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BAB II 

KETERLIBATAN GREENPEACE PADA PERMASALAHAN 

PENCEMARAN AIR DI CHINA  

2.1 Sejarah Greenpeace 

Greenpeace merupakan salah satu organisasi non pemerintahan (NGOs) yang 

memiliki fokus terhadap isu-isu lingkungan di seluruh dunia. Terbentuknya 

organisasi ini berawal dari pembentukan komite Don’t Make A Wave oleh 

sekelompok aktivis perdamaian berkebangsaan Amerika dan Kanada di Vancouver 

pada tahun 1970. Komite ini diprakarsai oleh Paul Cote seorang mahasiswa hukum 

Universitas British Colombia, Jim Bohlem seorang penyelam dan operator radar di 

angkatan laut Amerika Serikat, Patrick Mooree seorang mahasiswa ekologi 

Universitas British Kolombia, dan Bill Darnell seorang aktivis sosial. Kelima orang 

inilah yang kemudian menjadi anggota pertama dan pendiri Greenpeace.  

Adanya komite ini merupakan sebuah respon terkait dengan uji coba nuklir 

berkode Cannikin yang dilakukan militer Amerika Serikat di Kepulauan Amchtika, 

sebuah pulau kecil di lepas pantai Alaska yang menjadi tempat perlindungan terakhir 

bagi 3000 berang-berang dan rumah untuk elang kepala botak dan hewan lainnya.

40 Dalam mengawali perjalanannya, organisasi yang saat ini memiliki 41 cabang di 

seluruh dunia ini mengawali perjuangannya dengan menggunakan kapal usang yang 

bernama Phyliis Cormack. Kapal inilah yang menjadi saksi sejarah bagaimana 

                                                             
40 Greenpeace internasional, Op. Cit. 
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Greenpeace mengawali perjuangannya dalam menentang uji coba nuklir di 

Perancis.
41

 

Beberapa peristiwa lain yang mewarnai sejarah perjalanan Greenpeace adalah 

upaya Greenpeace dalam menghentikan perburuan ikan paus di Soviet pada tahun 

1975. Dengan menggunakan Kapal Phyliss Comarck Greenpeace berangkat dari 

Vancouver menuju ke Pantai California untuk mengejar Kapal Vlantny milik Uni 

Soviet. Greenpeace pada akhirnya berhasil menghentikan perburuan tersebut atas 

bantuan navigasi musisi Mel Gregory pada 26 Juli 1975. Dapat dikatakan peristiwa 

ini menjadi titik penting bagi Greenpeace sebagai organisasi lingkungan yang pada 

akhirnya dikenal oleh dunia. Sebab, dari aksi penghentian ikan paus ini berhasil 

menarik perhatian masyarakat internasional melalui penyebaran berita di televisi. 

Jika kita melihat sejarah, memang pada awalnya fokus dari masalah atau isu 

yang menjadi perhatian Greenpeace adalah isu-isu yang berkaitan dengan anti nuklir 

dan perlindungan terhadap beberapa hewan seperti paus, burung dan hewan endemik 

yang terancam akan habitat aslinya. Namun pada tahun 1990-an Greenpeace mulai 

melihat hal lain yang mulai mengancam eksistensi lingkungan di bumi. Seperti 

perubahan iklim, pencemaran lingkungan akibat bahan kimia beracun, teknologi 

genetika serta perdagangan berkelanjutan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa 

aksi yang telah dilakukan oleh Greenpeace dalam penyelamatan lingkungan adalah 

menginisiasi perjanjian Weigani pada tahun 1995 tentang pelarangan ekspor limbah 

                                                             
41 Greenpeace East Asia, 2012, The History of Greenpeace, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/eastasia/about/history/, (11/05/2019, 04.15 WIB).  

http://www.greenpeace.org/eastasia/about/history/
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beracun ke negara-negara berkembang. Kemudian Greenpeace pada tahun 2002 juga 

terlibat aktif dalam kampanye pelarangan perburuan ikan paus secara komersial 

khususnya di negara Jepang, dan dalam perkembangannya Greenpeace selalu menjadi 

garda paling depan dalam menyuarakan pelestarian serta pencegahan kerusakan 

lingkungan di seluruh dunia melalui berbagai upaya melalui lobbying, kampanye 

turun jalan dan melalui berbagai media massa dalam mewujudkan tujuannya.
42

  

Konsistensi Greenpeace sebagai organisasi non pemerintah dalam bidang 

lingkungan tidak lepas dari prinsip dan visi yang selalu Greenpeace pegang dan 

menjadi acuan dalam memperjuangkan isu-isu yang diangkatnya. Prinsip-prinsip 

seperti anti kekerasan (non coarsion), independen, tidak memiliki sekutu maupun 

musuh yang tetap, serta menjadi organisasi yang transparan dan bergerak maju ke 

depan menjadi nilai-nilai yang berhasil membawa Greenpeace menjadi organisasi 

lingkungan terbesar di dunia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan resmi Greenpeace 

dalam laman website resminya yang berbunyi: 

“Greenpeace is an independent, campaigning organization that uses 

non violent, creative confrontation, to expose global environmental 

problems and to force solutions for a green and peaceful future. 

Greenpeace’s goal is to ensure the ability of the eart to nurture life in 

all its diversity.”
43

 

 

 Melihat eksistensi fokus masalah lingkungan yang berada pada tingkat global 

dan jaringan global yang telah tersebar di 47 negara, Greenpeace dapat dimasukkan 

dalam global civil society. Hal ini didukung dengan adanya aktivitas dan komunikasi 

                                                             
42 Ibid. 
43Greenpeace internasional, “Our Mission” diakses dalam 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/, (11/05/2019, 05.07 WIB). 

https://www.greenpeace.org/international/explore/about/values/
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lintas batas negara dalam memperjuangkan nilai-nilai yang berwawasan lingkungan 

yang berdasar pada keinginan solidaritas dan kesukarelaan dari para pendukungnya. 

