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BAB III 

UPAYA GREENPEACE DALAM MENGHADAPI PERBURUAN PAUS 

JEPANG 

Greenpeace adalah organisasi lingkungan yang melakukan kampanye 

secara global dalam menangani dan mengungkapkan setiap masalah mengenai 

lingkungan seperti kasus perburuan ikan paus. Greenpeace merupakan organisasi 

internasional yang termasuk dalam INGO dibentuk untuk mengakomodasi dan 

mengadvokasi setiap permasalahan seperti haM, terutama tentang perlindungan 

lingkungan.  

Secara aktif organisasi non-perintah (NGO) muncul dari kalangan civil 

society, yaitu mulai dari komunitas lokal sampai dengan komunitas internasional. 

Greenpeace adalah salah satu INGO yang memiliki jaringan federasi internasional 

dimana pada level politik nasional komunitas lokal dan komunitas internasional 

sering disebut interest group atau pressure group dan menjalin hubungan kelompok 

yang sama dengan negara-negara lai melalui sebuah jaringan federasi.  

 

3.1 Bentuk Protes Greenpeace Terhadap Perburuan Paus oleh Jepang 

Greenpeace merupakan salah satu aktivis lingkungan yang melakukan 

pelestarian biota laut. Dalam aksinya Greenpeace melakukan gerakan untuk 

menjaga lingkungan dengan mempublikasikan pemulihan lingkungan atau biasa 

disebut roadmap to recovery. Greenpeace berupaya 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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Perburuan paus besar-besaran mulai di lakukan setelah di luncurkannya 

whaling factory ship pada tahun 1905, kapal tersebut adalah sebuah kapal besar 

penangkap paus yang di lengkapi dengan fasilitas pengolahan paus di atas kapal, 

kapal tersebut mendorong penangkapan paus menjadi lebih agresif. Pabrik 

pengolahan terapung ini mampu memusnahkan populasi ikan paus dengan laju 

hingga 40.000 per tahun. Dengan jumlah sebesar itu sangat memungkinkan 

dampaknya akan terlihat dalam waktu tidak lama, pada tahun 1972 populasi blue 

whales yang merupakan makhluk terbesar di bumi berkurang hingga kurang dari 

6000.1 

Pada tahun 1973 Greenpeace memulai kampanye anti penangkapan paus 

yang di pimpin salah satu co-founder dan yang juga merupakan pemimpin terbesar 

kampanye anti penangkapan ikan paus Greenpeace Paul dan Linda Spong. 

Greenpeace mulai melakukan berbagai macam kampanye anti perburuan paus 

sampai pada tahun 1975 Greenpeace meluncurkan kapal untuk menghadapi armada 

penangkap ikan paus di laut lepas, kapal tersebut bertujuan utung menghadang dan 

menghentikan kegiatan perburuan. Kapal tersebut berlayar dari Vancouver ke 

pantai California untuk mengejar kapal pemburu ikan paus Vlastny milik Rusia. 

Dan pada tanggal 26 Juni 1975 Greenpeace berhasil menghentikan perburuan yang 

akan di lakukan oleh kapal tersebut.2  

                                                           
1 Greenpeace, History of Greenpeace campaign to save the whales, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/ph/What-we-do/oceans/whaling/campaign-history/ pada 

(19/09/2018, 01.06 WIB) 
2 Global Nonviolent Action Database , Greenpeace campaigns against whaling, 1975-1982, di 

akses di https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/greenpeace-campaigns-against-whaling-1975-

1982 pada (17/09/2018, 17.10 WIB) 
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 Greenpeace juga berupaya untuk menghentikan tombak yang akan di 

luncurkan untuk menangkap paus dengan menghalangi tombak (harpoon) tersebut 

dengan hanya menggunakan perahu karet. Dalam hal tersebut Greenpeace juga 

mendokumentasikan nya dan membawa hasil dokumentasi tersebut ke publik untuk 

mempengaruhi opini publik terhadap perburuan paus.  Pada 1976 berbagai media 

televisi dunia menyiarkan adegan tersebut untuk mengangkat isu perburuan ikan 

paus pada masyarakat dunia dan untuk memberikan kesadaran tentang kejamnya 

metode perburuan yang pada saat itu di jalankan, siaran media saat itu ditayangkan 

bertepatan dengan hari terakhir konferensi IWC di london, Inggris.3 

Pada Tahun 1980 Investigator Greenpeace di Taiwan memotret dan 

mendokumentasikan empat armada pemburu paus yang datang satu-persatu ke 

pelabuhan untuk membongkar tangkapan mereka untuk di selundupkan ke Jepang, 

dengan adanya bukti foto tersebut Greenpeace mempublikasikannya ke media dan 

para penangkapan paus tersebut terpaksa berhenti dari bisnis penyelundupan paus 

tersebut. Di tahun berikutnya tindakan yag lebih agresif  dilakukan oleh aktivis 

Greenpeace yaitu dengan memaksa menaiki kapal penangkap ikan milik Jepang di 

seperempat mil dari pantai Jepang dan mengikat dirinya ke harpoon serta memaksa 

kapal untuk kembali ke pelabuhan pada puncak musim perburuan paus. Tidak 

berhenti disitu, pada tahun 1987 aktivis Greenpeace di Jerman mencegat daging 

paus islandia yang akan dikirim secara ilegal ke Jepang dan akhirnya pihak 

berwenang Jerman mengirim kembali daging paus tersebut ke Islandia.4 

                                                           
3Greenpeace, In Harm’s Way : Twenty Five Years of Saving Whales, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2007/8/in-harm-s-way-

