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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman 

suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara. Di mana dalam hukum 

internasional telah diatur bahwasanya laut lepas bukan merupakan wilayah Negara 

manapun sehingga setiap Negara di dunia memiliki hak dan kebebasan dalam 

melakukan berbagai aktivitas disana. Termasuk kebebasan dalam menangkap ikan 

yang telah diatur di United Nations Convention on the Law of the Sea. 

“The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. 

Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by 

this Convention and by other rules of international law. It comprises, 

both for coastal and land-locked States: 

(a) freedom of navigation; (b) freedom of overflight; (c) freedom to lay 

submarine cables and pipelines, subject to Part VI; (d) freedom to 

construct artificial islands and other installations permitted under 

international law, subject to Part VI; (e) freedom of fishing, subject 

to the conditions laid down in section 2; (f) freedom of scientific 

research, subject to Parts VI and XIII.”1 

 

Konvensi PBB mengenai hukum laut tersebut menjelaskan tentang 

kebebasan di laut bebas termasuk kebebasan untuk berburu ikan, namun dalam 

konvensi tersebut juga turut menjelaskan mengenai kententuan-ketentuan dalam 

melakukan perburuan khususnya terhadap hewan langka. Dalam United Nations 

Convention on the Law of the Sea, selain menjelaskan mengenai kebebasan di laut 

                                                           
1 UNCLOS, Freedom Of The High Seas, Part VII Section 1 Article 87, diakses dalam 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (29/10/2017, 

19:50) 
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bebas, naskah tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan dalam perburuan 

hewan langka di laut bebas yang disebutkan khusus pada Section 2, Article 116-

Article 120. Salah satunya yaitu, 

“In determining the allowable catch and establishing other 

conservation measures for the living resources in the high seas, States 

shall: 

(b) take into consideration the effects on species associated with or 

dependent upon harvested species with a view to maintaining or 

restoring populations of such associated or dependent species above 

levels at which their reproduction may become seriously threatened”.2

  

Hal tersebut menunjukkan bahwa perburuan terhadap satwa di laut bebas harus 

mempertimbangkan jumlah populasi hewan tersebut terutama apabila jumlah 

spesies tersebut terancam punah. 

Greenpeace merupakan salah satu non-govermental organization (NGO) 

yang berperan penting dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan secara 

global.3 Terdapat lima fokus kampanye Greenpeace dalam penyelesaian 

permasalahan lingkungan, yaitu: perubahan iklim global, limbah beracun, hutan, 

nuklir dan laut. Dalam melakukan aksinya, Greenpeace bersandar pada ideologi 

penyelamatan lingkungan, dan mengusung nilai utama, yakni perilaku manusia 

yang tidak merusak ekosistem. Salah satu contoh yang telah dilakukan oleh 

Greenpeace adalah ekspedisi anti-penangkapan paus di laut Antartika sebanyak 9 

kali dari tahun 1989 dan yang terakhir tahun 2008.4 Seperti dalam menangani kasus 

                                                           
2 UNCLOS, Freedom Of The High Seas, Part VII Section 2 Article 119 point B, diakses dalam 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (29/10/2017, 19:50 

WIB) 
3 Situs Resmi Greenpeace, Sejarah Greenpeace, di akes dalam : 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/sejarah-greenpeace/ (28/12/2017, 21:50 WIB) 
4 Situs Greenpeace Indonesia, Kemenangan bagi Paus, di akses dalam : 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/kemenang an-bagi-paus-mahkamah-internasional-

m/blog/48812/ (28/12/2017, 22:08) 
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perburuan paus seperti yang dilakukan Jepang, di mana Jepang melakukan 

perburuan paus dengan alasan  proyek ilmiah namun menjual hasil tangkapan untuk 

kepentingan komersial. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga mengakui bahwa 

ada lima pejabat yang terlibat dalam penangkapan ikan paus secara ilegal, dan telah 

menerima suap atas kejadian tersebut.5 

Greenpeace Internasional membantu Greenpeace lokal (Greenpeace 

Jepang) untuk menggerakkan masyarakat agar ikut bersama dalam menentang 

perburuan paus. Hal itu penting untuk dicermati sebagai salah satu proses 

menentukan keberhasilan Greenpeace dalam menangani isu lingkungan. Dalam 

aktifitasnya, Greenpeace membuka diri bagi pemerhati kampanye anti perburuan 

paus untuk bergabung menjadi partisipan yang bertujuan untuk menyadarkan 

Jepang, tidak hanya masyarakat Jepang tetapi juga pemerintah Jepang agar 

mengurangi program penangkapan paus .6 Yang mana sebelumnya, IWC telah 

melarang Jepang untuk melakukan perburuan. IWC juga telah memperketat aturan 

penangkapan paus bagi anggotanya.  

Tradisi perburuan paus berpengaruh terhadap lingkungan khususya 

ekosistem laut. Perburuan secara besar-besaran mengancam ekosistem laut, 

dikarenakan paus berperan dalam menjaga kehidupan laut, yang mana paus 

membantu mengambil karbon dari udara di atas laut yang kemudian dibawa ke 

                                                           
5 Greenpeace Interntional, Japan and whaling, di akses dalam 

https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/oceans/fit-for-the-

future/whaling/japanese-whaling/ (30/01/2018. 20.57 WIB) 
6 Yohanes Ivan Adi K, Strategi Greenpeace dalam Kampanye Anati Perburuan Paus di Jepang, 

Universitas Gajah Mada, hal 1 dalam 

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/105192/potongan/S1-2016-335659-introduction.pdf 

(30/01/2018. 12.00 WIB) 
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dalam laut untuk selanjutnya diproses oleh phytoplankton7 untuk dijadikan oksigen 

yang akan berguna bagi kehidupan dalam laut. Karena pada dasarnya sumber 

makanan utama mahluk laut adalah plankton,  ikan yang memakan plankton 

dimakan juga oleh predator. Paus merupakan  puncak rantai makanan di dalam laut 

yang tidak memiliki predator, kecuali manusia. Sehingga jika predator teratas rantai 

makanan diburu menjadi ancaman membahayakan bagi semua mahluk 

dibawahnya.8 

Perburuan paus yang dilakukan oleh jepang telah menjadi budaya dari 

ribuan tahun yang lalu dimana Jepang merupakan negara maju yang masih tetap 

melakukan perburuan paus secara besar besar. Bukan hanya masyarakat Jepang 

yang terlibat dalam perburuan paus, tetapi juga pemerintahan Jepang juga terlibat 

dalam perburuan paus. Pada abad ke-19, industri paus sangat berkembang. Banyak 

negara yang akhirnya melakukan perburuan paus di laut Antartika, diantaranya 

Norwegia, Rusia, Islandia, dan Jepang.  

