
 

15 

BAB II 
DINAMIKA GREENPEACE SEBAGAI NGO GLOBAL 

 

Pada bab ini membahas mengenai sejarah dan kiprah 

Greenpeace di dunia beserta awal mula Greenpeace masuk di 

Indonesia. Selain mengenai sejarah dari Greenpeace, penulis 

memaparkan visi dan misi dari Greenpeace dan kinerja apa saja yang 

telah dilakukan Greenpeace di dunia dan Indonesia, yang mana salah 

satunya ialah aksi Greenpeace dalam permasalahan Wilmar.  

Globalisasi hadir dengan membawa dilema pada masyarakat 

inetrnasional, kehadiran MNC yang menjadi pupuk bagi 

perekonomian suatu negara ataukah kehadiran MNC yang membawa 

kerusakan pada alam Host Country.  Salah satu dampak kehadiran 

MNC pada lingkungan adalah perubahan iklim yang dapat 

menyebabkan kepunahan seluruh makhluk hidup.Globalisasi 

membawa suatu paradigma umum seperti dua sisi mata koin antara 

MNC dan NGO. Keberadaan NGO memiliki peranan penting dalam 

perkembangan ekonomi sejak tahun 1990-an karena mampu 

memberi solusi inovatif dalam mengatasi dampak degradasi 

lingkungan yang disebabkan oleh hadirnya MNC pada suatu negara. 

Beberapa NGO menempatkan isu lingkungan hidup dalam skala 

prioritas yang tinggi serta mampu mempengaruhi arah politik yang 

berkembang di beberapa negara (Hurrell & Kingsbury, 1992). Salah 

satu INGO yang memiliki konsentrasi pada isu lingkungan ialah 

Greenpeace. 
 

A. Sejarah Greenpaece di Dunia 
Greenpeace adalah suatu lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi lingkungan global, yang memiliki cabang di lebih dari 

40 negara dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda. 

Didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada 1971, 

pada awalnya dengan nama Don't Make a Wave Committee 

untuk menghentikan percobaan nuklir yang dilakukan 

pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Para aktivis 

mengirimkan kapal sewaan, Phyllis Cormack, yang diubah 

namanya menjadi Greenpeace, ke lokasi pengujian nuklir. Aksi 

ini menarik perhatian publik Kanada sehingga mereka 

melibatkan diri dalam aksi protes ini. Amerika Serikat terdesak 
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sehingga menghentikan uji coba nuklirnya. Pada tanggal 4 Mei 

1972, komite mengubah namanya menjadi Greenpeace. 

Greenpeace dikenal menggunakan aksi langsung tanpa 

kekerasan, konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk 

menghentikan berbagai aksi perusakan lingkungan seperti 

pengujian nuklir, penangkapan ikan paus besar-besaran, 

deforestasi, dan sebagainya. Organisasi global ini menerima 

pendanaan melalui kontribusi langsung dari individu yang 

diperkirakan mencapai 2,8 juta para pendukung keuangan, dan 

juga dari yayasan amal, tetapi tidak menerima pendanaan dari 

pemerintah atau korporasi (Greenpeace).  

Pada tahun 1972, Greenpeace berlayar menuju Pulau 

Karang (Atol) Moruroa di Laut Pasifik untuk melakukan 

kampanye menentang uji coba nuklir Perancis. Puncak peristiwa 

ini adalah pengeboman Kapal Rainbow Warrior di Auckland, 

Selandia Baru yang dilakukan Perancis pada tahun 1985. 

Peristiwa ini menewaskan seorang fotografer Fernando Pereira 

dan menenggelamkan Kapal Rainbow Warrior yang pertama. 