twenty-five-yea.html pada (17/09/2018, 17.10 WIB) 
4 Ibid 
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Selain melakukan penghadangan kapal pemburu paus, Greenpeace juga 

mengambil langkah lain dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai 

bentuk dukungan petisi di akhirinya perburuan paus. Pada bulan Juli 1985 kapal 

Greenpeace yang dinamai Sirius tiba di Bournemouth, Inggris, untuk mengirim satu 

juta tanda tangan yang menuntut untuk di akhirinya penangkapan paus ke delegasi 

IWC pada pertemuan tahunan mereka.5  

Pada saat Jepang memulai program penangkapan paus berkedok ilmiah nya, 

Greenpeace langsung menggelar aksi protes dengan membawa balon paus sebesar 

50 kaki di dekat kapal penangkap paus yang hendak berangkat ke Antartika, atas 

aksi tersebut 6 demonstran di bawa ke tahanan oleh polisi Jepang. Aksi lain yang 

di lakukan oleh Greenpeace pada saat itu adalah dengan mencegat armada 

penangkap ikan berkedok ilmiah yang sedang melintasi lautan sekitar Australia dan 

Selandia Baru, para relawan Greenpeace melompat dari helikopter ke jalur factory 

ship sebagai upaya untuk memutar kembali kapal ke pelabuhan. 6  

Pada bulan Oktober 1993, Greenpeace memberikan dua juta tanda tangan 

kepada Pemerintah AS atas petisi yang menyerukan perlindungan paus di 

Antartica’s Southern Ocean. IWC menciptakan Cagar Laut Selatan pada tahun 

berikutnya, membuat 12 juta mil persegi lautan terlarang untuk penangkapan paus 

komersial tanpa batas. Dalam perjalanannya menuju Antartika, sebuah kapal 

penangkap ikan paus buatan Jepang terbakar 600 mil di timur Noumea, Kaledonia 

Baru, dan terbakar selama tujuh hari. Setelah kapal pabrik diperbaiki di Noumea 

                                                           
5 Greenpeace, In Harm’s Way : Twenty Five Years of Saving Whales, Op.Cit 
6 Willie Mackenzie,  A Brief History of Commercial Whaling and Greenpeace, di akses dalam 

https://www.greenpeace.org/international/story/18307/history-commercial-whaling-greenpeace/ , 

pada (19/09/2018, 12.22 WIB) 
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Harbour, Greenpeace memblokir keberangkatannya untuk satu hari, memperbarui 

perhatian internasional, dan memperdebatkan dugaan perburuan "ilmiah" Jepang. 

Jepang bereaksi dengan memulai langkah untuk melarang para pendukung 

Greenpeace, yang telah menghadiri pertemuan tahunan IWC selama lebih dari dua 

puluh tahun, dari pertemuan di masa depan. 

Selain berkampanye dengan cara berdemonstrasi dan menghadang langsung 

kapal penangkapan ikan paus, Greenpeace juga berupaya untuk berinovasi dalam 

mengkampanyekan tujuannya. Greenpeace turut menggandeng banyak individu 

terkenal (public figure) dan anggota partai politik yang juga memainkan peran 

penting. Mantan politisi dan front man untuk band rock Midnight Oil, Peter Garrett, 

misalnya, sangat berperan dalam memulai gugatan Pengadilan Internasional. Pada 

2014 pengadilan memutuskan bahwa ukuran dan ruang lingkup program 

penangkapan ikan paus Jepang tidak didorong oleh pertimbangan ilmiah. 

Akibatnya, Pemerintah Jepang secara resmi membatalkan rencana untuk memburu 

paus di Samudra Selatan pada tahun yang akan datang. Ini akan menjadi tahun 

pertama sejak 1904, ketika penangkapan ikan paus di wilayah itu dimulai, bahwa 

tidak ada paus yang akan diburu di perairan Antartika. 

Greenpeace telah berkampanye menentang penangkapan ikan paus sejak 

tahun tujuh puluhan dan kasus pengadilan ini merupakan salah satu highlight dari 

semua upaya pengambila gambar dramatis Greenpeace bahwa para fotografer  telah 

mengambil gambar mulai dari dekade awal perburuan paus di Samudera Pasifik 

hingga perburuan di Suaka Samudra Selatan. Namun segala upaya yang dilakukan 

untuk menghentikan perburuan paus oleh Jepang dari kampanye, pencegatan kapal 
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dan penghentian penyelundupan dagin paus serta upaya dalam membawa kasus 

tersebut ke mahkamah internasional (ICJ) dirasa masih belum cukup untuk 

membuat Jepang berhenti melakukan perburuan.  

Kegiatan penangkapan ikan paus yang bertujuan untuk ilmiah yang 

dilakukan oleh International Whaling Commision dengan tujuan pelestarian ikan 

paus yang akan punah telah gagal mencapai tujuannya masih masing. Termasuk 

tuntutan Australia kepada Jepang yang di proses oleh ICJ dianggap gagal , 

meskipun ICJ memutuskan bahwa JARPA II harus di hapuskan dan tidak boleh 

beroperasi kembali namun putusan tersebut di hiraukan oleh Jepang, putusan ICJ 

yang bersifat tidak mengikat membuat Jepang masih melanjutkan perburuannya. 

