.

Perubahan Iklim.
FAKTA CEPAT TENTANG

Generasi Karbon: Waktunya kita memulai.
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Apakah keluargamu 
membeli mobil 
baru? Ajak mereka 
mempertimbangkan 
kendaraan 
listrik yang tidak 
memerlukan bensin.

Ketika mendapatkan 
garpu plastik, simpan 
dan gunakan lagi 
dan lagi. Plastik 
terbuat dari bahan 
bakar fosil, dan 
sebagian besar 
orang membuang 
plastik setelah 
digunakan satu kali.

Kendaraan 
listrik

Gunakan 
plastik lebih 
dari sekali

mengurangi penggunaan 
bahan bakar fosil:

Kamu bisa membantu 

50

Ajarkan ini pada 
orang dewasa: 
Sekarang mereka 
bisa membeli listrik 
yang 100% dihasilkan 
dari matahari dan 
angin. Dan harganya 
biasanya tidak lebih 
mahal! Periksa situs 
web perusahaan 
listrik setempat untuk 
mengetahui caranya.

Matahari 
dan angin

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa
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KAMU bisa membuat perbedaan! Mulai dari mana kamu bisa membantu 
planet ini?

ajarkan pada orang dewasa.

“BERPIKIR 
LUAS gagasan yang bisa anak-anak ”

51

Matthew N., 15 tahun, Boston, Massachusetts

Kalau aku punya anak pada tahun 
2050, aku tidak ingin mereka 
berurusan dengan planet yang 
rusak gara-gara tidak seorang pun 
mengambil tindakan.”

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Greta Thunberg, aktivis iklim muda dari Swedia, mengubah 
pandangan orang tuanya dulu. Dia menunjukkan fakta yang ada 
kepada mereka. Mereka menonton film tentang lingkungan bersama.

Tapi perubahan itu tidak langsung terjadi. Greta terus berusaha 
sampai orang dewasa mendengarkan SUNGGUHAN. Dibandingkan 
orang dewasa, anak-anak lebih pandai menggerakkan orang agar 
bertindak—bukan hal mengejutkan, anak-anak memang luar biasa!

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa

Ini hal-hal yang 
bisa kamu ajarkan 
kepada orang 
dewasa.

https://thecarbonalmanac.org/genc
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- Bentuk klub murid-murid yang 
bersepeda ke sekolah untuk 
mengurangi karbon yang dikeluarkan 
mobil saat mengantar ke sekolah.

- Minta petugas sekolah memasang 
papan pengingat agar pengemudi 
mematikan mobil saat menjemput.

- Usulkan perubahan iklim sebagai 
tema pameran ilmiah tahun ini.

- Ajarkan apa yang kamu ketahui 
tentang perubahan iklim pada 
lima orang dewasa. Ajak mereka 
mengajarkannya pada lima orang 
lainnya. Dengan begini, informasi 
akan tersebar ke lebih banyak orang.

Ini hanya ide. Mulailah dengan 
apa pun yang bisa kamu capai.

Bumi kita tidak butuh kamu yang 
sempurna. Bumi hanya butuh 
kamu untuk memulai.

BESAR!
Hal-hal ini akan menghasilkan 
perbedaan 

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa

HARAP 
MATIKANMATIKAN 

MESIN saat 
menunggu
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- Matikan lampu saat tidak 
dibutuhkan. Membuang-buang listrik 
sama saja dengan melepaskan karbon 
yang tidak perlu.

- Tutup pintu agar panas tidak keluar.

- Pinjam barang-barang seperti 
perhiasan, perkakas, dan game 
agar pabrik tidak membuat barang 
baru dan menghasilkan lebih banyak 
karbon.

- Pilih menu burger sayuran. Atau 
buat burger kacang-kacangan yang 
resepnya ada di buku ini.

Aksi-aksi lain yang 

- Adakan lomba di kelas untuk melihat 
siapa yang pensilnya paling awet. Ingat, 
hindari membuang barang yang masih 
bisa dipakai. Karena proses pembuatan 
suatu barang juga melepaskan karbon.