Kemudian, pada abad ke-20 dicapainya kesepakatan antar pihak swasta 

pemegang industri untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan, namun 

banyak pemburu ilegal yang tetap beroperasi.9 Pada tahun 1931 juga telah diadakan 

perjanjian multilateral pertama yaitu dengan Convention for the Regulation of 

                                                           
7 Phytoplankton adalah komponen autotrof plankton. Autotrof adalah organisme yang mampu 

menyediakan/mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik 

dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai 

produsen. 
8 James m and Kevin Lu, How Whaling Affects the Ecosystem, Sydney Boys High School, diakses 

dalam http://whalingecosystems.weebly.com/ecosystem.html pada (24/10/2017, 20.04 WIB) 
9 Donald K. Anton, Dispute Concerning Japan’s JAPRA II Program of “Scientific 

Whaling”(Australia v. Japan):A Backgrounder, Hal. 1, ANU College of Law Research Paper No. 

33-10, diakses dalam http://ssrn.com/abstract=1632722 (31/10/2017 14:24) 
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Whaling, dimana berlaku bagi seluruh perairan laut di dunia, namun tetap saja 

perjanjian terebut gagal karena lemahnya penegakan. Kegagalan ini ditandai 

dengan punahnya 11 spesies paus baleen10. 

International Convention on the Regulation of Whaling (ICRW) pada tahun 

1946 membawa perubahan yang cukup signifikan daripada konvensi pada tahun 

1931. Beberapa diantaranya adalah terbentuknya suatu lembaga sebagai pengambil 

keputusan yaitu IWC (International  Whaling Comission), dan juga ¾ dari 

mayoritas pemilih, memilih agar perburuan paus hanya dilakukan untuk tujuan 

ilmiah.11 Pada akhir tahun 1960-an mayoritas IWC mengubah arah dari pembatasan 

eksploitasi menjadi benar-benar proteksi. Kemudian tibalah kepada moratorium 10 

tahun yang dicetuskan dalam Conference on the Human Environment di Stockholm 

pada tahun 1972 yang diinisiasi oleh PBB, dimana moratorium ini bermaksud untuk 

memberikan kesempatan hidup bagi paus yang tersisa.12  

Pada tanggal 15 Mei 2008, Greenpeace menemukan skandal besar dalam 

industri penangkapan ikan paus yang berdalih ilmiah.  Dalam hal tersebut terungkap 

bahwa terdapat tiga orgaisasi yang mengawasi program penangkapan ikan paus 

“ilmiah” terlibat dalam kasus penyelundupan ikan paus.  Organisasi tersebut antara 

lain adalah Institute of Cetacean Research, Fisheries Agency of Japan, dan Kyodo 

Senpaku.13Dapat di lihat dari skandal tersebut bahwa perburuan paus oleh Jepang 

                                                           
10 Spesies paus baleen adalah paus besar yang merupakan satu dari dua sub ordo cetacea 

(paus,lumba-lumba,dan pesut) 
11 Ibid., Hal. 1 
12 Ibid., Hal. 2 
13 Greenpeace International. 2009. Japan’s Stolen Whale Meat Scandal Part Two: The Cover Up, 

di akses dalam https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/reports/cover-up/ 

(29/02/2018, 18.00 WIB) 
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masih berjalan meskipun ada larangan dari dunia internasional, keterlibatan 

pemerintah Jepang dalam skandal tersebut juga cukup besar dan minat masyarakat 

Jepang dalam mengkonsumsi ikan paus masih cukup tinggi. 

Perdebatan antara negara yang berburu paus dengan negara yang tidak 

berburu paus-pun berlanjut dalam hal pembatasan perburuan dan menghentikan 

perburuan. Pada pertemuan ke 62 IWC yang diselenggarakan di Agidir, Morocco 

pada tanggal 21-23 Juni 2010, terjadi kegagalan negosiasi karena adanya konsensus 

yang seolah memberikan peluang terhadap diberlakukannya kembali perburuan 

paus komersial. Pengajuan submission ke ICJ oleh Australia juga dalam rangka 

mengantisipasi hal tersebut.14 

Selain itu pada tangal 31 Maret 2014 The United Nations International 

Court of Justice (ICJ) telah memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan 

perburuan paus dimana Australia telah  menggugat Jepang terkait kasus perburuan 

dengan dalih sebagai program penelitian ilmiah. Pengadilan Den Haag 

memerintahkan penghentian sementara kegiatan perburuan ikan paus yang 

bertujuan untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya untuk pelestarian 

mamalia laut dan lingkungan laut15. 

Dalam hal tersebut Greenpeace juga turut aktif melakukan kampanye 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang terancamnya populasi paus 

apabila terus di konsumsi, dengan cara tersebut terjadi perubahan dalam persepsi 

                                                           
14 D. K. Anton, Antarctic Whaling: Australia’s Attempt to Protect Whales in the Southern Ocean, 

36 B.C. ENVTL. AFF. L. REV. 319, 2009, Hal. 322-339, diakses dalam 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol36/iss2/3/ (30/10/2017 14:30) 
15 UN News, UN court rules against Japan’s whaling activities in the Antarctic, di akses dalam : 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47468#.WQcMQjcU_IU (25/12/2017, 19:23) 
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program penangkapan ikan paus. Selanjutnya, Greenpeace juga melakukan 

kampanye agar masyarakat Jepang mengurangi dan berhenti mengkonsumsi paus. 

Tujuan Greenpeace melakukan upaya tersebut adalah untuk mengurangi intesitas 

perburuan paus sehingga jumlah populasi paus bisa dianggap tidak terancam punah 

dan keberlangsungannya bisa dijamin. Namun dalam pelaksanaannya, Greenpeeace 

masih mendapati banyak sekali tantangan dalam menangani perburuan paus yang 

dilakukan Jepang, terbukti dengan masih berlanjutnya program perburuan paus baik 

dari pihak swasta maupun pemerintah Jepang.  

Untuk itu penulis tertarik membahas tentang bagaimana upaya dan 

tantangan Greenpeace dalam kasus perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di 

Laut Antartika, di mana sesuai dengan larangan dan hasil dari beberapa konvensi 

lingkungan serta yang tercantum dalam  hukum internasional perburuan paus secara 

besar-besaran adalah tindakan yang akan membahayakan bagi ekosistem laut. 

Dengan ini penulis mengambil judul penelitian “Tantangan Greenpeace dalam 

Menangani Kasus Perburuan Paus oleh Jepang di Laut Antartika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana tantangan Greenpeace dalam menangani kasus perburuan paus 

yang dilakukan oleh Jepang di Laut Antartika ? 
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1.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

mengenai tantangan dari Greenpeace dalam menangani kasus perburuan paus yang 

dilakukan oleh Jepang. 

