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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Paus merupakan salah satu hewan yang memiliki status terancam punah. Oleh 

karena itu, banyak upaya telah dilakukan secara internasional untuk melindungi paus 

dari ancaman kepunahan. Hal ini juga diketahui bahwa eksploitasi berlebihan oleh 

industri penangkapan ikan paus menyebabkan penurunan yang serius di banyak 

populasi paus dunia, meskipun untungnya tidak ada spesies paus yang benar-benar 

telah punah dan sekarang banyak spesies paus berada dalam proses pemulihan, 

meskipun tidak semuanya.1 Selama ini, secara umum sering kali paus di 

identifikasikan sebagai mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru dan berbentuk 

ikan berukuran besar. Namun sesungguhnya paus terdiri dari berbagai spesies yang 

tidak hanya meliputi hewan-hewan berukuran besar seperti yang terlihat dalam 

gambar 1.1. Lumba-lumba, paus minke, pesut dan lainnya merupakan bagian spesies 

paus berukuran kecil (small cetaceans) yang sering kali terlupakan didalam upaya 

perlindungan populasi paus. Badan antar-pemerintah global yang diakui secara resmi 

oleh United Nations yang bertugas untuk konservasi ikan paus dan pengelolaan 

penangkapan ikan paus adalah IWC. IWC dibentuk di bawah International 

Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) yang ditandatangani pada tahun 

1946. Saat ini, 88 negara menjadi anggota IWC.2 Sayangnya, sejak IWC dibentuk 

masih banyak praktik perburuan paus komersial yang tidak dapat dihentikan 

                                                           
1 International Whaling Commission, “Status of Whales,” (2014), http://iwc.int/status (diakses 18 
Oktober 2014). 
2 International Whaling Commission, “Status of Whales.” 
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utamanya paus-paus berukuran kecil. IWC merupakan organisasi yang seharusnya 

memiliki tangung jawab untuk melindungi lumba-lumba dan paus kecil lainnya. 

Sejak tahun 1979 IWC telah membentuk sub-committee yang bekerja untuk 

memperhatikan hewan-hewan yang tergolong dalam kategori paus kecil seperti 

lumba-lumba.3 Tidak ada pendefinisian yang jelas mengenai paus oleh ICRW 

memunculkan pemahaman yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya menyulitkan 

upaya perlindungan paus. 

Gambar 1.1 Perbandingan Ukuran Tubuh Paus4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 International Whaling Commission, “Sub Committee,” (2014), http://iwc.int (diakses 18 Oktober 

2014). 
4 Oregon State Parks, “Oregon Coast Chart,” (2014), http://www.oregonstateparks.org/ (diakses 17 
Desember 2014). 
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Meskipun demikian, sub-committee on small cetaceans IWC yang berada di 

bawah Scientific Committeee IWC masih dapat berberan aktif dalam perlindungan 

lumba-lumba dan paus kecil di wilayah selain Jepang seperti; melindungi vanquita di 

wilayah Teluk California di Meksiko, melindungi lumba-lumba Maui di New 

Zealand, dan perlindungan pesut pelabuhan di laut Baltik melalui 

pengimplementasian Agreement on the Cetaceans of the Baltic and North Seas 

(ASCOBANS).5 Di Surat kabar online New Zealand Herald bahkan dikatakan bahwa 

IWC memiliki “extreme concern” pada perlindungan lumba-lumba New Zealand.6 

Kemudian, pada website resmi IWC yang menunjukkan perhatian IWC pada 

persoalan paus-paus terdampar. Di sana jelas-jelas disebutkan perhatian pada lumba-

lumba yang terdampar pula sebagai berikut; “many species of whales and dolphins 

are vulnerable to collisions with vessels”.7 Namun dibalik kinerja aktif IWC 

melindungi paus kecil di negara-negara tersebut, menjadi suatu keganjilan bahwa 

sampai saat ini IWC masih belum dapat menghentikan pembunuhan dan 

penangkapan lumba-lumba di Taiji, Jepang. 

Environmental Investigation Agency menyatakan bahwa sekitar jutaan paus 

bergigi, lumba-lumba8 dan sejenisnya yang secara umum dikenal sebagai ‘bangsa 

                                                           
5
 International Whaling Commission, “Vaquita: increasing concern for Mexico's 'little cow.',” (2014), 

http://iwc.int/vaquita-increasing-concern-for-the-mexicos-little- (diakses 18 Desember 2014). 
6 Jamie Morton, “NZ 'needs to do the right thing' to save Maui's dolphin,” The New Zealand Herald, 
10 Juni 2014, http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11271367 (diakses 18 
Desember 2014) 
7
 International Whaling Commission, “Whales and Ship Strikes: A Problem for Both Whales and 