 Di sisi lain Greenpeace pun harus menghadapi kritik dari beberapa co-

founder nya sendiri yang saat ini telah bergabung di organisasi lingkungan lain yang 

juga berfokus pada perburuan paus bernama Sea Sheperd. Bob Hunter dan Paul 

Watson, merupakan dua mantan anggota dan co founder Greenpeace namu pada 

tahun 1977 memutuskan untuk meninggalkan Greenpeace dan mendirikan 

organisasi nya sendiri bernama Sea Sheperd. Paul Watson secara terang-terangan 

mengkritik Greenpeace menyatakan bahwa Greenpeace menghasilkan lebih banyak 

uang dari kampanye anti-perburuan paus daripada yang dibuat oleh Norwegia dan 

Islandia dari penangkapan ikan paus. Dalam kedua kasus tersebut, paus mati dan 

seseorang memperoleh keuntungan. Pernyataan nya tersebut sangat kontroversial 

dan membuat kredibilitas Greenpeace di pertanyakan.  

Paul berpendapat bahwa slogan yang di pakai Greenpeace dalam 

mendapatkan donasi dianggap sangat bertentangan dengan nilai penyelamatan 
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paus. Paul mengkritik pernyataan Melanie Duchin seorang anggota Greenpeace 

yang menyatakan bahwa untuk setiap dolar yang Anda sumbangkan itu berarti satu 

jam, hari, atau minggu lagi bahwa Greenpeace dapat tetap berada di atas lautan 

untuk dapat menyelamatkan paus. Kesuksesan mereka menurut Melanie akan 

tergantung pada anda yang mengirim donasi sekarang.7  

Tidak hanya Melanie, Nathan Santray merupakan Action Director untuk 

Greenpeace. Dia melaporkan bahwa tahun lalu dia berperan dalam menyelamatkan 

paus dan sekarang dia kembali ke Samudra Selatan untuk mempertahankan paus 

lagi. Namun dia tidak bisa melakukannya tanpa dukungan masyarakat Greenpeace 

memposting tulisan “tolong kirimkan dia sumbangan segera”. Mereka benar-benar 

harus mengumpulkan $ 50.000 pada akhir tahun.Menurut Paul pernyataan tersebut 

memberikan kesan bahwa kesuksesan di mata Greenpeace bukan tentang berhasil 

menemukan kapal pemburu paus dan menghentikannya. Tapi lebih kepada 

menghasilkan donasi dan merekrut member. Paul juga menyatakan bahwa setiap 

tahunnya Greenpeace menghasilkan jumlah uang yang sangat banyak yang 

menjadikan nya sebagai salah satu NGO terbesar di dunia.8  

Foto-foto hasil dokumentasi Greenpeace yang sedang menghalangi 

harpoon kapal Jepang banyak beredar di media, banyak pihak yang memuji 

keberanian Greenpeace dalam menghadang kapal pemusnah paus tersebut akan 

tetapi kritik tajam tetap muncul dari anggota Sea Shepherd yang juga seringkali 

                                                           
7 Sea Shepherd, The Truth about Greenpeace and Whaling, di akses dalam 

https://www.seashepherd.org.au/news-and-commentary/commentary/the-truth-about-greenpeace-

and-whaling.html pada (18/09/2018,20.30 WIB) 
8 Ibid 
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berada di lautan yang sama dengan Greenpeace untuk menghentikan perburuan 

kapal Jepang. Paul Watson menyatakan bahwa setiap kali ada kapal penangkap 

paus Greenpeace akan mencoba mendekati kapal dengan menggunakan perahu 

karet ke jalur selang kebakaran di mana mereka akan memfilmkan diri sendiri 

seolah sedang diserang dengan selang daya tinggi. Mereka akan melakukannya 

selama berjam-jam dan terlihat sangat dramatis.  

Menurut Paul itu semua hanya berpose di lautan orang. Tahun sebelumnya, 

kru Sea Shepherd mengklaim bahwa cukup mudah menghindari selang kebakaran. 

Sebenarnya, satu-satunya cara untuk dapat terkena tembakan air tersebut adalah 

dengan mengarahkan diri langsung ke jalan air. Penangkap ikan paus Jepang 

dengan bodoh berpartisipasi dalam permainan, tidak menyadari bahwa mereka 

bermain langsung dengan Greenpeace. Mereka belum menyadari bahwa taktik 

terbaik untuk melawan Greenpeace adalah dengan mengabaikannya karena tidak 

berbahaya. 

Pernyataan Greenpeace yang menyatakan bahwa, "hanya Greenpeace yang 

berdiri di antara harpoon dan paus." Dan "Greenpeace adalah satu-satunya harapan 

bagi paus."di rasa menjadi tamparan langsung ke 70 relawan internasional Sea 

Shepherd yang sedang dalam perjalanan untuk benar-benar melakukan intervensi 

fisik terhadap penangkapan ikan paus ilegal di Jepang. Tidak seperti kru 

Greenpeace yang dibayar, relawan Sea Shepherd tidak pergi ke Samudra Selatan 
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untuk memotret paus yang sekarat, mereka turun ke sana untuk menghentikan 