2.2 Strategi Kampanye Greenpeace Sebelum Tahun 1990 

 Sebelum membahas tentang strategi kampanye Greenpeace, penting untuk 

mendefinisikan tentang pemaknaan dari strategi itu sendiri. Stoner dan Freeman 

mendefinisikan strategi sebagai progam yang digunakan untuk menentukan dan 

mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.
44

 Strategi dibuat oleh 

sebuah korporasi atau organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam 

mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat J.L. Thomson yang 

mengartikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir yang 

menyangkut tujuan dan sasaran sebuah organisasi.
45

 

 Dari beberapa definisi dan pemakanan terkait dengan strategi, Greenpeace 

sebagai organisasi internasional Non Govermental memegang beberapa prinsip 

strategi dalam menjalankan misinya. Prinsip yang digunakan Greenpeace dari awal 

pembentukannya pada tahun 1971 adalah menggunakan prinsip Non Violance Direct 

Action (NVDA) dan Moderate. Sebagai upaya menjalankan NVDA nya Greenpeace 

lebih dahulu menggunakan strategi direct action atau strategi secara langsung. 

Strategi ini dilakukan Greenpeace pada awal pembentukannya. Direct Action sendiri 

merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh Greenpeace dengan melakukan 

konfrontasi secara langsung dan dilakukan oleh Greenpeace sendiri dalam 

                                                             
44 Fandy Tjiptono, 1997, Strategi  Pemasaran, Yogyakarta: Andi, hal. 3. 
45 Sandra Oliver, 2007, Strategi Public Relations , Jakarta : Esensi, hal 27. 
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menyampaikan aspirasinya. Sebagai contoh pada awal tahun Greenpeace dibentuk 

pada tahun 1971, Greenpeace langsung melancarkan aksi protes pertama mereka 

terkait dengan uji coba senjata nuklir Amerika Serikat. Mereka melakukan 

serangkaian penolakan dengan cara melakukan protes langsung dengan mengadakan 

pelayaran ke pulau Amchitka di Alaska untuk mencoba dan menghentikan uji coba 

senjata nuklir milik Amerika Serikat.
46

 Kemudian contoh serangkaian protes yang 

dilakukan secara langsung oleh Greenpeace adalah pada Desember 1982, Greenpeace 

melakukan protes impor kulit anjing laut segel di Kanada, pada Oktober 1991 

Greenpeace sebagai leader dalam kampanye untuk menyelamatkan Antartika
47

 dan 

beberapa aksi protes lainnya.  

Non Violance Direct Action (NVDA) adalah strategi kedua yang 

menggabungkan unsur langsung dan unsur tanpa kekerasan. Sejak awal pembentukan 

hingga sekarang, Greenpeace selalu menggunakan aksi-aksi damai atau tidak 

menggunakan kekerasan. Dalam upaya mengadvokasi dan menggalang dukungan 

masyarakat luas Greenpeace menggunakan cara seperti dialog dan mengadakan aksi 

protes langsung seperti demonstrasi kepada pihak yang dituju, seperti pemerintah dan 

perusahaan. NVDA juga disebut dengan Istilah Non Coarsion. Sikap atau tindakan 

tanpa kekerasan ini kemudian diwujudkan oleh Greenpeace dengan penggunaan 

                                                             
46Greenpeace Internasional, Amchitka: the founding voyage, diakses dalam 

https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/amchitka-hunter/, (18/03/2019, 11. 

03 WIB) 
47 Greenpeace Internasional, “1991 - International Treaty saves the Antarctic from deadly threat”, 

diakses dalam https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/how-we-saved-

antarctica/, ( 18/03/2019, 11.15 WIB) 

https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/amchitka-hunter/
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/how-we-saved-antarctica/
https://www.greenpeace.org/archive-international/en/about/history/how-we-saved-antarctica/
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pamflet, banner dan poster yang biasanya menjadi atribut pelengkap Greenpeace 

sebagai media untuk menyuarakan tuntutannya.  

Kemudian strategi moderate yang dimiliki Greenpeace dibagi menjadi dua 

yakni scientific report dan lobbying. Scientific report merupakan strategi Greenpeace 

dengan menerbitkan laporan-laporan penelitian tentang permasalahan yang ada 

berdasarkan data-data yang disebarluaskan kepada publik secara fisik.
48

 Hampir 

sebagian besar bentuk protes yang dilayangkan oleh Greenpeace, terlebih dahulu 

Greenpeace melakukan berbagai kajian yang melibatkan beberapa stakeholders 

seperti akademisi, pakar dan organisasi lainnya untuk mengumpulkan referensi dan 

sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian dan 

investigasi inilah yang kemudian oleh Greenpeace diolah menjadi sebuah laporan 

yang kemudian disebarkan melalui media cetak seperti pamflet, surat kabar atau 

bentuk selebaran fisik lainnya. Kemudian strategi lobbying yang digunakan oleh 

Greenpeace disini adalah melakukan negosiasi atau dialog yang dilakukan bersama 

dengan pemerintah atau perusahaan yang terkait dengan pokok permasalahan. 

Hampir dari semua kasus lingkungan yang melibatkan pemerintah maupun 

perusahaan, Greenpeace selalu mengedepankan dialog atau direct meeting untuk 

membahas serta melaporkan dari hasil investigasinya. 

                                                             
48 Fauzan Yusrifan, Strategi Greenpeace melindungi Hutan Indonesia Tahun 2007-2015, Skripsi, 

Surabaya: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, diakses dalam 

http://repository.unair.ac.id/68037/1/Fis.HI.85.17%20.%20Yus.s%20-%20JURNAL.pdf, (18/03/2019, 

16.00 WIB) 

http://repository.unair.ac.id/68037/1/Fis.HI.85.17%20.%20Yus.s%20-%20JURNAL.pdf
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Dalam serangkaian strategi yang dilakukan oleh Greenpeace pada masa awal 

berdirinya hingga tahun 1990-an dapat dikatakan bahwa Greenpeace cenderung 

melakukan berbagai aksinya dengan direct action. Rawl dalam jurnal “The 

transformation of Greenpeace Strategy in the 1990s” mengungkapkan jika strategi 

yang diambil dalam gerakan aksi lingkungannya adalah pebangkangan sipil yang 

bersifat non violence atau dengan tanpa kekerasan.
49

 Alasan dari penggunaan strategi 

ini adalah karena pada saat itu Greenpeace melihat fenomena pemilu, referendum 

atau petisi dianggap tidak eksis untuk menghasilkan sebuah solusi. Melalui cara ini 

Greenpeace menilai aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan melalui gerakan 

sosialnya ini dapat berkontribusi dan dapat dimanfaatkan sebagai penyampaian pesan 

sosial yang efektif.  

