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BAB II 

PERBURUAN PAUS DI ANTARTIKA OLEH JEPANG BERDASARKAN 

HUKUM INTERNASIONAL 

 

Pada bab ini  akan dijelaskan mengenai perburuan paus yang dilakukan oleh 

Jepang secara lebih rinci dan bagaimana posisi Greenpeace sebagai organisasi yang 

bertujuan untuk melindungi lingkungan termasuk ekosistem laut. Pada bab ini juga 

akan menjelaskan mengenai sejarah perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang 

khususnya di laut Antartika. Yang mana kegiatan perburuan yang dilakukan oleh 

Jepang sudah menjadi tradisi dan telah melewati sejarah yang cukup panjang, mulai 

dari metode penangkapan  yang digunakan sampai munculnya beberapa komunitas 

yang ikut dalam kegiatan penangkapan tersebut. Dari banyak negara yang 

melakukan perburuan paus, Jepang merupakan salah satu negara maju yang paling 

lama terlibat dalam perburuan paus. Laut antartika yang menjadi tempat perburuan 

Jepang adalah laut lepas yang dimana terdapat larangan yang perlu di ketahui dalam 

melakukan perburuan paus. Dimana larangan tersebut bisa dilihat 

berdasarkanketentuan hukum internasional yang berlaku. Yang membahas Laut 

lepas berdasarkan hukum intenasional. 

   

2.1 Sejarah Perburuan Paus di Laut Antartika oleh Jepang 

Penangkapan ikan paus di Jepang di mulai pada abad ke-7 selama periode 

Yamato Asuka di Jepang kuno. Buku Jepang tertua yang ada bernama Kojiki 

mencatat bahwa kaisar Jimmu yang juga merupakan kaisar pertama Jepang 
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mengkonsumsi daging ikan paus sebagai salah satu menu favorit kaisar. Dalam 

banyak tulisan sejarah Jepang juga disebutkan mengenai perburuan pada masa 

tersebut.1 

Pada tahun 1675 Jepang mulai melakukan perburuan ikan Paus dengan 

mengunakan metode jaring (amitoriho) yang pertama kali ditemukan oleh 

Wadakakuemon.2 Beberapa komunitas telah memulai kegiatan penangkapan ikan 

paus sejak periode Jomon3 dimana hal tersebut diyakini karena ditemukannya 

beberapa bukti seperti gambar ikan paus dan juga tulang paus. Dalam sejarah 

penangkapan ikan paus Jepang terdapat lima periode yang dikategorikan 

berdasarkan metode penangkapan ikan paus dan juga jenis senjata yang digunakan 

untuk penangkapan tersebut. Pada abad ke- 16 merupakan periode pertama 

penangkapan paus ini merupakan periode penangkapan paus pasif, dimana 

penangkapannya hanya mengambil paus yang sudah mati saja atau paus yang masih 

terluka yang ditangkap karena terhanyut dilaut disekitaran tempat tinggal 

masyarakat itu sendiri.4 

 Kegiatan penangkapan  paus pada periode kedua merupakan kegiatan 

penangkapan paus aktif karena dalam periode ini para masyarakat yang melakukan 

penangkapan menggunakan metode tombak atau biasa disebut sebagai tukitori-ho 

di Jepang. Periode ini dimulai pada abad ke enam belas  akhir, dalam periode ini 

penangkapan paus berkembang begitu pesat menjadi penangkapan dengan skala 

                                                           
1 Fact about Japan, History of Japanese Whaling, di akses dalam http://www.facts-about-

japan.com/whaling-history.html pada (20/09/2018, 01.11 WIB) 
2 Kegiatan perburuan ikan Paus di Jepang, Thesis, Universitas Muhmmadiyah Yogyakarta, di 

akses dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t52642.pdf  (17/04/2018, 22.07 WIB) 
3 Zaman Jomon adalah sebutan zaman prasejarah kepulauan Jepang. 
4 Ibid 
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yang cukup besar di mana  paus yang sudah ditangkap dan sudah mati setelah itu 

diolah ditempat pusat pengolahan khusus di tepi pantai tepatnya di Kyushu Utara 

yang berada di pesisir pantai Yamaguchi di Laut Jepang. Beberapa wilayah  di 

Jepang yang menggunakan metode tersebu tadalah Wakayama dan Shikoku.5 

Penangkapan paus oleh masyarakat Jepang mengalami penurunan karena 

adanya kapal-kapal asing dan untuk mengatasi hal itu Jepang melakukan  

penangkapan dengan metode jaring dan juga membuka lahan baru untuk 

penangkapan baru. Selain itu Jepang juga menerapkan metode penangkapan paus 

Amerika dimana metode tersebut menggunakan tombak bom. Tetapi dalam upaya 

Jepang menggunakan metode baru tersebut, industri penangkapan yang 

dilakukannya tetap mengalami penurunan drastis. Sehingga Jepang masuk dalam 

periode terbaru yang menggunakan metode penangkapan paus yang digunalkan 

oleh Nowergia. 

Pada tahun 1934 Jepang membeli kapal induk dari Norwegia, iuntuk 

berlayar ke Antartika, dalam hal tersebut Jepang juga mempekerjakan pengawas 

dari Norwegia untuk membantu kegiatan pelayaran mereka ke Antartika. Dalam hal 

ini Jepang kembali berhasil melakukan kegiatan penangkapan paus, dimana Jepang 

mulai aktif dalam melakukan penangkapan paus yang berukuran besar, dan juga 

Jepang membentuk perusahaan-perusahaan penangkapan ikan paus, tidak hanya itu 

Jepang juga membentuk fasilitas pengolahan darat di sepanjang pantai pasifik. tidak 

                                                           
5 Junichi Takahashi, Japanase Whaling culture,  di akses dalam 

http://www.marecentre.nl/mast/documents/Japanesewhalingculture.pdf (17/04/2018, 00:32 WIB) 

hal, 107 



38 
 

hanya Jepang, Kepulauan Kuril, Korea, Taiwan, dan juga Ogaswara membawa 

hasil tangkapannya  ke tempat pengolahan yang sudah disiapkan di darat.  

Dalam periode yang sama, perkembangan kegiatan penangkapan paus 

modern karena adanya pengaruh dari metode penangkapan paus pra-modern, yaitu 

metode STCW (small-type coastal whaling).Kegiatan penangkapan paus pada 

periode pra-modern menggunakan teknik jaring yang dilakukan di sepanjang 

Kumano dan dalam teknik ini pemburu sering menangkap ikan paus kecil, seperti 

jenis paus pilot, tidak hanya itu mereka juga menangkap lumba-lumba hal tersebut 

dilakukan diluar musim perburuan paus. Kegiata ini hanya dilakukan dengan 

menggunakan tombak tangan atau jaring  dan kelompok-kelompok yang terlibat 

dalam perburuan hanya sebagian kecil. Metode ini di sebut penangkapan paus jenis 

kecil karena hanya melibatkan kelompok kecil. Tetapi dalam kegiatan ini, pada 

tahun 1878 telah terjadi peristiwa tewasnya 111 di Taiji dan karena peristiwa ini 

metode penangkapan paus dengan menggunakan jaring tidak digunakan.6.  