Pada awalnya, Perancis menyangkal keterlibatannya dalam 

peristiwa pengeboman ini. Namun, adanya tekanan internasional 

dan dari rakyat Perancis yang semakin kuat memunculkan 

pengakuan bahwa agen rahasia Perancis mendapatkan perintah 

untuk melakukan pengeboman. Penyelidikan lebih lanjut 

mengenai peristiwa pengeboman ini mengungkapkan bahwa 

Christine Cabon (seorang agen rahasia Perancis) menyamar 

sebagai sukarelawan di Greenpeace Selandia Baru untuk 

mengumpulkan informasi kampanye di Moruroa dan memata-

matai aktivitas Greenpeace. Pada tahun 1987, pemerintahan 

Perancis setuju untuk membayar kompensasi pada Selandia Baru 

sebesar 13 juta dolar Selandia Baru dan secara resmi memohon 

maaf atas pengeboman tersebut. Greenpeace terus melanjutkan 

kampanye melawan uji coba di Pasifik hingga Perancis benar-

benar menghentikan program uji cobanya pada tahun 1995.  

(Weyler, 2016) 

Peristiwa lain yang mewarnai sejarah perjalanan 

Greenpeace adalah menghentikan perburuan ikan paus yang 

dilakukan Uni Soviet. Pada tahun 1975, Kapal Phyliss Cormack 
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berlayar dari Vancouver ke Pantai California untuk mengejar 

Kapal Pemburu Ikan Paus Vlastny milik Uni Soviet. Atas 

bantuan navigasi musisi Mel Gregory, Greenpeace dapat 

menghentikan perburuan tersebut pada tanggal 26 Juni 1975. 

Salah satu peristiwa yang direkam adalah adegan perahu karet 

(inflatable) Zodiac milik Greenpeace yang berada di antara seruit 

(harpoon) kapal Vlastny dan ikan paus. Pada tahun 1976, media 

televise dunia menyiarkan adegan ini untuk mengangkat isu 

perburuan ikan paus pada masyarakat dunia pada hari akhir 

terakhir Konferensi Komisi Perburuan Ikan Paus Internasional 

[Internasional Whaling Commision (IWC) Conference] di 

London, Inggris. Pada bulan November 2004, Greenpeace 

memperkenalkan program kampanye Kleercut. Kampanye ini 

merupakan perlawanan Greenpeace terhadap Kimberley-Clark 

Corporation. Alasannya adalah tisu yang diproduksi perusahaan 

ini (termasuk merek Kleenex) berhubungan dengan masalah 

deforestasi hutan tua di Ontario dan Alberta, Kanada. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kimberley Clark Corporation 

menggunakan 2,5 juta ton bubur kayu (pulp) dari dua hutan tua 

itu. Hutan tua di Ontario dan Alberta sudah ada lebih dari 10.000 

tahun dan merupakan habitat bagi binatang langka seperti 

woodland caribou dan serigala. Kegiatan kampanye yang 

dilakukan Greenpeace adalah memberi informasi bagi para 

konsumen tentang hubungan produk Kleenex dengan hutan tua, 

memindahkan beberapa pemegang saham perusahaan tersebut, 

serta memotivasi pembeli untuk beralih pada produk tisu milik 

perusahaan yang ramah lingkungan. (Brown & May, 1991)  

Sejarah perkembangan Greenpeace tidak hanya diisi oleh 

kesuksesan saja. Kampanye-kampanye Greenpeace juga pernah 

mendapatkan kesulitan. Pada tahun 2002, Greenpeace 

melakukan protes terhadap Amerika Serikat atas impor kayu 

mahogani Brazil senilai 10 juta dolar AS setelah pemerintahan 

Brazil memberlakukan moratorium tentang ekspor kayu 

mahogani. Pada tanggal 12 April 2002, dua staf Greenpeace 

memasang bendera bertuliskan ³President Bush, Stop Illegal 

Logging´ pada Kapal APL Jade yang sedang mengangkut kayu 

mahogani. Dua staf tersebut ditahan dan dipenjara selama 
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seminggu. Pada tanggal 18 Juli 2003, Departemen Peradilan 

Amerika Serikat menggunakan insiden 73 tersebut untuk 

menuduh Greenpeace dengan dasar hukum mengenai 

sailormongering (Sailormongering merupakan praktek 

pencegatan masuknya kapal untuk memasuki pelabuhan dan 

membujuk para pelaut untuk pergi dari posnya dengan para 

pelacur). 

