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BAB II 

FENOMENA PERBURUAN DAN PEMBANTAIAN LUMBA-LUMBA DI 

TAIJI JEPANG  

 

Salah satu ordo cetacean3 yakni paus, merupakan salah satu mamalia yang 

memiliki status endangered species4. Oleh sebab itu, banyak sekali upaya telah 

dilakukan secara internasional dalam rangka melindungi paus dari ancaman 

kepunahan. Hal tersebut diketahui bahwa eksploitasi berlebihan oleh industri 

penangkapan ikan paus menyebabkan penurunan yang drastis di kalangan populasi 

paus dunia, walaupun untungnya tidak ada spesies paus yang benar-benar telah 

punah. Sekarang ini banyak spesies paus berada di dalam proses pemulihan, 

walaupun tidak semuanya (IWC, 2014). Secara umum sering kali paus 

diidentifikasikan sebagai mamalia laut yang berukuran besar serta bernafas dengan 

menggunakan paru-paru. Akan tetapi, sesungguhnya paus terdiri dari berbagai 

spesies yang tidak hanya meliputi hewan-hewan berukuran besar seperti yang 

terlihat dalam Gambar 2.1 (halaman 17) yakni lumba-lumba, pesut, paus, dan 

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

sering kali terabaikan dalam upaya perlindungan populasi paus. Lumba-lumba yang 

merupakan anggota dari ordo cetacean menjadi salah satu hewan yang diburu 

karena memiliki manfaat yang berguna bagi aktivitas manusia. Inilah yang 

membuat era penangkapan dan pembantaian lumba-lumba dimulai. 

 

 

 

                                                             
3 Ordo Cetacean merupakan istilah golongan mamalia laut yang terbagi atas dua sub-ordo yakni 
Mysticeti (Paus Balen) dan Odontoceti (Paus Bergigi dan Lumba-Lumba). FAO & UNEP 1994. 
4 Endangered Species merupakan kata lain dari ‘spesies terancam punah’ yang mana penurunan 
jumlah populasi suatu spesies dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan hidup pada 
tingkatan yang lebih besar (Supriatna, J. 2018). 
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Gambar 2.1 Perbandingan Ukuran Tubuh Paus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Oregon State Parks, 2014 (oregonstateparks.org) 

Salah satu negara yang berpartisipasi dalam pembantaian lumba-lumba 

adalah Jepang. Dibentuklah sebuah badan untuk meregulasi pembantaian serta 

penangkapan lumba-lumba akibat dari aktivitas pembantaian lumba-lumba secara 

berlebihan, demi menjaga populasi lumba-lumba. Karenanya bab ini secara lebih 

rinci akan menjelaskan mengenai perkembangan pembantaian dan penangkapan 

lumba-lumba di Taiji, Jepang yang dimulai pada masa awal pembantaian lumba-

lumba, serta rezim dan organisasi yang dibentuk sebagai respon terhadap 

menurunnya aktivitas pembantaian lumba-lumba. 
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2.1 Perkembangan Pembantaian Lumba-Lumba di Taiji 

Lebih dari 400.000 lumba-lumba di dunia dibunuh setiap tahunnya. Mulai 

dari penggunaan jaring hingga dengan menggunakan tombak yang terdapat besi 

runcing diujungnya (harpoon hunting). Perburuan lumba-lumba dimulai pada tahun 

1942 di Taiji, Jepang yang mana mereka harus merekrut para pemburu lumba-

lumba yakni yang bermukim di Futo, Jepang untuk mengajari mereka cara berburu 

lumba-lumba pada waktu itu. Jumlah orang yang terlibat dalam perburuan lumba-

lumba hanya dua anggota dalam masing-masing 12 perahu, kemudian terdapat 

pekerja di rumah jaga lokal yang difungsikan untuk mendistribusikan daging 

lumba-lumba ke pasar-pasar. Mereka berusaha keras untuk menyembunyikan 

pembantaian lumba-lumba dari masyarakat Jepang Secara keseluruhan, ada 

kemungkinan kurang dari 100 orang yang terlibat di dalam perburuan lumba-lumba 

di Taiji, Jepang yang berpenduduk 3.000 orang.  