Pada 1905 kapal induk penangkap paus pertama berlayar ke samudra 

atlantik. Beberapa waktu setelah pelayaran tersebut, penangkapan paus modern 

skala penuh di mulai di Jepang dengan di bangunnya stasiun penangkapan paus 

modern di Ayukawa yang menandai bahwa kapasitas perburuan paus semakin 

meningkat. Pada 1925, kapal induk yang di lengkapi dengan kapal selam terus 

melakukan perburuan paus untuk pertama kalinya. Seiring berkembangnya zaman 

pada 1934 Jepang mulai memasuki era perburuan paus dengan menggunakan kapal 

                                                           
6 Bagas Reza Murti,  Ketidakefektifan peran IWC (International Whaling Comission) dalam upaya 

penyelamatan lumba-lumba di Taiji Jepang, diakses dalam 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7662/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAll

owed=y  (17/04/2018. 23.51 WIB) 
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induk untuk perburuan di samudera Antartika. Pada tahun 1941, Jepang 

menghetikan perburuan seiring denngan pecahnya perang dunia II pada saat itu. 

Namun pada tahun 1945 dua kota di Jepang mengalami kehancuran akibat bom 

yang di ledakkan oleh Amerika dan seiring dengan berakhirnya PD II dan jatuhnya 

dua kota tersebut, Jepang mengalami krisis persediaan pangan yang membuat 

Jepang kembali berburu paus untuk menyelesaikan masalah pangan tersebut.7 

 Dalam perburuan paus Jepang terdapat tiga jenis kegiatan penangkapan 

paus yaitu metode LTCW (Large-type coastal whaling), metode STCW (small-type 

coastal whaling), dan pelagic whaling. Perbedaan dari ketiga jenis kegiatan 

penangkapan paus tersebut dapat dilihat dari jangkauan penangkapannya dan tipe 

penerapanya, serta perbedaan lainnya adalah perusahaan-perusahaan yang 

menerapkan kegiatan penangkapan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah  Taiyo 

Gyogyo, Nihon Suisan, dan Kyokuyo  Hogei. Dan karena kegiatan paus pada tahun 

1970-an mengalami penyusutan sehingga Taiyo Gyogyo, Nihon Suisan, dan 

Kyokuyo Hogei pada tahun 1976 di gabung menjadi satu perusahaan yang disebut 

dengan Nihon Kyodo  Hogei. Dan telah mereka membuat kesepakatan bahwa   

Nihon Hogei, Nitto Hogei, dan  Sanyo Hogei melakukan kegiatan dengan metode 

LTCW, dan sementara itu Big Three melakukan pelagic whaling.8 

Pemerintah Jepang mengatur kegiatan penangkapan paus dengan ketat 

dimana peraturannya tersebut bertujuan untuk maslaah perizinan berburu, jumlah 

kuota yang diburu, waktu untuk berburu, wilayah perburuan, spesies paus yang 

                                                           
7 Japan Whaling Association, History of Whaling : Chronology of Whaling, diakses dalam 

https://www.whaling.jp/english/history.html (20/09/2018, 01.26 WIB) 
8  Junichi Takahashi, Op.cit. Hal, 112 
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akan diburu, ukuran paus yang diburu, serta ukuran kapal yang digunakan dalam 

melakukan perburuan. Selain itu juga pemerintah mengatur berbagai jenis kegiatan 

penangkapan paus yang dilakukan oleh masyarakat Jepang.9 

Menurut Takahashi, beberapa karakteristik dari ketiga jenis metode 

kegiatan penangkapan paus oleh Jepang yang sudah menjadi bagian dari tradisi 

penangkapan paus di Jepang. Adapun karakteristik dari LTCW yaitu dapat dilihat 

dari jenis paus yang ditangkap, seperti paus sperm (Physeter macrocephales) dan 

paus baleen yang besar. Tidak hanya itu, karakterisitik yang paling dominan dari 

metode LTCW adalah jenis kapal yang digunakan sama dengan ukuran kapal yang 

digunakan dalam pelagic whaling yang tidak memiliki kapal induk. Selain memiliki 

perbedaan, terdapat juga beberapa persamaan yang dapat dilihat dari  metode large-

type coastal whaling, metode small-type coastal whaling, dan  pelagic whaling dan 

telah berkembang di Jepang. Ketiga jenis kegiatan penangkapan paus ini 

mendukung adanya konsep penangkapan ikan paus terintegrasi atau biasa disebut 

konsep integrated whaling culture.10  

Ketergantungan metode LTCW dalam pengolahan ikan paus didarat 

menjadi karakteristik metode tersebut dimana dalam metode LTCW terdapat unit-

unit terpisah dalam setiap kapal yang mengatur waktu dan tempat yang akan 

dilakukan dalam kegiatan penangkapan ikan paus. Kapal-kapal yang digunakan 

memiliki berat yang beragam dengan kapasitas anggota yang berjumlah 20 orang, 

yang anggotanya dipimpin oleh ahli tembak . Biasanya berat yang dimiliki kapal 

                                                           
9 Ibid  
10 Ibid, Hal 125 
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tersebut yaitu kurang lebih dari 100 sampai dengan 600 ton. Kapal tersebut juga 

dilengkapi dengan geitanki yang dijadikan alat untuk melacak keberadaan paus, alat 

tersebut sudah mulai dikenalkan pada tahun 1960. Hal ini menunjukkan adanya 

kelangsungan dari metode LTCW dan kegiatan penangkapan paus pra-modern.11 

Seiring berjalannya waktu dalam pelagic whaling terdapat beragam armada 

penangkapan paus, dari armada yang satu ke armada yang lain karena wilayah 

penangkapan yang berbeda. Dalam pelagic whaling kegiatan penangkapan paus 

diatur dan diarah oleh kapten dari kapal induk, yang memiliki andil yang cukup 

besar dalam mengarahkan adalah kapten. Kapten  mengatur sesuai dengan 

peraturan penangkapan paus internasional, yang mana informasi-iformsinya sudah 

dikumpulkan dari perjalanan penangkapan tahun sebelumnya. Berbeda dengan 

LTCW yang selalu bergantung pada layanan pengolahan yang ada di darat, pelagic 

whaling lebih memilih melakukan hampir semua kegiatan pengolahan paus yang 

sudah ditangkap dilakukan di kapal-kapal yang digunakan suntuk berburu dan 

metode ini menghabiskan waktunya banyak dilautan terbuka.12.  

Terdapat dua kelompok pekerja dalam kapal induk yaitu yang pertama 

adalah kru yang berjumlah sekitar 90 orang dan 250 manajer, yang kedua pekerja 

yang mengolah hasil tangkapan ikan paus yang dibagi menjadi seksi flensing dan 

seksi factory. Dalam metode STCW menggunakan jenis kapal yang berukuran 

kecil, dimana dalam kegiatan STCW melakukan penangkapan paus hanya satu hari 

dan hanya dilakukan oleh beberapa orang dari lima orang sampai delapan orang. 