Kemudian, Greenpeace dalam melakukan NVDA nya juga memanfaatkan 

media massa khususnya dalam bentuk fisik. Penggunaan media cetak seperti koran, 

pamflet, baliho dan poster ini tidak lepas dari eksistensi media massa khususnya 

media cetak pada masa itu. Adanya kemudahan dalam membuat dan 

menyebarluaskan secara langsung kepada khalayak umum ketika mereka melakukan 

aksi turun jalan merupakan salah satu alasan mengapa penggunaan media cetak 

dipilih sebagai media kampanye. Selain bentuknya yang praktis, informasi yang 

terdapat pada pamflet atau poster yang digunakan dapat dibaca berulang kali oleh 

                                                             
49 Siti Rokhmawati dan Susanto, 2007, The Transformation of Greenpeace Strategy in the I99os: From 

Civil Disobedience to Moderate Movement, Global  Strategis, hal. 186-205. 
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masyarakat yang melihatnya. Sehingga pesan yang disampaikan dapat dibaca secara 

berulang untuk memahami akan informasi yang ada didalamnya. 

Non violence direct action yang dilakukan oleh Greenpeace seperti melakukan 

kampanye inilah yang kemudian termediasi oleh media massa. Dengan memberi 

gambaran yang spektakuler pada media, Greenpeace pada waktu itu membuat publik 

menjadi saksi dan tanggap akan permasalah lingkungan yang tengah terjadi. Namun 

demikian strategi ini mulai berubah ketika memasuki tahun 1990-an. Banyak faktor 

yang melatarbelakangi perubahan strategi kampanye yang digunakan oleh 

Greenpeace. Selain perkembangan lingkup organisasi yang semakin luas di berbagai 

belahan dunia, Greenpeace memodifikasi strateginya menjadi lebih moderat.
50

 

Perubahan-perubahan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dapat diamati pada 

era setelah tahun 1990. 

2.3 Perubahan Strategi Kampanye Greenpeace Setelah Tahun 1990  

 Memasuki tahun 1990 yang dikenal sebagai gerbang perubahan khususnya 

dalam bidang teknologi dan informasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan 

strategi Greenpeace dalam melakukan kampanye yang mereka lakukan. Masih dalam 

jurnal Susanto, Lee menjelaskan demikian: 

“… as Greenpeace International grew in size and wealth, it adopted 

the more moderate tract tactic in the environmental mainstream, 

which engages in lobbying and press conferences more often than 

environmental campaign. For instance, Greenpeace International 

                                                             
50 Krisnawan Wisnu Adi, Greenpeace dan Media: Penggunaan Media dalam Dinamika Strategi……, 

Kompas, terbit 20 April 2016, diakses dalam 

https://www.kompas.com/nok/571681cdf19273f10bce384a/greenpeace-dan-media-penggunaan-

media-dalam-dinamika-strategi-kampanye-lingkungan?page=all, (19/03/2019, 19.49 WIB). 

https://www.kompas.com/nok/571681cdf19273f10bce384a/greenpeace-dan-media-penggunaan-media-dalam-dinamika-strategi-kampanye-lingkungan?page=all
https://www.kompas.com/nok/571681cdf19273f10bce384a/greenpeace-dan-media-penggunaan-media-dalam-dinamika-strategi-kampanye-lingkungan?page=all
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construct the environmental massage, derived from complex scientific 

information, by translating them into more accessible language. 

Greenpeace International became expert at penetrating, synthesizing, 

and publicizing contemporary environmental science and uses it 

action as a strategic for of public education”.
51

  

 

Lee melihat bahwa dengan pertumbuhan organisasi Greenpeace yang 

memiliki cabang di 47 negara, saat ini Greenpeace lebih mengadopsi taktik atau 

strategi penyaluran informasi yang lebih moderat. Memang pada dasarnya 

Greenpeace tidak meninggalkan serangkaian strategi yang dipakai sebelumnya, 

namun yang menjadi titik penting pada era tahun 1990 ini adalah ketika Greenpeace 

lebih banyak melakukan gerakan sosial lingkungan dengan lebih menonjolkan 

aktivitas seperti riset dengan menerjemahkan hasil riset ke dalam beberapa bahasa 

yang mudah diakses serta memanfaatkan media baru sebagai saluran penyebaran 

informasi dan kampanye yang dicetuskan. 

 Hadirnya media baru sebagai media penyaluran dan penggalangan dukungan 

oleh Greenpeace tidak lepas dari perkembangan media dan teknologi komunikasi. 

Integrasi, interkoneksi dan bahkan interdependensi tidak dapat dipisahkan dari 

kenyataan bahwa keberadaan media dan teknologi komunikasi telah melewati lintas 

batas negara bangsa.
52

 Maka dari itu penggunaan dari media baru yang menyurutkan 

batas jarak dan waktu menjadi sebuah alasan dasar mengapa saat ini Greenpeace 

memilih menggunakan media baru untuk mengefektifkan kepentingan kampanyenya.  

                                                             
51 Ibid. 
52 Robert O. dan Robert S Keohane, 1977, Power and Interdependece: World Politics in Transition, 

Boston, Toronto: Little, Brown and Company, bagian I, hal 68. 
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 Pada awal penggunaan media baru di tahun 1990an Greenpeace Internasional 

mengawalinya dengan membuat sebuah portal web sederhana seperti pada Gambar 

2.1. Seiring dengan perkembangannya Greenpeace melakukan pembaharuan isi 

dengan menampilkan kegiatan, scientific report, donasi dan penggalangan petisi 

secara online terkait dengan permasalahan lingkungan yang diangkatnya. 

Gambar 2.1 Web Site Greenpeacae Internasional 

 

            

Sumber: Greenpeace Internasional 

 Sejauh ini Greenpeace merupakan salah satu Non Govermental Organization 

yang berhasil menggunakan kekuatan internet untuk mengadvokasi jutaan masyarakat 

yang tersebar di berbagai belahan bumi. Organisasi yang telah aktif menggunakan 

situs web sejak September 1994 ini telah mencapai 360.000 hit per minggu pada 

tahun 1996 ketika pada masa itu penggunaan internet masih relatif terbatas.
53

 Saat ini 

Greenpeace Internasional telah memiliki situs web internasional yang tersusun secara 