Environmental Investigation Agency (EIA) mengungkapkan bahwasannya 

sekitar jutaan paus bergigi, lumba-lumba dan sejenisnya yang secara umum dikenal 

sebagai bangsa ikan paus kecil (small cetaceans), telah dibunuh dalam perburuan 

langsung di Jepang dalam 70 tahun terakhir (EIA). Di samping itu, penjelasan 

serupa dinyatakan oleh Rossiter yakni dalam Cetacean Society International 

dengan penekanan pada wilayah Taiji, Jepang karena Taiji merupakan salah satu 

tempat sebagai penyumbang terbesar hasil pemburuan dari 12 spesies lumba-lumba 

(Rossiter, 2012). Environmental Investigation Agency juga menegaskan bahwa 

limit atau batasan penangkapan yang ditentukan oleh pemerintahan Jepang semakin 

besar tiap tahunnya. Untuk tahun 2013 pemerintah Jepang mengizinkan 

pembunuhan 16.655 golongan paus kecil (eia-global.org). Angka tersebut 

menggambarkan pemburuan ikan jenis paus merupakan yang terbesar di dunia. 

Sementara itu terdapat sebuah analisis komprehensif dari data ilmiah 

Environmental Investigation Agency yang bekerja sama dengan organisasi 

lingkungan di Jepang, menggambarkan   dengan   tegas   bahwasannya   tidak   ada 

perhatian khusus dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam 

keberlanjutan dari pemburuan ini (eia-global.org). Nyatanya, terdapat lebih dari 

satu Organisasi Internasional ternama yang berfokus pada keamanan lingkungan 
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yang memiliki agen lokal di Jepang. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu 

negara yang terdaftar sebagai anggota IWC. 

Meskipun Jepang bukan satu-satunya negara yang memiliki perburuan 

lumba-lumba, khususnya kota Taiji, telah berada di bawah kecaman terbesar 

sebagai negara yang sangat tidak manusiawi dan brutal dalam memburu lumba-

lumba. Perburuan lumba-lumba di Jepang sudah berakar dalam budaya Jepang 

sejak abad ke-15. Lumba-lumba diburu untuk diambil daging dan lemak sebagai 

bahan makanan, serta untuk meminimalkan persaingan dengan ikan-ikan lokal. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perburuan ini juga telah digunakan untuk 

menangkap lumba-lumba hidup untuk memasok pasar akuarium untuk dipajang.  

Metode yang digunakan untuk memburu lumba-lumba ini adalah metode di 

mana ketika lumba-lumba telah terlihat, banyak perahu bekerja untuk menggiring 

lumba-lumba ke teluk dangkal, seperti dilihat pada Gambar 2.2. Para nelayan 

menggunakan instrumen dengan bergumam bersama untuk membuat kebisingan di 

bawah air untuk menakut-nakuti dan membingungkan lumba-lumba dalam arah 

yang benar. Setelah lumba-lumba pindah ke teluk, mulut lumba-lumba kemudian 

ditutup oleh jaring yang besar, dan menjebak lumba-lumba dengan erat di perairan 

teluk yang dangkal. Meninggalkan lumba-lumba semalaman di teluk sehingga 

lumba-lumba menjadi lelah karena meronta-ronta, para nelayan kemudian masuk 

dan satu per-satu, membunuh lumba-lumba dengan menggunakan tombak berpisau 

yang ditancapkan ke leher lumba-lumba hingga lumba-lumba dibiarkan mati. 

 

 

 

 

 
Sumber: © Reuters, 2014 (reuters.com) 

 
Gambar 2.2 Metode Pembunuhan Lumba-Lumba di teluk 

Taiji 
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Metode ini butuh beberapa menit untuk melakukannya. Metode ini sebagian 

besar sudah berkembang seperti melemparkan tombak ke leher lumba-lumba, 

membunuh mereka dalam hitungan detik. Namun tidak semua lumba-lumba 

dibantai. Beberapa lumba-lumba secara khusus dipilih, yakni dipilih oleh pelatih 

sendiri untuk digunakan di akuarium taman laut. Sementara yang lain dilepaskan 

kembali ke alam liar. Musim berburu lumba-lumba ini dimulai dari bulan 

September hingga Maret.  

 

2.2 Perkembangan Fenomena Perburuan dan Pembantaian Lumba-Lumba di 

Taiji 

Berbeda dengan negara-negara barat yang melakukan penangkapan lumba-

lumba secara komersial, di Jepang hal tersebut merupakan sebuah budaya yang 

diwariskan secara turun-temurun. Metodenya pun berawal dari yang sangat 

sederhana yakni dengan menggunakan tombak berpisau hingga metode terkini 

akibat pengaruh dari negara barat yang mana berdampak pada penangkapan lumba-

lumba yang lebih efisien sehingga mengubah industri penangkapan lumba-lumba 

di Jepang, khususnya di kota Taiji, Wakayama, Jepang. 

Taiji merupakan sebuah kota yang terletak di distrik Higashimuro prefektur6 

Wakayama, Jepang. Kota ini mempunyai populasi 3.087 penduduk serta memiliki 

kepadatan sebanyak 531 orang per kilometer persegi (citypopulation.de). 