                                                           
11 Ibid  
12 Junichi Takahashi,Op.Cit, Hal 117 
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Selain itu, berbeda dengan metode LTCW dan pelagic whaling, teknik geitanki 

dalam metode STCW tidak berfungsi sebagai pelacak paus karena dalam metode 

tersebut menggunakan teknik getanki membuat paus semakin menjauh karena takut 

terhadap sinyal yang dikeluarkan dari alat terebut. Hal tersebut disebabkan karena 

paus yang diburu dalam metode ini adalah paus beaked yang sangat sensitif .13 

Kapten kapal dalam metode STCW berbeda dengan kegiatan penangkapan 

ikan paus dari LTCW dan pelagic whaling, dalam kegiatannya STCW bisa menjadi 

pemilik kapal, bisa menjadi ahli tembak dan bisa menjadi kapten. Struktur kapal 

yang digunakan untuk penangkapan serta jenis paus yang diburu sangat 

mempengaruhi kegiatan penangkapan  paus dala metode STCW. Perahu yang 

digunakan dalam metode ini juga perahu lambat yang memungkinkan perahu 

berdaya kecil mendorong menuju kapal penangkapan ikan paus, hal tersebut 

dilakukan jika paus yang diburu adalah paus minke. Tetapi jika paus baird’s beaked 

yang diburu makan perahu cepatlah yang akan digunakan sebagai perahu yang bisa 

bergerak cepat agar dapat mencegah paus agar tidak semakin dalam dengan waktu 

yang cukup lama, biasanya dalam kedalaman 1200 meter dengan waktu selama 45 

menit.14  

Keuntungan dari penggunaan perahu cepat adalah memungkinkan kapal 

yang menangkap ikan lebih cepat dalam mengejar paus yang akan ditangkap. 

Karena fasilitas pengolahan dari metode STCW lebih kecil dan sederhana apabila 

dibandingkan dengan fasilitas pengolahan yang digunakan dalam metode LTCW 

                                                           
13 Ibid, Hal 118  
14 Ibid, Hal, 120 
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karena metode LTCW tidak banyak ahli yang bisa melakukan pengolahan dengan 

metode itu. Sehingga banyak yang masih menggunakan metode STCW sampai 

sekarang  masih diterapkan di Jepang. Tepatnya di wilayah  Abshiri (Prefektur 

Hokaido), Taiji (Prefektur Wakayama), Ayukawa (Prefektur Miyagi) dan Wada 

(Prefektur Chiba). Karena dalam kegiatan penangkapan dan pengolahan paus lebih 

mudah menggunakan metode STWC dibandingkan dengan menggunakan metode 

LTCW15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ibid, Hal 125 
 

Awal Abad 
ke-16

•Paus yang di ambil adalah paus mati dan paus terluka yang terdampar di pesisir pantai

•Metode penangkapan masih minim 

Akhir Abad 
ke-16

•Mulai menggunakan tombak untuk memburu paus hidup

•Mulai adanya tempat khusus pengelolaan paus di tepi pantai 

1675
•Mulai menggunakan metode jaring

•Tidak membawa banyak keberhasilan dalam penangkapan

1934
•Jepang mulai membeli kapal induk (factory ship) dari Norwegia

•Hasil tangkapan meningkat drastis

1945

•Berakhirnya perang dunia II dan jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki membawa krisis 
persediaan makanan di Jepang

•Konsumsi paus meningkat sebagai solusi dalam mengatasi persediaan pangan yang 
saat itu sedang krisis
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2.2 Larangan Perburuan Paus di Laut Lepas 

Budaya perburuan paus Jepang yang panjang seperti di jelaskan di bab 

sebelumnya menunjukkan panjangnya perjalanan Jepang dalam hal berburu paus. 

Semenjak adanya metode terbaru yang menggunakan factory ship di mana 

penangkapan di lakukan dengan menembakkan senjata dan pengolahan di lakukan 

langsung di atas kapal, jumlah ikan paus yangtelah di buru meningkat sangat pesat. 

Hal tersebut menyebabkan menurunnya jumlah populasi beberapa jenis paus. 

Jepang sebagai salah satu dari 3 negara yang masih melakukan perburuan menjadi 

negara dengan jumlah perburuan tertinggi seperti pada grafik di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.1 Perburuan Paus oleh Jepang, Norwegia dan Islandia pada 1945-201616 

 

 

                                                           
16 Situs WDC, Whaling in Numbers, diakses dalam https://us.whales.org/whaling-facts  

(24/09/2018, 21.09 WIB) 
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Grafik. 2.1 Perburuan Paus Minke oleh Jepang (1987-2016)17 

Seperti terlihat pada grafik di atas bahwa dari tiga negara yang masih 

melakukan perburuan , Jepang hampir selalu menjadi yang tertinggi. Dan karena 

hal tersebut protes masyarakat internasional dan organisasi anti perburuan banyak 

mengarah ke Jepang. Budaya mengkonsumsi daging ikan paus yang telah tertanam 

di masyarakat Jepag tidak dapat dengan mudah di hapuskan, menjadi salah satu 

masalah yag harus dihadapi . Pemerintah Jepang pun sangat pro terhadap budaya 

perburuan paus tersebut sehingga cukup sulit bagi pihak-pihak anti whaling untuk 

mengendalikan jumlah paus yang di buru Jepang. 

Semakin berkembangnya perburuan paus di dunia, semakin memicu 

kemarahan negara-negara anti perburuan paus. Sehingga dibentuknya konvensi 

untuk melindungi paus,  yaitu International Convention for the Regulation of 

Whaling (ICRW) pada tahun 1982. Banyaknya negara yang menentang kegiatan 

                                                           
17 Ibid 
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perburuan menjadikan perburuan paus lebih dapat dikontrol terutama pada 

tingginya aktivitas perburuan. Dalam upaya untuk melindungi spesies paus dan 

mengembangkan industri paus secara layak. Setelah regulasi mengenai perburuan 

paus maka terbentuklah International Whaling Comission  yang bertugas untuk 

melakukan tinjauan terhadap pengaturan pelaksanaan penangkapan ikan paus 

diseluruh dunia guna untuk melindungi spesies-spesies tertentu yang terancam 

punah.18 

Bentuk pertanggung jawaban dari IWC dalam menjaga keberlangsungan 

ekosistem laut khusunya perlindungan ikan paus dan menjaga kesaepakatan tiap 

negara anggota, sehingga IWC dalam kesmepatannya selalu mengadakan 

pertemuan yang di rutin diadakan setiap tahun. Adapun tempat untuk pertemuan 

para pemerintah negara anggota atau sekalipun tidak ada negara anggota yang di 

undang, maka biasanya pertemuan rutin tersebut akan diadakan di pusat 

keskretariannya berada yaitu di Inggris.  