 1.3.2 Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada para 

akademisi dan penulis selanjutnya untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam melihat 

isu lingkungan dan upaya organisasi non pemerintah terhadap masalah lingkungan 

dalam menanggapi fenomena tersebut. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi 

dala kajian Hubungan Internasional. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tantangan 

Greenpeace terkait kasus perburuan paus yang dilakukan Jepang di Laut Antartika.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama diambil dari tesis yang berjudul “Peran 

Greenpeace Melalui Program Detox Campaign dalam Mengurangi Limbah 

Beracun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum” oleh Yuda Iskandar.16 Yang 

membahas bagaimana peran Greenpeace dalam mengurangi limbah racun di daerah 

                                                           
16 Yuda Iskandar, Peran Greenpeace Melalui Program Detox Campaign dalam Mengurangi 

Limbah Beracun di Daerah Lingkungan DAS Citarum,Tesis, Bandung: Program Pasca Sarjana 

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Bandung 
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aliran sungai (DAS) Citarum. Greenpeace melalui program Detox Campaign 

melakukan programnya sebagai salah satu Organisasi Internasional yang fokus 

terhadap masalah lingkungan.  

Dalam penelitian tersebut menyebutkan pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan disemua aspek, tidak hanya permasalahan polusi udara, kebakaran 

hutan dan polusi air.  Kualitas air yang dimiliki oleh sungai Citarum sangat 

tercemar, keadaan sejak tahun 1980 karena banyaknya pembangunan industri 

disekitar kawasan sungai. Setelah banjir besar yang melanda Citarum,pemeritah 

membuat proyek normalisasi Sungai Citarum dengan mengeruk dan melebarkan 

sungai bahkan meluruskan alur sungai yang berkelok. Tetapi, hasil proyektersebut 

sia-sia karena sejak itu tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat sekitar sehingga 

sungai tetap menjadi tempat pembuangan sampah bahkan limbah pabrik.  

Limbah industri diluar kendali ini melepaskan kimia berbahaya dan sangat 

mempegaruhi sumber daya air yang berharga akan menyebabkan kerusakan jangka 

panjang terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sungai Citarum sebagai salah 

satu sumber air yang mana disungai tersebut dibangun tiga PLTA.  

Melihat fenomena yang terjadi, Greenpeace selaku organisasi non 

pemerintah yang berkonsentrasi terhadap lingkungan hidup mencanangkan sebuah 

program yang disebut dengan Detox Campaign, yaitu kampanye Greenpeace untuk 

menghentikan saluran-saluran limbah beracun industri diseluruh dunia dengan 

bahan kimia berbahaya kuat dan mengganggu kehidupan. Dalam program ini ada 

beberapa langkah strategi yang dilakukan Greenpeace untuk menyelamatkan air di 

sungai Citarum.  
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Jadi, Program Detox Campaign, menghubungkan antara fasilitas 

manufaktur tekstil yang menyebabkan polusi air beracun di sungai seluruh dunia 

termasuk Indonesia dan sungai Citarum. Dan salah satu tujuan program Detox 

Campaign adalah mendesak pemerintah untuk mengendalikan pembuangan limbah 

industri yaitu dengan cara memaksimalkan aturan-aturan yang telah dibuat dan 

disepakati. Tetapi program yang dilakukan Greenpeace belum terlaksana dengan 

baik karena kurangnya seriusnya pemerintah dan kurangnya kesadaran dari 

masyarakat dalam mengendalikan limbah yang masuk. Penelitian tersebut dapat 

menjadi salah satu pendukung dalam penelitian penulis karena membahas upaya 

dan tantangan Greenpeace dalam menangani masalah lingkungan. 

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari skripsi yang berjudul “Peran 

Greenpeace Menghentikan Perburuan Ikan Paus” oleh Lusia Wahyu Pitanti.17 

Dalam penelitian tersebut, ia membah tentang Greenpeace yang berperan  dalam 

menyebarkan norma anti perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang. Perburuan 

paus yang dilakukan oleh Jepang mengundang protes banyak pihak karena 

perburuan paus ini dianggap memberikan dampak kearah kepunahan spesies paus. 

Perburuan paus yang dilakukan Jepang sudah menjadi tradisi dari ribuan tahun yang 

lalu. Dal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya tulang paus dalam situs-situs 

arkeologi. Jepang merupakan salah satu negara maju yang telah lama terlibat dalam 

kegiatan penangkapan paus. Kegiatan penangkapan paus di Jepang memiliki 

sejarah yang cukup panjang. Mulai dari teknik penangkapan yang digunakan hingga 

                                                           
17 Lusia Wahyu Pitanti, 030910101078, Peran Greenpeace Menghentikan Perburuan Paus, 

Skripsi, Jember: Hubungan Internasional, Universitas Jember 
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komunitas yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, banyaknya daging paus yang 

diperjual belikan secara bebas di pasar Jepang, mengutkan dugaan bahwa perburuan 

paus yang dilakukan oleh Jepang bertujuan komersil.  

Pelarangan perburuan paus merupakan norma yang dimunculkan  untuk 

diterima oleh Negara-Negara sebagai penentu kebijakan Greenpeace sebagai agen 

yng memunculkan norma tersebut memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

opini, memberikan tekanan dan melakukan aksi. Dalam melaksanakan kampanye 

anti perburuan paus di Jepang, ada beberapa tantangan Greenpeace dimana 

tantangan tersebut yaitu tantangan Greenpeace dari pemerintah, dan juga tantangan 

Greenpeace dari masyarakat. Sehingga hal yang terpenting yang harus diusahakan 

Greenpeace adalah lobi terhadap pihak pmerintah sebagai pembuat kebijakan. 

Greenpeace sebagai salah satu organisasi yang memunculkan norma 

pelarangan perburuan paus agar negara-negara bisa menerima norma tersebut 

sebagai kebijakan penentu dan memiliki peran untuk mempengaruhi, memberikan 

tekanan dan melakukan aksi. Dalam penelitian ini juga disebutkan, ada beberapa 

tantangan Greenpeace dalam melaksanakan kampanye anti perburuan paus di 

Jepang yaitu tantangan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga hal 

terpenting yang harus dilakukan Greenpeace adalah mempengaruhi pemerintah 

sebagai penentu kebijakan. Penelitian tersebut dapat menjadi salah satu pendukung 

dalam penelitian yang diangkat penulis karena memperlihatkan perbandingan  

Greenpeace dan organisasi lain menangani kasus perburuan paus yang dilakukan 

oleh Jepang. 
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Penelitian yang ketiga diambil dari skripsi yang berjudul “Diplomasi 

Lingkungan Greenpeace dalam Penolakan Pembangunan PLTU Batu Bara 

Batang-Jawa Tengah” oleh Fatma Madina.18 Membahas tentang  upaya 

Greenpeace sebagai organisasi internasional non pemerintah yang memiliki peran 

penting dalam menangani kasus lingkungan. Seperti permasalahan perubahan iklim 

yang sedang berlangsung di Batang-Jawa tengah, yang mana proyek pembangunan 

PLTU yang akan dibangun di konservasi Laut merupakan kawasan kaya akan ikan 

dan terumbu karang, kawasan yang menjadi wilayah tangkapan ikan dari nelayan 

di berbagai wilayah Pantai Utara Jawa. Selain itu, pembakaran batubara di PLTU 

akan melepaskan polutan-polutan beracun. Jika rencana pembangunan PLTU 

tersebut dilanjutkan maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, 

pembangunan PLTU dapat penolakan keras bukan hanya dari Greenpeace tetapi 

juga dari masyarakat di wilayah pembangunan. Sehingga Greenpeace berupaya 

melobi pemerintah agar mengambil sikap untuk mendukung lingkungan menjadi 

lebih baik.  