Tindakan Amerika Serikat tersebut menuai protes dari 

seluruh dunia. Bahkan warga Amerika Serikat sendiri juga tidak 

menyetujui penghukuman atas dasar hukum ini. Mereka adalah 

Al Gore, Senator Patrick Leahy, National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP), American Civil 

Liberties Union of Florida (ACLU of Florida), dan People for 

the American Way. Kemudian, Greenpeace dituduh kembali 

dengan tuduhan (tertulis) yang direvisi di Pengadilan Federal 

Miami pada tanggal 14 November 2003. Sidang ini mengajukan 

klaim bahwa pernyataan Greenpeace atas keberadaan kayu 

mahogani yang dipermasalahkan di kapal tersebut tidak akurat. 

Pada tanggal 16 Mei 2004, Hakim Aldaberto Jordan menyatakan 

bahwa tuduhan tersebut merupakan dakwaan terhadap kelompok 

penolong yang jarang dan mungkin belum pernah ada. Pada 

bulan Juli 2004, sebuah kapal milik Greenpeace dituduh telah 

melanggar hukum lingkungan negara bagian Alaska saat kapal 

tersebut memasuki perairan Alaska dengan membawa bahan 

bakar lebih dari 70.000 galon tanpa persiapan 

pertanggungjawaban jika bahan bakar tersebut tumpah. Namun, 

pada akhirnya Greenpeace dibebaskan dari tuduhan tersebut. 

Pembebasan ini dilakukan karena tuduhan tersebut masih dapat 

dikatakan sebuah kesalahan kecil dibandingkan kasus-kasus 

sejenis yang pernah terjadi, dan beberapa di antaranya adalah 

kasus bahan bakar yang tumpah tanpa adanya cara untuk 

mengatasinya. 

Greenpeace berkembang menjadi salah satu INGO yang 

berpengaruh di dunia, yang pada awalnya Greenpeace hanya 

konsen terhadap isu Nuklir, seiring dengan banyaknya ancaman 

yang membuat ekosistem alam menjadi terancam, Greenpeace 

dewasa ini telah meihat ancaman lingkungan secara keseluruhan. 
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Greenpeace secara aktif terjun dalam isu-isu lingkungan di dunia 

seperti Pelarangan resmi dalam hal ekspor limbah beracun ke 

negara-negara berkembang. Perjanjian Waigani merupakan 

inisiatif Greenpeace yang diterima oleh South Pasific Forum 

pada tahun 1995. Perjanjian ini melarang impor limbah nuklir 

dan berbahaya ke negara-negara di Pasifik Selatan. Setelah 

Greenpeace melakukan lobi selama lima tahun, akhirnya 

Protokol Izmir yang melindungi Laut Mediteranian diresmikan 

oleh negara-negara anggota Konvensi Barcelona pada tahun 

1966. Protokol ini melarang perdagangan limbah berbahaya dari 

negara-negara Uni Eropa ke negara-negara berkembang di 

kawasan Mediterania. 

Konvensi PBB mengenai manajemen perikanan yang lebih 

baik. Greenpece terlibat dalam penyusunan UN Agreement on 

Highly Migratory and Straddling Fish Stocks dan FAO Code of 

Conduct for Responsible Fisheries. Pada tahun 1989, PBB 

mengeluarkan moratorium mengenai penangkapan ikan dengan 

jaring dalam skala besar. Tindakan PBB ini merupakan respon 

terhadap kemarahan publik terhadap praktek pemancingan 

sembarangan yang diungkap oleh Greenpeace  (FAO Corporate 

). (Greenpeace, 2007) 

Selain itu Greenpeace juga aktif dalam melakukan 

kampanye dalam melindungi ekosistem di laut seperti kampanye 

mengenai penghentian perburuan ikan Paus di Jepang pada tahun 

2002, serta permintaan suaka ikan Paus yang diawali oleh 

Perancis dan di dukung oleh Greenpeace pada tahun 1994 yang 

akhirnya diterima oleh IWC. Seain ikan paus, Greenpeace juga 

konsen terhadap permasalahan penangkapan ikan dengan 

menggunakan jaring dalam skala besar dilaut lepas yang pada 

akhirnya setelah kampanyae greenpeace setelah 15 tahun, 

Greenpeace membuahkan hasil dengan larangan Uni Eropa 

dalam penggunaan penangkapan jaring skala besar dalam 

menangkap ikan (Moore, 2010). 
1
 

 

