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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan lingkungan saat ini sangat jauh sekali berbeda dari yang sebagaimana 

mestinya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan ini tidak lepas dari adanya 

fenomena globalisasi. Sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang 

berdampak buruk pada flora dan fauna. Salah satunya yakni aktivitas pembantaian 

terhadap lumba-lumba atau lebih dikenal dengan dolphins slaughter1 yang 

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena menyebabkan 

rusaknya ekosistem laut dan termasuk dalam kategori kejahatan transnasional 

terhadap lingkungan (UNODC, 2010). Aktivitas pembantaian lumba-lumba juga 

berpengaruh pada ketidakstabilan sistem rantai makanan di wilayah laut. Hanya 

dibutuhkan waktu 30 menit untuk membunuh lumba-lumba, maka tidak heran jika 

jumlah lumba-lumba yang dibunuh dapat mencapai 20.000 ekor pertahunnya. Oleh 

sebab itu, keadaan fauna juga turut menjadi bagian dari isu lingkungan yang perlu 

mendapat perhatian. 

Awal mula perburuan lumba-lumba yang mana termasuk dalam kategori 

cetacean berbadan kecil yakni dipicu oleh perburuan paus yang mana paus 

merupakan spesies cetacean berbadan besar. Paus merupakan salah satu mamalia 

yang memiliki status terancam punah (endangered species). Oleh karena itu, 

banyak sekali upaya yang sudah dilakukan secara internasional untuk melindungi 

paus dari ancaman kepunahan. Di samping itu, hal ini juga diketahui bahwa 

eksploitasi berlebihan (overexploitation) yang dilakukan oleh industri perburuan 

ikan paus berdampak pada penurunan yang drastis di banyak populasi paus dunia, 

walaupun untungnya tidak ada spesies paus yang benar-benar punah. Terlebih, 

                                                             
1 Dolphins Slaughter merupakan pembantaian lumba-lumba yang dilakukan secara massal dengan 
menusukkan batang logam tipis ke leher lumba-lumba hingga lumba-lumba mati karena kehabisan 
darah. Dolphin Motion. (http://www.dolphinmotion.nl/home/?pa_id=23). 
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hingga saat ini banyak spesies paus berada dalam proses pemulihan, meski tidak 

semuanya (IWC, 2014).  

Secara umum, sering sekali paus diartikan sebagai mamalia laut yang bernafas   

menggunakan paru-paru serta berbentuk ikan berukuran besar. Akan tetapi, secara 

faktual, paus terdiri dari berbagai ragam spesies yang tidak hanya meliputi 

mamalia-mamalia berukuran besar seperti lumba-lumba, paus minke, pesut, dan 

lainnya merupakan bagian spesies paus berukuran kecil (small cetaceans) yang 

sering kali dilupakan didalam upaya perlindungan populasi paus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di kawasan Taiji, wilayah Prefektur Wakayama, Jepang seperti yang sudah 

tertera pada Gambar 1.1 terdapat tradisi bernama ‘Taiji Drive Hunt’ dimana dalam 

tradisi tersebut lumba-lumba diburu dengan cara dibantai dengan sebanyak-

banyaknya. Lumba-lumba merupakan spesies predator puncak di lautan. Di dalam 

siklus rantai makanan lumba-lumba merupakan pemangsa yang andal terhadap 

hewan kecil lainnya. Jika jumlah lumba-lumba terus berkurang, maka hewan yang 

seharusnya dimangsa oleh lumba-lumba akan mengalami peningkatan yang sangat 

tajam. Peningkatan ini akan merusak jaringan makanan di lautan. Keadaan ini akan 

Sumber: JAPAN Forward, 2018 (japan-forward.com) 

Gambar 1.1 Lokasi Perburuan dan Pembantaian Lumba-Lumba 
Taiji 
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semakin memburuk bilamana lumba-lumba semakin habis di habitatnya serta dapat 

membahayakan keseimbangan ekosistem (The Huffington Post, 2016). 