Vessels,” (2014) http://iwc.int/ship-strikes (diakses 14 Mei 2014). 
8 Seluruh jenis lumba-lumba dilindungi dibawah naungan Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Lumba-lumba yang tergolong dalam Appendix 
I (Snubfin Dolphin, Amazon River Dolphin, Indo-Pacific Humbacked Dolphin, Atlantic Humbacked 
Dolphin)  tidak dapat diperdagangkan secara komersial, sedangkan yang tergolong dalam Appendix II 
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ikan paus kecil (small cetaceans), telah dibunuh dalam pemburuan secara langsung di 

Jepang dalam 70 tahun terakhir.9 Penjelasan serupa dinyatakan pula oleh Rossiter 

dalam Cetacean Society International dengan penekanan pada wilayah Taiji10, 

Jepang. Taiji merupakan salah satu tempat yang menyumbangkan hasil pemburuan 

lumba-lumba dengan jumlah yang besar. Sekitar 400.000 lumba-lumba dari 12 

spesies11 telah dibunuh dalam pemburuan dengan metode drive / harpoon hunting12 

di Peninsula dan Taiji sejak pencatatan dimulai tahun 1942.13 Environmental 

                                                                                                                                                                      
meliputi spesies yang terancam atau dapat menjadi langka jika perdagangannya tidak diregulasikan 
sehingga hanya boleh diperdagangkan secara komersial apabila tidak mengganggu kelangsungan hidup 
lumba-lumba tersebut. Namun, tidak semua negara anggota CITES meratifikasi hukum  ini termasuk 
Jepang. Sumber: About Dolphins, “What is Being Done to Protect Endangered Dolphins,” (2012), 
http://www.about-dolphins.com/what-is-being-done-to-protect-endangered-dolphins.php (diakses 22 
September 2014). 
9 Environmental Investigation Agency (EIA), Toxic Catch: Japan’s Unsustainable and Irresponsible 
Whale, Dolphin and Porpoise Hunts, Ocean Care, (Oktober 2013): Hal. 1. 
10 Taiji merupakan nama dari sebuah kota yang terletak di Distrik Higashimuro, Daerah Administrasi 
Wakayama, Jepang. Kota kecil ini berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik sehingga 
masyarakatnya sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan maritim. 
11 Jenis lumba-lumba yang menjadi target perburuan di Taiji adalah lumba-lumba bergaris (striped 
dolphin), lumba-lumba hidung botol (bottlenose dolphin), Pantropical spotted, lumba-lumba Risso, 
paus pilot, lumba-lumba gigi kasar (rough-toothed dolphins), paus pembunuh (Pseudo orcas),paus 
berparuh Baird (Baird's beaked whales), dan pesut Dall (Dall's porpoises). Jenis hewan tersebut tidak 
mengalami ancaman populasi secara global namun sangat mudah tereksploitasi secara lokal. Di Jepang 
sendiri, populasi hewan-hewan tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun dan terancam akan 
naik ke status langka apabila praktik perburuan besar-besaran di Jepang tidak dihentikan. Sumber: 
Save Japan Dolphins, “Frequently Asked Questions,” (2014), http://www.savejapandolphins.org/take-
action/frequently-asked-questions (diakses 22 September 2014). Informasi mengenai kemungkinan 
terancamnya spesies lumba-lumba dalam 5 tahun kedepan apabila pemburuan tidak dihentikan dapat 
diakses dalam: International Union for Conservation of Nature (IUCN), “Chapter 4 Status of Cetacean 
Species and Selected Populations,” (2014), http://portals.iucn.org/library/efiles/html/SSC-Dolphins-
wales-porpoises//Chapter%204.htm (diakses 22 September 2014). 
12 Banyak karya tulis ilmiah (Butterworth et al (2013), Kasuya (2006), Environmental Investigation 
Agency (2013), Hemmi (2011), dan lainnya) yang telah membahas mengenai kontroversi metode 
perburuan drive hunt yang dilakukan di Taiji. Drive hunt yang juga biasa disebut dengan dolphin drive 
fishery adalah sebuah metode perburuan lumba-lumba dan terkadang juga hewan golongan paus kecil 
lainnya. Metode drive hunt dilakukan dengan cara pekerja di kapal mendentumkan pipa logam besar di 
bawah air, menciptakan "dinding suara" menyebabkan lumba-lumba panik untuk mendorong lumba-
lumba dekat dengan pantai. Lalu, dilakukan penjagalan yang tidak secara langsung membunuh lumba-
lumba, sehingga dapat menyiksa hewan-hewan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum 
benar-benar mati. Definisi ini dapat ditemukan di: Save Japan Dolphins, “Frequently Asked 
Questions.” 
13 William Rossiter, “Dolphin Hunts Illegal under International Law,” A Publication of Cetacean 
Society International, winter 2012, Vol. XXI No. 1, Hal. 7-8. 
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Investigation Agency menambahkan bahwa limit penangkapan yang ditentukan oleh 

pemerintahan Jepang semakin besar tiap tahunnya, untuk tahun 2013 mengizinkan 

pembunuhan 16.655 golongan paus kecil.14 Angka ini merepresentasikan pemburuan 

ikan jenis paus terbesar di dunia. Sebuah analisis komprehensif dari data ilmiah 

Environmental Investigation Agency bekerja sama dengan organisasi lingkungan di 

Jepang lainnya15 menggambarkan dengan tegas bahwa tidak ada perhatian dari 

berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab sehubungan dengan 

keberlanjutan dari pemburuan ini.16 Pada kenyataannya, terdapat lebih dari satu 

Organisasi Internasional (OI) bertema lingkungan ternama yang memiliki agen lokal 

di Jepang. Jepang sendiri adalah salah satu negara yang terdaftar sebagai anggota dari 

IWC.  