                                                                 
1
 Peran Greenpeace Global dapat dilihat di Lampiran.  
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B. Greenpeace di Asia Tenggara 
Asia Tenggara merupakan pusat kawasan hijau atau paru 

paru dunia menjadikan kawasan Asia Tenggara sangat penting 

bagi ekosistem dunia. Banyaknya hutan lindung yang ada di 

kawasan Asia Tenggara dan hutan tropis membuat kawasan Asia 

tenggara sebagai primadona ekosistem alam, namun seiring 

bertumbuhnya sektor ekonomi dan industri secara pesat dalam 

30 tahun terakhir ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan 

yang cukup besar. Dampak lingkungan di wilayah ini juga 

meluas ke luar batas-batas negara Asia Tenggara. Degradasi 

lingkungan yang parah telah dialami seantero Asia Tenggara. 

Disamping krisis keuangan yang melanda Asia belum lama ini, 

polusi dan penghancuran sumber daya alam semakin parah, 

sementara perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-

negara industri mengarahkan wilayah ini untuk ekspansi operasi 

dan teknologi mereka yang merusak lingkungan. Sikap 

pemerintah yang dewasa ini semakin pro dengan pasar kapitalis 

membuat keadaan semakin parah tanpa adanya perbaikan setelah 

ekspansi perusahaan multinasonal semakin besar. Kerusakan 

ekosistem baik hutan dan habitat hewan telah terjadi secara 

massive tanpa adanya regulasi undang-undang yang tepat. 

Pentingnya potensi pembangunan dan ancaman di wilayah ini, 

dan dalam rangka konsolidasi dan pengembangan kampanyenya 

di Asia Tenggara, Greenpeace meningkatkan kegiatannya di 

wilayah ini. 

Greenpeace sudah banyak bekerja di banyak wilayah di 

Asia. Pekerjaan Greenpeace di wilayah ini termasuk 

menghentikan importasi limbah berbahaya, menentang 

pengiriman radioaktif, berkampanye melawan terhadap 

pembinasaan hutan, melobi pemerintah mengenai isu-isu energi 

berkelanjutan dan menyoroti bahaya limbah pembakaran. 

Seringkali bersama dengan kelompok-kelompok lokal lainnya, 

Greenpeace telah menggalang kampanye sukses di Filipina, 

Taiwan, India, dan Indonesia. Greenpeace telah berkomitmen 

untuk mengembangkan keberadaannya di Asia pada akhir tahun 

80an dan awal 90an, dan Greenpeace membuka kantor 

pertamanya di Jepang (1989) dan kemudian di China (1997). 
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Penjajakan awal juga dilakukan di Asia Tenggara dengan fokus 

utama pada Indonesia dan Filipina. 

Asia Tenggara merupakan posisi kunci untuk menentukan 

keamanan lingkungan global. Selama 30 tahun terakhir, 

Greenpeace telah suskes berkampanye di negara-negara industri 

untuk mengurangi dan menghapuskan polusi dan degradasi 

lingkungan. Tetapi, usaha-usaha dan capaian ini dapat dengan 

mudah diputarbalikkan pada saat perusahaan-perusahaan 

multinasional tersebut tetap mengekspor teknologi kotor yang 

mengakibatkan penurunan dampak lingkungan di wilayah ini. 

Dengan demikian, setelah penjajakan bertahun-tahun dan 

berkampanye di negara-negara kunci, akhirnya Greenpeace 

berhasil membuka kantor di wilayah ini. Greenpeace Asia 

Tenggara sercara resmi didirikan pada tanggal 1 Maret, tahun 

2000. (Greenpeace Indonesia, 2007) 

Misi Greenpeace Asia Tenggara ialah "Melindungi hak-

hak lingkungan, Mengekspos dan menghentian kejahatan 

lingkungan, Mengedepankan pembangunan bersih. " 

Dewasa ini Greenpeace melakukan banyak kampanye 

lingkungan di kawasan Asia Tenggara seperti (Greenpeace) dan 

Indonesia seperti: (Greenpeace, 2012)
2
 

1. Pada tahun 1990 Greenpeace sukses memimpin kampanye  

untuk mendorong pasal dari UU Republic No. 8749, yang 

juga dikenal sebagai " UU Udara Bersih 1999 Filipina" yang 

didalamnya menyertakan larangan nasional  atas 

pembakaran sampah. Larangan yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

2. Masih pada tahun 2002 Penolakan Greenpeace pada sumber 

makanan dengan rekayasa genetik di Thailand mendapat 

sambutan pemerintah dengan memberikan label(tanda) pada 

produk makanan yang terkontaminasi rekayasa genetik. 