Taiji Drive Hunt2 sudah ada sejak tahun 1960-an. Pemerintah Jepang 

menganggap bahwa tradisi ini sangat penting. Mereka tidak melarangnya karena 

tradisi ini telah berumur puluhan tahun sehingga meski ditentang oleh dunia 

internasional, tradisi ini terus dijalankan hingga sekarang di mana spesies dari 

lumba-lumba semakin menurun dari waktu ke waktu. Pemerintah Jepang juga 

menerapkan aturan tentang tata cara penangkapan dan pembantaian dari lumba-

lumba. Nelayan tidak diperkenankan untuk membunuh dengan pisau atau 

sejenisnya. Metode yang diperbolehkan adalah dengan menggunakan menusukkan 

batang logam tipis ke leher dari lumba-lumba sampai mamalia ini mati karena 

kehabisan darah (National Geographic, 2016). 

Perairan Jepang merupakan habitat hidup bagi lumba-lumba. Penangkapan 

lumba-lumba di Jepang selama tahun 2000 hingga 2015 mencapai 20.611 ekor, 

dimana sebanyak 18.970 lumba-lumba dibunuh, dan 1.641 lumba-lumba ditangkap 

untuk dipindahkan ke penangkaran (Whale and Dolphin Conservation, 2015). 

Dalam bentuk grafik (Grafik 1.1), data tersebut disajikan berikut ini. 
Grafik 1.1 

Jumlah Lumba-Lumba di Taiji, Jepang yang Ditangkap dan Dibunuh 
2000-2015 

 

    

 

 

 

 

                                                             
2 Taiji Drive Hunt sebuah fenomena pembantaian lumba-lumba tahunan yang hingga sekarang 
terus berjalan bertempat di perairan Taiji, Wakayama, Jepang. Ocean Care. 
(https://www.oceancare.org/en/our-work/animal-species-conservation/dolphins/dolphin-drive-
hunt-taiji/) 

      Sumber: Whale and Dolphin Conservation, 2015. 
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 Praktik perburuan lumba-lumba di Taiji, Jepang dimulai dari akhir bulan 

September hingga Maret setiap tahunnya. Dengan target lumba-lumba yang diburu 

yakni jenis lumba-lumba hidung botol (bottlenose dolphins), lumba-lumba risso’s, 

dan lumba-lumba bergaris (striped dolphins) (The Huffington Post, 2016). Berikut 

data yang pertama yakni spesies bottlenose dolphins dalam bentuk grafik (Grafik 

1.2) terkait dengan perburuan lumba-lumba dalam tragedi Taiji Drive Hunt. 

Grafik 1.2 

Jumlah Lumba-Lumba yang Diburu berdasarkan spesies 

dari tahun 2000-2014; 

Lumba-Lumba Hidung Botol 

(bottlenose dolphins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumba-lumba hidung botol (bottlenose dolphins) memiliki waktu 

reproduksi selama 12 bulan. Dan puncak waktu kelahiran lumba-lumba hidung 

botol di perairan jepang terjadi pada bulan Maret dimana pada bulan tersebut 

dilakukanlah aksi Taiji Drive Hunt. Berdasarkan Grafik 1.2, dapat dilihat pada 

tahun 2000 hingga tahun 2001 terdapat angka penurunan drastis jumlah 

pembantaian lumba-lumba hidung botol dari angka 1.271 menjadi 195 ekor lumba-

lumba. Seperti yang kita tahu bahwa lumba-lumba hidung botol membutuhkan 

waktu 12 bulan atau 1 tahun untuk bereproduksi. Lumba-lumba hidung botol yang 

seharusnya melahirkan keturunan mereka pada bulan maret ikut menjadi sasaran 

dalam aksi Taiji Drive Hunt yang mana menyebabkan populasi mereka menurun 

dari tahun ke tahun (Dolphins-World, 2013). 