Greenpeace mengkampanyekan nilai -nilai yang sangat humanis dan 

melakukan aksi secara lansgung atau dengan melobi pemerintah atau mengorganisir 

aksi protes serta menjabarkan penelitian ilmiah.  Namun tidak semua masyarakat 

berpihak terhadap apa yang dilakukan Greenpeace. Terlebih aktivitas Greenpeace 

terlebih bentuk aktivitas Greenpeace yang paling sering diliput oleh media adalah 

berbagai aksi protes terhadap kebijakan pemerintah maupun beberapa perusahaan 

                                                           
18 Fatma Madina, 2011, Diplomasi Lingkungan Greenpeace dalam Penolakan Pembangunan 

PLTU Batu Bara Batang-Jawa Tengah, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang 
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yang pro terhadap lingkunga. Seperti aksi aksi protes maupun kampanye yang tidak 

jarang menggandeng aktivis-aktiveis muda dan masyarakat sekitar. Sehingga disini 

Greenpeace berupaya keras melakukan diplomatikk dalam melakukan penolakan 

pembangunan PLTU di Batang. Peneltian tersebut dapat menjadi salah satu 

pendukung dalam penelitian yang diangkat penulis karena menunjukan cara kerja 

Greenpeace dalam melakukan kampanye terhadap masyarakat dan pemerintah, 

dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melindungi lingkungan. 

Penelitian terdahulu yang keempat diambil dari skripsi yang berjudul 

“Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air 

Bengkulu Akibat Penambangan Batubara” oleh Dodi Faisal.19 Dalam penelitian 

tersebut, ia menjelaskan bahwa tercemarnya sungai air Bengkulu akibat 

pertambangan batubara dapat mengakibatkan tercampurnya zat radio aktif di 

sungai, mengingat sungai air Bengkulu menjadi sumber mata air PDAM. Dampak 

lainnya adalah para nelayan yang mencari ikan dengan menyebar jala tidak 

mendapat ikan lagi, bahkan tidak jarang jala mereka mengalami kerusakan akibat 

pencemaran pesisir dan laut di perairan Bengkulu yang berasal dari limbah batubara 

yang terbawa lewat air sungai Bengkulu. Dan juga dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan konsep kebijakan publik dan INGO, yang berfokus pada bagaimana 

organisasi lingkungan internasional mengadvokasi kebijakan terhadap isu yang 

berkembang. 

                                                           
19 Dodi Faisal, 2012, Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air 

Bengkulu Akibat Penambangan Batubara, Skripsi, Bengkulu: Program Eksistensi Imu 

Administrasi Negara FISIP, Universitas Bengkulu diakses dalam 

http://repository.unib.ac.id/1597/1/SKRIPSI%20DODI%20FAISAL.pdf 
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Dalam skripsi ini, dikatakan bahwa WALHI Bengkulu telah menjalankan 

fungsinya sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dengan melakukan advokasi 

kebijakan dalam bentuk lobby, peryataan, petisi, dan aksi demonstrasi yang telah 

berhasil mengangkat isu sungai air Bengkulu menjadi sebuah maslah yang harus 

diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat dan merusak ekosistem di sepanjang 

daerah aliran sungai air Bengkulu. 

Untuk memperkuat advokasi kebijakan terhadap sungai air Bengkulu, 

WALHI melakaukan koalisi antar kelompok sipil surat menyurat, pendampingan 

dan kerjasamaantar aktor yang merupakan bentuk peran organisasi non pemerintah 

sebagai lembaga perantara.. Dalam hal ini, WALHI mendapat dukungan dari 

banyak pihak seperti Komisi Penanggulangan Bensin Bertimbal, KOMNAS HAM, 

Organisasi Non Pemerintah, LSM, Kelompok Pecinta Alam, OKP, BEM Perguruan 

Tinggi dan Kelompok masyarakat sipil lainnya. 

Penelitian terdahulu yang keempat diambil dari jurnal Michael Strausz 

profesor ilmu politik di texas atian university yang berjudul “Whaling in context: 

Why Does the Japanes Public Support Scientific Whaling”.20  Michael Strausz 

membuat survey mengenai pendapat publik Jepang terhadap perburuan paus 

berbasis ilmiah yang dilakukan oleh Jepang. dalam survey tersebut 60% responden 

menjawab bahwa mereka mendukung kelanjutan program penangkapan ikan paus 

berbasis ilmiah yang dilakukan oleh Jepang, dan hanya 24% masyarakat 

menunjukkan bahwa mereka menentang kelanjutan penangkapanikan paus. 

                                                           
20 Michael Strausz. 2011. Whaling in context: Why Does the Japanes Public Support Scientific 

Whaling, di akses dalam http://mansfieldfdn.org/mfdn2011/wp-content/uploads/2014/12/M.-

Strausz-AOPD-Commentary-Whaling-in-Context-Final.pdf (29/01/2018, 17.15 WIB) 
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Selanjutnya Strausz mencoba menemukan jawaban terkait mengapa kebanyakan 

publik Jepang mendukung kelanjutan penangkapan ikan paus ilmiah tersebut. 

Kemungkinan pertama tentang publik Jepang menyetujui penangkapan ikan 

paus ilmiah karena orang Jepang menikmati ikan paus. Namun, survei yang sama 

menunjukkan bahwa hal tersebut bukan masalahnya: 37% responden “tidak makan 

ikan paus” dan 48% menjawab bahwa mereka “makan di masa lalu”. Hanya 10% 

yang mengatakan bahwa mereka makan ikan paus “sangat jarang” dan 4% 

mengatakan bahwa mereka makan paus “sering sekali”. Yang menunjukan bahwa 

hal tersebut bukan merupakan faktor utama. 

Kemunginan kedua, jika dilihat dari segi ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja industri tersebut, Strausz menyebutkan bahwa industri penangkapan ikan paus 

ilmiah Jepang  ilmiah Jepang hanya menyerap 500 tenaga kerja dari total lebih  dari 

120 juta penduduk Jepang. Kemungkinan ketiga Strausz menduga bahwa opini 

publik Jepang tentang institusi internasional. Mungkin masyarakat Jepang tidak 

menghargai komisi perburuan ikan paus. Penjelasan ini tampaknya lebih masuk 

akal karena survei tersebut dilakukan hanya beberapa minggu setelah ICJ 

memutuskan bahwa program penangkapan ikan paus di Antartika di Jepang 

melanggar kewajiban Jepang berdasarkan hukum internasional. Kemungkinan ke 

empat, yang dijelaskan oleh Strausz adalah bahwa mungkin masyarakat Jepang 

tidak terlalu peduli dengan masalah lingkungan, dan karena itu mereka tidak 

mendukung upaya internasional untuk melarang penangkapan ikan paus. Namun, 

pendapat tersebut juga dianggap tidak relevan. Dalam sebuah survei 2010, 
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responden Jepang dari seluruh spektrum ideologis mengemukakan bahwa mereka 

sangat memperhatikan masalah lingkungan. 