                                                           
14 EIA, Toxic Catch. 
15 Berdasarkan data dari The Directory of Environmental Organizations and Environmental 
Government Agencies in Japan (2007), organisasi lingkungan dan badan konservasi yang ada di 
Jepang adalah All Life In a Viable Environment (Alive), Animal Refuge Kansai, Asia-Pacific Network 
for Global Change Research (APN), Asia-Pacific Water Forum (APWF), Association Of Japanese 
Geographers (AJG), Blue Planet Prize, Botanical Society of Japan (BSJ), Citizens’ Nuclear 
Information Center (CNIC), Earthwatch Japan, Ecological Society Of Japan (ESJ), Elsa Nature 
Conservancy, Energy Conservation Center, Japan (ECCJ), FOE Japan, Global Environment Centre 
Foundation (GEC), Global Environment Information Centre (GEIC), Globe Japan – Global Legislators 
Organization for a Balanced Environment, Green Action, Greenpeace Japan, Greens Japan, Institute 
for Sustainable Energy Policies (ISEP), International Cetacean Education Research Centre (ICERC–
JAPAN), International Lake Environment Committee Foundation (ILEC), International Ocean Institute 
– Japan, Jane Goodall Institute Japan, Japan Animal Welfare Society, Japan Association for Galapagos 
(JAGA), Japan Committee for IUCN, Japan Environment Association, Japan Environmental Action 
Network (JEAN), Japan Environmental Education Forum, Japan Environmental Lawyers Federation 
(JELF), Japan Solar Energy Society, Japan Tropical Forest Action Network (JATAN), Japan Water 
Forum (JWF), Japan Wetlands Action Network (JAWAN), Japan Wildlife Conservation Society 
(JWCS), Japan Wind Energy Association (JWEA), Japan Youth Ecology League, Japanese National 
Parks System, Natural Parks Foundation (BES), Japanese Society For Preservation Of Birds (JSPB), 
Kushiro Interlational Wetland Centre (KIWC), Mottainai Society, Natural Parks Foundation (BES), 
Nature Conservation Society Of Japan (NACS-J), Ornithological Society Of Japan, Save Japan 
Dolphins Campaign, Traffic East Asia - Japan, University Of Occupational And Environmental Health 
Japan (UOEH), Wild Bird Society Of Japan (WBSJ), Wolrd Wildlife Fund (WWF) Japan. Sumber: 
The Directory of Environmental Organizations and Environmental Government Agencies in Japan, 
“Environmental and Conservation Organizations in Japan,” (2007),  
http://www.earthdirectory.net/japan (diakses 4 Oktober 2014). 
16 EIA, Toxic Catch. 
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Di samping itu, terdapat INGOs lingkungan yang termasuk terbesar dan ternama 

dengan ranah kerja pada isu yang sama seperti World Widelife Fund (WWF), 

Greenpeace, dan International Fund for Animal Welfare (IFAW). Di dalam setiap 

pertemuan IWC, terdapat kesempatan bagi negara bukan anggota, organisasi 

antarpemerintahan, serta organisasi non-pemerintahan untuk terlibat sebagai observer 

dengan syarat dan seleksi tertentu dari IWC. Observer yang mengajukan permohonan 

untuk terlibat dan kemudian terpilih oleh IWC, memiliki hak berbicara selama sesi 

Sidang Pleno dan sesi kelompok sub-komite, sesuai dengan Peraturan Debat 

Komisi.17 Observer mungkin juga diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen 

untuk informasi kepada delegasi dan observer dapat berpartisipasi dalam sesi 

tersebut.18 Namun sampai saat ini belum ada tindakan yang benar-benar dapat 

menghentikan pemburuan lumba-lumba besar-besaran dengan metode tidak 

manusiawi di Taiji baik dari pihak observer maupun IWC sendiri. Padahal 

seharusnya INGOs ini dapat menjadi pengawas sekaligus pendorong agar IWC dapat 

mengambil tindakan. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 International Whaling Commission, “Rules of Procedure and Financial Regulations,” (2014). 
18 International Whaling Commission, “Rules of Procedure and Financial Regulations.” 
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Gambar 1.2 Air Laut di Taiji Berubah Warna Menjadi Merah Darah19 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Teluk Taiji Merupakan Area Terlarang Bagi Publik20 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 1.2 terlihat teluk Taiji tempat pembunuhan dan penangkapan lumba-