Sedangkan total luas areanya 5.81-kilometer persegi. Taiji merupakan 

pemerintahan lokal terkecil di Prefektur Wakayama karena, tidak seperti yang 

daerah lain, Taiji belum mengalami penggabungan wilayah sejak tahun 1889, 

ketika desa Moriura digabung ke dalam kota Taiji. Taiji juga berbatasan langsung 

dengan kota Nachikatsuura serta berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. 

Taiji telah lama dikenal sebagai whaling town dan mempelopori penangkapan ikan 

paus yang lebih canggih pada abad ke-17. Pada tahun 1988, keputusan oleh IWC 

                                                             
6 Prefektur merupakan yurisdiksi di Jepang, dengan kata lain jika di Indonesia kita menyebut 
provinsi maka di Jepang menyebutnya dengan prefektur (http://japanesestation.com/mengenal-
prefektur-di-jepang). 
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menyebabkan Taiji untuk menangguhkan perburuan paus komersial. Namun, kota 

ini terus memburu paus kecil dan lumba-lumba. Perburuan lumba-lumba tahunan 

Taiji merupakan kontroversi dan kota ini menghadapi tekanan lanjutan dari protes 

kelompok-kelompok aktivis lingkungan. 

Teknik penangkapan paus telah dikembangkan disini sejak abad ke-17. 

Penangkapan komersial dan perburuan lumba-lumba menjadi sumber pendapatan 

warga hingga sekarang. Wad Chubei memimpin kelompok perburuan ini dan 

memperkenalkan tombak genggam baru pada tahun 1606. Adapun Wada 

Kakuemon, yang dikenal sebagai Taiji Kakuemon, menemukan metode 

penangkapan ikan paus dan small cetacean yang mana telah diterapkan lebih dari 

200 tahun yakni dengan menggunakan jaring yang disebut Amitori Ho untuk 

meningkatkan keamanan serta efisiensi penangkapan ikan paus.  

Pada tahun 1878, kota Taiji menghadapi tekanan ekstrim, yang mana ketika 

sebuah kelompok besar nelayan berusaha untuk membunuh ikan paus. Dikarenakan 

tenaga ikan paus sangat berbanding besar dengan tenaga nelayan, membuat para 

nelayan tidak sanggup menahan tenaga paus sehingga mereka tertarik masuk ke 

dalam laut. Banyak sekali nelayan tenggelam dan hilang di laut akan peristiwa itu. 

Setelah Perang antara Rusia dengan Jepang, industri penangkapan ikan paus di Taiji 

menjadi dasar untuk penangkapan ikan paus terkini. Ketika penangkapan paus 

Antartika dimulai, Taiji menyediakan anggota untuk armada penangkapan ikan 

paus. Selanjutnya, pada tahun 1988, Taiji mengalami penangguhan akan 

penangkapan paus komersial sebagai dampak dari keputusan IWC (International 

Whaling Comission). 

Para pemburu ikan paus dari kota Taiji terus melakukan perburuan paus-

paus kecil, yakni paus kepala melon, paus pilot, juga lumba-lumba yang mana 

aktivitas perburuan komersial lumba-lumba tidak diatur oleh IWC. Para pemburu 

ikan paus di Taiji juga andil dalam perburuan tahunan untuk paus minke, Gambar 

2.3 (halaman 22), yang sudah disetujui oleh peraturan IWC dalam rangka tujuan 

ilmiah.  
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Menurut Badan Penelitian Perikanan, sekitar 1.600 lumba-lumba ditangkap 

di Prefektur Wakayama. Angka tersebut merepresentasikan sekitar 13 persen dari 

total tangkapan lumba-lumba nasional untuk tahun itu. Sedangkan pada tahun 2008, 

sebanyak 2.393 lumba-lumba dan ikan paus ditangkap. Berlanjut pada tahun 2009, 

sebanyak 2.317 lumba-lumba dan ikan paus tertangkap, yang mana angka tersbut 

masih di bawah kuota yang dikenakan kota yakni 2.400 ekor, dilihat pada Tabel 2.1 

(halaman 23). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya aktivitas 

perburuan lumba-lumba berlangsung setiap tahun, mulai dari awal bulan September 

hingga Maret. Mereka memburu lumba-lumba untuk diambil dagingnya untuk 

dikonsumsi.  

Akan tetapi, beberapa lumba-lumba dari setiap perburuan dipilih untuk 

kegiatan penangkaran dan bahkan dijual untuk taman laut atau wahana yang 

mengadakan lumba-lumba di seluruh dunia yang mana sebagian besar para pemilik 

taman laut dan wahana mengambil lumba-lumbanya dari Taiji. Pada bulan Mei 

2015, the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) mengeluarkan 

pernyataan akan pelarangan penjualan serta penangkaran lumba-lumba dari Taiji. 