 

 

Sumber: Whale and Dolphin Conservation, 2015. 
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Grafik 1.3 

Lumba-Lumba Risso’s 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Whale and Dolphin Conservation, 2015. 

 

 Selanjutnya, pada Grafik 1.3, jumlah lumba-lumba risso’s yang diburu dari 

tahun ke tahun sangat fluktuatif. Berbeda dengan lumba-lumba hidung botol yang 

membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk bereproduksi, lumba-lumba risso’s 

hanya membutuhkan waktu 10 bulan untuk bereproduksi. Ditambah dengan 

banyaknya lumba-lumba risso’s yang berjenis kelamin perempuan daripada yang 

berjenis kelamin laki-laki membuat lumba-lumba jenis risso’s ini mudah untuk 

melakukan reproduksi (Dolphins-World, 2014). 

Grafik 1.4 

Lumba-Lumba Bergaris 

(striped dolphins) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber: Whale and Dolphin Conservation, 2015. 
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 Kemudian dari Grafik 1.4 tersebut, jumlah lumba-lumba bergaris (striped 

dolphins) yang diburu dari tahun 2000 hingga 2014 tidak jauh berbeda dari lumba-

lumba risso’s yakni sangat fluktuatif pula. Lumba-lumba bergaris membutuhkan 

waktu 12 bulan untuk bereproduksi sama seperti lumba-lumba hidung botol 

(bottlenose dolphins) (Dolphins-World, 2014). 

 Secara internasional, telah muncul berbagai perjanjian terhadap 

perlindungan cetacean di antaranya: The International Convention for Regulation 

of Whaling (ICRW), the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild 

Animals (CMS), the Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES), the United Nations Convention on Law of the Sea 

(UNCLOS), dan the Convention on Biodiversity (CBD). Keseluruhan konvensi 

tersebut merupakan respon terhadap praktik perburuan paus dan cetacean lainnya. 

Lumba-lumba dan paus ditetapkan sebagai hewan dilindungi dan terancam punah 

oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Animal Legal and 

Historical Center, 2010). 

 Media masa online yakni ‘New Zealand Herald’ bahkan menyatakan bahwa 

International Whaling Commission (IWC) yang mana merupakan badan 

Intergovernmental Organization (IGO) yang dibentuk berdasarkan Konvensi 

ICRW, memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan lumba-lumba di New 

Zealand (Morton, 2014). Terlebih, dalam website resmi IWC menunjukkan bahwa 

perhatian IWC hanya pada aspek persoalan paus-paus terdampar. Walaupun dengan 

jelas disebutkan bahwa perhatian IWC juga diberikan pada lumba-lumba yang 

terdampar, sebagai berikut; “many species of whales and dolphins are vulnerable 

to collisions with vessels” (IWC, 2014). Akan tetapi, nyatanya dibalik kinerja aktif 

IWC melindungi paus kecil serta small cetaceans seperti lumba-lumba di negara-

negara tersebut, menjadikan sebuah keganjilan dikarenakan hingga saat ini 

International Whaling Commission (IWC) masih belum mampu menghentikan dan 

mencegah perburuan dan pembantaian lumba-lumba di Taiji, Jepang.  

 Selain itu, bentuk aksi penyelamatan lumba-lumba yang lainnya yaitu 

melalui kampanye Save Japan Dolphins yang dimulai sejak tahun 2004. Kampanye 

ini merupakan bentuk sekuritisasi dari International Marine Mammal Project 

(IMMP) yang bertujuan untuk menghentikan perburuan lumba-lumba. Selama ini 
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hadir peran IMMP dalam melakukan sekuritisasi terhadap isu lumba-lumba sebagai 

salah satu ancaman bagi keamanan non-tradisional di bidang lingkungan.  