Label ini memberikan kekutaan pada konsumen untuk 

menghindarinya. 

3. Tahun 2004, Desakan Perlindungan terhadap paus Minke, 

Hiu putih, pohon merbau dan lumba-lumba jenis Irrawaddy 

                                                                 
2
 Peran Greenpeace di Asia Tenggara dapat dilihat di lampiran. 
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akhirnya dapat di realisasikan pada konvensi  perdangangan 

internasional satwa dan tumbuhan langka (CITES) di 

Bangkok Thailand. 

4. Pada tahun 2007 setelah perlawanan yang masif dari 

masyarakat Isabela dan Greenpeace, Perusahaan  Minyak 

Bumi Nasional Filipina (PNOC) akhirnya menyetujui untuk 

membatalkan rencananya mengintegrasikan penambangan 

batu bara dengan proyek PLTU mine-mouth di Isabela, 

Filipina. 

5. Pada tahun 2009 Setelah Greenpeace melakukan tekanan 

untuk menolak Nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara,  

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudyono 

mencabut  rencana pembangunan PLTN  dan mengatakan 

akan mengembangkan energi terbarukan sebagai alternatif 

sebelum memilih nuklir. 
 

C. Greenpeace di Indonesia 
Greenpeace hadir di Indonesia pada 2005. Berdasarkan 

hukum yang berlaku di Indonesia, Greenpeace Indonesia sudah 

terdaftar resmi di Departemen Kehakiman dan HAM sebagai 

perkumpulan Greenpeace dengan enam pendiri berdasarkan akta 

pendiriannya. Greenpeace Indonesia memfokuskan 

kampanyenya pada beberapa persoalan yakni persoalan 

kehutanan, energi, air dan kelautan. Kampanye kehutanan 

terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan 

global/perubahan iklim (Lestari, 2011). Kampanye hutan 

Greenpeace tidak hanya berlangsung di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia atau Kongo saja. Greenpeace juga 

berkampanye perlindungan hutan di negara-negara maju, dan 

berhasil menyelamatkan jutaan hektare hutan di Kanada, Brasil, 

Rusia dan lain-lain. Kampanye mengenai revolusi energi sebagai 

hal yang krusial dalam menanggulangi bencana perubahan iklim, 

yakni menyerukan efisiensi energi dengan peningkatan besar-

besaran penggunaan energi terbarukan dan meninggalkan 

penggunaan energi fosil kotor. Air adalah sumber daya yang 

sangat penting bagi kehidupan namun juga menjadi sumber daya 

esensial yang paling terancam di dunia. Polusi limbah kimia 

industri mengkontaminasi sumber-sumber air bersih kita. Pada 
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tahun 2011 Greenpeace memulai kampanye Air Bersih Bebas 

Bahan Kimia Beracun di Indonesia dengan meluncurkan 

kampanye Penyelamatan Sungai Citarum bernama ‗Citarum 

Nadiku, Mari Rebut Kembali'. Kampanye Kelautan Greenpeace 

Indonesia mulai berjalan sejak 2013. Pengakhiran penangkapan 

berlebih (overfishing) dan IUU fishing merupakan fokus dari 

kampanye Greenpeace Indonesia yang menjadi bagian dari 

kampanye global penyelamatan laut dari dampak perubahan 

iklim (climate change), pencemaran (pollution) dan 

penangkapan ikan merusak (destructive fishing). Greenpeace 

Indonesia bersama organisasi lainnya mendeklarasikan Visi 

Bersama Kelautan Indonesia 2025 pada 31 Mei 2013 yang 

menjadi landasan penyusunan Peta Jalan Pemulihan Laut 

Indonesia (Greenpeace Indonesia , 2007).  