 

 

 

Sumber: Salish Sea Marine Sanctuary (salishsea.org) 

Gambar 2.3 Paus Minke 
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1993 1994-2006 2007/2008 2008/2009 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
Pilot 

Whale, 
Short-
Finned

300 300 277 254 230 207 184 161 137 114 101 101 101

Striped 
Dolphin 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Bottlenose 
Dolphin 940 890 842 795 748 700 652 604 557 509 462 414 414

Risso's 
Dolphin 350 300 295 290 285 i 280 275 270 265 261 256 251 251

Spotted 
Dolphin 420 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Pseudorca 40 40 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Pacific 

White-
Sided 

Dolphin

0 0 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134

Rough-
Toothed 
Dolphin

- - - - - - - - - - - - 27

Melon-
Headed
Whale

- - - - - - - - - - - - 200

TOTAL 2,500 2,380 2,468 2,393 2,317 2,241 2,165 2,089 2,013 1,938 1,873 1,820 2,047 

C A T C H   Q U O T A S 
SPECIES

 

Tabel 2.1 Data Hasil Penangkapan ‘Taiji Drive Hunt’ tahun 1993-2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari data yang telah disajikan pada Tabel 2.1, pemerintah 

Jepang menetapkan kuota penangkapan dari 7 spesies yang sudah ditetapkan untuk 

setiap paus dan spesies lumba-lumba menjadi 9 spesies selama musim perburuan 

(drive hunt). Adanya penambahan spesies yakni rough toothed dolphins dan melon 

headed whales, terlebih untuk perburuan small cetaceans bersifat tidak terbatas. 

Seperti yang sudah tertera pada Grafik 2.1 (halaman 24) menunjukkan adanya 

penambahan spesies serta peningkatan jumlah lumba-lumba dan paus yang 

ditangkap dari tahun 2016 hingga 2018. 

 

 

 

 

 

Sumber: Elsa Nature Conservacy, 19 Agustus 2017 (www.cetabase.org) 
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Grafik 2.1 Grafik Angka Perburuan dan Penambahan Spesies Lumba-

Lumba dan Paus tahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Berdasarkan data yang tertera dalam Grafik 2.1, striped dolphin (lumba-

lumba bergaris), bottlenose dolphins (lumba-lumba hidung botol), serta pantropical 

spotted dolphins merupakan jenis lumba-lumba yang paling banyak diburu dan 

dibantai, terlebih diikuti dengan penambahan spesies lumba-lumba serta paus yang 

diburu yakni rough-toothed dolphins dan melon-headed whales pada tahun 2017. 

Pembantaian serta penangkapan lumba-lumba yang dilakukan di teluk tersembunyi 

diluar Taiji sangat tersembunyi jauh dari mata publik, akan tetapi banyak sekali 

aktivis dan pejuang lumba-lumba yang telah memasuki daerah tersebut untuk 

mendapatkan video kegiatan penangkapan dan pembantaian lumba-lumba, dan 

banyak para aktivis yang ditangkap karena nelayan-nelayan disekitaran Taiji 

menyulut perkelahian sehingga mereka para nelayan dapat membuat para aktivis 

Sumber: Dolphin Project, 2016-2018 (dolphinproject.com) 
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ditangkap serta dideportasi dari daerah wilayah Taiji yang mana membuat para 

aktivis tidak dapat melanjutkan upaya-upaya publikasi maupun penghentian 

kegiatan pemburuan lumba-lumba di Taiji (Kish, 2014). Penangkapan dan 

pembantaian 20.000 lumba-lumba, paus kecil, dan pesut terjadi di Jepang setiap 

tahun yang dimulai pada awal bulan September dan biasanya tetap berlanjut hingga 

Maret tahun berikutnya, dimana nelayan menggiring dan memancing seluruh 

keluarga small cetaceans menuju teluk dangkal hingga kemudian membunuh 

kawanan hewan ini dengan cara yang kasar, barbar, dan tidak manusiawi. Bahkan 

para konservasionis dari Amerika Serikat menyatakan bahwa beberapa lumba-

lumba akan ditahan didalam kurungan penangkaran (captivity) permanen, 

sementara yang lain akan dibunuh untuk diambil dagingnya. 

 Konsumsi daging lumba-lumba di kalangan masyarakat Jepang tidak se-

populer pada zaman terdahulu. Adanya penolakan untuk mengkonsumsi daging 

lumba-lumba muncul dari para aktivis dan pemerhati lingkungan, tekanan dari 

negara lain, hingga keputusan dari International Court of Justice yang menyatakan 

bahwa kegiatan ilmiah penangkapan lumba-lumba bukanlah kegiatan penelitian. 