lumba dengan cara yang tidak manusiawi terjadi. Gambar ini diambil secara diam-

diam oleh aktivis dalam proses pembuatan film dokumenter The Cove karena Jepang 

memberikan larangan keras untuk warga sekitar dan turis memasuki wilayah teluk 

Taiji sebagaimana yang tampak pada gambar 1.3. pembunuhan dan penangkapan 

                                                           
19 David Sim, Gruesome Dolphin Slaughter at Taiji Cove in Japan. 21 Januari 2014. International 
Business Times, http://www.ibtimes.co.uk/photos-gruesome-dolphin-slaughter-taiji-cove-japan-
1433192 (diakses 16 Maret 2014). 
20 Ric O’Barry’s Dolphin Project, “We Arrive in Taiji,” (2012), http://dolphinproject.org/blog/post/we-
arrive-in-taiji (diakses 4 Oktober 2014). 
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lumba-lumba yang terjadi di teluk tersembunyi dari luar Taiji, tersembunyi dari mata 

publik, namun banyak aktivis telah memasuki daerah untuk mendapatkan video 

pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba dan banyak yang telah ditangkap karena 

nelayan menyulut perkelahian sehingga mereka dapat membuat para aktivis 

ditangkap dan dikeluarkan dari daerah wilayah Taiji sehingga tidak dapat 

melanjutkan upaya-upaya publikasi maupun penghentian kegiatan pemburuan lumba-

lumba di Taiji.21 Air laut di teluk tersebut berubah warna menjadi merah karena 

bercampur dengan darah lumba-lumba yang diburu dalam jumlah besar. Pembunuhan 

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

tahun yang dimulai pada 1 September dan biasanya terus berlanjut sampai Maret 

tahun berikutnya dimana nelayan menggiring seluruh keluarga cetaceans22 kecil 

menuju teluk dangkal dan kemudian membunuh kawanan hewan ini dengan cara 

yang kasar dan tidak manusiawi.23 Para konservasionis Amerika Serikat mengatakan 

beberapa lumba-lumba akan ditahan dalam kurungan penangkaran permanen 

sementara yang lain akan dibunuh untuk diambil dagingnya.24 

                                                           
21 Evan Kish, . “Stop the slaughter of dolphins in Taiji, Japan.” Petition, 2014. 
https://www.change.org/en-CA/petitions/international-whaling-commission-stop-the-slaughter-of-
dolphins-in-taiji-japan> (diakses 17 Maret 2014). 
22 Ordo akuatik, terutama mamalia laut, termasuk ikan paus dan lumba-lumba. 
23 Bulan September sampai Maret merupakan periode migrasi lumba-lumba melintasi Taiji. Sumber: 
Cove Guardians, “Join the Cove Guardians and Help Stop the Senseless Slaughter of Dolphins in Taiji, 
Japan!,” (2014) http://www.seashepherd.org/cove-guardians/ (diakses 17 Maret 2014). 
24 Ekspor lumba-lumba dari Taiji, Jepang, mencakup ke China, Korea, Ukraina, Mesir, Iran, Turki, Uni 
Emirat Arab, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, dan Filipina. Sedangkan Amerika Serikat menolak ekspor 
lumba-lumba hasil perburuan dengan metode drive hunt dari Taiji, Jepang sejak Earth Island 
mengancam untuk menuntut US National Marine Fisheries Service (NMFS) sehubungan dengan 
hukum negara federal AS yang menyatakan bahwa penangkapan hewan laut harus manusiawi. 
Sumber: Save Japan Dolphins, “Frequently Asked Questions.” Hewan hidup dapat dijual antara $ 
8.400 dan $ 98.000, lebih dari 10 kali $ 500 yang diperoleh dari penjualan daging dari lumba-lumba 
tunggal. Data harga berasal dari: Anonim. “Japan's hunts threaten some dolphins and whales with 
extinction, says EIA,” The Guardian (2013) 
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Kazutaka Sangen (walikota Taiji) menyatakan: “Penangkapan lumba-lumba 

adalah salah satu bentuk tradisi nelayan tradisional negara kami dan dijalankan 

dengan tepat sesuai dengan hukum. Lumba-lumba tidak tercakup sebagai hewan 

terlindungi oleh IWC25 dan itu dikendalikan di bawah tanggung jawab masing-

masing negara”. 26 Pemerintah Jepang telah menyatakan kepada IWC dalam 

pertemuan anggotanya bahwa lumba-lumba dibunuh dengan cara yang cepat dan 

manusiawi. Pernyataan ini diterima oleh IWC. Padahal kenyataannya banyak hukum 

yang dilanggar dalam kasus ini. Kekuatan untuk menghentikan drive hunts dan 

menjatuhkan moratorium pada paus kecil sebagaimana yang telah dilakukan pada 

paus besar, terdapat pada United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS)27, World Charter for Nature28, dan International Convention for the 