Pada tahun 1949 merupakan tahun pertama pertemuan tahunan yang 

diadakan oleh IWC dalam membahas tentang peraturan yang harus diterapkan 

setiap negara anggota ICRW untuk melindungi ikan paus, dan juga membahas 

tentang banyaknya laporan dari setiap negara anggota yang melindungi ikan paus 

dengan melakukan banyak hal. Berikut contoh-contoh dari laporan IWC yang 

memiliki tujuan untuk melindungi ikan paus di seluruh dunia, seperti:  

                                                           
18 Rizza Oktavia Tunggal Putri, Implikasi Putusan ICJ Berkaitan dengan Sengketa antara Jepang 

dan Australia mengenai Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi terhadap Putusan ICJ 

No. 226 Tahun 2016), Vol, 5, No, 3 (2016), Diponegoro: Universitas Diponegoro, hal. 2 
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1. Dalam kapal yang akan berburu ikan paus harus ada minimal 2 pengawas 

yang bertugas untuk mengawasi kapl tersebut. Pengawas harus tetap 

mengawasi selama 24 jam, dan yang akan menunjuk pengawasnya ada 

negara anggota ICRW. 

2. Pemeriksaan harus selalu dilaksanakan dan tetap dijaga pada setiap pos 

daratan (land station). 

3. Tidak diperbolehkan mengambil atau membunuh gray whales atau right 

whales, diperbolehkan apabila yang mengkonsumsi dan digunakan secara 

eksklusif oleh masyarakat lokal (the aborigines)  

4. Larangan untuk tidak membunuh atau mengambil calves atau suckling 

whales atau ikan paus betina yang sedang bersama-sama calves atau 

suckling whales.  

5. Dilarangnya menggunakan kapal penangkap ikan paus dan juga larangan 

agar tidak menggunakan alat penangkap ikan paus yang bertujuan 

mengambil atau memperlakukan baleen whales di daerah Laut Atlantik, 

Laut Pasifik dan di Indian Ocean .  

6. Menggunakan kapal pemburu ikan paus dengan tujuan mengambil baleen 

whales di perairan manapun sebelah Selatan dari 40 derajat lintang Selatan 

tidak diperbolehkan kecuali pada saat 22 Desember 1949 – 7 April 1950.19  

Pada tanggal 1 Februari 1951, perburuan ikan paus jenis Humpback hanya 

diperbolehkan sampai kuota 1600. Pada tanggal 7 Februari, IWC telah 

menghentikan semua perburuan ikan paus jenis Humpback dikarenakan pada saat 

                                                           
19 Annual report of International Whaling Commision 1950 
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itu ikan paus jenis tersebut sudah ditangkap melebihi kuota yang ditentukan IWC, 

yaitu berjumlah 1.630 dan jumlah pemburu paus pada saat itu adalah 241 orang.20 

Pelagic season21 yang sudah ditentukan oleh IWC pada tanggal 2 Januari 

1952 sampai dengan 7 April, akan tetapi seperti biasanya jika IWC merasa 

perburuan ikan paus harus dihentikan karena IWC melihat perburuan yang 

dilakukan setiap negara telah melebihi kuota yaitu 16.000 ikan paus jenis blue 

whales danpada tanggal 5 Februari 1952 ikan paus jenis Humpback telah diburu 

sejumlah 1.845, sudah meleawati batas kuota yang ditentukan. Kuota yang 

ditentukan hanya sejumlah 1600 serta  pada tanggal 5 Maret 1952 IWC mencatat 

terdapat 16.006 ikan paus jenis blue whales yang sudah ditangkap, sehingga IWC 

menghentikan dan melarang semua negara melakukan kegiatan perburuan.22 

Perburuan paus seringkali di lakukan di wilayah laut lepas, laut lepas sendiri 

merupakan laut yang terbuka untuk semua bangsa, negara manapun tidak dapat 

memasukan laut lepas ke dalam daerah kedaulatannya secara sah. Dan juga laut 

lepas memiliki fungsi sebagai penghubung antara negara yang satu dengan negara 

yang lainnya dalam segala macam kegiatan. Adapun kebebasan di laut lepas 

dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam sejarah hukum 

laut internasional terdapat dua konsepsi yaitu :23 

                                                           
20 Ibid 
21 Pelagic season adalah musim dimana dibukanya penangkapan ikan paus. Pada Pelagic season 

yang telah ditentukan oleh IWC penangkapan ikan paus dianggap sesuatu yang sah atau legal. 
22 Annual report of International Whaling Commission 1951 
23 Anita Musliana, 2015, Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayara di Kawasan ALKI ditinjau 

dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP NO.37 Tahun 2002, Skripsi, Makassar: Bagian Hukum 

Internasional, Universitas Hasanuddin. Diakses dalam 

https://core.ac.uk/download/pdf/77621512.pdf (28/04/2018. 23.10 WIB) 
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1. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut merupakan milik 

bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat diambil dan 

dimiliki oleh siapapun. 

2. Res Nulius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki 

dan dimiliki oleh masing masing negara. 

Paham Res Communis Omnium (hak bersama seluruh umat manusia) didasarkan 

atas pemikiran hukum bangsa Romawi yang memandang laut bersifat bebas dan 

menjamin kebebasan semua bangsa untuk melakukan pelayaran dan penangkapan 

ikan. Sehingga dalam perkembangan hukum laut lepas bertujuan untuk kepentingan 

bersama dan terbuka untuk semua negara, baik negara yang berpantai maupun 

negara yang tidak berpantai. Semua negara memiliki hak dalam melakukan 

kegiatan apapun di laut lepas, karena laut lepas merupakan bagian dari laut yang 

tidak termausk dalam zona ekonomi eksklusif. 

 Dalam UNCLOS 1982, sudah menjelaskan bahwasannya tidak ada satupun 

negara yang dapat menegakkan yuridiksi di laut lepas, dan laut lepas digunakan 

untuk kepentingan masyarakat internasional dan untuk perdamaian dunia.24 Selain 

menjelaskan kebebasan di laut lepas, dalam naskah UNCLOS juga menjelaskan 

mengenai aturan melakukan kegiatan di laut lepas. Dimana semua negara di dunia 

memiliki hak dalam melakukan semua kegiatan di laut lepas, tetapi harus 

mempertimbangkan kelangsungan ekosistem dilaut tersebut. dan juga, kebebasan 

                                                           
24 Asri Dwi Utami, Yurisdiksi International Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas, diakses 

dalam https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10130/9038 (09/05/2018,01.54 WIB) 
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yang dimiliki oleh semua negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya 

kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu. 

 Banyak  aspek kegiatan dilaut yang di atur oleh UNCLOS, yaitu kegiatan 

berlayar, kegiatan untuk memasang kabel dan pipa dibawah laut, kegiatan 

membangun pulau buatan yang dierbolehkan berdasarkan hukum internasional, 

kegiatan riset ilmiah, serta kegiatan menangkap ikan. Terlepas dari kebebasan 

dalam melakukan kegiatan di laut tersebut, terdapat persyaratan yang telah 

ditentukan oleh konvensi PBB, seperti kebebasan menangkap ikan. Dimana negara 

yang ingin melakukan penagkapan ikan harus tunduk pada persyaratan yang sudah 

ditentukan. 