kegiatan penangkapan ikan paus ilegal.9 

Greenpeace dianggap hanya mengabaikan upaya kelompok lain yang 

menentang penangkapan ikan paus termasuk Sea Shepherd, satu-satunya organisasi 

yang benar-benar menutup operasi penangkapan ikan paus. Fakta bahwa Sea 

Shepherd mengejar pelarian Jepang pada tahun 2005 sementara Greenpeace sedang 

syuting ikan paus yang sekarat tampaknya telah dilupakan. Seruan tahunan tahun 

untuk menyelamatkan paus oleh Greenpeace hanyalah strategi hubungan 

masyarakat dalam kampanye global untuk mendapatkan uang dari orang-orang 

yang memiliki hati nurani yang baik. Paul mengatakan Yayasan Greenpeace, 

dirinya menjadi pendiri bersama pada tahun 1972, saat ini hanyalah sebuah 

organisasi nirlaba bernilai jutaan dolar. Mereka menjual ilusi membuat perbedaan 

pada masyarakat yang mudah tertipu.10 

Pernyataan Paul Watson tersebut telah di posting sejak tahun 2006 di laman 

website Sea Shepherd dan telah di baca jutaan orang, selain itu Paul juga telah di 

interview oleh berbagai media terkait hal tersebut. Sea Sheperd sendiri merupakan 

NGO yang bergerak di bidang konservasi laut dan lingkungan, yang membuat 

berbeda dari Greenpeace adalah fakta bahwa metode protes dan penghentian suatu 

kasus lingkungan dilakukan secara agresif tanpa kekerasan dan mengambil langkah 

                                                           
9 Ibid 
10 Sea Shepherd, Greenpeace Eats Whales to Save Them, diakses dalam 

https://www.seashepherd.org.au/news-and-commentary/news/greenpeace-eats-whales-to-save-

them.html, pada (18/09/2018, 16.04 WIB) 
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langsung bukan dengan cara memberi peringatan atau negosiasi seperti yang di 

lakukan Greenpeace. 

Berkat statement Paul tersebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

Greenpeace berkurang yang disebabkan oleh image yang dimiliki sebagai sebuah 

organisasi pembela lingkungan di ragukan oleh masyarakat. Menurunnya 

kepercayaan masyarakat menandakan bahwa tingkat keraguan masyarakat terhadap 

kinerja Greenpeace cukup besar, Greenpeace dianggap gagal dalam menyampaikan 

nilai atau value yang dimiliki sebagai sebuah organisasi non pemerintahan yang 

searusnya berfokus pada aktivitas yang membawa hasil terhadap suatu 

permasalahan lingkungan yang ada. 

Upaya-upaya yang di lakukan Greenpeace dianggap kurang efektif dan 

tidak memberikan hasi yang signifikan, hal ini berkaitan dengan image yang telah 

di bangun Greenpeace selama ini sebagai organisasi lingkungan yang fokus 

terhadap permasalahan alam dan lingkungna menjadi sebuah organisasi pengahasil 

uang terbesar pasca komentar dari mantan co-founder organisasi itu sendiri. 

Branding adalah salah satu aspek yang paling penting dari setiap lini 

kehidupan. Termasuk di dunia NGO dimana sebuah organisasi tumbuh penuh 

hanya berdasarkan kepercayaan dan hati nurani masyarakat, di pasar yang semakin 

kompetitif, terutama saat ini, sebuah strategi nilai brand yang efektif memberikan 

keunggulan besar untuk berkompetisi. Arti sederhana branding adalah, janji kepada 

pelanggan Anda. Menyampaikan kepada pelanggan apa yang mereka harap dan 
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dapatkan dari produk atau jasa Anda, dan membedakan penawaran produk atau jasa 

Anda dengan pesaing lainnya. 

 Dalam hal ini Greenpeace memberikan janji kepada masyarakat bahwa 

dengan donasi yang dilakukan akan dapat membantu Greenpeace untuk 

menjalankan semua program dalam pelestarian lingkungan yang lebih baik, dalam 

hal ini Greenpeace harus bersaing melawan opini berbagai pihak yang mencoba 

untuk menjatuhkan image yang dimilikinya agar kepercayaan masyarakat tidak 

terus menurun karena akan mempengaruhi kinerja Greenpeace dalam menjalankan 

nilai-nilai yang dianut dalam proyek penyelamatan lingkungan. 

 Selang dua tahun pasca kritik dari mantan pendirinya, Greenpeace 

menunjukkan diri bahwa upaya penyelamatan terhadap paus merupakan sebuah 

komitmen bagi Greenpeace. Pada 2008 Greenpeace mengambil sebuah tindakan 

berani dengan membongkar sebuah upaya penyelundupan daging ikan paus dari 

sebuah factory ship milik Jepang yang selanjutnya ternyata mengugkapkan sebuah 

kasus korupsi oleh beberapa anggota pemerintah Jepang. Greenpeace Mengekspos 

skandal besar dalam iklan komersil Jepang industri penangkapan ikan paus, dengan 

menghadirkan sekotak daging ikan paus prima senilai US$ 3.000, ke Kantor 

Kejaksaan Tokyo sebagai bukti penggelapan Kotak daging paus.11 

 Kasus korupsi tersebut melibatkan tiga lembaga yang berwenang untuk 

mengawasi dan menjalankan program penangkapan paus berbasis ilmiah, ketiga 

lembaga tersebut adalah Institute of Cetacean Research (ICR), sebuah  organisasi 

                                                           
11 Greenpeace, Japan’s StolenWhale Meat Scandal, Part Two The Cover Up, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/binaries/2009/3/the-cover-

up.pdf pada (16/09/2018) 
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independen yang merupakan badan utama yang bertanggung jawab  dari kegiatan 

penelitian, lalu Badan Perikanan Jepang (FAJ atau The Fisheries Agency of Japan) 

yang memberikan ICR izin untuk melakukan penangkapan ikan "ilmiah" dan 

mensubsidinya sampai dengan 500.000.000 yen (US $ 5 juta), selanjutnya adalah 

Kyodo Senpaku, yang memiliki kontrak eksklusif dengan ICR untuk menyewa 

kapal penangkap ikan paus dan awak kapal dari ICR, dan menjual  daging paus 

yang dihasilkan dari perburuan atas nama ICR.12  

Ketiga organisasi ini memiliki hubungan yang sangat erat. ICR menerima 

subsidi murah dari FAJ, dan banyak staf senior anggota ICR  yang adalah pegawai 

negeri telah mengambil pensiun dini dari FAJ untuk pekerjaan dengan gaji yang 

lebih baik dalam lembaga penelitian ini. 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. 