- Minta kepala sekolah menurunkan 
panas. Ini dapat langsung mengurangi 
pelepasan karbon. Apalagi jika anak-anak 
memakai celana pendek di musim dingin!

membawa perubahan!

53 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa

https://thecarbonalmanac.org/genc


Terje mahan oleh RWS Group

Kaus kelas.
Prakarya penyelamat planet:
Aktivitas:

Kaus warna cerah memudahkan guru mengawasi 
murid-murid saat karyawisata. Kaus ini juga 
menunjukkan spirit kelasmu. Tapi rasanya kurang 
keren kalau kamu memakai kaus bertuliskan “Kelas 
3” padahal kamu sudah kelas 4. Jadi, kaus kelas 
cenderung dibuang setelah beberapa kali pakai saja.

Untuk pesta kelas atau karyawisata berikutnya, 
buat kaus kelas warna cerah ini. Tapi jangan dibawa 
pulang – berikan kaus-kaus ini pada gurumu agar bisa 
digunakan murid lain tahun depan. Dengan begitu, 
kaus tidak akan berakhir di penimbunan sampah.

Sampaikan ke para guru, 
pemimpin pramuka, atau 
orang tua kelas.

54

Petunjuk dari Jodi Levine untuk
Generasi Karbon: Waktunya kita memulai.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

AjarkanAjarkan
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Kaus kelas.
Prakarya penyelamat planet:
Aktivitas:

Gunakan kentang kecil 
yang berujung lancip.

Belah menjadi dua 
dengan pisau. Ini akan 
membuat bentuk 
air mata.
Minta tolong orang dewasa 
saat memotongnya ya!

Taruh lembaran karton 
ke dalam kaus supaya 
catnya tidak tembus.

Rencanakan desain 
kausmu. Gunakan 
selotip untuk 
merencanakan 
pola kaus.

-

-

-

-

-

-

Celupkan ujung 
potongan kentang 
ke cat akrilik atau 
cat tekstil.

Cap kaus dengan 
pola yang telah kamu 
buat! Cap dua kali 
dalam bentuk V untuk 
membuat bentuk hati.

1 2 3

55 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Sampaikan ke para guru, 
pemimpin pramuka, atau 
orang tua kelas.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Jagawana: Lindungi 
taman dan para 
pengunjungnya.

Ingin meningkatkan misi? Bagus. 
Kami butuh kamu. Ada berbagai 
cara untuk membantu Bumi.

Tapi mari kita bahas 
sebuah cara yang besar: Ketika 
kamu besar, kamu bisa memilih 
pekerjaan yang menyelamatkan 
Bumi. Berikut 5 di antaranya:

Ilmuwan lingkungan: 
Selidiki perubahan iklim. 
(Seperti dokter, tapi untuk 
Bumi!)

Guru lingkungan: Ajarkan 
para murid apa yang 
perlu mereka tahu untuk 
melindungi planet ini.

Inventor ramah 
lingkungan: Ciptakan 
penemuan yang 
menyelamatkan Bumi. 
(Kamu akan melihat 
contohnya sebentar lagi!)

Pakar masa depan: 
Bayangkan dunia yang 
lebih baik dan bantu 
kita mencapainya!

akan membantu 
menyelamatkan Bumi.

Pekerjaan yang 

56

Ini cuma
 

Ini cuma
 

sebagian
 kecil 

sebagian
 kecil 

di antar
anya!

di antar
anya!

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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Kamu juga bisa menjadi aktivis iklim, yaitu seseorang pun yang 
mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim. Kadang 
ini termasuk pekerjaan. Tapi tidak harus. Semua orang bisa 
melakukannya. Greta Thunberg melakukan aksi ketika dia 
anak-anak. Di usianya yang sekarang 19 tahun, dia adalah salah 
satu aktivis iklim paling terkenal di dunia.

