
 

 
 

 

 

  

PERNYATAAN SIKAP 

MUDA BERSUARA 2021: Selamatkan Generasi Emas 2045 dari Krisis Iklim 

16 Agustus 2021 

 

Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021, melalui 

perhelatan Muda Bersuara:  

 

Kami putra dan putri Indonesia, yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air 

Indonesia, mengimbau bangsa Indonesia — Pemerintah dan rakyat Indonesia — 

untuk mencegah ancaman perubahan iklim dan mengambil bagian penting dalam 

upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi hanya sekitar 1,5˚Celsius, sesuai 

dengan visi Perjanjian Paris tahun 2015.  

 

Kami putra dan putri Indonesia, yang mengaku berbangsa yang satu, bangsa 

Indonesia, mengimbau Pemerintah untuk menetapkan target baru yang berdasarkan 

data ilmiah dan selaras dengan langkah dunia, yaitu menurunkan 50% emisi nasional 

di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission di tahun 2050.  

 

Kami putra dan putri Indonesia, yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa 

Indonesia, mengimbau bahwa konsep net-zero emission harus menjadi suatu jargon 

publik dan politik yang merakyat yang disuarakan secara kolektif dan konsisten. Ini 

adalah harga mati untuk menyelamatkan generasi kami, Generasi Emas 2045.  

 

Yang penting dalam net-zero emission bukan saja target angka penurunan, namun 

juga jangka waktunya. Target net-zero emission di tahun 2070 atau di tahun 2060. Ini 

karena jatah karbon kita untuk menjaga kenaikan suhu bumi sebatas 1,5˚Celsius 

hanya sampai 2050. Oleh karena itu, Indonesia harus dan bisa menetapkan target 

penurunan emisi yang lebih ambisius, yaitu net-zero emission di tahun 2050.  

 

Target net-zero emission ini merupakan kepentingan nasional kita sendiri untuk 

menyelamatkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai bencana yang akan timbul dari 

suhu bumi yang terus memanas: cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, krisis pangan, 

kekurangan stok air, kenaikan permukaan laut setinggi satu meter, kegagalan panen, 

kebakaran hutan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dengan demikian, jelas bahwa krisis iklim merupakan ancaman eksistensial 

(existential threat) yang nyata bagi bangsa Indonesia. Merubah paradigma dan 

strategi pembangunan ini memang tidak mudah. Namun, taruhannya adalah masa 

depan kami dan masa depan keselamatan bangsa Indonesia. Maka dari itu, sudah 

seharusnya kita semua menuntut perjuangan yang berat. Jangan sampai sejarah 

mencatat pemanasan suhu bumi secara drastis di tahun 2045 akibat kegagalan 

generasi Anda dalam melakukan perubahan dan terjebak dalam perdebatan bertele-

tele. 

 

Sudah waktunya kita mengusung nasionalisme iklim (climate nationalism), dimana 

kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia bersatu padu dengan 

perjuangan yang gigih untuk mencegah ancaman perubahan iklim terhadap masa 

depan Indonesia. 

 

 

Salam kami,  

 

Generasi Emas 2045 

 