 Akibat dari upaya pembongkaran korupsi yang di lakukan tiga lembaga 

Jepang ini dua orang aktivis Greenpeace di tangkap dan di adili di pengadilan 

Jepang, mereka di tuntut sampai dengan 10 tahun penjara, menurut mereka 

penangkapan yang di lakukan merupakan kasus yag di politisasi, Greenpeace 

berupaya untuk memberikan tekanan publik kepada pemerintah Jepang dengan 

mengusut kasus korupsi ini khususnya warga Jepang yang di harapkan dapat Speak 

Up mengenai anti perburuan paus dan dampaknya namun media Jepang 

bekerjasama dengan pemerintah berusaha untuk menutupi fakta mengenai kasus 

                                                           
12 Ibid 
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korupsi tersebut sehingga warga Jepang banyak yang kurang pemahaman akan apa 

yang terjadi dengan kasus tersebut termasuk upaya Greenpeace dalam me-lobi 

Australia dan Selandia Baru dalam menuntut Jepang ke ICJ mengenai perburuan 

pausnya, banyak sekali warga Jepang yang tidak mengerti tentang perjalanan dan 

perdebatan kasus tersebut.13 

 

3.2 Pengaruh Kampanye Greenpeace terhadap Konsumsi Daging Paus 

oleh Masyarakat Jepang 

Jepang merupakan satu dari tiga negara di dunia yang masih melakukan 

praktek perburuan paus, dimana saat ini Jepang merupakan negara dengan 

konsumsi ikan paus terbesar meskipun larangan memburu dan mengkonsumsi paus 

sangat gencar di galakkan di seluruh penjuru dunia. Berbagai macam jenis survei 

di lakukan oleh berbagai lembaga untuk mengetahui presentase warga Jepang yang 

mengkonsumsi dan mendukung kegiatan perburuan paus, sebagian besar hasil 

polling menunjukan bahwa warga Jepang merasa bahwa hal tersebut merupakan 

bagian dari budaya Jepang dan bahwa mengkonsumsi paus tidak membahayakan 

bagi populasi paus di dunia. 

  Nippon Research Center dan didanai oleh International Fund for Animal 

Welfare(IFAW). Mereka melakukan survei nasional yang melibatkan 1200 

responden, hampir 90 persen menyatakan sudah membeli daging daging paus tahun 

lalu. Sebanyak lima persen menyatakan pernah membelinya satu kali dan sebanyak 

                                                           
13 The Guardian, Greenpeace Launches Major Anti Whaling Campaign in Japan, di akses dalam 

https://www.theguardian.com/world/2008/dec/09/japan-whale-hunting pada (16/09/2018, 18.07 

WIB) 
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dua persen telah membelinya lebih dari dua kali. Sementara 27 persen 

mengekspresikan tingkatan dukungan terhadap industri daging ikan ikan paus. 11 

persen menyatakan dukungan kuat, sementara 18 persen responden meyatakan 

oposisi. Dukungan kuat teradap perburuan oleh Pemerintah Jepang kebanyakan dari 

mereka yang berusia diantara 60 hingga 69 tahun. Hal ini dapat dimaklumi, melihat 

karakter masyarakat Jepang yang sangat menghormati tradisi. Bisa jadi masih 

banyak masyarakat Jepang yang ingin meneruskan budaya warisan leluhur mereka 

dalam berburu paus.14 

Mayoritas masyarakat Jepang sendiri sebenarnya menetang perburuan paus. 

Terlihat sebanyak 55 persen responden tidak menyetujui perburuan paus dan 

melawan pemerintah yang ingin meneruskan kebijakan perburuan sebagai alasan 

kebanggaan nasional dan impor. Hasil survei nasional terbaru ini jelas 

menunjukkan, bahwa birokrasi Japan Fisheries Agency yang mengklaim mendapat 

dukungan publik atas perburuan paus adalah tidak benar. Hal ini menurut penulis 

hanya dijadikan sebagai usaha mereka untuk terus berusaha dan mempertahankan 

perburuan. 

Dalam sebuah survei terhadap publik Jepang yang dilakukan pada bulan 

April 2014, 60% responden menjawab bahwa mereka mendukung kelanjutan 

kegiatan penangkapan ikan paus berbasis ilmiah yang dilakukan oleh Jepang, dan 

hanya 24% masyarakat menunjukkan bahwa mereka menentang kelanjutan 

                                                           
14 The Guardian. Japan Split on Whale Hunts, Poll Show diakses di 

https://www.theguardian.com/environment/2012/nov/30/japan-whale-hunts-survey  pada 

(19/09/2018, 14.50 WIB) 
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penangkapan ikan paus. Banyak yang berasumsi bahwa masyarakat Jepang 

menyetujui penangkapan ikan paus ilmiah karena orang Jepang menikmati ikan 

paus. Namun, survei yang sama menunjukkan bahwa ini bukan masalahnya 37% 

responden "tidak makan ikan paus" dan 48% menjawab bahwa mereka "pernah 

makan” Hanya 10% yang mengatakan bahwa mereka makan ikan paus "sangat 

jarang" dan 4% mengatakan bahwa mereka makan paus "sering sekali”.15 

 Jika dilihat dari segi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja industri tersebut, 

Strausz menyebutkan bahwa industri penangkapan ikan paus ilmia jepang hanya 

menyerap 500 tenaga kerja dari total lebih dari 120 juta penduduk jepang.  