                                                             
53Jane Keys, 1996, Environmental Internet campaigning of NGOs, diakses dari 

http://www.isep.at/internet_ws/keys.html., (21/03/2019, 13.53 WIB) 

http://www.isep.at/internet_ws/keys.html
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profesional. Situs web yang dimilikinya telah terhubung ke media sosial bersama 

dengan situs web nasional dan regional. Greenpeace juga telah menciptakan mikro 

situs web untuk mendukung advokasi yang dijalankannya. Selain penggunaan situs 

web yang dimilikinya, Greenpeace juga aktif dalam menggunakan social media. Pada 

bulan Maret 2019, Greenpeace internasional memiliki lebih dari 2,9 juta penggemar 

di Facebook 
54

 dan 1,7 juta pengikut di Twitter.
55

 Untuk menarik perhatian serta 

dukungan, Greenpeace juga memanfaatkan Youtube untuk menyebarkan video-video 

yang menggambarkan permasalahan lingkungan dan ajakan untuk mendukung 

kampanyenya. Dalam jangka waktu yang sama, Greenpeace Internasional telah 

mengunggah sebanyak 1035 video di akun Youtube miliknya.
56

 

Memasuki tahun 2000an masalah seperti “Hentikan Perubahan Iklim”, 

“Hentikan Perburuan Paus” dan “Hilangkan Bahan Kimia Beracun” menjadi isu 

lingkungan yang paling menyita perhatian publik. Greenpeace melalui website dan 

seluruh portal media yang dimilikinya semakin gencar menyebarluaskan laporan 

penelitian, mengadvokasi melalui video dan cuitannya melalui twitter terkait dengan 

isu-isu diatas. Laporan yang sebelumnya hanya disebarluaskan melalui media massa 

cetak seperti koran, tapi pada era 2000an Greenpeace menggunakan saluran digital 

khususnya website yang telah terintegrasi secara global untuk mempublish hasil 

temuannya.  

                                                             
54Greenpeace.Internasioanal, facebook,  diakes dari 

https://www.facebook.com/greenpeace.international/, (21/03/2019, 14.00 WIB) 
55 Greenpeace internasioanal, twitter, diakses dari https://twitter.com/greenpeace (21/03/2019, 14.01 

WIB) 
56 Greenpeace internasioanal, Youtube diakes dari https://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo, 

(21/03/2019, 14. 15  WIB) 

https://www.facebook.com/greenpeace.international/
https://twitter.com/greenpeace
https://www.youtube.com/user/GreenpeaceVideo
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Michael Silberman, Direktur Global Lab Mobilisasi Digital Global 

Greenpeace USA dalam jurnal “Climate change advocacy online: theories of change, 

target audiences, and online strategy” mengungkapkan bahwa strategi jaringan 

advokasi online, kekuatan akar rumput merupakan cara termudah dan paling efektif 

untuk membangun jaringan kekuatan kelompok akar rumput (bottom up) agar 

berpartisipasi mengatasi permasalahan lingkungan saat ini.
57

 Oleh karena itulah saat 

ini Greenpeace melihat peluang yang ditawarkan oleh media baru sebagai saluran 

penyebaran advokasinya diseluruh dunia. 

2.4 Respon Greenpeace dalam Menangani Permasalahan Pencemaran 

Air di China 

Salah satu concern Greenpeace dalam upaya mewujudkan “green and 

peaceful future” di tengah permasalahan global adalah menghentikan penggunaan 

bahan kimia beracun. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, 

bahwa bahan kimia beracun merupakan salah satu penyebab utama dari pencemaran 

air yang terjadi di China.  Di China sendiri, sebagai negara produsen kain terbesar 

dunia, industri tekstil menjadi peluang sekaligus ancaman bagi China. Hasil dari 

limbah industri tekstil yang tidak melalui prosedur pengelolaan limbah yang benar 

menjadi salah satu permasalahan terbesar bagi keberlangsungan lingkungan di China. 

                                                             
57 Luis E. Hestres, 2015, “Climate change advocacy online: theories of change, target audiences, and 

online strategy”, Journal of enviromental potics The University of Texas at San Antonio, USA Vol. 4, 

No. 2, 193–211, diakses dalam http://sci-hub.se/https://doi.org/10.1080/09644016.2015.992600, 

(21/03/2019, 13.47) 

http://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1080/09644016.2015.992600
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Menanggapi permasalahan ini, Greenpeace sebagai organisasi yang selalu 

berusaha mencari solusi dari sebuah permasalahan lingkungan, melakukan serangkain 

investigasi dan penelitian berkenaan dengan penggunaan bahan kimia beracun pada 

industri tekstil di China. Hasil investigasi tersebut kemudian dikenal dengan Dirty 

Laundry 1 dan Dirty Laundry 2.  

2.4.1 Dirty Laundry 1 

Investigasi Greenpeace terkait dengan industri tekstil China berangkat 

dari sebuah kekhawatiran akan banyaknya jumlah zat berbahaya dan beracun 

yang dihasilkan dari industri tekstil di China yang dilepaskan ke aliran sungai 

dan danau tanpa adanya pengelolaan limbah yang benar. Meskipun beberapa 

perusahaan dan merek terkenal dunia memiliki prosedur pengelolaan limbah, 

namun pada kenyataannya perusahaan tidak memiliki strategi yang efektif dan 

berkelanjutan dalam mengelola limbah industri mereka.
58

 

Investigasi Greenpeace dalam laporan Dirty Laundry 1 berfokus pada 

sumber pembuangan air limbah di China. Dalam laporannya, Greenpeace 

membagi wilayah penelitian pada dua wilayah yang menjadi sumber utama 

pencemaran air. Wilayah pertama adalah Kompleks Tekstil Youngor yang 

terletak di Delta Sungai Yangtze dan wilayah kedua adalah Well Dyeing 

Factory Limited yang berada di sekitar anak Sungai Delta Pearl. 

 

 

 

                                                             
58Greenpeace International, 2017,  Dirty Laundry,  diakses dalam 

https://www.greenpeace.org/international/publication/7168/dirty-laundry/, (05/03/2019 19.33 WIB) 

https://www.greenpeace.org/international/publication/7168/dirty-laundry/
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Gambar 2.2 Lokasi Sumber Pencemaran Utama 

 

                                   

Sumber : Laporan Dirty Laundry 

 

Berdasarkan hasil investigasi dari kedua wilayah diatas ditemukan 

fakta bahwa bahan kimia yang terkandung dalam rantai produksi perusahaan 

tekstil tersebut masuk dalam kategori bahan kimia berbahaya dan beracun. 