Sebagai kesimpulan, penangkapan ikan paus hanya mempekerjakan 

sebagian kecil masyarakat Jepang. Selain itu, masyarakat Jepang tidak terlalu 

peduli dengan daging ikan paus, tampaknya menghormati institusi internasional, 

dan tampaknya sangat memperhatikan masalah lingkungan. Lalu mengapa 

masyarakat Jepang mendukung program penangkapan ikan paus ilmiah Jepang? 

untuk menjawab pertanyaan tersebut Strausz membuat pertanyaan baru yaitu 

mengapa Jepang memiliki kebijakan untuk melakukan penangkapan ikan paus 

ilmiah. 

Pada tahun 1982 IWC menyetujui moratorium 10 tahun untuk pelarangan 

penangkapan ikan komersial, namun pada waktu itu Jepang dan beberapa negara 

lainnya keberatan dan tetap melanjutkan penangkapan ikan paus komersial. Pada 

tahun 1984, Jepang dan AS mengumumkan sebuah kesepakatan bahwa Jepang akan 

menarik keberatannya terhadap moratorium IWC tentang penangkapan ikan paus 

komersial pada tahun 1986 sebagai imbalan atas Amerika Serikat yang memberikan 

hak atas perusahaan Jepang untuk memancing di “Zona Ekonomi Eksklusif” 

Amerika sama seperti Jepang mengakhiri program penangkapan ikan paus 

komersialnya sesuai dengan moratorium IWC, Jepang juga memulai program 

penangkapan ikan paus berbasis ilmiah. Jepang membenarkan program 

penangkapan ikan paus  ilmiahnya dengan mengacu pada Pasal XIII ICRW, dimana 

negara-negara anggota diizinkan untuk mengeluarkan izin kepada diri mereka 

sendiri untuk mengambil paus “untuk tujuan penelitian ilmiah”. Jepang 
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telahmelakukan penangkapan ikan paus dibawah wewenang perizinan tersebut 

sejak 1987. Kata kunci dalam ungkapan “perburuan ikan paus ilmiah” adalah 

“ilmiah”. Singkatnya, banyak orang Jepang yang pro-perburuan paus tidak 

mengerti mengapa institusi internasional harus melarang perburuan spesies yang 

tidak terancam punah, karena ini tampaknya bertentangan dengan tuntutan sains. 

Jadi, opini publik yang pro penangkapan ikan paus di Jepang mungkin lebih 

berkaitan dengan pandangan masyarakat Jepang tentang sains daripada 

hubungannya dengan pandangan publik Jepang mengenai keinginan daging paus.  

Penelitian terdahulu yang keenam diambil dari Jurnal Report Greenpeace 

Jepang yang berjudul “Japan’s Stolen Whale Meat Scandal Part Two: The Cover 

Up”21. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai penggelapan dan penyelundupan 

yang dilakukan oleh Jepang. Setelah melalui penyelidikan selama empat bulan, 

pada tanggal 15 Mei 2008, Greenpeace Jepang mengekspos skandal besar dalam 

industri penangkapan ikan paus komersil, dengan menghadirkan sekotak daging 

ikan paus segar senilai US $ 3.000 ke kantor kejaksaan Tokyo sebagai bukti 

penggelapan. Kotak daging paus, awalnya dikirim oleh salah satu anggota kru dari 

kapal pabrik penangkapan ikan paus Nisshin Maru lalu berhasil di dapatkan oleh 

Staf Greenpeace Junichi Sato dan Toru Suzuki, yang mana merupakan salah  satu 

dari sekian banyak armada yang dikirim sebagai bagasi pribadi, dan berlabel 

“Cardboard”.  

                                                           
21 Greenpeace International. 2009. Japan’s Stolen Whale Meat Scandal Part Two: The Cover Up, 

di akses dalam https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/reports/cover-up/ 

(29/02/2018, 18.00 WIB) 
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Sejumlah pelapor mengatakan kepada Greenpeace tentang kru Jepang yang 

membawa pulang daging ikan paus, dan tuduhan mereka dikonfirmasi saat kotak 

dibuka dan ditemukannya 23,5 Kg daging ikan potong segar yang disebut “Unesu”, 

yang ditaburi garam dan dibungkus plastik nilon hitam. Selanjutnya untuk klaim 

yang dibuat oleh whistleblower, restoran dan toko di kota penangkapan ikan paus 

mengatakan kepada penyidik Greenpeace yang menyamar bahwa mereka memiliki 

akses terhadap sumber daging paus, dan mampu mendapatkan daging paus dari 

ekspedisi perburuan ikan paus sebelum penjualan resmi daging paus. Sebagai 

bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, Greenpeace mengajukan 

permintaan informasi kebebasan dengan Badan Perikanan Jepang akhir tahun lalu 

untuk dokumen penjualan ikan paus dan statistik produksi. Informasi ini bisa 

menunjukkan berapakah jumlah unesu yang belum diketahui.  

Dalam hal tersebut terdapat tiga badan utama yang mengawasi dan juga 

yang melakukan program penangkapan ikan berkedok penelitian (scientific 

whaling) yaitu Institute of Cetacean Research (ICR), organsasi independen yang 

bertanggung jawab dari kegiatan penelitian tersebut. Kedua, Fisheries Agency of 

Japan (FAJ) yang memberikan izin ICR untuk melakukan penangkapan paus 

“ilmiah” (scientific whaling) dan memberikan subsidi sebesar 500.000.000 yen (US 

$ 5 juta), selanjutnya Kyodo senpaku yang memiliki kontrak eksklusif dengan ICR 

menyewa kapal penangkap ikan paus dan awak kapal dan menjual daging paus hasil 

dari perburuan dengan meng-atas namakan ICR. Ketiga organisasi ini memiliki 

hubungan yang sangat erat. ICR menerima subsidi murah dari FAJ, dan banyak staf 

senior anggota ICR yang awalnya adalah pegawai negeri telah mengambil pension 
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dini dari FAJ dan memutuskan untuk bekerja dengan gaji yang lebih baik di dalam 

lembaga penelitian paus. Misalnya, ketua ICR saat ini, Tuan Morimoto, pernah 

menjadi salah satu pejabat tinggi di FAJ, dan bertanggung jawab atas memberikan 

izin penangkapan ikan paus ke ICR. Dia juga mewakili Jepang di Komisi Perburuan 

Ikan paus Internasional sampai tahun 2008. 