Kemungkinan ketiga Strausz menduga bahwa opini publik Jepang tentang 

perburuan ikan paus mungkin terkait dengan pandangan publik Jepang tentang 

institusi internasional. Mungkin masyarakat Jepang tidak menghargai Komisi 

Perburuan Ikan Paus Internasional Penjelasan ini tampaknya lebih masuk akal 

karena survei tersebut dilakukan hanya beberapa minggu setelah ICJ memutuskan 

bahwa program penangkapan ikan paus Antartika di Jepang melanggar kewajiban 

Jepang berdasarkan hukum internasional.16 

Kemungkinan selanjutnya 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. 

                                                           
15 Michael Strausz., Whaling in Context: Why Does the Japanese Public Support Scientific 

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

AOPD-Commentary-Whaling-in-Context-Final.pdf pada (19/09/2018, 18.08 WIB) 
16 Ibid 
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Dalam sebuah survei 2010, responden Jepang dari seluruh spektrum ideologis 

mengemukakan bahwa mereka sangat memperhatikan masalah lingkungan. 

Penangkapan ikan paus hanya mempekerjakan sebagian kecil masyarakat 

Jepang sehingga penyerapan tenaga kerja dalam industri penangkapan paus tidak 

berpengaruh dalam pembentuka opini masyarakat Jepang terhadap perburuan paus. 

Selain itu, masyarakat Jepang tidak terlalu peduli dengan daging ikan paus, cukup 

banyak masyrakat Jepang yang menghormati keputusan institusi internasional dan 

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 VIII ICRW, dimana 

negara-negara anggota diizinkan untuk mengeluarkan izin kepada diri mereka 
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sendiri untuk mengambil paus "untuk tujuan penelitian ilmiah." Jepang telah 

melakukan penangkapan ikan paus di bawah 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. 

 Dalam sebuah survey yang lain di lakukan oleh sebuah platform media atau 

youtubers yang bergerak di bidan pengambilan opini masyarakat dalam isu isu yang 

ada di Asia, media tersebut mewawancarai beberapa orang dari berbagai tingkatan 

umur mengenai opini masyarakat Jepang tentang konsumsi dan pelarangan ikan 

Paus. Berdasarka survey tersebut semua orang yang berhasil di wawancarai pernah 

memakan ikan paus dan mengatakan bahwa daging ikan paus bukan sesuatu yang 

di konsumsi sehari-hari dan konsumsi ikan paus merupakan bagian dari budaya 

Jepang. Sebagian masyarakat menjelaskan bahwa konsumsi daging ikan paus 

kembali muncul pasca WW II dimana persediaan makanan di Jepang menipis dan 

daging ikan paus merupakan solusi untuk mengatasi minimnya supply makanan 
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pada saat itu, sehingga kebiasaan dalam konsumsi tersebut lebih mnegikat kepada 

orang-orang tua di Jepang.17 

 Dalam survey yang sama tersebut masyarakat juga menyatakan bahwa 

kurang mengetahui mengenai larangan ICJ terhadap perburuan paus meskipun 

dilakukan atas dasar penelitian ilmiah, kurangnya informasi ini menunjukkan 

bahwa media Jepang tidak proaktif dalam memberikan informasi mengenai kasus 

tersebut, di satu sisi juga menunjukkan bahwa kampanye yang di lakukan 

Greenpeace dan organisasi lingkungan lain masih belum maksimal. Jika kampanye 

mengenai bahaya populasi paus dan metode perburuan yang dianggap kejam dapat 

di sosialisasikan secara merata khususnya kepada konsumen daging paus maka 

kebutuhan untuk berburu paus dapat dikurangi dengan sendirinya akibat dari 

kurangnya minat terhadap daging paus. 

 

3.3 Sikap Jepang Terhadap Larangan Perburuan Paus 

 Keputusan ICJ yang dikeluarkan untuk menghentikan segala kegiatan 

perburuan paus sekalipun berkedok penelitian ilmiah membuat pemerintah Jepang 

secara resmi memberhentikan program JARPA II. Pada tahun 2010 Australia 

menggugat Jepang terhadap program JARPA II, sehingga dari situlah ICJ terlibat 

dalam kasus kegiatan penangkapan paus dan pada pertemuan IWC yang diadakan 

di Portoroz. Setelah JARPA II berhenti, pada bulan November 2014, pemerintah 

Jepang kembali mengajukan proposal yang bertujuan untuk melakukan kegiatan 

                                                           
17 Assian Boss, What Do Japanesse Think of Eating Whales, di akses di Youtube ‘Asian Boss’ 

https://www.youtube.com/watch?v=2rtt6MLvFmc pada (19/09/2018) 
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penelitian terbaru di Antartika. Penilaian proposal kegiatan terbaru dari Jepang 

dilakukan oleh Scientific Commite IWC sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan. Program terbaru tersebut yaitu NEWREPA (New Scientific Research 