Taiji Drive Hunt memiliki banyak sekali dampak baik langsung ataupun 

tidak langsung. Dampak langsung sudah jelas bawa pembantaian massal ini akan 

membunuh banyak sekali spesies lumba-lumba yang merupakan jenis mamalia 

small cetacean. Jika hal ini tidak ditanggulangi atau dicegah, spesies lumba-lumba 

akan mengalami kepunahan perlahan-lahan dan akan merusak ekosistem perairan 

Jepang. Selanjutnya, dampak tidak langsung akan dirasakan oleh manusia yang 

mengonsumsi daging lumba-lumba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

ilmuwan Jepang, kandungan logam berat pada daging yang dijual sangat tinggi. 

Jika daging ini terus menerus dikonsumsi, maka risiko terkena kanker juga akan 

sangat besar (Journal of Toxicology and Environmental Health, 2002).  

 Oleh karena itu, disini penulis ingin mengkaji kasus ini lebih dalam 

mengenai bagaimana peran serta efektifitas dari organisasi IWC dalam kasus 

pembantaian lumba-lumba ‘Taiji Drive Hunt’ di Jepang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efektifitas organisasi International Whaling Commission (IWC) 

dalam kasus perburuan lumba-lumba ‘Taiji Drive Hunt’ di Taiji Jepang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan umum 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dari International Whaling 

Commission (IWC) terkait dengan perlakuan terhadap perburuan dan pembantaian 

lumba-lumba. Sementara itu, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. Menggambarkan fenomena pembantaian lumba-lumba di Jepang. 

2. Menggambarkan tentang larangan penangkapan dan pembantaian lumba-

lumba untuk tujuan komersial. 

3. Menganalisis tentang bagaimana efektifitas dari International Whaling 

Commission dalam perlakuan pembantaian lumba-lumba ‘Taiji Drive Hunt’ 

di Taiji, Jepang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian di harapkan memberi manfaat, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian 

para penstudi Hubungan Internasional dan para aktivis Hubungan 

Internasional ke depannya, khususnya pada konsentrasi kejahatan 

transnasional pada bidang lingkungan, terlebih spesifik mengenai peran dari 

mandat IWC terkait dengan penanganan terhadap perburuan dan 

pembantaian lumba-lumba ‘Taiji Drive Hunt’. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjelaskan pengaruh organisasi internasional dalam 

proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

kebijakan bagi para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kasus 

penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi 

masyarakat untuk lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari aktivitas 

penangkapan dan pembantaian lumba-lumba terhadap lingkungan, populasi 

lumba-lumba, serta kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan mampu 

mengkonstruksi opini pemerintah mengenai langkah apa yang harus 

dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut.  

 

1.5 Keranga Pemikiran 

1.5.1 Konsep Efektifitas Rezim Internasional 

Rezim Internasional adalah salah satu konsentrasi di dalam studi Ilmu 

Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan rezim internasional selalu ada di 

setiap isu-isu substantif yang ada di hubungan internasional (Hopkins & Puchala, 

1981) Selain itu, berdasarkan pemahaman Stephen D. Krasner (1983), rezim 

merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, serta decision-making process yang 

dibuat oleh para aktor Hubungan Internasional mengenai sebuah isu tertentu. 

Organisasi Internasional (OI) juga dikategorikan sebagai rezim sebab menampung 

negara-negara (states) dalam menghadapi sebuah isu atau masalah. Disamping 
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pengertian rezim tersebut, sudah seharusnya dibicarakan pula mengenai keefektifan 

rezim itu sendiri.  

Efektifitas Rezim Internasional memiliki tiga elemen sebagai indikator 

yakni output, oucome, serta impact yang ada di dalam sebuah rezim. Output 

(keputusan) merupakan aturan, program, serta pengorganisasian yang ditentukan 

oleh negara-negara anggota (member states) dalam rangka mengoperasionalkan 

ketentuan-ketentuan di dalam sebuah rezim, sehingga hal-hal yang mulanya hanya 

berbentuk kesepakatan dapat diimplementasikan. Hasil yang muncul dari proses 

pembentukan ini seperti misalnya konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, norma, 

serta prinsip-prinsip. Penandatangan rezim dan terjadinya langkah – langkah 

domestik negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini. Outcome (perilaku) 

adalah perubahan perilaku subyek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik itu 

berupa penghentian tindakan atau action yang dilakukan sebelum rezim berdiri, 

maupun tindakan yang tidak dilakukan sebelum rezim tersebut berdiri. Terlebih, 

langkah – langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada 

tahap objek ini. Terakhir adalah impact (dampak), yang berkaitan dengan tingkat 

keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan 

rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara 

mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.  