Jadilah 
aktivis iklim.

Kamu tidak 
pernah 
terlalu 
kecil untuk 
memulai 
perubahan.” 

“

- Greta Thunberg

Sama seperti Greta, kamu tidak perlu menjadi 
orang dewasa untuk berperan sebagai aktivis 
iklim. Kalau mau, kamu bisa menjadi aktivis 
iklim hari ini juga.

Ada begitu banyak hal yang bisa kamu 
lakukan untuk memulai perubahan.

Seperti melakukan misi mengajari 5 orang 
dewasa tentang perubahan iklim. Sejauh ini, kamu 
telah melakukannya dengan mengesankan!

57 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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hal-hal yang 
menyelamatkan kita 
dari kekacauan ini.

Kamu bisa menciptakan 

Gambarlah penemuan 
ramah lingkunganmu 
dan bagikan pada 
kami dengan tagar 
#GenerationCarbon.

58 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

lampu 
tenaga 

gravitasi
batu-

batuan 
berat

truk pengangkut 
tenaga sepeda

kantong & 
botol dari 

tumbuhan, 
bukan plastik

https://thecarbonalmanac.org/genc
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Siap? Ayo!

Waktunya latihan!
Anggap ini sebagai sesi pelatihan khusus agar kamu bisa 
memecahkan misimu.

Seperti adegan “Raya and the Last Dragon” ketika ayah 
Raya mengajari Raya cara melindungi permata naga.

Atau lebih baik lagi, adegan ketika Moana mempraktikkan 
kallimat perkenalannya sebelum menghadapi Maui.

Dan tentu saja, kamu juga bisa bantu angkat 
bicara tentang perubahan iklim.

59 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Gunakan kata-kata 
yang dipahami 

semua orang, walau 
mereka tidak tahu 

banyak tentang 
hal ini.

Setelah mendengarkan 
yang lain, ulangi apa 

yang kamu dengar. (Ini 
menunjukkan bahwa 
kamu peduli dengan 

pendapat orang lain.)

Jelaskan kenapa 
perubahan iklim 
adalah dalang 
di balik cuaca 
yang kacau.

Sepakati target yang 
positif, misalnya masa 
depan lebih baik yang 

diinginkan masing-
masing orang.

Dengarkan juga 
pendapat orang lain.

hal ini:
mengajarkan 

Cara 

60 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Bagaimana 
rasanya?

Eksperimen 
sederhana 
yang bisa 
anak-anak 
lakukan 
dengan 
orang 
dewasa.

61 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Tapi jika kita membiarkannya 
selama satu jam, es krimnya 
akan meleleh. 

kita tidak bisa 
membuatnya 
beku kembali.

Awalnya, sulit untuk 
melihat kalau ini mencair.

Tapi setelah sekitar 
sepuluh menit, kita akan 
mulai melihat bedanya.

... Es krim akan terus mencair.

Dan mencair.

Dan mencair.

Sampai akhirnya jadi 
tidak berguna.

Jika kita meletakkan 
es krim di sini selama 

beberapa menit ...

... tidak akan ada hal 
buruk yang terjadi.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

Bolehkah aku 
menunjukkan cara 
mudah memahami 

masalah iklim?

AjarkanAjarkan

55
Orang Orang 

DewasaDewasa

Tapi jika kita meletakannya di luar 
dan mengabaikan tanda-tandanya ...

Sama halnya dengan masalah di 
hadapan kita sekarang,

ketika orang-orang tidak mau 
bertindak dan mengembalikan es 
krim ke tempat semula.

Jika kamu mengembalikannya 
sekarang, es krim akan 
terselamatkan. Siap dinikmati 
nanti.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Terje mahan oleh RWS Group

Orang tidak selalu 
setuju satu sama lain 
atau berpikir dengan 

cara yang sama.

Membicarakan 
kacaunya cuaca 
mungkin bisa 
membantu. 