Program in the Antarctic Ocean), dalam program ini IWC juga memasukkan cagar 

alam Samudera Hindia sebagai wilayah pelaksanaan penelitian. Dalam program  

penelitian ini ada kuota paus minke yang ditetapkan sebanyak 333 ekor dan jauh 

lebih sedikit dari JARPA II dan rencananya program ini akan dilakukan pada 

periode 201/20165 nanti selama 12 tahun.18 

Tiga hal yang menjadi fokus utama dari pemerintah Jepang dalam 

melaksanakan program scientific whaling yaitu yang pertama untuk tetap 

melakukan penangkapan dengan jumlah besar melalui program scientific whaling, 

yang kedua untuk menekan IWC agar tetap memberikan hak untuk masyarakat 

lokal (aboriginal subsitence) pada komunitas tepi pantai Jepang, serta yang ketiga 

untuk menghapus larangan melakukan perburuan secara komersial. Dapat dilihat 

dari tiga fokus jepang tersebut sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa Jepang tidak 

mempunya itikat setidaknya dalam waktu dekat untuk menghentikan program 

scientific whaling dan Jepang tetap selalu mencari celah untuk tetap melanjutkan 

kegiatan perburuan.19 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab bagaimana sikap 

Jepang terhadap pemerintah Jepang yang mendukung kegiatan penangkapan paus 

                                                           
18Situs ICR,  Scientific Contriibution : NEWREPA,  diakses dalam 

https://www.icrwhale.org/scJARPA.html pada (19/09/2018, 02.42 WIB) 
19 Hirata Keiko, Why Japan Support Whaling, di akses dalam 

http://www.csun.edu/~kh246690/whaling.pdf pada (19/09/2018, 20.02 WIB) 
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yang telah menjadi perbincangan internasional dan sikap masyarakat Jepang itu 

sendiri. Penelitian terhadap sikap Jepang dilakukan melalui penelitian perorangan 

ataupun organisasi dan lembaga tertentu. Dalam hal ini, fokus dari penelitian 

tetrsebut adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi muda yang 

pemikirannya cenderung lebih terbuka dalam menanggapi hal-hal baru, termasuk 

juga aturan anti penangkapan ikan paus terhadap scientific whaling, dan juga aturan 

perburuan paus secara umumnya diluar dari aturan perburuan ilmiah.  

Menurut seorang peneliti yang bernama Alan Meadwos yang berasal dari 

Universitas Hosei di Jepang, sangat tertarik dalam mencari informasi tentang 

jawaban dari pertanyan bagaimana sikap masyarakat Jepang. Pada tahun 2013, 

peneliti tersebut melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan 511 oeang dari 

tiga kelompok umur yang berbeda dan secara garis besarnya dapat disimpulkan 

bahwa keterlibatan Jepang dalam kegiatan perburuan paus disebabkan karena 

minimnya pengetahuan masyarakat Jepang tentang penangkapan paus. Masyarakat 

Jepang secara umum tau bahwasannya Jepang melakukan perburuan paus termasuk 

mengenai scientific whaling tetapi mereka tidak banyak mengetahui secara rinci 

mengenai hal penting dari kegiatan perburuan paus tersebut.20 

 Sementara itu seorang profesor dari Universitas Rakuno Gakuen di 

Sapporo, Jepang menjelaskan bahwa  jika dilihat dari keadaan mengenai kasus 

perburuan paus saa tini, terdapat empat skenario dari kebijakan pendukung 

                                                           
20 Alan Meadows, 2013, Japanese Whaling – Kegiatan Penangkapan Paus di 

Jepang, di akses pada http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t52642.pdf, pada 

(19/08/2018/12.11 WIB) 



86 
 

perburuan paus. Dalam buku yang ditulisakan oleh Morikawa yang berjudul 

Whaling in Japan: Power, Politics, and Diplomacy (2009) terdapat gambaran akan 

kemungkinan masa depan kegiatan penangkapan paus dan termasuk scientific 

whaling di Jepang yang menolak aturan kegiatan anti penangkapan paus. Skenario 

yang pertama adalah Jepang akan mempertahankan kebijakannya mengenai 

kegiatan penangkapan paus yang dilakukannya dan juga Jepang akan tetap menjadi 

anggota dari IWC, serta tetap mengupayakan dimulainya kembali perburuan secara 

komersial di samudera Antartika dan Pasifiik utara. Pemerintah Jepang juga 

berupaya menjadikan kelompok pendukung perburuan sebagai kelompok 

mayoritas dalam IWC,. Jepang juga menerapkan kampanye negatif yang efisien 

terhadap kelompok yang menolak perburuan agar apa yang menjadi prioritas IWC 

sejalan dengan prioritas Jepang.21  

Skenario kedua membahas tentang Jepang mengundurkan diri dari IWC dan 

melanjutkan pelagic commersial whaling tetapi secara sepihak dan juga disertai 

dengan dilakukannya kegiatan penangkapan paus di wilayah tepi pantai Jepang. Hal 

tersebut jika dilihat dari segi biaya dan resiko pada bidang politik, ekonomi serta 

diplomatiknya akan membuat pemerintah Jepang harus mengeluarkan biaya banyak 

agar bisa sementara mewujudkan pandangan nasionalis dari Jepang. Dan jika hal 

itu tetap dilakukan, maka NGO mungkin akan mengorganisir aksi internasional 

untuk memboikot produk-produk Jepang. Dan akan menimbulkan dampak negatif 

                                                           
21 T. Julia Bowett, Culture, Politics, and Japanese Whaling: Perspectives of 

Japanese Youth and 

What these might Portend for the Future (Disertasi Doktor Filsafat, Universitas 

Tasmania, 2011), 

200-222. 
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untuk citra Jepang di dunia internasional dan menimbulkan kritik dari berbagai 

pihak.  