Izin penangkapan ikan paus yang diberikan oleh FAJ, menyatakan bahwa 

semua penjualan Daging paus yang diambil dari " scientific whaling " memerlukan 

izin terlebih dahulu dari FAJ, dan bahwa ICR harus melaporkannya kembali 

informasi secara rinci tentang penjualan Ini termasuk jumlah setiap bagian paus 

yang dijual terpisah dan serta pendistribusiannya. Instruksi FAJ juga meminta ICR 

untuk melapor kembali saat penjualan selesai dan mengirimkan sebagian dari 

pendapatan mereka. Atas dasar ini, Greenpeace mengajukan "Freedom of 

Information Act" meminta kepada FAJ untuk merilis dokumen yang terkait 

penjualan daging ikan paus dan laporan yang disampaikan oleh ICR dalam 

beberapa tahun terakhir. Dokumen-dokumen ini bisa mengungkapkan apakah ICR 

tersebut memiliki izin untuk menjual ribuan kilo daging paus ke Kyodo Senpaku 

setiap tahun yang dibagikan sebagai hadiah kepada staf, dan apakah Pembayaran 

benar-benar dilakukan untuk daging ikan paus yang telah diambil. 

Pada tanggal 19 Januari 2009, Greenpeace menerima hasil permintaan tersebut. 

Sebagian besar bagian berisi informasi mendasar tentang penjualan daging ikan 

paus tersebut benar-benar ditutupi oleh FAJ. 

"Dalam tiga puluh tahun menyelidiki kesalahan pemerintah di banyak 

Negara bagian dunia saya sudah sering melihat dokumen seperti ini. Dalam 
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pengalaman saya, saya selalu menemukan bahwa semakin besar jumlah tinta hitam 

yang digunakan, semakin serius kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

melanggar kepentingan publik. "Richard Harvey, pengacara internasional hak asasi 

manusia.  

Hasil dari investigasi Greenpeace, penggelapan daging paus skala besar 

telah terjadi, dan diorganisir oleh kelompok khusus awak kapal yang disebut 

"Seizou-syu", yang berarti "pekerja produksi". Praktek penggelapan daging ikan 

paus ini telah dilakukan Selama beberapa dekade, telah menjadi rahasia umum, dan 

Kyodo Senpaku dan anggota staf ICR belum bergerak untuk menghentikan praktik 

tersebut. 

 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

 

No. 

Nama/Judul 

Penelitian 

Metode penelitian Hasil 

1. 

Yuda Iskandar, 

HI, Universitas 

Padjadjaran. 

Peran 

Greenpeace 

Melalui 

Program Detox 

Campaign 

dalam 

 Kualitatif 

 Gerakan 

Environmentalisme 

 NGO 

 Sebagai NGO, Greenpeace 

menghimbau untuk peduli dan 

tanggap terhadap masalah yang 

terjadi di sungai Citarum 

 Program yang dilakukan 

Greenpeace belum terlaksana 

dengan baik karena kurangnya 

seriusnya pemerintah dan 

kurangnya kesadaran dari 
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Mengurangi 

Limbah Beracun 

di Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

Citarum 

masyarakat dalam 

mengendalikan limbah yang 

masuk 

2. 

Lusia Wahyu 

Pitanti, HI, 

Universitas 

Jember. 

Peran 

Greenpeace 

Menghentikan 

Perburuan Ikan 

Paus 

 Kualitatif 

 Teori Redikalisme 

dalam politik 

ekologi 

 Penelitian ini menyebutkan 

bahwa paus bukan lagi 

merupakan komoditas yang 

dapat dieksploitasi dan 

dikomersialisasi, namun spesies 

yang harus mendapatkan 

perlindungan karena 

keberlangsungannya yang 

mulai terancam 

 Hal terpenting yang dilakukan 

Greenpeace  dan organisasi 

yang lain adalah menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dan 

pemerintah bahwa spesies paus 

terancam punah dan harus di 

jaga 

3. 

Fatma Madina, 

HI, UMM. 

Diplomasi 

Lingkungan 

Greenpeace 

 Deskriptif 

 Global Civil 

Society 

 Environmental 

Diplomacy 

 Penelitian ini fokus pada 

Greenpeace  sebagai aktor 

Global civil society yang 

mampu mengadvokasi isu 

kerusakan lingkungan akibat 
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dalam 

Penolakan 

Pembangunan 

PLTU Batu Bara 

Batang-Jawa 

Tengah 

batubara akibat PLTU di 

Batang menjadi isu global 

4. 

Dodi Faisal, 

Pogram Ekstensi 

Imu 

Administrasi 

Negara, Univ. 

Bengkulu 

 

Peran WALHI 

Bengkulu 

Dalam 

Pengendalian 

Pencemaran 

Sungai Air 

Bengkulu 

Akibat 

Penambangan 

Batubara 

 Deskriptif 

 Konsep Kebijakan 

Publik 

 NGO 

 Peran WALHI di bengkulu 

sebagai NGO berkekuatan 

peimbang telah berhasil 

mengangkat masalah 

pencernaan sungai air Bengkulu 

dan berhasil memaksa 

pemerintah untuk mengakui 

adanya pencemaran di sungai 

tersebut. 

 WALHI Bengkulu fokus pada 

advokasi kebijakan, sedangkan 

untuk pemberdayaan 

masyarakat dilakukan oleh 

lembaga-lembaga anggota 

forum WALHI.   

5. 

Michael Strausz  

Whaling in 

context: Why 

  Jurnal 

 Dalam artikel ini membahas 

baha ada empat kemungkinan 
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Does the 

Japanes Public 

Support 

Scientific 

Whaling 

yang membuat Jepang tetap 

melakukan Perburuan. 

6. 

Greenpeace 

Jepang  

Japan’s Stolen 

Whale Meat 

Scandal Part 

Two: The Cover 

Up 

 Jurnal Report  

 Dalam artikel ini menjelaskan 

bahwa Greenpeace Jepang 

berhasil membongkar 

penyelundupan paus. 

 Adanya kasus suap, menjadikan 

program penangkapan paus 

sebagai penelitian hanya dalih 

dari organisasi tersebut 

7. 

Wulan 

Maghfirah, HI, 

UMM 

 

Tantangan 

Greenpeace 

dalam 

Menangani 

Kasus 

Perburuan Paus 

oleh Jepang di 

Laut Antartika 

 Deskriptif 

 Konsep Hukum 

Internasional 

tentang Laut bebas 

 Konsep peran NGO 

(UNESCAP) 

Asumsi Dasar 

 Fokus pada tantangan yang 

ditempuh Greenpeace dalam 

menangani kasus perburuan 

paus yang dilakukan oleh 

Jepang. 

Fokus pada bagaimana cara 

Greenpeace menumbuhkan 

rasa tanggung jawab Jepang 

terhadap stwa di laut bebas 

sesuai dengan hukum laut 

bebas. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Konsep Hukum Internasional tentang Laut bebas 

Dalam ilmu hubungan internasional, hukum internasional adalah hukum 

yang berskala internasional atau disebut juga hukum antar negara. Yang mana 

hubungan internasional pada dasarnya adalah hubungan hukum, yang berarti dalam 

hubungan internasional terdapat hak dan kewajiban antar subyek hukum yang 

saling berkaitan. Hubungan kerjasama antar negara diperlukan untuk eksistensi 

keberadaan suatu negara dalam pergaulan internasional. Dan demi terciptanya 

perdamaian dunia karena pada dasarnya setiap negara memiliki kepentingan 

berbeda-beda. Jadi, hukum internasional bertujuan untuk mengatur hubungan atau 

persoalan yang melintasi batas negara.22  Subjek hukum internasional dapat 

diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. 