Melalui konsep efektifitas ini, jalannya suatu rezim atau organisasi dapat 

dievaluasi. Di samping itu, konsep ini merupakan pendekatan untuk menjelaskan 

secara signifikan mengenai bentuk organisasi atau rezim. Dalam konteks ini, 

efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi atau rezim melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki. Selain itu, rezim juga bertujuan untuk mengatur 

komponen yang krusial di dalam rezim, serta mengarahkan negara-negara 

anggotanya pada isu-isu mengenai compliance (kepatuhan) serta implementasi 

dalam hal mengevaluasi kinerja rezim. Konsep efektifitas rezim percaya bahwa 

publik memiliki fungsi atau peran yang signifikan dalam hal pengambilan 

keputusan di dalam suatu rezim. Selain itu, efektifitas sebuah rezim juga 

dipengaruhi oleh persoalan kekuatan (power) terhadap suatu permasalahan yang 

dikaji. 
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1.5.2 Keamanan Lingkungan 

Keamanan atau lebih dikenal dengan security dalam ilmu hubungan 

internasional dapat dipahami sebagai sebuah keadaan yang stabil dan merupakan 

keadaan dimana tatanan sosial yang lebih damai (Barnett, 2001). Damai merupakan 

tujuan dari sebuah keamanan, dimana manusia mencari keamanan dengan tujuan 

mencapai keadaan yang damai. Keadaan atau situasi dimana manusia dapat hidup 

dengan damai merupakan cara terbaik untuk memastikan keamanan seluruh 

masyarakat. 

Ide mengenai studi keamanan pada saat akhir Perang Dingin bersifat state-

centric serta berfokus pada aspek militer yang dianggap tidak dapat menjelaskan 

mengenai isu-isu relevan yang mengancam manusia. Jalan lainnya yakni muncullah 

ide atau gagasan mengenai isu non-tradisional yang mana berfokus pada 

lingkungan, kesehatan, kemiskinan, serta ketidakstabilan sosial (Biswas, 2001). Ide 

mengenai studi keamanan pada saat akhir Perang Dingin bersifat state-centric serta 

berfokus pada aspek militer yang dianggap tidak dapat menjelaskan mengenai isu-

isu relevan yang mengancam manusia. Jalan lainnya yakni muncullah ide atau 

gagasan mengenai isu non-tradisional yang mana berfokus pada lingkungan, 

kesehatan, kemiskinan, serta ketidakstabilan sosial (Biswas, 2001). Pendekatan 

non-tradisional memiliki dua sub-pendekatan, yakni diantaranya deepeners dan 

wideners. Deepeners berfokus pada siapa yang akan terancam, sedangkan wideners 

memiliki cakupan yang lebih luas mengenai apa yang dibahas seperti masalah 

lingkungan, krisis ekonomi, serta konflik internal pula (Biswas, 2001).  

Dalam konteks membangun sebuah state (negara), manusia tidak terlepas 

akan ketergantungannya terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan air, minyak, 

serta bahan mineral lainnya menjadi sumber daya atau energi unruk melakukan 

pembangunan. Tetapi karena hal tersebut terus menerus digunakan, alhasil 

terjadilah degradasi lingkungan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Masalah mengenai lingkungan menjadi masalah yang tidak terkontrol serta 

melampaui batas negara, karena negara lain dapat merasakan dampak dengan 

adanya suatu ancaman jika satu negara mengalami masalah di bidang lingkungan. 