Sebagian besar 
orang biasanya 
setuju dengan 

keadaan cuaca.

Jadi ingat bahwa 
ini normal—

harapannya, ini akan 
tetap membantu.

Untuk memulai 
perubahan, 

pembicaraan 
ini tidak harus 

sempurna. Kamu 
hanya perlu 
memulainya.

Tarik napas dalam-
dalam jika kamu 

mulai merasa gugup 
atau frustrasi saat 

berdiskusi.

pendapat.

menghadapi perbedaan 

Bersiaplah 

62 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Kamu sudah memiliki banyak pengetahuan 
tentang iklim. Kamu paham apa yang perlu 
dibicarakan. Dan suaramu? Itulah senjata yang 

 Oke, sekarang 
saatnya memulai.

Misimu: Ajarkan 5 orang dewasa

63 Lucija, 11 tahun, Zurich Swiss

Apa hal paling bermanfaat yang 
telah kamu pelajari?

“Bahwa aku tidak boleh menyerah.”
| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Cetak 
halaman 
berikutnya.

paling ampuh. Percayalah.

Saatnya menggunakan pengetahuan 
dan suaramu  untuk mengajarkan 
perubahan iklim pada lima orang 
dewasa. Mari kita buat strategi, 
agar kamu bisa membantu  
menyelamatkan planet kita!

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Pelacak diskusi
STRATEGI

Siapa yang dapat kamu ajari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

Iya / Tidak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tuliskan nama orang dewasa 
yang dapat kamu ajari. Butuh 
ide? Guru, Kepala sekolah, Tante, 
Paman, Nenek atau kakek, Sepupu, 
Tetangga, Teman anggota keluarga.

Apakah kamu akan bertemu 
mereka dalam waktu dekat? Jika 
tidak, perkirakan kapan kalian 
bisa bertemu!

Lingkari ya atau tidak. 
Setiap kali kamu melingkari 
ya, warnai atau coret satu 
bintang di bawah!

Kapan kamu dapat 
mengajari mereka:

Sudahkah kamu 
mengajari mereka?UNTUK MISIMU  

MENGAJARI 5 ORANG DEWASA.

Tulis siapa yang ingin kamu 
ajari dan kapan.
Lalu lacak progresmu di 
kolom terakhir.
Ada baris ekstra, jaga-jaga 
kalau kamu perlu mencari 
orang lain.

Bintangmu sudah lengkap semua?
KAMU BERHASIL! Ini yang bisa kamu lakukan 
selanjutnya:
Rayakan keberhasilanmu. Kamu luar biasa!
Kunjungi carbonalmanac.org/kids untuk 

mendapatkan Sertifikat Pembawa Perubahan 
milikmu.
Jadikan ini sebagai permulaan. Mari kita 
bekerja sama untuk menyelamatkan planet 
kita!

-
-

- 1 2 3 4 5

Generasi Karbon: Waktunya kita memulai.

Begitu kita memutuskan 
untuk bertindak, kita bisa 
melakukan segala hal.”

“

– Greta Thunberg
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65 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Berikut cara seru mengajari orang dewasa tentang 
perubahan iklim: Ajak mereka bermain game. Dan kita 
punya game yang tepat...

Permainan 
Misi Iklim.

Alat misimu yang paling seru:

 Papan

- Sediakan waktu sekitar 
15 menit.

- Ideal dimainkan 2-4 
pemain, usia 7-11 tahun.

- Mainkan dengan 
orang dewasa untuk 
mengajari mereka, atau 
dengan teman untuk 
bersenang-senang!

Cukup k
lik/

Cukup k
lik/

ketuk u
ntuk 

ketuk u
ntuk 

mengundu
h 

mengundu
h 

dan mencetak dan mencetak 

permaina
n papan

 
permaina

n papan
 

gratis in
i!

gratis in
i!

Inilah Misi Iklim, papan permainan yang akan 
membawamu pada nol emisi di masa depan.