Jumlah distributor dan pengolah lumba-lumba mengalami penurunan sejak kurun 

waktu tahun 1999-2012. Dikarenakan harga daging lumba-lumba yang mahal, serta 

citra buruk dari daging lumba-lumba itu sendiri. Seorang peneliti yakni Tetsuya 

Endo, yang notabene merupakan seorang profesor di Helath Sciences University of 

Hokkaido, telah menemukan konsentrasi merkuri yang sangat tinggi yang termuat 

di dalam daging ikan paus dan lumba-lumba yang dijual di seluruh Jepang.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Proses Pengolahan Daging Lumba-Lumba di Jepang 

Sumber: Gaia Dergi, 2015 (gaiadergi.com) 
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Berdasarkan studi mereka, warga Taiji yang mengonsumsi daging lumba-

lumba memiliki derajat merkuri yang tinggi pada rambut mereka. Terlebih, 

Kementerian Kesehatan Jepang sudah mengeluarkan peringatan tentang konsumsi 

spesies ikan paus, dan lumba-lumba sejak tahun 2003, dan direkomendasikan bagi 

wanita hamil dan anak-anak untuk menghindari konsumsi daging lumba-lumba 

sebab kandungan konsentrasi merkuri yang sangat tinggi dan berbahaya dimana 

terdapat neurotoxin yang mampu dengan cepat merusak perkembangan otak dan 

sistem saraf manusia (Kirby, 2014). 

Terlebih, pada bulan Juni 2008, sebuah majalah mingguan Jepang yakni 

Aera, menyatakan bahwa daging lumba-lumba dan paus yang dijual di Taiji 

mengandung tingkat merkuri 160 kali lebih tinggi. Maka dilakukanlah penelitian 

oleh National Institue for Minamata Disease (NIMD) dengan mengambil sampel 

rambut dari delapan laki-laki dan perempuan yang bermukim di wilayah 

Wakayama. Alhasil, mereka memiliki 40 kali lebih tinggi akan kandungan 

merkurinya. Beberapa hari kemudian, dari hasil penelitian tersebut NIMD 

mempublikasikan data penuh dari penelitian online mereka. Hal tersebut telah 

menunjukkan bahwa kadar merkuri yang berdampak pada kerusakan saraf sudah 

sangat tinggi. Atas hal tersebut, NIMD setuju untuk membantu dan memantau 

kesehatan warga Taiji secara rutin dan berkala. 

Akan tetapi, pada tahun 2009 NIMD melakukan dua kali pengambilan 

sampel rambut untuk uji kandungan merkuri, yakni yang dilaksanakan sepenuhnya 

pada musim panas dan musim dingin dari 1.136 penduduk Taiji. Alhasil, tidak ada 

penduduk Taiji yang mengalami gejala keracunan merkuri. Walaupun klaim yang 

dikatakan oleh Harnell (seorang koresponden dari Japan Times) bahwa tingkat 

kematian (mortality) manusia di Taiji serta daerah terdekat Koazagawa dimana 

daging lumba-lumba juga dikonsumsi, lebih besar dari 50% dibandingkan dengan 

desa-desa di seluruh Jepang. Namun hal tersebut menurut Japan’s National 

Institute of Population and Social Security Research tidak bisa dibandingkan. 

Menurutnya, penduduk Taiji dan Kozagawa memiliki penduduk lansia lebih 

banyak yakni 34.9% hingga 44%, sementara desa-desa lainnya memiliki presentase 

lansia sekitar 20%. 
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Disamping mengonsumsi daging lumba-lumba, Jepang memiliki 

kebudayaan yang membedakan tujuan penangkapan lumba-lumba dibandingkan 

dengan negara-negara barat. Perburuan lumba-lumba yang begitu intense di Jepang 

telah menghasilkan ‘efek domino’ yang mana para pemburu biasanya memulai 

dengan memburu populasi lumba-lumba terbesar hingga mendekati masa deplesi7 

(kasih footnote) sebelum berpindah ke populasi yang lebih kecil. Selain itu, para 

nelayan di Jepang juga menangkap dan membunuh lumba-lumba sebagai bentuk 

pest control karena lumba-lumba terlalu banyak memakan ikan-ikan kecil jenis lain 

sehingga sangat merugikan para nelayan (uk.whales.org). 