Kegiatan perburuan paus di laut lepas merupakan hak semua negara di 

dunia. Banyak negara yang melakukan perburan paus, bahkan sebagian negara 

kegiatan perburuan paus sudah menjadi tradisi. Dimana penagkapan paus dilakukan 

untuk dikonsumsi dagingnya. Negara-negara yang memburu paus bisa membunuh 

paus sekitar 500 paus per-tahunnya. Sehingga ribuan spesies paus yang terbunuh 

setiap tahunnya. Seperti spesies paus minke, paus abu-abu, paus sei dan paus 

bryde.25 Negara yang berburu paus tidak mempertimbangkan kelangsungan 

ekosistem laut dan juga tidak mempertimbangkan populasi hewan yang ada dilaut 

tersebut.  

Sebagaimana aturan yang telah ditentukan oleh UNCLOS, bahwa 

kebebasan dalam menangkap ikan harus mempertimbangkan populasi hewan 

                                                           
25 Akhyari Hananto, Siapa Saja Para Pemburu Paus di Dunia, diakses dalam 

http://www.mongabay.co.id/2016/12/05/siapa-saja-para-pemburu-paus-di-dunia/ 

(09/05/2018,03.17 WIB) 
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tersebut, apabila hewan tersebut terancam punah maka jumlah penangkapan harus 

dikurangi atau harus berhenti melakukan perburuan. Selain punahnya hewan di laut 

lepas, dikhawatirkan jika terus menerus dilakukana perburuan, maka 

mengakibatkan kerusakan kelangsungan ekosistem laut. Karena telah dijelaskan 

juga pada bab saebelumnya bahwa paus sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

ekosistem laut. Sehingga pelarangan perburuan paus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum intenasional yang berlaku. Yang sudah tertera dalam konvensi 

PBB pada tahun 1982. 

Jepang merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang dicatat sebagai 

negara berprestasi buruk dalam hal perburuan ikan paus. Jepang tetap melakukan 

perburuan secara terus menerus dengan alasan ikan paus akan dijadikan sebagai 

obat atau dijadikan sebagai bahan penelitian (research) dalam menyembuhkan 

berbagai penyakit. Karena itu banyak negara dan organisasi pelindung binatang 

seperti WWF, Greenpeace, dan IWC melakukan bentuk protes serta demo. 

Aksi demo tidak hanya dilakukan oleh orang asing saja, warga lokalpun 

melakukan aksi demo yang sama di dalam negeri. Tetapi ditengah aksi protes dan 

demo tentang perburuan paus. Jepang tetap melakukan perburuan dan membunuh 

ratusan ikan paus tiap tahunnya dengan alasan untuk research. Dan juga Jepang 

beralasan bahwa berburu ikan sudah menjadi tradisi yang sulit ditinggalkan 

Pada tanggal 2 Desember 1946, ada 16 negara yang telah sepakat dalam 

membuat dan menandatangani sebuah konvensi perlindungan terhadap ikan paus 

yang bernama International Whaling Commission (IWC). I International Whaling 

Commission (IWC) guna untuk melindungi populasi ikan paus yang ada di seluruh 
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dunia. Sudah terdapat 63 negara yang telah menyepakati dan menandatangani 

International Whaling Commission (IWC) sampai pada tanggal 22 Maret 2011. 

Jepang juga termasuk negara yang terikat secara hukum dan  menyetujui serta 

menandatangani International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) 

pada tanggal 21 April 1951.26 

International Whaling Commission (IWC) memperbolehkan negara untuk 

membunuh ikan paus untuk alasan ilmiah , peraturan khusus seperti yang tercantum 

pada Artikel VIII (1) : 

 “Not wihstanding anything contained in this convention any 

Contracting Government may grant to any of its nationals a special 

permit authorizing that national to kill, take, and treat whales or 

purposes of scientific research subject to such restrictions as to number 

and to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, 

and the killing , taking, and treating of whales in accordance with the 

provisions of this article shall be exempt from the operation of this 

convention.” 27 

Terdapat ketidak jelasan tentang tujuan dari artikel VII milik International 

Whaling Commission (IWC) tersebut, dimana bahwasannya peraturan di buat untuk 

melindungi ikan paus. Tetapi jika konvensi ini tetap memperbolehkan suatu negara 

berburu ikan paus atas dasar kepentingan ilmiah. Maka tujuan konvensi untuk 

melindungi ikan paus tidak akan tercapai karena pada akhirnya setiap negara akan 

tetap melakukan perburuan paus dan menjadikan peraturan khusus pada Article 

VIII (1) IWC hanya perlindungan untuk tetap melakukan perburuan tersebut.   

                                                           
26 International Whaling Commission,  History and Purpose, di akses di https://iwc.int/history-

and-purpose, pada (10/06/2018, 02.30 WIB) 
27 International Convention for the Regulation of Whaling, Special Permit Whaling (also know as 

Scientific Whaling) Article VIII di akses dari https://iwc.int/permits, pada (10/06/2008, 02.44 

WIB) 
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Jepang melihat adanya celah terhadap isi konvensi IWC terkait pelegalan 

perburuan paus dengan izin khusus untuk kepentingan ilmiah yang tertera dalam 

Artikel IV dan VIII IWC. Jepang berupaya untuk mendapatkan izin untuk 

kepentingan ilmiah. Jepang meyakinkan IWC bahwa perburuan yang mereka 

lakukan hanya untuk kepentingan ilmiah dan hanya untuk melanjutkan tradisi 

budaya perburuan.Jepang juga berupaya dalam mendapatkan izin khusus tersebut 

adalah dengan meyakinkan IWC bahwa banyak masyarakat yang mengkonsumsi 

ikan paus dan meyakinkan bahwa berburu paus merupakan mata pencaharian 

nelayan di seluruh dunia. Negosiasi dalam hal budaya juga menjadi poin penting 

untuk meyakinkan IWC dan masyarakat dunia bahwa scientific whaling menjadi 

media bagi Jepang untuk melanjutkan tradisi budaya berburu. 

Jepang membagi wilayah penelitiannya menjadi dua untuk penerapan 

program penelitian ilmiahnya, antaranya adalah Japanese Whale Research 

Program under Special Permit in the Antartic (JARPA) dan Japanese Whale 

Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN). 

IWC telah menyusun hasil tangkapan paus oleh Jepang, dimana dapat dilihat bahwa 

jumlah paus minke yang ditangkap Jepang meningkat  hampir setiap tahunnya.28 

Pemerintah Jepang tetap berupaya mencari celah untuk melanjutkan program 

scientific whaling walaupun sudah banyak kecaman dari berbagai pihak. 