Regulation of Whaling (ICRW).29 Prinsip-prinsip ke tiga hukum ini yang luas dapat 

dengan mudah meliputi perlindungan paus kecil dan menghentikan pemburuan yang 

membinasakan segala jenis paus. Klaim yang dibuat oleh Pemerintah Jepang kepada 

media dan publik bahwa pemburuan berjalan terhadap lumba-lumba Taiji, yang 
                                                                                                                                                                      
http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/31/japan-hunts-dolphins-whales-extinction 
(diakses 17 Maret 2014). 
25 Jepang merupakan salah satu anggota IWC yang tidak setuju bahwa IWC juga harus melindungi 
small cetaceans. Padahal, keberadaan sub-committee IWC untuk small cetaceans juga menjadi bukti 
IWC sesungguhnya memiliki kompetensi untuk melindungi lumba-lumba. Sumber: International 
Whaling Commission, “Whales and Ship Strikes: A Problem for Both Whales and Vessels.” 
26 Yoko Wakatsuki dan Madison Park, “Japan officials defend dolphin hunting at Taiji Cove,” CNN, 
20 Januari 2014, http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/asia/japan-dolphin-hunt/ (diakses pada 16 
Maret 2014). 
27 Di dalam artikel 192 dan 204 terdapat pernyataan UNCLOS yang memperlihatkan kewajiban 
melindungi mamalia laut. Sumber: United Nations Convention on Law of The Sea (UCLOS), 1982. 
Jamaica: United Nations. 
28 Di dalam World Charter for Nature tertuliskan “harmful activities should cease and Nature should be 
respected”. Sumber: World Charter for Nature, 1982. United Nations. 
29 Jackie Randazzo, “Japan’s Small Cetacean Hunt: Problems and Solutions,” (Undergraduate Thesis, 
Indiana University, 2009), 
www.indiana.edu/~spea/prospective_students/undergrad/honors_program/archived_theses_ane.shtml 
(diakses 20 Maret 2014). 
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diungkapkan kepada dunia dalam film dokumenter The Cove pemenang Academy 

Award, adalah bagian dari "budaya tradisional" Jepang merupakan sebuah klaim yang 

dapat dikatakan keliru.30 Bahkan sebagian besar masyarakat Jepang merasa tidak 

penah tahu dan tidak pernah melakukan konsumsi daging lumba-lumba31 ketika 

ditanyakan mengenai budaya mengkonsumsi32 daging lumba-lumba.33 

Para aktivis mencatat bahwa musim dingin ini pembunuhan dan penangkapan 

lumba-lumba di Taiji adalah salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun.34 Sejalan 

dengan IWC, sejumlah organisasi internasional lingkungan yang berada di Jepang 

juga masih belum menunjukkan tindakan yang signifikan untuk menghentikan 

pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba yang tidak manusiawi ini. Salah satu 

dari organisasi yang diharapkan dapat bergerak dalam hal ini adalah Greenpeace35. 

                                                           
30 Mark J. Palmer, “Taiji Dolphin Drive Hunt is Not A Tradition,” (2014), 
http://dolphinproject.org/blog/post/taiji-dolphin-drive-hunt-is-not-a-tradition (diakses 16 Maret 2014). 
31 Sebuah fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah daging lumba-lumba terkontaminasi dengan 
merkuri tingkat berbahaya dan disebar ke berbagai daerah dengan cantuman label sebagai jenis ikan 
lainnya sehingga dapat dijual. Kandungan merkuri yang tinggi berbahaya karena dapat menyebabkan 
kerusakan otak permanen pada anak-anak dan menyebabkan cacat lahir pada wanita hamil. Sumber: 
Anonim, “The Dangers of Mercury to Our Health,” Medical News Today, 2014, 
http://www.medicalnewstoday.com (diakses tanggal: 14 Mei 2014).  
32 Terlihat pula dalam film dokumenter The Cove bahwa daging juga diberikan pemerintah kepada 
anak sekolah sebagai makan siang untuk siswa dengan tingkat merkuri cukup tinggi terkandung di 
dalam ikan tersebut. Konsumen di Jepang tidak mengetahui bahwa mereka memakan lumba-lumba dan 
pesut -- yang dipasarkan sebagai daging ikan paus - yang mengandung merkuri dan kontaminan 
lainnya berbahaya tingkat tinggi, menurut penelitian baru oleh ahli biologi Universitas Harvard. 
Sumber: Anonim. “Japanese Eating Highly Contaminated, Illicit Dolphin Meat, Biologist Says,” Los 
Angeles Times, 2014, http://articles.latimes.com/1999/oct/30/news/mn-27832 (diakses 4 Oktober 
2014). 
33 Wawancara dilakukan oleh gerakan-gerakan sosial yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter 
“The Cove”. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada: The Cove. DVD. Clark, Jim, Mark Monroe, 
Paula DuPré Pesmen, Fisher Stevens, Louie Psihoyos, Richard O’Barry, Joe Chisholm, et al. (2009; 
Santa Monica, Calif: Lions Gate Entertainment). 
34 Frank, Joshua. “Taiji - Japan's Dolphin Slaughter Continues,” The Ecologist, 2014, 
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2255121/taiji_japans_dolphin_slaughter_continues.h
tml (diakses pada 17 Maret 2014). 
35 Di New Zealand, Greenpeace mengadakan kampanye untuk penyelamatan lumba-lumba dari 
kepunahan. Hal ini dapat dilihat pada: Greenpeace NZ, “Act Now to Save the Maui’s Dolphin from 
Extinction,” http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/high/take-action-online/Save-Mauis-dolphin/ 
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Greenpeace memiliki kantor cabang di Jepang sejak tahun 1989 dan telah berhasil 