Seperti dalam kasus penyebaran virus SARS dan ebola yang marak beberapa waktu 

lalu. Berawal dari satu negara dan akhirnya merambah ke negara lain. Situasi 
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tersebut memaksa negara lain untuk ikut berbagi tanggung jawab akan isu yang 

muncul. Dalam konteks tulisan ini, negara-negara sepakat untuk membentuk IWC 

yang bertujuan untuk melindungi populasi paus serta small cetaceans seperti 

lumba-lumba. 

Selain negara, IGO (Intergovernmental Organization) juga berempati 

sebagai respon dari masalah lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa aktor 

nasional maupun internasional turut berperan dalam menjustifikasi isu lingkungan 

menjadi isu yang patut diperhatikan. Terlebih, keamanan lingkungan mampu 

menjadi permasalahan umat manusia dalam lingkup individu, nasional, bahkan 

internasional. 

 

1.5.3 Kejahatan Ekologi 

Dari tulisan Introduction: Towards A Greener Criminology oleh Ragnhild 

Sollound, terdapat banyak sekali aktivitas yang berdampak buruk bagi lingkungan 

yang bersifat legal, didukung oleh adanya kepentingan dari pengusaha besar yang 

membuat hal itu sangat sulit dimengerti dan dipelajari oleh para akademisi 

kriminologi maupun ilmu sosial. Istilah kejahatan ekologi (ecological crime) dipilih 

oleh Sollound karena ketika sebuah tindakan diberi label ‘crime’ maka dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari tindakan yang mungin 

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (Sollound, 2001). 

Pemerintah cenderung tidak mentaati aturan yang telah mereka buat untuk 

melegalkan segala tindakan secara konsen, yang mana dikategorikan sebagai 

tindakan yang merusak lingkungan. Seperti di Norwegia, pemerintah terus 

melegalkan perburuan terhadap hewan-hewan yang terancam punah (endangered 

species) seperti serigala dan beruang karena mengancam wilayah pertanian. 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi serta memahami 

makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan menurut sejumlah 

individu atau sekelompok orang (Creswell, 2009). Oleh sebab itu peneliti 
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memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif karena strategi yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini yakni studi kasus diangap mampu menjawab 

rumusan masalah yang sudah tertera. 

 

1.6.1 Definisi Konseptual 

1.6.1.1 Efektifitas 

Efektifitas yang mana dari kata dasar efektif yang memiliki makna berhasil 

atau dalam kata lain merupakan sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Di 

samping itu, efektifitas merupakan unsur utama dalam rangka mencapai goal atau 

tujuan yang sudah ditentukan di dalam tiap-tiap organisasi, kegiatan, maupun 

program-program. Dikatakan efektif jika sudah tercapai tujuan maupun sasaran 

yang sudah ditentukan di dalam suatu organisasi.  

 

1.6.1.2 Dolphins Slaughter 

Pembantaian lumba-lumba (dolphins slaughter) adalah kegiatan penyiksaan 

kejam dan tidak manusiawi terhadap lumba-lumba dengan cara membantai lumba-

lumba hingga mati dalam rangka mengambil tulang, daging, serta lemak yang 

terdapat dalam tubuh lumba-lumba untuk keperluan komersial yakni untuk 

diperjualbelikan serta dikonsumsi oleh masyarakat. 