Peluncuran secara resmi kampanye kelautan Greenpeace 

Indonesia ditandai dengan kehadiran Kapal Rainbow Warrior 

(III) pada bulan Mei-Juni 2013 sebagai bagian dari Tur Ocean 

Defender di kawasan Asia Tenggara. Greenpeace juga 

meluncurkan sebuah laporan terkait yang membeberkan 

keterancaman yang dihadapi oleh laut Indonesia saat ini, 

berjudul: Laut Indonesia dalam Krisis. 

Greenpeace di Indonesia memiliki banyak pekerjaan yang 

menjadi konsentrasi dari Greenpeace itu sendiri, Greenpeace 

Indonenesia aktif dalam mempromosikan kampanye mengenai 

perlindungan Harimau Sumtera yang selama satu dekade terkahir 

jumlah populasinya berkurang hingga akhirnya meletakkan 

Harimau Sumatra sebagai salah satu hewan langka di Indonesia. 

Selain Harimau, Greenpeace juga aktif dalam kampanye 

kebakaran Hutan. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia 

Tenggara yang sering terjadi kebakaran Hutan. Salah satu 

penyebab kebakaran hutan di Indonesia ialah dari hasil ulah para 

pelaku pembukaan lahan kelapa sawit ilegal yang menggunakan 

cara bakar lahan untuk membuka lahan kelapa sawit. Salah satu 

produsen di kelapa sawit terbesar di Indonesia ialah Wilmar, 

Wilmar belakangan ini telah diketahiu sebagai pelaku utama dari 

pembakaran Hutan di Indonesia terutama di daerah Riau 

Sumatra.  
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D. Visi dan Misi Greenpeace 
1. Prinsip Utama Greenpeace 

Greenpeace memiliki landasan prinsip dan nilai-nilai 

dasar yang tercermin dalam setiap aksi kampanye 

lingkungan kami, di seluruh dunia. Prinsip tersebut adalah: 

(Greenpeace, 2010) 

a. Menjadi 'saksi atas  kerusakan lingkungan dengan cara 

yang damai tanpa kekerasan; 

b. Menggunakan konfrontasi tanpa-kekerasan untuk 

meningkatkan perhatian dan debat publik mengenai isu 

lingkungan; 

c. Dalam mengekspos ancaman terhadap lingkungan dan 

mencari solusi, kami tidak memiliki sekutu permanen 

ataupun lawan. 

d. Menjamin independensi sumber keuangan dari 

kepentingan politik atau komersial; 

e. Mencari solusi untuk mempromosikan secara luas dan 

menginformasikan perkembangan dari pilihan untuk 

lingkungan di sekitar masyarakat. 

Dalam mengembangkan strategi kampanye dan 

kebijakan, Greenpeace menaruh perhatian besar untuk 

mencerminkan dasar Greenpeace untuk menghormati 

prinsip-prinsip demokratis dan untuk mencari solusi dalam 

meningkatkan keadilan sosial secara global. 
 

2. Visi dan Misi Greenpeace 
Greenpeace hadir di dunia dengan sebuah misi untuk 

membawa dunia menjadi seimbang dengan ekosistem 

lingkungan dan damai. Greenpeace menekankan akan 

pentingnya globalisasi yang sejalan dengan perdaban yang 

ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan tempat kita 

hidup, karena itu Greenpeace aktif dalam melakukan 

kampanye lingkungan di semua negara baik negara tersebut 

maju atatu berkembang. Visi dan Misi bersama Greenpeace 

ialah  

“³Greenpeace is an independent, campaigning 

organization that uses non-violent, creative confrontation to 

expose global environmental problems, and to force 
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solutions for a green and peaceful future. Greenpeace is 

goal is to ensure the ability of the Earth to nurture life in all 

its diversity.” (Greenpeace, 2007). 