Sebagai contoh ditemukan zat kimia Alkifenol dalam sampel air limbah dari 

wilayah tersebut. Dimana sifat dari zat kimia ini dapat memicu permasalahan 

kesehatan yang sangat serius. Karena bahan ini dapat mengganggu sekaligus 

membahayakan produksi hormon yang dapat memicu timbulnya penyakit 

kanker. Berdasarkan konvensi internasional seperti Global North, banyak zat 

yang masuk dalam zat yang bersifat persisten, artinya mereka tidak hanya 

sulit terurai di lingkungan, tetapi zat-zat yang terkandung dalam limbah 

industri tekstil juga bersifat bioakumulasi yang artinya zat tersebut dapat 
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menumpuk dalam ekosistem yang mempengaruhi rantai makanan dan dapat 

menjadi ancaman jangka panjang pada organisme yang menelannya. 

Ironisnya, efek dari zat persisten dan bioakumulasi tersebut tidak berhenti atau 

berdiam pada wilayah yang tercemar, tetapi dapat tersebar melalui arus laut, 

pengendapan atmosfer dan rantai makanan. Hal inilah yang kemudian menjadi 

keprihatinan global, bahwa permasalahan pencemaran air di China tidak 

hanya berdampak pada masalah lingkungan nasional di China saja. 

Kemudian, berdasarkan investigasi ini, perusahaan yang ada pada 

kedua wilayah diatas memiliki hubungan komersial sebagai pemasok dengan 

merek-merek fashion ternama dunia. Contohnya adalah Abercrombie & Fitch, 

Adidas, H&M, Calvin Klein, Converse, Lacoste, Hoki Bauer, Li Ning, Puma, 

Nike, Philips-Van Heusen Corporation (PVH- Corp) dan sejumlah merek 

nasional China lainnya.
59

 Banyaknya perusahaan brand fashion terkemuka 

dunia memilih menempatkan tempat produksi dan membeli barang produksi 

barang di negara berkembang atau yang dikenal dengan sebutan negara 

Global South seperti China adalah rendahnya biaya produksi dan regulasi 

yang sederhana. 

Dalam akhir laporan Dirty Laundry 1, Greenpeace menyerukan dua 

tuntutan yang ditujukan kepada merk-merek tekstil dunia dan pemerintah 

China. Untuk merek-merek terkenal, Greepeace menuntut untuk menyerukan 

kepada pemasok untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan tentang 

                                                             
59 Ibid. 
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bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun dalam rantai produksi mereka. 

Kemudian, Greenpeace juga menyerukan kepada perusahaan untuk 

memberikan instrumen atau daftar bahan kimia yang boleh dipakai dan tidak 

boleh dipakai dalam memproduksi pakaian mereka secara transparan dan 

akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, Greenpeace 

menuntut kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan 

pemasok yang jelas serta mengikat untuk beralih dan menghilangkan semua 

bahan kimia berbahaya dan beracun ke bahan alternatif yang lebih aman, serta 

disertai dengan rencana tindakan yang akan dilakukan perusahan dalam 

menanggulangi pencemaran lingkungan yang disesuaikan dengan target yang 

jelas dan realistis. 

Selanjutnya, untuk pemerintah China Greenpeace menyerukan untuk 

membuat serta mengadopsi terkait dengan kebijakan untuk menghilangkan 

bahan kimia berbahaya dan beracun dalam satu generasi, berdasarkan prinsip 

kehati-hatian dan pendekatan pencegahan untuk bahan kimia. Komitmen ini 

harus diselaraskan dengan rencana implementasi kebijakan yang berorientasi 

baik jangka pendek, menengah dan jarak panjang. Kemudian Greenpeace juga 

menuntut dengan segera agar pemerintah merilis daftar zat kimia berbahaya 

untuk publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar 

pada lingkungan dan resiko kesehatan masyarakat. Ini merupakan sebuah 

konsekuensi yang harus diambil oleh pemerintah China antara membiarkan 

masyarakatnya terpapar pada lingkungan yang beracun dan berakibat kerugian 
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yang jauh lebih besar pada generasi selanjutnya atau berkomitmen dengan 

serius untuk menciptakan dunia post toxic dengan mengambil inovasi yang 

benar-benar berkelanjutan dan secara progresif berkomitmen dan bertanggung 

jawab penuh atas penggunaan dan pelepasan zat kimia dari mata rantai 

industri tekstil. 

2.4.2 Dirty Laundry 2 

Pada tahun yang sama, Greenpeace mengeluarkan laporan lanjutan 

terkait dengan investigasi penyebab pencemaran air di China dengan 

mengeluarkan Dirty Laundry 2: Hung Out to Dry “Unravelling the toxic trail 

from pipes products”.
60

 Pada laporan kedua ini, lingkup penelitian yang 

dilakukan oleh Greenpeace adalah mencakup kuantitasi atau jumlah 

konsentrasi Nonylphenol Ethoxylates (NPEs) dalam produk pakaian dan 

sepatu berbasis kain tertentu yang dijual secara internasional oleh merek-

merek terkenal dunia. Nonylphenol adalah bahan kimia persisten dengan sifat-

sifat pengganggu hormon yang menumpuk pada rantai makanan dan 

memberikan dampak negatif bagi ekosistem tingkat rendah. NPE sendiri 

masuk dalam daftar pertama bahan kimia dalam Konvensi OSPAR yang 

menjadi target untuk mengakhiri pembuangan, emisi, bahan berbahaya ke 

                                                             
60 Greenpeace,  Dirty Laundry 2: Hung Out to Dry “Unravelling the toxic trail from pipes products”, 

diakses dalam https://www.greenpeace.org/international/publication/7435/dirty-laundry-2-hung-out-to-

dry/, (7/05/2019, 11.26 WIB) 

https://www.greenpeace.org/international/publication/7435/dirty-laundry-2-hung-out-to-dry/
https://www.greenpeace.org/international/publication/7435/dirty-laundry-2-hung-out-to-dry/
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lingkungan laut Atlantik Timur Laut pada tahun 2020.
61

 Untuk di China 

sendiri, sebenarnya NP dan NPE masuk dalam daftar bahan kimia berbahaya 

dan beracun yang sangat dibatasi penggunaannya dalam kegiatan ekspor dan 

impor, namun dalam hal pembuatan, penggunaan dan pelepasan zat kimia ini 

masih belum diatur di China.
62

 

Investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace ini melibatkan 78 jenis 

pakaian olahraga, rekreasi dan sepatu dari 15 merek pakaian terkemuka dunia 

yang melibatkan 18 negara dimana produk tersebut dibuat. Secara rinci, 

Greenpeace merilis kelima belas nama merek tersebut, diantaranya adalah 

Abercombie & Fitch, Kappa, Adidas, Calvin Klein, Converse, GAP, G-Star 

RAW, H&M, Lacosste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo dan 

Youngor beserta jumlah produk yang terkontaminasi NPE.
63

 