mengangkat isu-isu perburuan paus menjadi suatu perdebatan di Jepang.36 

Sayangnya, pergerakan Greenpeace yang tegas mengenai kasus pembunuhan dan 

penangkapan lumba-lumba di Taiji tidak dapat ditemukan. Mereka memiliki kantor 

dan staf di Jepang tetapi tidak ada satupun anggota Greenpeace yang telah pergi ke 

teluk di Taiji.37 Pertanyaan seputar posisi Greenpeace dalam kasus pembunuhan dan 

penangkapan lumba-lumba di Taiji kemudian semakin marak. Beberapa kali 

Greenpeace mencoba menjawab melalui e-mail dan bagian komentar di website 

resminya menunjukkan keprihatinan pada kasus di Taiji namun terkesan mencoba 

mengalihkan pada kegiatan Greenpeace pada kasus lain sebagai berikut; 

 

We share your concern over the plight of dolphins in Japan. 

Unfortunately, we do not have the resources available to campaign on 

all environmental and wildlife issues, so we have to focus on a set 

number of specific campaigns. We are pushing for a system of world-

wide marine reserves that would set aside 40% of the world's oceans for 

all marine life, including whales, dolphins, fish, and other sea animals.38 

 

                                                                                                                                                                      
(diakses 10 Mei 2014). Greenpeace juga sering melakukan aksi langsung untuk melindungi paus dari 
praktik pemburuan yang dianggap tidak manusiawi mulai dari wilayah Islandia sampai Antartik. 
Sumber: Greenpeace, “Paul Watson, Sea Sheperd, and Greenpeace: Some Facts,” (2008), 
http://www.greenpeace.org/usa/en/news-and-blogs/news/paul-watson-sea-shepherd-and/ (diakses 25 
September 2014). 
36 Greenpeace, “Paul Watson, Sea Sheperd, and Greenpeace: Some Facts.” 
37 Paul Watson, “Where is Greenpeace?,” (2010), http://www.seashepherd.org/commentary-and-
editorials/2010/12/09/where-is-greenpeace-43 (diakses 17 Maret 2014). 
38 Kata-kata ini merupakan balasan email dari info@wdc.greenpeace.org kepada salah satu pertanyaan 
terkait Taiji. Sumber: Greenpeace Supporter Care, e-mail to Tamara Lightner, 14 September, 2012 
9:21:26 AM, http://taijidolphins.blogspot.com/2012_09_01_archive.html. 
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Sedangkan WWF39 masih belum bertindak dengan alasan tidak ada bukti yang 

cukup.40 Pada artikel website resmi organisasi Sea Sheperd tahun 2009 tepatnya yang 

ditulis setelah pertemuan ke-61 IWC dinyatakan bahwa hanya dua kelompok secara 

terbuka menentang pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba tahun itu di jalan-

jalan Funchal, Madeira, Portugal41 yakni anggota Sea Shepherd dan Surfers for 

Cetaceans.42 Tidak ada tanda Greenpeace, IFAW43, atau WWF ataupun seseorang 

yang menggunakan baju bertulisan salah satu dari organisasi tersebut juga tidak dapat 