 

2.3 Regulasi Internasional Sebagai Respon terhadap Penurunan Populasi 

Lumba-Lumba 

 Bermula dari era penangkapan paus dan lumba-lumba yang dilakukan 

secara konvensional (aboriginal subsistence), yang mana dilakukan pada area 

penangkapan yang relatif dekat, sehingga stok paus dan lumba-lumba selalu terjaga 

karena hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Di samping itu, stok paus dan 

lumba-lumba pun masih tetap terjaga hingga kini karena siklus regenerasi paus dan 

lumba-lumba yang baik. Namun, akibat ditemukannya metode penangkapan 

lumba-lumba yang jauh lebih moderen menyebabkan tingginya jumlah paus dan 

lumba-lumba yang ditangkap dan dibantai, sehingga menyebabkan eksploitasi yang 

berlebihan (overexploitation). Oleh sebab itu, muncullah sebuah ide atau gagasan 

untuk menjaga stok lumba-lumba dan paus demi menjaga keberlangsungan industri 

penangkapan lumba-lumba dan paus. 

 Jauh sebelum adanya ICRW (International Convention for Regulation of 

Whaling), terdapat doktrin mare liberum yaitu dasar atau pondasi yang digunakan 

oleh pihak-pihak yang menangkap lumba-lumba untuk melakukan kegiatan 

penangkapan di laut lepas. Mare liberum dicetuskan oleh salah satu filsuf yang 

cukup terkenal pada era abad ke-15 yakni Hugo Grotius dalam bukunya yang 

                                                             
7 Deplesi merupakan kata lain dari ‘penyusutan’ yang terjadi pada suatu benda hidup atau mati 
yang mana bersifat alami (www.kamusq.com/ 2012/09/deplesi-adalah-pengertian-dan-
definisi.html). Diakses pada 28 Agustus 2018. 
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bertajuk The Free Sea. Hugo Grotius berpendapat bahwasannya tidak ada yang 

dapat mengklaim laut adalah milik pihak tertentu, hal tersebut dikarenakan laut 

merupakan milik setiap manusia (common heritage of mankind). Kemudian 

pendapat Hugo Grotius tersebut menjadi landasan bagi setiap komunitas nelayan di 

berbagai belahan dunia ketika melakukan penangkapan ikan secara bebas. Namun, 

makna akan kebebasan ini hanya dapat dibatasi oleh kesepakatan negara-negara 

yang mana sudah terlibat di dalam sebuah perjanjian (agreement) yang bersifat 

multinasional atau internasional.  

 Sementara itu, menurut Kobayashi kebebasan ini telah membuat adanya 

eksploitasi secara berlebihan yang berdampak pada menipisnya sumber daya alam 

laut, yang berakhir fatal pada populasi lumba-lumba dan paus. Di samping itu, 

muncul sebuah respon terhadap eksploitasi secara berlebihan yakni sebuah 

agreement dalam bentuk kuota diantara perusahaan-perusahaan yang melakukan 

aktivitas penangkapan lumba-lumba dan paus dalam bentuk kuota penangkapan. 

Sedemikian rupa dilakukan untuk mengontrol harga lumba-lumba dan paus di 

pasar. Kobayashi menggambarkan bahwa ketika eksploitasi terjadi, muncul adanya 

ketidakseimbangan (imbalance) antara supply and demand (permintaan dan 

penawaran) yang disebabkan oleh banyaknya stok lumba-lumba dan paus di pasar. 

Hal tersebut dikhawatirkan oleh perusahaan-perusahaan karena fenomena ini dapat 

memicu terjadinya bencana terhadap industri penangkapan lumba-lumba dan paus 

karena tidak adanya limitasi penangkapan serta produksi yang berlebihan.  

 Beberapa negara menyadari bahwa jika perburuan lumba-lumba dan paus 

tetap dilanjutkan maka beberapa spesies akan punah di masa mendatang. Di 

samping itu, dengan adanya sebuah ide mengenai perburuan paus dan lumba-lumba 

harus diregulasi, dikarenakan agar stok dapat meningkat secara natural yang mana 

penangkapan lumba-lumba dan paus harus melalui izin yang dikeluarkan 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pada tanggal 2 

Desember tahun 1946 tepatnya di Washington D.C., International Convention for 

the Regulation of Whaling (ICRW) resmi ditandatangani. Berikut ini adalah kutipan 

preambule yang terdapat pada ICRW: 
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 Considering that the history of whaling has seen over-fishing of one area after 

another and of one species of whale after another to such a degree that it is 

essential to protect all species of whales from further over-fishing; 

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural increases if whaling 

is properly regulated, and that increases in the size of whale stocks will permit 
increases in the number of whales which may be captured without endangering 

these natural resources; 

Recognizing that it is in the common interest to achieve the optimum level of 
whale stocks as rapidly as possible without causing widespread economic and 

nutritional distress; 

Berdasarkan kutipan pembukaan dari ICRW diatas dapat dikatakan negara-

negara khawatir akan stok paus serta small cetacean yang mampu mempengaruhi 

industri perburuan paus di masa depan. Mereka percaya akan pentingnya sebuah 

regulasi untuk menghindari perburuan yang berlebihan. Dengan adanya 

perlindungan ini, dipercaya mampu mengembalikan stok paus dan small cetacean 

secara natural, sehingga sudah sewajarnya merupakan kepentingan bersama dari 

setiap pihak yang terkait dalam menjaga stok paus yang mana ketika jumlah mereka 

mulai meningkat, aktivitas perburuan dapat dilakukan tanpa membahayakan jumlah 

spesies. 