Dari hasil uji laboratorium dinyatakan 2/3 atau 52 dari 78 produk yang 

dihasilkan oleh merek terkenal tersebut mengandung NPE di atas batas 

deteksi 1 miligram bahan NPE/kilogram (mg/kg). Hasil yang didapatkan, 

tingkat NPE dalam produk berkisar 1.100 mg/kg. Ini artinya produk yang 

dihasilkan mengandung 1100 kali lipat dari batas yang ditetapkan.  Dalam 

uraiannya Greenpeace juga mengatakan bahwa kadar NPE yang terkandung 

                                                             
61 OSPAR, 1998, OSPAR Strategy with Regard to Hazardous Substances, OSPAR Convention for the 

Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, OSPAR 98/14/1 Annex 34. 
62 MEP, “List of Toxic Chemicals Severely Restricted for Import and Export in China”, Ministry of 

Environmental Protection (MEP), The People’s Republic of China, diakses dalam http://www.crc-

mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=267&T0=10000&LanguageType=CH&Sub=125, 

(7/05/2019 04.19 WIB) 
63 Dirty Laundry 2, Op.Cit., hal 6. 

http://www.crc-mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=267&T0=10000&LanguageType=CH&Sub=125
http://www.crc-mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=267&T0=10000&LanguageType=CH&Sub=125
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dalam produk merek terkenal tersebut hanya menyangkut hasil akhir 

kandungan NPE setelah barang tersebut dihasilkan. Ini artinya, tingkat NPE 

belum termasuk dalam proses selama pembuatan. Ada kemungkinan bahwa 

tingkat kadarisasi NPE selama proses pembuatan jauh lebih tinggi 

dibandingkan NPE yang terkandung dalam hasil akhir produk.  

Gambar 2.3 Daftar Nama perusahaan dan Jumlah Kontaminasi B3 

Brand Number 

of 

samples 

Number 

tested 

positive 

 

Abercrombie & Fitch 

3 3 

 

9 4 

 
4 3 

 
6 5 

 
6 3 

 

2 0 

 

6 4 

 

5 4 

 

4 1 

 

4 4 
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Sumber: Greenpeace Internasional 

 

Analisis ini juga menegaskan bahwa penggunaan bahan kimia 

berbahaya dan beracun dalam produksi tekstil tidak hanya terbatas pada 

produk pakaian yang di produksi di China, tetapi banyak hasil pakaian dan 

sepatu yang diproduksi dijumlah negara lain. Dari fakta inilah dapat 

menunjukkan bahwa sebenarnya masalah pencemaran air yang diakibatkan 

oleh industri tekstil merupakan masalah global yang melibatkan merek-merek 

pakaian ternama. 

Dari hasil investigasi yang terdapat dalam Dirty Laundry 2, 

Greenpeace menyebutkan bahwa pemilik merek pakaian ternama dunia 

tersebut tidak memiliki kebijakan ataupun kontrol yang memadai dalam 

proses produksi untuk mencegah ataupun mengurangi rantai pelepasan 

sejumlah zat kimia ke sungai atau danau dimana produk mereka dihasilkan. 

Kebijakan para pelaku industri tekstil pada umumnya hanya terbatas pada 
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9 7 

 

4 5 

 

4 3 

 

3 3 
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kebijakan untuk membatasi kandungan beberapa zat berbahaya dalam produk 

mereka tanpa mempertimbangkan pembuangan limbah bahan kimia 

berbahaya dan beracun. Penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace ini 

menyoroti tentang realita bahwa hingga saat ini masih belum ada komitmen 

nyata dari para perusahaan tekstil dan para pemasok kain mereka untuk 

menghilangkan zat kimia berbaya dari rantai produksi mereka.  

Mengingat urgensi resiko yang ditimbulkan akibat industri tekstil di 

China dan tanggung jawab merek global terhadap konsumen dan 

lingkungannya, sangat jelas bahwa pada akhirnya Greenpeace memilih jalan 

advokasi secara online yakni melalui berbagai platform media baru dalam 

menyebarkan dan mengglobalkan isu pencemaran air di China. Mengingat 

uraian yang telah dijelaskan pada Dirty Laundry 2 bahwa masalah 

pencemaran beracun dari pabrik tekstil meluas dan melibatkan berbagai 

negara-negara sebagai rumah produk tersebut dibuat.  

2.5 Kampanye #DetoxCampaignonFashion 

Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin berkembang pesat pada abad 20 

menjadi titik balik bagi kerusakan lingkungan di bumi. Pasalnya, efek dari kemajuan 

ekonomi yang identik dengan industrialisasi membawa dampak negatif bagi 

lingkungan. Salah satu negara industri terbesar dunia yang tengah menghadapi 

masalah akibat industrialisasi adalah China. Negara yang terkenal dengan dengan 

julukan “rise of the dragon” ini telah berhasil menduduki peringkat keempat terbesar 
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di dunia.
64

 Perkembangan ekonomi China termasuk dalam perkembangan ekonomi 

tercepat di dunia. Dimana dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ekonomi China 

berhasil tumbuh sekitar 9,5% per tahun.
65

 Banyak faktor yang dimiliki oleh China 

sebagai negara yang terkenal dengan “apparel workshop to the world” ini. Mulai dari 

biaya tenaga kerja yang murah, sumber daya manusia yang besar, hingga pasar yang 

berkembang pesat menjadi alasan yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk 

mengundang investasi asing masuk dalam industri di China.  