Dalam penerapan program penelitian ilmiahnya, Jepang membuat Japanese 

Whale Research under Special Permit in the Antartic (JARPA) pada tahun 

1987/1988-2005. Pada pertemuan tahunan ke-57 IWC yang diadakan di Ulsan – 

                                                           
28 Ibid Hal, 5 
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Korea di putuskan bahwa akan di terapkannya Japan’s Whale Research Program 

Under Special Permit in the Antartic (JARPA II) yang periode peluncurannya di 

mulai pada November 2005 sampai awal 2006. Untuk menindaklanjuti hasil 

penelitian JARPA periode sebelumnya, tahun 2009/2010 JARPA II di jalankan 

secara penuh dengan izin menangkap 850 ekor paus minke, 50 ekor paus sirip (fin 

whales), dan 50 ekor paus punggung bungkuk (humpback whales).29 

Pada tahun 2004, Australia melalui pengadilan federal mengajukan 

permohonan keberatan atas JARPA II yang beroperasi di wilayah AWS dan di 

setujui oleh pengadilan federal Australia pada tahun 2008. Setahun sebelumnya 

pada 2007, berasama dengan 29 negara eropa lainnya yang di sebut juga sebagai 

komisi Eropa, Australia mengajukan suatu aide memoir mengenai keberatan 

mereka terhadap pelaksanaan JARPA II. Komisi tersebut mendesak pemerintah 

Jepang untuk menghentikan seluruh riset ilmiah terkait perburuan paus yang 

menggunakan metode lethal dalam pengambilan sampel paus.30 

Pada tahun 2010 Australia mengajukan gugatan terhadap program JARPA II 

Jepang. Kedua pihak (Australia – Jepang) setuju untuk menyerahkan kasus 

sengketa ini kepada ICJ, gugatan tersebut di ajukan Australia terkait dengan dugaan 

perburuan paus ilegal yang di lakukan Jepang di wilayah Antartika dalam program 

JARPA II dimana penangkapan ikan paus dilakukan secara besar dan berkelanjutan 

                                                           

29 Situs ICR, JARPA II: The Second Phase of Japan's Whale Research Program under Special 

Permit in the Antarctic di akses di https://www.icrwhale.org/QandA2.html pada (11/09/2018, 

03.03 WIB)  
30 International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand 

intervening) diakses dalam https://www.icj-cij.org/en/case/148 
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dalam hal tersebut dapat di katakan tindakan tersebut telah melanggar ketentuan 

dalam ICRW dan hukum internasional.31  

Proses pengadilan yang panjang akan di jelaskan pada sub bab selanjutnya 

yang mengarah pada keputusan ICJ yang menyatakan bahwa Jepang telah 

melanggar ketentuan dalam artikel VIII ICRW dan harus menghentikan 

pelaksanaan JARPA II. Special permit yang di berikan kepada Jepang untuk 

program JARPA II, tidak sesuai dengan ketentuan dalam artikel VIII paragraf I 

ICRW, dan memutuskan bahwa jepang telah melanggar ketentuan yang berlaku. 

ICJ juga memerintahkan untuk mencabut seluruh izin Jepang mengenai program 

JARPA II.  

 

2.3 Putusan Mahkamah Internasional terhadap Perburuan Paus oleh 

Jepang 

Pada 31 Mei 2010, Australia mengajukan gugatan secara resmi ke ICJ atau 

pengadilan internasional mengenai perselisihannya dengan Jepang, di mana 

Australia menentang tindakan Jepang dalam program penangkapan paus skala besar 

nya di bawah JARPA II. Australia berasumsi bahwa Jepang melanggar ketentuan 

IWC dengan berburu paus untuk kepentingan komersial di bawah izin JARPA II 

yang seharusnya perburuan paus di lakukan hanya untuk kepentingan penelitian dan 

pelestarian.32 

                                                           
31 International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v Japan : Overview of the 

Case), diakses dalam di https://www.icj-cij.org/en/case/148 , pada (19/06/2018, 19.30 WIB) 
32 Ibid 
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Selain Jepang pada kasus tersebut New Zealand mengajukan izin intervensi 

untuk turut andil dalam tuntutan terhadap Jepang dan berada di sisi Australia untuk 

menuntut tindakan Jepang dalam program JARPA II. Pada 6 Februari 2013 

pengadilan internasional (ICJ) memutuskan bahwa The Declaration of Intervention 

yang diajukan oleh New Zealand telah di terima dan dapat dilanjutkan dengan 

mengikuti proses pengadilan dalam kasus ini.33 

Pengadilan kemudian melanjutkan dengan presentasi klaim oleh Australia dan 

dilanjutkan dengan tanggapan Jepang atas tuntutan tersebut, Australia mengklaim 

bahwa JARPA II bukanlah sebuah program untuk tujuan penelitian ilmiah yang 

sesuai dengan pasal VII dari konvensi ICRW dan menyatakan bahwa Jepang telah 

melanggar tiga kewajiba substansif dalam moraturium yaitu: kewajiban untuk 

menghormati penetapan moraturium dalam batas penangkapan paus untuk tujuan 

komersil, kewajiban untuk tidak melakukan penangkapan ikan paus secara komersil 

di cagar laut selatan, dan kewajiban untuk tidak melakukan penangkapan, 

pembunuhan dan atau perawatan ikan paus dengan menggunakan factory ships. 

Australia juga menuduh bahwa Jepang telah melanggar persyaratan prosedural 

untuk izin penangkkapan paus untuk kepentngan ilmiah yang sebelumnya di usukan 

kepada IWC.34 

 Australia mengklaim bahwa Jepang telah gagal bertindak dan tidak memiliki 

itikad baik dengan mengabaikan zero-catch limit dalam penanngkapan paus dengan 

                                                           
33 International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v Japan : New Zealand 

intervening), di akses dalam https://www.icj-cij.org/en/case/148 , pada (20/06/2018, 19.30 WIB) 
34 “Whaling in the Antarctic: Summaries 2014”, Di akses di https://www.icj-

cij.org/en/case/148/summaries , pada ( 22/08/2018, 17.00 WIB) 
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tujuan komersial dan juga larangan berburu komersial untuk tipe humpback dan fin 

whales terutama di kawasan cagar laut selatan Antartika. Dalam tuntutannya 

Australia juga menyatakan bahwa Jepang melanggar kewajibannya untuk 

melestarikan mamalia laut dan ekosistem laut di bawah Convention International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, atau konvensi 

spesies terancam punah) dan konvensi keanekaragaman hayati. 

Jepang berpendapat bahwa pasal VIII penangkapan paus seluruhnya di atur di 

luar konvensi dan bahwa pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk menilai 

karakter izin khusus yang di berikannya di bawah JARPA II. Jepang juga 

menyatakan bahwa  spesies yang di buru tidak terancam punah dan bahwa 

moraturium terhadap perburuan paus tidak didasarkan pada sains. Di sisi lain New 

Zealand berpendapat bahwa pasal VIII adalah pengecualian terbatas di mana 

larangan perburuan paus boleh dilakukan hanya untuk penelitian ilmiah sedangkan 

JARPA II sejauh ini lebih mengarah kepada perburuan paus komersil dan karena 

itu tidak memenuhi syarat untuk pengecualian dari moratorium di bawah artikel 

VIII.35 

Klaim dalam kasus ini bergantung pada fakta yang di tuduhkan oleh masing-

masing pihak mengenai sifat ilmiah dari JARPA II. Pengadilan akhirnya 

memerintahkan untuk  masing-maisng pihak agar dapat memanggil bukti ahli 

sesuai dengan informasi dan pernyataan yang disampaikan, para ahli dari masing-

masing negara di periksa dan diwajibkan menjawab pertanyaan yang di ajukan juri. 