Misi Iklim membawamu berpetualang melewati 
empat hal besar yang berkontribusi terhadap 
perubahan iklim: Makanan, transportasi, energi, dan 
manufaktur. Masing-masing pemain akan melakukan 
sesuatu yang berhubungan dengan iklim. Kalian akan 
mencari tahu apa yang membantu atau merusak Bumi. Siap menaklukkan 

misi? Waktunya 
bermain game!

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.
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Siap mencari tahu 
cara menyelamatkan 

planet kita?

Siap mencari tahu 
cara menyelamatkan 

planet kita?

Siap mencari tahu 
cara menyelamatkan 

planet kita?

Siap mencari tahu 
cara menyelamatkan 

planet kita?

Siap mencari tahu 
cara menyelamatkan 

planet kita?

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

UNDANGAN SPESIAL UNDANGAN SPESIAL

UNDANGAN SPESIAL UNDANGAN SPESIAL

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

Ayo bergabung dengan 
tim penyelamat planetku!

UNDANGAN SPESIAL

UNDANGAN SPESIAL

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Dapatkan buku Generasi Karbon: 
Waktunya Kita Memulai secara 

gratis di carbonalmanac.org/kids

Undang orang lain untuk 
bergabung dalam misi ini!

Cetak kartu-kartu ini 
dan sebarkan di sekolah, 
tempelkan pada kado ulang 
tahun, atau sembunyikan 
agar ditemukan teman.
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kita 
orang lain.

tercipta ketika 

Perubahan terbesar 

bertindak bersama 

67

Dan ingat, planet ini tidak butuh 
kamu yang sempurna,

tapi kamu yang berani memulai.

| Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.
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buat keributan demi DENGAN SOPAN
bersamamu, dan 

pengetahuan ini 
Bawa 

planet kita!

68 | Cek Carbon Almanac untuk selengkapnya.

Sesi pelatihan 

selesai!

 Kamu siap 

melakukan misi.

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

https://thecarbonalmanac.org/genc


Terje mahan oleh RWS Group

Hai, Pembuat Perubahan Generasi C! Generation Carbon adalah 
podcast tempat anak-anak (seperti kamu!) membantu orang dewasa 
menyelamatkan planet ini.

Anak-anak punya pertanyaan sulit tentang perubahan iklim, dan 
kamu layak mendapatkan jawabannya. Kita akan bicara dengan teman, 
hewan, ruang kelas, ilmuwan, pakar, dan pembuat perubahan seperti 
kamu. Dan jika kamu tertarik mengirimkan temuan ilmiahmu untuk 
dibahas, kami butuh wartawan ilmu pengetahuan Generasi C sepertimu!

Kunjungi thecarbonalmanac.org/kids untuk informasi lebih lanjut. 
Pastikan kamu berlangganan podcast ini, ya. Mari mengubah dunia, 
Pembawa Perubahan!

Klik/ketuk untuk mendengarkan Apple podcast, atau Google podcast.

anak penuh rasa 
ingin tahu!

Podcast untuk anak-
“
“
“
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Kenapa ada banyak sekali plastik di lautan?”

Apa hal yang mencemari udara, dan kenapa bisa sampai di sana?"

Dengan adanya perubahan iklim, apakah beruang kutub memiliki 
cukup makanan?"

Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

https://thecarbonalmanac.org/genc
https://thecarbonalmanac.org/kids/
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/generation-carbon/id1620246135?i=1000558193237
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5jYXB0aXZhdGUuZm0vZ2VuZXJhdGlvbi1jYXJib24?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjo_MDbzbX3AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-CA
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memulai.
butuh kamu untuk 

yang sempurna. Bumi hanya 
Bumi tidak butuh kamu 
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Generasi Karbon:
Waktunya kita memulai.

https://thecarbonalmanac.org/genc
mailto:?subject=Take a look at what I'm reading&body=I am reading Generation Carbon. It's time to start. You can get a copy here https://thecarbonalmanac.org/kids