Serangkaian sektor industri modern yang tengah berkembang di China saat ini 

adalah sektor otomotif, konstruksi, energi, teknologi informasi dan komunikasi serta 

sektor industri tekstil.
66

 Dari sekian sektor industri yang ada, industri tekstil 

merupakan salah satu industri yang menjadi penyebab terbesar pencemaran 

lingkungan di China. Industri tekstil sendiri merupakan sektor industri “leading” bagi 

perekonomian China. Hal ini dikarenakan China merupakan produsen tekstil kain 

katun termurah di dunia
67

. Pada tahun 2010, industri tekstil China dapat 

memproduksi hingga 41,3 juta ton serat dan menyumbang 52-54% dari total produksi 

dunia. Pada saat yang sama, pada tahun 2010, China berhasil mengekspor lebih dari 

212 miliar dolar AS produk tekstil dan pakaian, terhitung dari 32% dari total ekspor 

                                                             
64 Dr.Rosalita Dellios, The Rise of China as a Global Power, Journal The Culture Mandala, Volume 6 

No 2, diakses dalam http://www.international-relations.com/CM6-2WB/GlobalChinaWB.htm 

(18/04/2019, 13.49 WIB). 
65 Ibid. 
66Anonymous, China Industry Sector, dalam Chinaseite, diakes dalam   

http://www.chinaorbit.com/china-economy/china-industry-sectors.html, (25/03/2019. 14.20 WIB) 
67 China’s Industri dalam Nations encyclopedia, 

https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/China-INDUSTRY.html, 

(25/03/2019, 14.20 WIB)  

http://www.international-relations.com/CM6-2WB/GlobalChinaWB.htm
http://www.chinaorbit.com/china-economy/china-industry-sectors.html
https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/China-INDUSTRY.html
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global.
68

 Dengan harga kompetitif yang ditawarkan, menyebabkan tingginya 

permintaan terhadap kain katun buatan China. Melansir dari laman BOF, hampir 43% 

pakaian dunia saat ini dibuat di China.
69

 Prosentase pasar yang besar inilah kemudian 

menjadikan industri tekstil menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di China. 

Volume perdangan produk tekstil dan garmen meningkat sebesar 23,3 % Y o Y, 

menjadi $ 226,77 miliar dolar AS pada tahun 2010, yang artinya Industri tekstil 

menyumbang 7,6 % dari total volume perdagangan China.
70

 

Dengan melihat fakta tersebut, tidak heran jika dalam rangka memenuhi 

permintaan pasar yang begitu besar dan mempertahankan eksistensi industri 

tekstilnya, industri tekstil di China mengupayakan untuk menekan sekaligus 

meminimalisir biaya produksi yang ia gunakan termasuk juga dengan memotong 

rantai pengelolaan limbah industri. Hal inilah yang kemudian menjadikan industri 

tekstil masuk dalam sektor penyumbang kerusakan lingkungan khususnya 

pencemaran air yang ada di China. Berdasarkan data dalam laporan tahunan statistik 

lingkungan China dari tahun 2006 hingga tahun 2010 menunjukkan bahwa industri 

                                                             
68 China Texnet, http://info.texnet.com.cn/content/2011-08-09/364228.html, dalam Cleaning up the 

Fashion Industry oleh Kementerian Publik dan Lingkungan China, diakses dalam 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwizr-

uQv_fiAhVKR60KHS2kD_EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fetiskhandel.no%2Fnoop%2F

file.php%3Fid%3D10017&usg=AOvVaw2st8lFj9BEX9TjGrmGDofq, (25/04/2019, 23.00 WIB)  
69 BOF, “New Era for Chinese Fashion Manufactures”, diakses dalam 

https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/can-china-still-compete-as-the-

worlds-fashion-factory/new-era-for-chinese-fashion-production-manufacturers, (25/04/2019, 23.19 

WIB)  
70 Yarns and Fibers Exchange, 2011, China’s textiles exports growth regains momentum in 2010, 

diakses dalam| http://www.yarnsandfibers.com/news/index_fullstory.php3?id=24553, dalam Laporan 

Greenpeace Internasional. 

http://info.texnet.com.cn/content/2011-08-09/364228.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizr-uQv_fiAhVKR60KHS2kD_EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fetiskhandel.no%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D10017&usg=AOvVaw2st8lFj9BEX9TjGrmGDofq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizr-uQv_fiAhVKR60KHS2kD_EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fetiskhandel.no%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D10017&usg=AOvVaw2st8lFj9BEX9TjGrmGDofq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizr-uQv_fiAhVKR60KHS2kD_EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fetiskhandel.no%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D10017&usg=AOvVaw2st8lFj9BEX9TjGrmGDofq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizr-uQv_fiAhVKR60KHS2kD_EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fetiskhandel.no%2Fnoop%2Ffile.php%3Fid%3D10017&usg=AOvVaw2st8lFj9BEX9TjGrmGDofq
https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/can-china-still-compete-as-the-worlds-fashion-factory/new-era-for-chinese-fashion-production-manufacturers
https://www.businessoffashion.com/community/voices/discussions/can-china-still-compete-as-the-worlds-fashion-factory/new-era-for-chinese-fashion-production-manufacturers
http://www.yarnsandfibers.com/news/index_fullstory.php3?id=24553
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tekstil China merupakan sumber pencemar air utama diantara industri lainnya di 

China. 

Gambar 2.3 Jumlah Polutan dari Industri Tekstil 

 

Sumber : Laporan Institusi Umum dan Lingkungan China (Institute of Public & 

Environmental Affairs) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi dari industri tekstil telah 

mengalami peningkatan secara stabil dalam kurun waktu empat tahun. Pada tahun 

2010, industri tekstil mengeluarkan 2,455 miliar ton air limbah, yang merupakan 

tertinggi nomor tiga dari 39 industri utama di China dan menyumbang 11,6% dari 

total air limbah yang dibuang di sektor industri. Industri tekstil mengeluarkan sekitar 

300.600 ton dan telah berkontribusi terhadap 8,2% polisi di China. 

 Kemudian hal ini diperkuat dengan adanya laporan dari Akademi Ilmu 

Pengetahuan Guangdong tentang Regional Environmental Policy yang 

mengungkapkan bahwa industri tekstil masuk ke dalam lima besar penghasil limbah 
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padat dan keenam dalam konsumsi energi.
71

 Setidaknya, data yang diperoleh dari 

Bank Dunia terdapat sekitar 17% sampai 20% pencemaran air berasal dari 

pencelupan dan pengolahan industri tekstil.
72

  

Sebagai akibat dari pencemaran air ini 80% kota di China telah mengalami 

pencemaran air kronis. Setengah dari populasi yang ada di China mengalami 

kesulitan dalam memperoleh air minum yang aman dan layak bagi kesehatan. 