                                                           
35 Ibid 
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ICJ memandang perselisihan atas pasal VIII sebagai pertanyaan obyektif mengenai 

sains dan bukan masalah yang sepenuhnya di serahkan kepada kebijakan sebuah 

negara ataupun mengenai kebijakan penagkapan paus. Jepang berpendapat bahwa 

mereka berhak mendapatkan apresiasi mengenai di izinkannya JARPA II sebagai 

program penangkapan paus dengan tujuan ilmiah dan  bahwa negara atau institusi 

yang mengeluarkan izinlah yang paling mampu mengevaluasi program penelitian 

miliknya. Sebaliknya Australia dan New Zealand menyatakan bahwa persyaratan 

izin harus sesuai dengan  standar obyektif. 36 

Pengadilan menyatakan bahwa kasus sengketa oleh Jepang-Australia dan New 

Zealand ini akan berfokus pada pertanyaan apakah pembunuhan, penangkapan dan 

treatment yang di berlakukan kepada ikan paus sudah sesuai berdasarkan izin 

khusus yang di minta. Dan apakah telah sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah dan 

bukan di jalankan hanya berdasarkan persepsi dari negara yang bersangkutan. ICJ 

menemukan bahwa mereka tidak perlu mempertimbangkan apakah JARPA II 

merupakan perburuan ikan paus komersial, yang mungkin melibatkan faktor-faktor 

seperti jumlah penjualan daging paus, pekerjaan, dan pengembalian modal. Yang 

akan di pertimbangkan adalah apakah JARPA II terlibat penelitian ilmiah dan 

kedua, tujuan program. Untuk analisis terakhir, Pengadilan menghiraukan apakah 

rancangan dan penerapan JARPA II masuk akal dalam kaitannya dengan tujuan 

yang dinyatakan.37 

                                                           
36 Ibid, Hal.4 
37 Ibid, Hal. 8 
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Karena "penelitian ilmiah" tidak didefinisikan dalam ICRW, Pengadilan 

mempertimbangkan pandangan para ahli dan hukum yang relevan, tetapi menolak 

untuk mengadopsi seperangkat kriteria tertentu. Ditemukan bahwa JARPA II dapat 

dicirikan sebagai penelitian ilmiah, berdasarkan pada tujuannya, yang berada dalam 

lingkup kategori penelitian Komite Ilmiah, dan kegiatannya, yang merupakan 

pengumpulan dan analisis data yang sistematis oleh para ilmuwan.Pengadilan 

menemukan bahwa aspek-aspek penting dari rancangan dan implementasi JARPA 

II seperti metode penagkapan yang menggunakan metode lethal dianggap tidak 

masuk akal dalam kaitannya dengan tujuan penelitiannya. Pengadilan menemukan 

bahwa Jepang gagal dalam menemukan dan menggunakan metode alternatif lain 

yang lebih ramah dan tidak mematikan.  

Pengadilan menilai bahwa penggunaan metode lethal yang di lakukan 

Jepang tidak masuk akal mengingat kewajibannya untuk bekerja sama dengan IWC 

dalam pengambilan kebijakan berbasis ilmiah. Beberapa aspek penelitian tidak 

cukup terkait dengan tujuan program penelitian, termasuk: durasi yang berbeda 

untuk tiga studi yang seharusnya menghasilkan data terkait, ukuran sampel untuk 

beberapa spesies yang tidak cukup untuk analisis statistik, kelemahan dalam studi 

paus sirip yang diidentifikasi oleh ahli Jepang sendiri, kegagalan untuk 

mendemonstrasikan dasar yang layak untuk parameter studi yang dipertanyakan, 

dan kegagalan untuk menyesuaikan protokol penelitian ketika pengambilan aktual 

kurang dari setengah ukuran sampel penelitian yang diperlukan. Pengadilan juga 

mengatakan, "Negara pihak tidak boleh, untuk mendanai penelitian yang telah di 

berikan izin khusus, menggunakan sampling mematikan pada skala yang besar dan 
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tidak wajar dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang dinyatakan oleh 

program."38 

Berdasarkan berbagai pertimbangan pengadilan mneyimpulkan bahwa izin 

khusus yang di miliki Jepang tidak untuk tujuan penelitian ilmiah. Di kutip dari 

artikel VIII yang di maksudkan mengenai penelitian ilmiah menyatakan Jepang 

melanggar kewajibannya dalam program JARPA II dengan mengizinkan 

penggunaan factory ship untuk melakukan penangkapan, pembunuhan dan 

mengolah paus fin. ICJ memerintahkan Jepang untuk menghentikan semua aspek 

dari JARPA II.  

Hasilnya adalah bahwa Jepang harus mencabut otorisasi, izin atau lisensi 

yang masih ada untuk penangkapan, pembunuhan serta pengolahan ikan paus dalam 

kaitannya dengan JARPA II. Pengadilan mengamati bahwa diharapkan Jepang akan 

mempertimbangkan alasan dan kesimpulan yang terkandung dalam putusan ICJ.  

Pengadilan berdasarkan penilaiannya atas penafsiran tentang artikel VII ICRW 

menenmukan bahwa kurangnya esensi ilmiah dalam program penangkapan paus 

Jepang, khususnya kurangnya pembenaran dari pengambilan sampel secara besar-

besaran dengan metode lethal.39 

Meskipun keputusan ICJ menyatakan bahwa kegiatan perburuan Jepang 

harus di hentikan namun keputusan tersebut tidak menyelesaikan konflik budaya 

mendasar antara orang-orang yang percaya paus boleh di buru dan mereka yang 

                                                           
38 Cymie R, Australia V. Japan ICJ Halts Antarctic Whaling,  diakses dalam 

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/378040030.pdf pada (16/09/2018, 17.09 WIB) hal, 

4 
39 Op. Cit, Hal.23 
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bersedia membatasi perburuan sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem laut dan 

satwa di lindungi. Pengadilan menegaskan bahwa tujuan dan struktur ICRW 

berorientasi ada konservasi paus dan pengelolaan industri penangkapan ikan paus 

dan sejauh tidak ada hukum internasional lainnya yang melarang pembunuhan paus, 

pihak-pihak yang berada di bawah ICRW termasuk Jepang di harapkan dapat 

bertindak bersama untuk menentukan kapan dan bagaimana paus dapat di buru.  

ICJ sebagai sebuah lembaga internasional yang putusannya tidak mengikat 

hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas sengketa yang di 

ajukan oleh Australia kepada Jepang untuk selanjutnya dapat di jadikan acuan 

dalam pelaksanaan perlindungan satwa yang terancam punah tersebut.  