Eksistensi organisasi internasional merupakan subjek karena keberadaannya. 

Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional setelah negara. 

Dan menurut Boer Mauna, definisi dari organisasi internasional adalah sebagai 

himpunan-himpunan yang berdaulat bertujuan untuk mencapai kepentingan 

bersama melalui organ-oragan dari perhimpunan itu sendiri.23 

Laut yang berada di luar yurisdiksi nasional merupakan laut lepas. Laut 

lepas berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk pada perairan pedalaman dan 

                                                           
22 Efan Setiadi, Peranan Hukum Internasional dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa, Jakarta: 

Universitas Satya Negara Indonesia, hal 1-2 di akses dalam https://isip.usni.ac.id/jurnal/JURNAL-

2%20EFAN%20FISIP-HI%20OK.pdf (18/01/2018, 06.39 WIB) 
23Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional, di akses dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37725/Chapter%20II.pdf?sequence=2&isA

llowed=y pada (30/02/2018, 01.03 WIB) 
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laut teritorial dari suatu negara. Apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan 

batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara. Laut bebas ini 

menandakan bahwa kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan 

memperhatikan penggunaan laut untuk keperluan lainnya. Seperti Laut Antartika 

yang merupakan laut bebas, di Laut tersebut negara manapun boleh melakukan 

kegiatan di laut. 

Pada tahun 1982, telah ditetapkan Konvesi PBB tentang hukum laut (United 

Nations Convention on the Law of the Sea) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex. 

Dimana konvensi tersebut mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut seperti, 

delimitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan.24  

Terdapat beberapa konvensi yang telah ditetapkan oleh  PBB mengenai hukum 

Laut, antara lain adalah:25 

1. Freedom of the High Seas pada article 87, dimana dalam pasal ini 

mengatur mengenai kebebasan di laut lepas. Bahswasannya laut 

lepas terbuka untuk semua negara. Akan tetapi kebebasan dilaut 

lepas dilaksanakan berdasarkan syarat yang telah ditentukan, setiap 

negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam 

konvensi ini yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah tersebut. 

2. Right to Fish on the High Seas pada article 116, dalam pasal ini 

mengatur bahwasannya semua negara memiliki hak dalam 

melakukan penangkapan ikan di Laut lepas, dan negara tersebut 

                                                           
24 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: 

P.T Alumni, hal. 171. 
25 UNCLOS, Op Cit 
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harus tunduk terhadap kewajibannya berdasarkan perjanjian 

internasional. 

3. Conservation of the Living Resources of the High Seas pada article 

119, dalam pasal ini telah di atur mengenai jumlah tangkapan di laut 

lepas, dimana negara-negara yang melakukan kegiatan dilaut 

tersebut harus memperhatikan jumlah yang ditangkap, terutama 

apabila di laut tersebut populasi hewan yang ditangkap dianggap 

terancam punah. Sehingga negara-negara tersebut harus 

mempertimbangkan akibat dari penangkapan yang berlebihan demi 

menjaga populasi jenis hewan yang terancam punah. 

Adapun hukum laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik negara pantai 

atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasaarkan syarat-syarat 

dan ketentuan hukum internasional. Kebebasan ini dilaksanakan oleh semua negara 

dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam 

melaksanakan kebebasan laut lepas itu. Dan juga memperhatikan sebagaimana 

mestinya hak hak dalam konvensi yang berkaitan dengan kegiatan dikawasan.  

Keberadaan hukum internasional laut bebas ini menjadi salah satu alasan 

untuk melindungi kelestarian spesies yang terancam punah.. Yang mana di Laut 

Antartika, sebagai tempat perburuan paus oleh Jepang. merupakan laut bebas, di 

mana dalam hukum internasional telah diatur bahwasanya laut lepas bukan 

merupakan wilayah Negara manapun sehingga setiap Negara di dunia memiliki 

kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas disana, termasuk kebebasan dalam 

menangkap ikan. Sehingga Greenpeace  sebagai organisasi lingkungan memiliki 
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peran pernting dalam melindungi sesuai dengan hukum laut bebas yang 

menyatakan bahwa perburuan terhadap satwa di laut bebas harus 

mempertimbangkan jumlah populasi hewan tersebut terutama apabila jumlah 

spesies tersebut terancam punah. 

1.5.2 Konsep Peran Organisasi non-pemerintah (UNESCAP) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan topik mengenai peranan 

organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan 

sehingga dalam konsep peran INGO yang dipaparkan oleh UNESCAP.  Menurut 

UNESCAP ada enam peran organisasi lingkungan internasional non pemerintahan 

yang ada dalam penyelematan lingkungan:26 

1. Awareness-Raising, Campaigning and Advocacy 

Kesatuan dari grup-grup yang bergerak dalam bidang dilingkungan 

yang terdapat disemua tingkat (lokal, nasional dan internsional) untuk 

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan 

merubah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kegiatan 

pembangunan berkelanjutan 

Peran Greenpeace dalam variabel  Awarness adalah Greenpeace 

melakukan kampanye pada dunia internasional dalam menangani 

perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang untuk meningkatkan 

kepedulian masyarkat internasional terhadap ekosistem paus yang 

semakin menurun. 

                                                           
26 United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (UNESCAP). State of 

The Environment in Asia and The Pacific: Introduction role of NGO,s and Major Group. 200 New 

York Hal. 304-310. Di akses dalam http://www.unescap.org/sites/default/files/CH14.PDF 

(27/09/2018, 05.12 WIB) 
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Jika dilihat dari variabel Campaigning upaya yang dilakukan 

Greenpeace untuk menangani perburuan paus oleh Jepang adalah 

dengan melakukan usaha secara langsung atau nyata maupun malalui 

media-media yang digunakan untuk mendukung kampanye.  

Sedangkan peran Greenpeace jika dilihat dari variabel Advocacy 

merupakan upaya dari Greenpeace untuk melakukan lobby kepada 

pemerintahan Jepang dalam upaya untuk merubah kebijakan yang 

selama ini diterapkan terkait dengan perburuan paus. 

2. Enviromental Monitoring and Reporting 

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh organisasi-organsasi 

internasional tidak semata-mata tanpa penelitian terlebih dahulu, 

kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bagian: 

a. Environmental Reporting: bagian kerjasama INGO dengan pemerintah 

yaitu dengan melakukan pelaporan secara berkala terkait dengan isu-

isu tertentu. 

Greenpeace melakukan kegiatan pelaporan kepada masyarakat 

internasional melalui forum-forum lingkungan terkait dengan kegiatan 

investigasi perburuan paus oleh Jepang. 

b. Environmental journalism, kegiatan jurnalisme dalam bidang 

lingkungan. 