 Dalam pertemuan International Whaling Conference di Washington D.C 

pada tahun 1946, sebanyak 19 negara sepakat untuk mengadopsi ICRW yang mana 

memuat poin-poin seperti adanya limitasi perburuan paus secara komersil yakni 

hanya diperbolehkan diburu di wilayah tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, 

hal ini mengacu pada pelagic whaling (perburuan paus lepas pantai) dengan 

menggunakan mesin diesel atau uap (Oberthur, 1999). Selain itu, perburuan paus 

lepas pantai menggunakan pabrik terapung yang mana kebutuhannya tidak 

bergantung dengan yang ada di daratan, dan paus yang sudah diburu diambil 

minyaknya untuk diolah serta dijadikan produk lain (Tonnessen, 1982:324). ICRW 

juga memiliki regulasi terhadap hak masyarakat sipil dalam melaksanakan kegiatan 

perburuan paus secara konvensional (Oberthur, 1999). 
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 Tidak hanya itu saja, tujuan dari ICRW yakni juga untuk memfasilitasi 

konservasi yang memadai bagi paus yang mana dapat memberi manfaat bagi 

industri perburuan paus di masa mendatang (Olafsson, 2012). Di samping itu, 

pentingnya akan regulasi paus dan small cetacean yakni berdampak pada 

meningkatnya stok paus serta mampu menjaga keberlangsungan industri perburuan 

paus di masa mendatang. Menurut Artikel 3 yang dimuat dalam ICRW, terdapat 

komisi yang dibentuk yang memiliki fungsi membuat prosedur-prosedur perburuan 

ikan-ikan yang layak sehingga industri perburuan paus masih dapat berjalan dengan 

baik. Dikarenakan hal tersebut masih merupakan bagian dari regulasi ICRW, 

adanya IWC (International Whaling Commission) mampu menetapkan peraturan-

peraturan yang mengikat yakni mengenai aturan spesifik yang sudah ditentukan 

sebelumnya secara kolektif mengenai kuota paus yang boleh diburu dalam rangka 

menjaga stok paus. Selain itu, International Whaling Commission juga menyatakan 

pembahasan mengenai program-program mereka. Dibawah ini terdapat bagan 

hierarki yang tertera pada Bagan 2.1 dari struktur organisasi IWC. 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi IWC 

 

 

  

 

 

Dari Bagan 2.1 tersebut, dijelaskan mengenai struktur organisasi IWC, yang 

mana pada posisi Commission IWC terdapat sebanyak 88 negara anggota yang 

dalam mencapai tujuan IWC dibantu oleh Secretariat yang mempunyai peran 

dalam menjalankan program-program, serta terdapat Bureau yang mempunyai 

peran sebagai pengawas dalam setiap kemajuan dari program-program yang 

dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kinerjanya, Commission membawahi bagian 

Finance and Administration Committee, Scientific Committee, Conservation 

Committee, Aboriginal Subsistence Whaling Sub-committee, Infractions Sub-

Sumber: International Whaling Commission, 2017 (iwc.int). 



31 
 

committee, serta yang terakhir Working Group on Whale Killing Methods and 

Welfare Issues. Di dalam setiap pertemuan, komisi memiliki hak untuk menetapkan 

ketua serta wakil ketua sidang berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Di 

samping itu, terdapat pula prosedur ketika proses pengmbilan keputusan dalam 

IWC yang mana harus memperoleh paling tidak setengah dari peserta yang hadir 

atau tiga perempat untuk menentukan hal-hal tertentu. 

 IWC merupakan badan yang bersifat inter-governmental dimana memilki 

fungsi yakni meregulasi tentang konservasi paus hingga mengatur mengenai 

perburuan paus (IWC, 2013). Salah satu hal dari ICRW yang menyangkut secara 

hukum yakni ‘schedule’ yang tertera pada Artikel IV ICRW yaitu menyatakan dan 

menetapkan secara spesifik mengenai aturan-aturan yang telah ditentukan IWC, 

dengan tujuan meregulasi perburuan paus serta menjaga keberlangsungan stok 

paus. Selain itu, adapula tujuan utama dari IWC yakni untuk menjaga serta 

mengembangkan keberlangsungan industri paus, dan juga berfokus pada 

konservasi yang tidak berdampak buruk terhadap masalah sosial dan ekonomi. 