terlihat. Suatu keganjilan lainnya adalah bahwa WWF mulai aktif untuk 

memperjuangkan kasus perlindungan lumba-lumba dan paus di pertemuan IWC yang 

ke 65 setelah semakin banyak tekanan internasional yang mempertanyakan posisi 

                                                           
39 Menjadi pertanyaan besar bahwa WWF tidak tegas pada kasus lumba-lumba Taiji sedangkan WWF 
memperlihatkan perhatian yang besar pada lumba-lumba Sungai Indus di Pakistan. Keterangan lebih 
lanjut dapat di baca di : World Wildlife Fund (WWF), “Indus River Dolphin,” (2014), 
http://worldwildlife.org/species/indus-river-dolphin (diakses 10 Mei 2014). 
40Keraguan WWF tercermin dari pernyataan WWF dalam website resminya yakni; “WWF believes 
that, as the hunt is not necessary for subsistence or cultural reasons, and as management of the hunt 
has not been transparent – at present we do not have evidence that the hunt is part of a wildlife 
management scheme, including population assessment and management, quota designation based on 
science, and adaptive management – it would seem that a switch in Taiji from dolphin hunting to 
dolphin and whale watching would be a positive move” Lebih lanjut dapat dilihat dalam: WWF, “What 
is WWF’s position on dolphin hunts?,” (2010), 
http://www.wwf.org.uk/wwf_articles.cfm?unewsid=4098 (diakses 17 Maret 2014). Kemudian 
pernyataan ini direvisi pada tanggal 1 September 2014 oleh WWF yang menyatakan keaktifan WWF 
dalam pertemuan ke-65 IWC yang dilaksanakan September 2014. 
41 Tempat dilaksanakannya pertemuan tahunan IWC yang ke-61 tahun 2009 
42 Paul Watson, “For the Whales We Weep Before Forever We Sleep,” 2009, 
http://www.seashepherd.org/commentary-and-editorials/2009/06/29/for-the-whales-we-weep-before-
forever-we-sleep-148 (diakses 17 Maret 2014).  
43 IFAW memiliki tim penyelamat hewan mamalia yang disebut IFAW’s Marine Mammal Rescue and 
Research team (MMRR). Pada kasus-kasus lain, IFAW memiliki pergerakan yang tegas terhadap 
perlindungan lumba-lumba. Hal ini terlihat jelas pada saat penulis memasukkan kata kunci “IFAW 
dolphin rescue” dalam Google Search, terdapat banyak kasus penyelamatan lumba-lumba yang 
dilakukan oleh IFAW salah satunya di Solomon Island. Namun kasus lumba-lumba di Taiji tidak 
termasuk diantaranya. Keterangan lebih lanjut mengenai MMRR dapat dilihat pada: International Fund 
for Animal Welfare (IFAW), “Marine Mammal Rescue and Research,” (2013), 
http://www.ifaw.org/united-states/our-work/animal-rescue/marine-mammal-rescue-and-research 
(diakses 10 Mei 2014). 
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WWF dalam kasus pemburuan lumba-lumba Taiji.44 Keberadaan para delegasi dari 

beberapa INGOs lingkungan ini seakan-akan hanya formalitas dan tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada. INGOs ini bahkan tidak menunjukkan usaha 

sebagai observer dalam mendorong IWC (sebagai organisasi yang memiliki dasar 

legitimasi kuat melalui ICRW) untuk bergerak menghentikan pembunuhan dan 

penangkapan lumba-lumba yang tidak manusiawi di Taiji sedangkan untuk kasus-

kasus yang berkaitan dengan paus besar selalu ada dorongan yang lebih besar. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Mengapa IWC tidak berjalan sesuai mandatnya ketika menghadapi Jepang dalam 

kasus perlakuan lumba-lumba di Taiji? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh Jepang pada keputusan-

keputusan yang diambil oleh IWC, dalam hal ini mengenai perlakuan terhadap 

lumba-lumba di Taiji, Jepang; (2) melakukan analisis tentang apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang terhadap masalah perlindungan lumba-

lumba; (4) melakukan analisis pengaruh Jepang terhadap organisasi IWC, peran 

Jepang dalam IWC, serta melakukan analisis hubungan antara Jepang dan IWC 

terkait pengaruh Jepang dalam sistem voting dan desain organisasi IWC dalam hal 

perlakuan terhadap lumba-lumba di Taiji, Jepang. 

                                                           
44

 WWF, “What is WWF’s position on dolphin hunts?,” 1 September 2014, 
http://www.wwf.org.uk/wwf_articles.cfm?unewsid=4098 (diakses 4 Oktober 2014). 
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I.4. Kerangka Teori 

Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian teori dengan tujuan untuk 

menemukan acuan yang berhubungan dengan objek penelitian agar mencapai 

penelitian yang relevan dan suatu legitimasi konseptual. Di dalam kajian teori ini 

penulis membahas beberapa hal yang diperlukan yakni; kajian teoritis dan konseptual 

mengenai Organisasi Internasional (OI) dan hubungan timbal-baliknya dengan 

negara, kajian teoritis mengenai fungsi, sifat dan perilaku OI terutama IWC sebagai 

Inter-Governmental Organization (IGO) terkait kelebihan dan kelemannya, dan 

terakhir adalah pemaparan kerangka pemikiran penulis mengenai IWC sebagai IGO 

di dalam kasus pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba Taiji yang tidak dapat 

menjalankan mandatnya terhadap Jepang. 