Skenario ketiga ini adalah kemungkinan mencari pengganti untuk 

pengalihan dari pendekatan skenario kedua yang bersifat konfrontatif. Dalam 

program scientific whalig Jepang memilih berhenti menggunakan metode 

mematikan dan juga lebih membatasi kegiatan penangkapan ikan paus yang 

dijadikan kegiatan penangkapan secara komersial dengan skala kecil yang lebih 

fokus terhadap penangkapan spesies paus kecil diwilayah perarairan Jepang. Dalam 

metode ini, diperkuat dan diperluas dengan dibuatnya hasil penelitian yang mudah 

untuk diakses di luar negeri dan juga di Jepang itu sendiri. Industri penangkapan 

paus langsung merasakan keuntungan dalam skenario yang dibuat. Keuntungan 

yang dirasakan adalah partisipasi dari pemerintah dan komunitas lokal, serta 

terlibatnya bebrapa institusi pemerintah seperti MET (Ministry of Economic, Trade 

and Industry), dan MLIT (Ministry of Land, Infrastucture, Transport and Tourism). 

ICR juga mungkin beraliansi dengan UNU (United Nations University) serta bisa 

menjadi organisasi internasional yang bersifat netral terhadap pemerintah Jepang.  

 Skenario terakhir yaitu keterlibatan upaya besar-besaran dalam jangka 

panjang yang membatasi secara serentak penangguhan penelitian paus dengan 

metode pelagic whaling  dan juga coatal whaling dengan skala besar. Spesies kecil 

dan hewan cetecea  akan menjadi target dalam metode ini dimana hal ini akan 

menimbulkan pertentangan keras dari kelompok industri lokal. Tidak hanya itu, 

pertentangan datang dari industri lokal secara menyeluruh sehingga pemerintah 

lokal akan memerlukan banyak waktu untuk dapat merencanakan pereferensi yang 
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mungkin dapat mengembangkan dan mempromosikan pariwisata paus, khususnya 

mengenai whale-watching program, program tersebut merupakan program dimana 

kita dapat melihat paus pada habitat aslinya yaitu di laut lepas. Program whale-

watching ini sedang menjadi trending di beberapa negara seperti Inggris, Australia, 

dan Amerika Serikat.    

Prediksi skenario yang akan di lakukan Jepang untuk kasus ini seperti di 

jelaskan di atas saat ini lebih mengacu kepada skenario satu di mana Jepang tetap 

menjadi anggota IWC dan tetap pada kebijakannya dalam perburuan paus. Jepang 

bahkan telah mengajukan proposal untuk mengadakan perburuan untuk tujuan 

ilmiah lainnya bernama NEWREPA dan sudah di jalankan sejak 2015.  Pada tahun 

2016-2017 setidaknya ada 5 kapal milik Jepang melakukan perburuan di samudra 

laut selatan Antartika, dan pada 2016 Jepang berhasil menangkap 330 paus dari 

jumlah tersebut sekitar 230 diantaranya betina dan 90% diantaranya merupakan 

paus hamil. 22 

Tidak berhenti di situ pada tahun 2018 Jepang berencana untuk terus 

melakukan perburuan dan masih akan  melakukan perburuan besar-besaran, bahkan 

lembaga perikanan Jepang mengajukan dana senilai 100 juta yen pada anggaran 

negara untuk mendukung kegiatan penelitian paus termasuk untuk mengelola kapal 

pemburu paus Jepang Nisshin Maru. Seorang pejabat kementrian perikanan Jepang 

menyatakan bahwa Jepang tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakannya 

                                                           

22 Situs CNN Indonesia, 2016, Armada Jepang Membunuh 333 Paus Minke di akses dari 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160325141154-113-119690/armada-jepang-

membunuh-333-paus-minke pada (19/09/2018, 00.34 WIB) 
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dalam perburuan paus tahunan untuk penelitian, guna mempersiapkan kembali 

penangkapan ikan secara komersial.23 

Di lihat dari tekad bulat Jepang untuk terus melakukan perburuan, meskipun 

telah kalah dalam gugatan melawan Australia di ICJ. Jepang tetap tidak menyerah 

untuk terus mengajukan proposal kepada IWC untuk melakukan perburuan dengan 

dalih penelitian ilmiah. Dari pernyataan pejabat kementrian perikanan Jepang di 

paragraf sebelumnya juga menunjukkan bahwa Jepang akan terus melakukan 

perburuan dan tidak akan mengubah kebijakannya mengenai perburuan. Sikap 

tersebut membuat tugas Greenpeace sebagai pengawal lingkungan semakin berat, 

dan menurut penulis tantangan yang di hadapi Greenpeace dalam mewujudkan zero 

catch whaling akan membutuhkan beberapa pendekatan baru. Dalam hal ini aka di 

jelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. 

23 Yasinta Veronika, Jepang Tingkatkan Perburuan Paus di Antartika di akses di 

https://internasional.kompas.com/read/2018/01/26/10502571/jepang-tingkatkan-perburuan-paus-

di-antartika pada (19/08/2018, 22.07 WIB) 