Greenpeace melakukan publikasi terkait dengan kerusakan ekosistem 

paus di Jepang dengan menggunakan media informasi. 
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c. Environmental Monitoring and GIS, yaitu kegiatan yang dilakukan 

organisasi internasional sebagai kontribusi nyata dalam melindungi 

suatu kawasan konservasi. 

Greenpeace menggunakan teknologi Gheogrphic Information System 

dalam melakukan monitoring kerusakan ekosistem paus oleh Jepang. 

d. New Research, kegiatan penelitian yang dilakukan menyesuaiakan 

dengan perkembangan isu dikawasan perairan dan pencemaran limbah 

berbahaya. Greenpeace melakukan penelitian terbaru terkait dengan 

perkembangan perburuan paus oleh Jepang. 

3. Education, Training and Capacity Building 

Seiring dengan bertambahnya dan meluasnya isu lingkungan, 

organsiasi internasional melakuakn pendekatan melalui peranan dalam 

hal edukasi bertujuan menarik simpati masyarakat agar dapat tertarik 

dengan permasalahan lingkungan. 

Education Training, Greenpeace melakukan program edukasi kepada 

masyarakat untuk menarik pertisipasi masyarakat dalam upaya 

pelestarian paus dan protes terhadapprogram perburuan paus oleh 

Jepang. 

Capacity Building, Greenpeace melakukan kerjasama dengan berbagai 

pihak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang 

dimiliki oleh Greenpeace, sehingga di harapkan hal tersebut dapat 

mendukung program-program pelestarian lingkungan milik 

Greenpeace.  
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4. Government and INGO Partnerships 

Pemerintah dan orgnisasi non pemerintah merupakan satu kesatuan 

yang saling melengkapi. Peran Greenpeace dilihat dari Governement 

and INGO Partnerships pada indikator Institutionalizaction of INGO 

Government Partnership yaitu adanya perwakilan atau lembaga dari 

pihak Greenpeace yang merumuskan upaya untuk menjaga pelestarian 

paus. 

Provision and Validation of environmental information yaitu adanya 

penetapan alur informasi yang valid antara pemerintah dengan 

Greenpeace yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik.  

5. Regional and International Cooperation and Networking 

Organisasi regional yang bersedia untuk memperluas jaringan keranah 

global. Melakukan kerjasama antara Greenpeace dengan dunia 

internasional dalam upaya menjaga kelestarian paus. 

6. Management of Resources and Environmental: Community Based 

Project. Dengan gerakan-gerakan komunitas yang semakin banyak 

sangat membantu peran organisasi internasional dalam meningkatkan 

kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. 

Melakukan kerjasama pada tingkat global. Kerjasama dengan INGO 

pada tingkat internasional dalam menjaga kelestarian paus. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

 Penulis menggunakan metode / tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menyajikan satu gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus. 

Deskripsi berdasarkan pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau 

menjelaskan karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Penulis 

berusaha untuk menggambarkan mengenai tantangan Penelitian yang berjudul 

Tantangan Greenpeace dalam Menangani Perburuan Paus oleh Jepang di laut 

Antartika. Penulis berusaha untuk menggambarkan mengenai tantangan yang 

dihadapi Greenpeace dalam menghadapi kasus tersebut.27 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan adalah telaah pustaka atau library research, atau 

penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian 

menganalisisnya. Teknik ini digunakan data sekunder yaitu data-data tersebut 

berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs 

internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

penulis teliti.28 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik deduksi dalam menganalisa data penelitian 

yang berjudul Tantangan Greenpeace  dalam Menangani Kasus Perburuan Paus 

                                                           
27 Dr. Ulber Silalahi, MA.2009  Metode penelitian sosial. Jakarta : Refika Aditama, hal 27 
28 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta; Granit, Hal 57 
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oleh Jepang di laut Antartika . Di mana data mengenai fenomena diteliti, diujikan 

dengan teori sebagai basis dalam riset yang mempengaruhi proses pembentukkan 

hipotesa.29 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penulisan 

yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan-batasan. Diantaranya adalah 

dengan memberikan gambaran tentang upaya dan tantangan Greenpeace dalam 

menangani perburuan paus besar-besaran yang khususnya dilakukan oleh Jpang di 

Laut Antartika. Batasan waktu dalam materi ini adalah sejak awal perburuan paus 

sampai dengan 2017 dimana kasus perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang 

masih berlanjut terlepas dari putusan yang diresmikan ICJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ruli Inayah Ramadhoan, Sistematika Penulisan Research Design, di akses dalam 

http://hi.umm.ac.id/files/file/SISTEMATIKA%20PENULISAN%20RESEARCH%20DESIGN.pd

f (23/04/2018. 00.27 WIB) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

  

JUDUL Tantangan Greenpeace dalam Menangani Kasus Perburuan 

Paus oleh Jepang di Laut Antartika 

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep, 

metodelogi penelitian menjelaskan metode yang digunakan 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Membahas mengenai Perburuan Paus di Antartika Oleh 

Jepang berdasarkan Hukum Internasional membahas 

mengenai sejarah perburuan paus di laut antartika oleh 

Jepang, larangan perburuan paus di laut lepas, serta 

menjabarkan mengenai mahkamah internasional dalam kasus 

gugatan Australia terhadap program perburuan paus oleh 

Jepang. Di lanjutkan dengan posisi Greenpeace sebagai NGO 

yang bergerak di bidang lingkungan dalam kaitannya dengan 

perburuan paus oleh Jepang. 

BAB III Membahas mengenai peran Greenpeace dalam menghadapi 

perburuan paus Jepang. Memberikan data mengenai bentuk 

protes Greenpeace terhadap perburuan paus oleh Jepang, 

Membahas mengenai perngaruh kampanye Greenpeace 

terhadap konsumsi daging paus oleh Jepang, serta membahas 
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mengenai sikap Jepang terhadap larangan perburuan paus di 

laut lepas.  

BAB IV Fokus mengenai analisis dan tantangan Greenpeace dalam 

mewujudkan Zero Catch Whaling oleh Jepang. Di mana pada 

sub bab pertama akan membahas mengenai peran Greenpeace 

sebagai INGO dalam perburuan paus oleh Jepang. Dalam 

peranan tersebut terdapat 6 bagian yang akan di bahas satu 

persatu dan di aplikasikan terhadap studi kasus yang di ambil 

oleh peneliti, dalam hal ini yaitu peranan Greenpeace terhadap 

masalah perburuan paus Jepang. 6 peranan tersebut adalah  

Awareness-Raising and Advocacy, Environmental Monitoring 

and Reporting, Education Training, and Capacity Building, 

Government and NGO Partnership, Regional and 

International Cooperation and Networking, dan Management 

of Resources and Environmental: Community Based Project. 

Dan juga akan membahas mengenai tantangan yang akan di 

hadapi Greenpeace dalam menghadapi sikap Jepang yang 

tetap melakukan perburuan paus. 

BAB V Membahas tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan juga 

saran untuk peneliti selanjutnya 