 Pada tahun 1986 ketika diberlakukannya moratorium perburuan paus secara 

komersial, yang mana moratorium ini lolos dengan memperoleh 27 negara setuju, 

7 negara menyatakan against, dan 5 negara menyatakan abstain dalam voting 

tersebut, perburuan paus secara komersial tetap diperbolehkan. Hingga saat ini 

moratorium perburuan paus masih dilaksanakan walaupun beberapa negara seperti 

Islandia, Rusia, dan Norwegia keberatan dengan hal tersebut karena masih 

melakukan perburuan paus yang bersifat komersial (IWC, 2013). Seiring dengan 

berjalannya moratorium tersebut, terdapat negara-negara yang mengajukan 

proposal riset ilmiah untuk memburu paus dengan tujuan untuk menilai efektifitas 

dari moratorium ini (Walsh, 1987:481). Tetapi penelitian tersebut membuat para 

kelompok-kelompok konservasi curiga dikarenakan para kelompok konservasi 

tersebut menganggap bahwa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan itu bukan 

untuk tujuan riset, melainkan hanya untuk melanjutkan perburuan paus serta 

dagingnya dijual ke pasar-pasar. Seperti negara Islandia yang melakukan perburuan 

paus dengan embel-embel penelitian sebelum moratorium tersebut diberlakukan 

(Walsh, 1987:481). 
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 Kemudian pada musim penangkapan berikutnya yakni tahun 1987 hingga 

1988, Jepang memanfaatkan celah dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

IWC, yang mana mereka berdasar pada konservasi dalam melakukan penelitian 

karena aktivitas tersebut tidak dipengaruhi oleh moratorium perburuan paus 

komersial (iwc.int, 2013). Aktivitas yang dilakukan oleh Jepang tersebut tertera di 

dalam Artikel VIII ICRW ayat 1 yang berbunyi: 

 “Notwithstanding 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 for purposes of scientific research subject to such 
restrictions as to number and subject 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” (International Convention for the Regulation of Whaling, 1946). 

 

Berdasarkan artikel diatas, Jepang melakukan perburuan paus melalui dua program 

ilmiah dalam enam tempat berbeda, yang mana program JARPA I dan JARPA II 

dilakukan di perairan Antartika (awionline.org, 2012). Disisi lain, Islandia dan 

Norwegia dengan dasar menolak moratorium paus juga masih melakukan 

perburuan paus secara komersial hingga sekarang (IWC, 2013). 

 

Grafik 2.2 Dampak Penerapan Moratorium terhadap Commercial Whaling 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Animal Welfare Institute, 2012 (awionline.org) 
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Berdasarkan pada Grafik 2.2 beberapa negara masih melakukan perburuan 

paus secara komersial sejak moratorium perburuan paus diberlakukan. Semenjak 

diberlakukannya moratorium tiga tahun pertama, Norwegia dan Jepang sebagai 

negara pemburu paus terbesar masih menyumbang angka perburuan terbesar. Tiga 

tahun pertama pula, moratorium tersebut tidak berdampak begitu signifikan sebab 

angka perburuan dan penangkapan paus serta small cetacean masih tinggi. Pada 

tahun 1986 perburuan serta penangkapan paus dan small cetacean mulai berkurang 

dan berhenti sehingga dalam Grafik 2.2 menunjukkan angka nol. Tetapi, seperti 

yang tertera dalam Grafik 2.2, selang beberapa tahun perburuan paus serta small 

cetacean terjadi kembali hingga tahun 2009. Disamping itu, peneliti menarik 

kesimpulan bahwasannya aktivitas perburuan paus dan small cetacean di Jepang 

sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dibuktikan dengan data dalam Grafik 2.2. 

Aktivitas perburuan ini berlangsung dalam rentang waktu yang lebih panjang 

dibanding dengan negara lainnya dikarenakan oleh adanya perbedaan pemanfaatan 

produk dari cetaceans itu sendiri. Setelah perumusan dan penetapan International 

Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) yang mana menghasilkan 

International Whaling Commission (IWC), aktivitas perburuan cetaceans lebih 

menekankan pada keadaan stok paus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

bahwa ketika dimulainya moratorium perburuan paus, semua aktivitas perburuan 

paus untuk tujuan komersial sangat dikecam dan dilarang. Tetapi, Jepang dengan 

kukuh tetap melakukan perburuan cetaceans. Oleh karena itu, pada Bab 3 akan 

dijelaskan secara detail mengenai efektifitas dari organisasi internasional 

International Whaling Commission (IWC) dalam perlakuannya terhadap perburuan 

small cetaceans (spesies paus berukuran kecil; lumba-lumba) di Taiji, Perfektur 

Wakayama, Jepang. 


