
Garden of Life Foundation Kini Terima Donasi 
via Bitcoin! 

  



Halo, Bitcoiners! 

Mengikuti jejak NGO-NGO global yang menerima donasi via Bitcoin seperti Greenpeace dan 
Save The Children, kini Yayasan Taman Hidup Bali juga sudah menerima donasi via Bitcoin 
untuk memudahkan masyarakat Indonesia menyumbangkan uang mereka demi menjaga 
keindahan alam Pulau Bali. Siapa mereka sebenarnya? 

  

Yayasan Taman Hidup Bali, atau yang lebih dikenal dengan nama Garden of Life 
Foundation, adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang berdiri dengan visi 
untuk melestarikan keindahan dan keajaiban Pulau Bali. Mereka mendanai proyek-proyek 
amal dan membangun monumen-monumen ramah lingkungan unik demi meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan sosial yang ada. Garden of Life 
Foundation merupakan yayasan yang teregistrasi resmi di Indonesia yang berfokus dalam 
menjaga keindahan Pulau Bali agar bisa diwariskan ke generasi berikutnya. 

Siapapun bisa menyumbangkan dana ke Yayasan Taman Hidup Bali, dan Anda bisa 
mendapatkan sebuah hexagon yang berisi nama dan tempat tanggal lahir Anda sebagai 
bentuk apresiasi  karena telah terlibat dalam mendukung berjalannya program 
crowdfunding ini. Eco-park dan monumen yang akan dibangun ini dimaksudkan untuk 
menjadi salah satu area pariwisata terfavorit di Bali, dimana turis domestik dan 
mancanegara dapat menikmati keindahan taman yang menenangkan. Taman ini juga bisa 
disewa  sebagai lokasi berlangsungnya acara-acara budaya dimana nanti dana yang 
dihasilkan dari pembayaran uang sewa, tiket masuk, penjualan barang, dan lain-lain akan 
disalurkan ke lembaga-lembaga amal yang berperan aktif dalam menjaga keindahan pulau 
Bali. 

Bagaimana cara berdonasi ke Yayasan Taman Hidup Bali dengan Bitcoin? 

Kunjungi www.gardenof.life dan klik 'Donate Now', atau langsung klik disini untuk langsung 
menuju ke halaman donasi. 

https://www.gardenof.life/
https://www.gardenof.life/payment/


  

Pilih jumlah donasi yang ingin Anda berikan dan Anda akan terhubung ke halaman 
selanjutnya dimana Anda bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Anda dapat 
mengirimkan donasi via transfer bank, paypal, kartu kredit, stripe, atau Bitcoin. 

  

Bila Anda memilih metode pembayaran Bitcoin, Anda akan terhubung ke halaman 
pembayaran yang sudah dilengkapi dengan alamat wallet dan jumlah Bitcoin yang perlu 
ditransfer.  Seperti transaksi Bitcoin  pada umumnya, yang perlu Anda lakukan hanyalah 



meng-scan QR Code seperti dalam gambar di bawah ini dan kirimkan BTC sesuai dengan 
jumlah yang diminta. 

  

Dalam hitungan detik, transaksi selesai dan donasi Anda sudah diterima dengan sukses oleh 
Yayasan Taman Hidup Bali. Terimakasih sudah berdonasi ke gardenof.life! Uang Anda akan 
diberikan ke lembaga-lembaga amal yang membutuhkan dengan sebagian besar dana 
masuk ke dalam pembuatan taman dan monumen. 

Segera kunjungi www.gardenof.life  untuk melakukan donasi Bitcoin pertama Anda. Satu 
demi satu, perubahan dapat kita ciptakan bersama. Mari satukan suara kita dalam 
menjaga keindahan Pulau Dewata, Bitcoiners! 

  

https://www.gardenof.life/