Dimana lebih dari lima ratus juta orang menggunakan air yang terkontaminasi oleh 

limbah manusia dan limbah industri.
73

  

Kemudian, pencemaran air yang terjadi di China memiliki konsekuensi 

kesehatan yang serius serta berdampak pada kesehatan masyarakat baik dalam jangka 

pendek dan panjang. Logam berat, nitrit dan polutan organik yang berasal dari limbah 

industri tekstil dapat meningkatkan resiko kanker.
74

 Bahkan di China saat ini terdapat 

suatu desa yang disebut dengan desa kanker. Menurut sumber resmi dari China 

hingga tahun 2012 terdapat 400 desa kanker yang tersebar di wilayah China.
75

 

Penyebutan desa kanker merupakan penyebutan suatu daerah yang secara geografis 

penduduknya menderita penyakit seperti kanker yang sebagian besar disebabkan oleh 

                                                             
71 Dikutip dari Bluesign Technologies, AFIRM RSL Seminar presentation, September 27, 2007. 

Reprinted in BSR, “Water Management in China’s Apparel and Textile Factories,” 2008,  dalam 

CWR, “The Enviromental Cost of Clothes”, diakses dalam 
http://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/the-environmental-cost-of-clothes/, 

(26/04/2019, 20.00 WIB) 
72 Ibid. 
73 Water Pollution In china, diakses dalam http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item391.html, 

(25/04/2019, 21.19 WIB) 
74 Moenstano and Hall dalam Jurnal Impacts of soil and water pollution on food safetyand health risks 

in China, 2015, diakses dalam http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/509736/1/N509736PP.pdf (22/04/2019, 

17.34 WIB) 
75 Gao H., 2013, Chinese Government admits existence of cancer villages, The Lancet Oncology, 

Dalam jurnal Impacts of soil and water pollution on food safetyand health risks in China. 

http://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/the-environmental-cost-of-clothes/
http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item391.html
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/509736/1/N509736PP.pdf
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bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker hati, kanker paru-paru dan kanker 

lambung.
76

 Desa-desa kanker biasanya terdapat pada daerah pedesaan yang ada di 

sepanjang sungai-sungai di daerah yang digunakan sebagai daerah industri seperti, 

Sungai Kuning, Sungai Yangtze dan Delta Pearl.
77

  

Murray dan Cook dalam investigasinya menyimpulkan bahwa hampir 

setengah dari jumlah sungai yang ada di China dan 9% sumber  perkotaan telah 

berada pada ambang batas tercemar yang amat serius. Dalam laporan tersebut juga 

menyebutkan setidaknya terdapat tujuh daerah utama sumber air di China seperti 

Sungai Huaihe, Sungai Haihe, Sungai Liaohe, Sungai Songhuajiang, Sungai 

Changjiang (Yangtze), Sungai Zhujiang (Mutiara), dan Sungai Huanghe (Kuning) 

telah mengalami pencemaran air tingkat serius.
78

 

Berangkat dari fakta bahwa adanya peningkatan industri dan perdagangan 

akan menurunkan kualitas lingkungan, maka sebagai akibat dari penurunan kualitas 

lingkungan juga berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi suatu negara akibat 

adanya pengeluaran yang harus dibayar akibat dari dampak lingkungan tersebut. 

Untuk kasus pencemaran air yang terjadi di China pada tahun 2012, jika pendapatan 

rata-rata di Shanghai pada waktu itu sekitar 56.300 yuan (8156 $), besar kerugian 

                                                             
76 U J, Zhang S., 2009, The Chinese cancer village phenomenon and its reflection of health-related 

environmental pollution problems. Proceedings of China Environmental Science Society Annual 

Conference, diakses dalam http://www.kadinst.hku.hk/sdconf10/Papers_PDF/p166.pdf, (27/04/2019, 

16.19 WIB)  
77 e G, Zhang L, Mol AP, Wang T, Lu Y, 2014, Why small and medium chemical companies continue 

to pose severe environmental risks in rural China. Environmental Pollutionhal, 158.  
78 G. Murray dan Cook, dalam International Journal of Fashion Design, Technology and 
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total ekonomi yang dialami adalah 18,5 miliar yuan atau sama dengan total 

pendapatan dari 300.000 orang.
79

 Berdasarkan laporan dari World Bank, China telah 

mengalami kerugian ekonomi sebesar 8% dan 12% dari total PDB China.
80

 

Melihat fakta ini banyak kepedulian yang muncul dari berbagai kalangan baik 

secara individu maupun organisasi-organisasi yang memiliki concern terhadap isu 

lingkungan seperti Greenpeace untuk melakukan advokasi sebagai bentuk respon 

terkait dengan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah dari industri tekstil. 

Sebagai langkah aksinya Greenpeace melakukan serangkaian investigasi dan 

penelitian yang kemudian diberi nama Dirty Laundry 1 dan Dirty Laundry 2. Dari 

hasil investigasinya inilah yang kemudian Greenpeace mengeluarkan sebuah 

kampanye dengan tagar #Detoxcampaignonfashion.  

Detox Campaign on Fashion merupakan sebuah gerakan kampanye yang 

menentang merek pakaian terkemuka dunia untuk menghilangkan bahan kimia 

berbahaya dan beracun (B3) dari rantai produksi mereka. Menurut Greenpeace dalam 

rantai produksi industri tekstil, tidak hanya limbah industri yang menyebabkan polusi 

air, tetapi juga aktivitas pencucian produk tekstil atau yang dikenal dengan wet 

processing juga menyisakan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Untuk 

mendukung advokasi ini Greenpeace menggalang dukungan seluruh elemen 
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masyarakat di seluruh dunia. Hal ini diperjelas dengan ungkapan kalimat pembuka 

pada halaman utama pada laporan Dirty Laundry yang berbunyi: 

“The problem and solution are not only a cause of local concern. This is a 

truly global issue.”
 81

 

Pada kalimat tersebut Greenpeace ingin mempertegas bahwa permasalahan 

pencemaran air yang terjadi di China tidak hanya menjadi perhatian dan tanggung 

jawab masyarakat setempat, tetapi permasalahan tersebut telah menjadi masalah 

global. Adanya keterlibatan masyarakat sebagai konsumen dari perusahaan-

perusahaan yang menjadi penyebab pencemaran air akibat pakaian yang 

diproduksinya merupakan salah satu alasan mengapa Greenpeace melakukan 

serangkaian aksi kampanye Detox Campaign on Fashion ini disebarkan secara global. 

Strategi yang digunakan Greenpeace dalam menggalang dukungan masyarakat dunia 

adalah dengan menggunakan advokasi secara langsung dan menggunakan media baru 

melalui tagar Detox Campaign on Fashion.   

Kampanye yang dimulai pada Juli tahun 2011 ini merupakan sebuah bentuk 

aktualisasi berdasarkan hasil investigasi Greenpeace selama 2 tahun penuh untuk 

mencari data dan fakta terkait pencemaran air yang berasal dari industri tekstil. hasil 

laporan dari hasil investigasi tersebut diberi nama dengan Dirty Laundry. 
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