 

1.6.1.3 Taiji Drive Hunt  

Taiji Drive Hunt merupakan sebuah fenomena pembunuhan dan 

pembantaian tahunan yang masih berlangsung hingga sekarang terhadap spesies 

small cetaceans yakni lumba-lumba yang dilakukan secara besar-besaran dengan 

menusukkan batang logam tipis ke leher lumba-lumba hingga mamalia tersebut 

mati karena kehabisan darah. Aktivitas perburuan serta pembantaian ini 

berlangsung di perairan Taiji, wilayah Perfektur Wakayama, Jepang. (Ocean Care, 

2011). 
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1.6.2 Definisi Operasional 

1.6.2.1 Efektifitas  

Efektifitas yang dibahas di dalam penelitian ini adalah kinerja dari 

organisasi atau rezim International Whaling Commission (IWC) yang terdiri dari 

88 negara anggota termasuk negara Jepang, yang mana melalui ‘sub-committee on 

small cetaceans’ di dalam struktur IWC masih dapat berperan aktif dalam 

mengatasi perlindungan lumba-lumba dan paus berukuran kecil di wilayah Taiji, 

Perfektur Wakayama, Jepang. Di samping itu, efektifitas IWC ditelaah lebih 

spesifik dengan melalui indikator output, outcome, serta impact.  

 

1.6.2.2 Dolphins Slaughter 

Aktivitas perburuan dan pembantaian lumba-lumba yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pembantaian terbaru yakni 

cutting (transecting) the spinal cord. Metode ini dapat diartikan sebagai teknik dan 

penggunaan alat meliputi pisau pembunuh (killing blade), batang kayu (wooden 

rob), serta tombak (harpoons) yang mana membunuh lumba-lumba dengan secara 

perlahan-lahan hingga lumba-lumba meninggal. 

 

1.6.2.3 Taiji Drive Hunt 

Di dalam penelitian ini, Taiji Drive Hunt dipilih sebagai latar belakang 

penelitian karena Taiji merupakan sebuah desa perairan dan perikanan di wilayah 

Prefektur Wakayama, Jepang yang mana aktivitas perburuan serta pembantaian 

lumba-lumba terjadi setiap tahunnya hingga sekarang.  

 

1.6.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian ini mencari 

penjelasan atas fenomena yang diamati, masalah, atau perilaku. Penelitian 

deskriptif-analitis mencoba menghubungkan titik-titik di dalam sebuah penelitian 

dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan hasil dari fenomena sasaran 

(Sugiyono, 2010). 
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1.6.4 Jangakuan Penelitian 

Jangkauan tahun yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tahun 2013 

hingga 2017, dikarenakan dalam sepanjang tahun tersebut perburuan dan 

pembantaian lumba-lumba tidak mencapai kuota yang sudah ditetapkan sehingga 

Jepang masih terus menerus melakukan perburuan dan pembantaian terhadap 

lumba-lumba, paus, serta paus berukuran kecil. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dibedakan atas kualitatif dan 

kuantitatif atau primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data kualitatif yakni 

pengumpulan data dalam bentuk data hasil wawancara, data observasi, data 

dokumentasi, serta data audio dan visual. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yakni dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, 

maupun audio dan visual di dalam memperoleh data. Data yang diperoleh dapat 

berupa hasil observasi yang mana berupa hasil pengamatan di lapangan, laporan 

dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumen-dokumen publik seperti: koran, 

makalah, jurnal online, buku harian, maupun surat, serta materi berbentuk audio 

dan visual. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan 

cara menganalisis dari segi tekstual dan gambar. Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai penelitian yang pada prosesnya merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi serta memahami atas makna yang mana oleh sejumlah individu 

atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. 

Menurut Creswell, analisis data di dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan cara pendekatan linear dan hierarki. Pendekatan tersebut dapat dilakukan 

melalui tiga tahap yakni mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, kedua 

dengan membaca keseluruhan data, serta yang ketiga dengan menganalisis lebih 

mendalam dengan mengkoding data. 
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1.6.7 Sistematika Penulisan 

Bab I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang 

terdiri atas definisi konseptual, definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II akan menggambarkan mengenai fenomena perburuan dan pembantaian 

lumba-lumba di Taiji, Jepang. 

Bab III fokus tentang analisis mengenai efektifitas International Whaling 

Commission (IWC) dalam rangka perlakuan terhadap perburuan dan pembantaian 

lumba-lumba di Jepang. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang didasarkan pada 

analisis kasus yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran. 