 

2.4 Posisi Greenpeace Dalam Menanggapi Perburuan Paus Jepang 

Lautan merupakan salah satu faktor pengatur iklim yang menghasilkan 

setengah dari oksigen untuk bernapas di bumi dan merupakan sumber makanan 

terbesar, laut juga merupakan tempat kelangsungan hidup para manusia pesisir. Dan 

karena kecerobohan dan aktivitas manusia mengakibatkan laut dan biota laut dalam 

masalah besar. Salah satu aktivis lingkungan internasional yang melakukan 

konservasi terhadap biota laut yang ada adalah Greenpeace, Greenpeace yang setiap 

aksinya melakukan tindakan untuk menjga lingkungan dengan melakukan publikasi 

roadmap to recovery, telah melakukan kampanye dalam penetapan kawasan 

konservasi perairan yang memiliki isu-isu spesifik seperti penangkapan ikan paus 

secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. 
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Salah satu pemimpin terbesar dan pertama dalam gerakan lingkungan 

adalah kelompok yang disebut Greenpeace. Greenpeace dibentuk pada awal 1970-

an, dan hingga hari ini terus memainkan peran utama dalam memimpin gerakan 

untuk perubahan lingkungan. Salah satu kampanye pertama Greenpeace adalah 

kampanye untuk menghentikan perburuan ikan paus, yang dimulai pada tahun 

1973. 

Dua pemimpin terbesar kampanye anti penangkapan ikan paus Greenpeace 

adalah Paul dan Linda Spong. Pada tahun 1969, Paul dipekerjakan oleh Universitas 

British Columbia untuk mempelajari Orcinus orca orcinus yang pertama. Keadaan 

paus ini membuat Paulus khawatir sehingga ia dan Linda mulai bekerja untuk 

melindungi paus. Pada tahun 1973 Paul Spong, Bob Hunter, dan yang lainnya 

membentuk "Stop Ahab Committee" dan bergabung dengan Greenpeace. 

Dibutuhkan dua tahun untuk pelayaran anti-penangkapan paus pertama yang akan 

diluncurkan pada bulan Juni 1975, dengan menggunakan perahu John Cormack, 

Phyllis Cormack (diganti namanya menjadi Greenpeace untuk pelayaran), mereka 

menemukan kapal penangkap ikan paus Rusia di lepas pantai California. Salah satu 

pemimpin kampanye, Bob Hunter, berharap ini akan menjadi media yang 

dibutuhkan untuk kampanye.40 

Pada tahun 1977, sebuah perahu Greenpeace berangkat dari Hawaii, 

pelayaran pertama yang tidak diatur oleh kantor pusat di Vancouver. Mereka 

                                                           
40

Global Nonviolent Action Database, Greenpeace campaigns against whaling 1975-1982, di 

akses dalam https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/greenpeace-campaigns-against-whaling-

1975-1982 (17/09/2018, 17.10 WIB) 
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menemukan kapal penangkap ikan paus Rusia Namun, tidak di temukan ikan paus. 

Sebaliknya, Greenpeacer naik ke kapal dan membagikan selebaran dalam bahasa 

Rusia kepada awak kapal. Awak ABC Sports ada di kapal dan melakukan episode 

acara mereka "American Sportsman" pada insiden tersebut. Musim panas yang 

sama Greenpeace menyelenggarakan konser amal di San Francisco di mana Jerry 

Garcia dari Grateful Dead dan Maria Muldaur tampil, konser tersebut adalah bagian 

dari kampanye terhadap masyarakat umum. 41 

Salah satu anggota kampanye Greenpeace saat itu bernama Bob Taunt 

memiliki koneksi yang bisa memberi koordinat dari semua kapal penangkap ikan 

paus Rusia. Greenpeace menggunakan hal tersebut untuk mencari kapal penangkap 

ikan paus Rusia yang ingin mereka targetkan. Dia juga memiliki banyak jaringan 

politik, seperti memiliki nomor telepon rumah Walter Cronkite, dan berteman 

dengan gubernur California Jerry Brown dan anggota Kongres Leo Ryan. 

Dukungan dari angka-angka inilah yang pada saat itu sangat membantu 

Greenpeace. 

Pada titik ini organisasi Greenpeace menjadi semakin dilembagakan. Tidak 

beberapa lama Greenpeace mengalami kesulitan mempertahankan para pemimpin 

dan ada berbagai perbedaan pendapat tentang cara terbaik menjalankan organisasi. 

Ada berbagai kubu dan banyak ketegangan di dalam kelompok. Hal tersebut sampai 

pada titik di mana markas Greenpeace di Vancouver menggugat Greenpeace San 

Francisco untuk hak atas nama Greenpeace. 

                                                           
41 Ibid 
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Terlepas dari permasalahan internal yang di alami Greenpeace, kampanye 

Greenpeace berkembang jauh melampaui Amerika Serikat dan Kanada. Terlepas 

dari kenyataan bahwa ada banyak perselisihan di dalam grup, mereka akhirnya 

mencapai sebagian besar tujuan mereka. Pada tahun 1982, setelah bertahun-tahun 

memberikan suara, Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (IWC) 

menempatkan moratorium tidak terbatas pada perburuan paus komersial. 

Moratorium mulai berlaku pada tahun 1986.42 

Banyak alasan mengapa IWC akhirnya bisa melewati moratorium adalah 

karena negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam perburuan paus komersial 

tetapi yang peduli dengan nasib paus mulai bergabung dengan Komisi pada akhir 

1970-an. Itu karena dukungan ini bahwa moratorium akhirnya berlalu. Banyak 

negara jelas tidak senang dengan moratorium ini dan sejak itu menemukan celah 

dalam moratorium untuk memungkinkan mereka melanjutkan perburuan paus 

komersial. Jepang, Islandia, dan Norwegia melanjutkan perburuan paus komersial 

dan Greenpeace terus menggunakan taktik non-kekerasan untuk membuat mereka 

berhenti. 

Seperti di jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa pasca adanya moraturioum 

IWC, Jepang mengajukan program perburuan dengan dalih penelitian ilmiah yang 

di beri nama JARPA dan JARPA II. Greenpeace menyadari bahwa program 

tersebut hanya dijadikan batu loncatan bagi Jepang agar mendapatkan izin 

perburuan dan tetap melakukan komersialisasi daging paus. Greenpeace terus 

melakukan konfrontasi dengan kapal induk milik Jepang selama masa perburuan 

                                                           
42 History of Whaling : Chronology of Whaling, Op. Cit 
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mengatas namakan JARPA tersebut. Untuk peran Greenpeace dan pengaruh 

protes Greenpeace dalam menghadapi perburuan paus Jepang akan di jelaskan 

lebih lanjut pada bab selanjutnya. Di mulai dari awal tahun terbentuknya 

Greenpeace sampai dengan masa di mana Jepang menggunakan program JARPA 

sebagai dalih dalam melakukan perburuan. 