 

―(Greenpeace merupakan suatu organisasi kampanye 

independen  yang menggunakan cara konfrontasi kreatif dan 

tanpa kekerasan untuk mengangkat masalah lingkungan 

hidup global dan memberikan solusi untuk masa depan yang 

damai dan bumi yang hijau. Tujuan Greenpeace adalah 

menjamin kemampuan bumi untuk melestarikan 

keanekaragaman makhluk hidup di bumi.)‖ 

Selain dari Greenpeace Internasional, Greenpeace Asia 

Tenggara juga memiliki Misi dalam melakukan kegiatan 

Green Peace yakni " Melindungi hak-hak lingkungan, 

Mengekspos dan menghentian kejahatan lingkungan, 

Mengedepankan pembangunan bersih ". 

Dalam melakukan aksinya, Greenpeace sangata 

mengedepankan untuk melakukan kampanye secara 

independen agar kampanye lingkungan yang dilakukan 

Greenpeace berjalan pada jaan utamanya yakni untuk 

melindungi alam di dunia dan juga mencegah terganggunya 

alam oleh tindakan para MNC yang tidak bertanggung jawab 

serta dapat mengkritisi pemerintah jika pemerintah mulai 

lalai dalam menjaga alamnya. 
 

3. Pendanaan Greenpeace 
Dalam melakukan kegiatannya, Greenpeace tidak 

menerima pendanaan dari pemerintah atau sebuah korporasi 

dan partai politik, inilah cara Greenpeace menjaga 

indenpendensinya dalam setiap kegiatan kampanye. Prinsip 

ini berlaku untuk kantor Greenpeace di seluruh dunia, 

termasuk di Indonesia. Tulang punggung pendanaan bagi 

aktivitas kami adalah berasal dari jutaan individu di seluruh 

dunia yang mendonasikan sebagiandana mereka setiap bulan 

untuk mendukung upaya-upaya perlindungan kelestarian 

lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace. Sampai tahun 

2011, Greenpeace Indonesia didukung oleh 30.000 individu-

individu yang memiliki kepedulian serta cita-cita yang sama 
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dengan Greenpeace. Greenpeace Indonesia menerima 

pendanaan dari donasi individu dan beberapa cara lainnya 

seperti  (Greenpeace Indonesia, 2015): 

 

a. Direct Dialogue Campaigner (Street Fundraiser) 

Direct Dialogue Campaigner (Street Fundraiser) 

adalah mereka yang biasa kita temui di halte, stasiun, 

jembatan penyebrangan, atau pusat perbelanjaan. 

Terdapat 3 prosedur resmi sebagai Fundraiser resmi 

Greenpeace, yaitu selalu menggunakan ID Card berlogo 

Greenpeace, memakai kaos atau kostum berlogo 

Greenpeace, dan membawa folder berisi materi 

kampanye Greenpeace. Fundraiser resmi Greenpeace 

selalu bekerja sebagai tim, dengan minimal jumlah 2 

orang. Dalam menjalankan tugasnya, tim fundraiser akan 

melakukan prosedur komunikasi yang diperlukan untuk 

keperluan database seperti jenis pekerjaan, usia, minat 

dan ketertarikan terhadap isu lingkungan. Tim fundraiser 

juga  menginformasikan mengenai kampanye 

Greenpeace terbaru dan mengajak kesediaan untuk 

berdonasi melindungi lingkungan yang dapat diberikan 

kepada Greenpeace. 

b. Telefundraising 

Telefundraising adalah cara penggalangan dana 

yang dilakukan Greenpeace melalui telepon. Terdapat 

dua prosedur resmi yang dilakukan tim telefundraising 

resmi Greenpeace, yaitu menyebutkan nama dan 

menyebutkan bahwa mereka dari Greenpeace Indonesia. 

Tim telefundraising resmi Greenpeace akan melalukan 

komunikasi melalui telepon dengan menginformasikan 

mengenai kampanye Greenpeace terbaru dan 

menawarkan kesediaan untuk berdonasi melindungi 

lingkungan yang dapat diberikan kepada Greenpeace. 

c. Donasi Online (website) 

Donasi online adalah layanan donasi yang dapat 

dilakukan langsung melalui website Greenpeace 

Indonesia. Donasi online memberikan pilihan cara cepat 
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dan mudah bagi Anda yang aktif dengan internet dan 

ingin mendukung Greenpeace melindungi kelestarian 

lingkungan Indonesia. 