OI – entitas antar pemerintah yang didirikan dengan sebuah perjanjian, biasanya 

terdiri dari sekretariat permanen, sidang-sidang pleno yang melibatkan seluruh negara 

anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi yang lebih terbatas – merupakan 

fenomena abad ke dua puluh yang memiliki sedikit persamaan dengan bentuk 

kooperasi terinstitusionalisasi sebelumnya termasuk dengan yang telah ada pada masa 

kuno.45 Lebih spesifik lagi, Yearbook of International Organization menjelaskan 

bahwa IGO didasari oleh instrument formal perjanjian diantara pemerintah negara-

bangsa; meliputi 3 atau lebih negara-bangsa sebagai pihak yang terlibat dalam 

                                                           
45 Jose E. Alvarez, “International Organizations: Then and Now,” The American Journal of 
International Law, Vol.100, No.2 (April, 2006), http://jstor.org/stable/3651150. Hal. 324 
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perjanjian; memiliki sekretariat tetap melakukan suatu yang sedang berlangsung.46 

IWC adalah IGO. IGO pada proses kerjanya lebih dominan melakukan kegiatan pada 

tingkat konsensus daripada teknis. Konsensus sebagai decision making procedure 

mulai populer tahun 1970 sebagai hasil dari bertambahnya jumlah negara yang 

terlibat aktif dalam politik internasional secara mandiri.47 Ide utama dari prinsip 

konsensus adalah untuk menyediakan representasi dan kekuatan voting yang setara 

untuk seluruh negara yang berpartisipasi di dalam OI dengan mengambil keputusan 

melalui konsensus.48 Namun hal ini bukan berarti konsensus selalu dapat 

menghasilkan kebijakan atau perjanjian yang benar-benar netral. Crawford & Lenway 

berargumen bahwa pengaruh negara – negara hegemon yang mendominasi negara 

subordinat juga memiliki efek terhadap tingkat kepatuhan terhadap suatu perjanjian 

yang dalam hal ini juga mempengaruhi hasil konsensus.49 Kerjasama terjamin ketika 

hegemon mengontrol berbagai sumber daya dimana negara-negara lainnya juga 

tergantung, dan dapat menawarkan atau menahan mereka dalam pertukaran untuk 

mematuhi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan negara hegemon.  

Maka di dalam kasus ini, IGO memerlukan pengontrol. Fungsi ini banyak 

dilakukan oleh NGO. Meski terkadang sifat kontrolnya adalah berbeda-beda, 

pertimbangan dari NGO penting bagi IGO. NGO bergerak secara teknis dan penting 

                                                           
46 UIA, “The Yearbook of International Organization 2001/2002” dalam Burall, Simon dan Caroline 
Neligan. t.t. The Accountability of International Organization, (Germany: Global Public Policy 
Institute). 
47 S. Movsisyan, “Decision Making by Consensus in International Organization as Form of 
Negotiation,” 21st Century Information and Analytical Journal, No. 1 (3), 2008, 
http://www.noravank.am/upload/pdf/337_en.pdf (diakses 23 Oktober 2014). 
48 S. Movsisyan, “Decision Making by Consensus in International Organization as Form of 
Negotiation.” 
49 Beverly Crawford dan Stefanie Lenway, “Decision Modes and International Regime Change: 
Western Collaboration on East West Trade,” dalam World Politics, vol. 37, no. 3 (1985), hal. 375-402. 
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untuk mempertegas situasi dan seharusnya menjadi pengontrol IGO dalam 

kontroversi perlindungan lumba-lumba yang terjadi di Taiji, Jepang. Namun perlu 

diingat bahwa NGO maupun INGOs ada pada tingkat yang lebih rendah dari 

organisasi internasional sebagaimana yang dinyatakan oleh Koremenos et al bahwa di 

tingkatan yang lebih rendah organisasi internasional bisa dibentuk oleh  kelompok 

kepentingan dan korporasi.50  

OI di sini didefinisikan sebagai penataan eksplisit, yang dinegosiasikan diantara 

aktor-aktor internasional, yang menentukan, melarang, dan atau mengesahkan suatu 

tindakan/perilaku.51 Peran organisasi-organisasi internasional ini dapat diperdebatkan 

apakah institusi internasional harus diperlakukan sebagai aktor dengan hak mereka 

sendiri daripada sebagai epiphenomenal (posisi realis), sebagai arena sederhana yang 

di dalamnya terdapat negara-negara yang berinteraksi (posisi neoliberal klasik), atau 

sebagai konteks sosial yang membentuk kepentingan negara (posisi khas 

konstruktivis).52 Perspektif realis pesimis terhadap upaya kerjasama antar negara 

melalui OI. Pendekatan realis yang menekankan asumsi bahwa setiap negara yang 

melakukan hubungan internasional tentu mengedepankan pencapaian kepentingan 

nasionalnya sehingga kepatuhan pada OI hanya berupa upaya pencapaian 

kepentingan.53 Posisi neoliberal melihat bahwa sifat kooperatif yang ada di dalam 

organisasi internasional mampu menciptakan beberapa tujuan bersama bagi negara 
                                                           
50 Koremenos et al. “The Rational Design of International Institution,” International Organization, 
Vol.55, No.4 (Autumn, 2001), http://jstor.org/stable/3078615 Hal.762 
51 Koremenos et al. “The Rational Design of International Institution,” Hal. 762 
52 Yoram Z. Haftel dan Alexander Thompson, “The Independence of International Organizations: 
Concept and Applications”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 50, No. 2 (Apr., 2006), 
http://www.jstor.org/stable/27638486 Hal.254 

53 Beth A. Simmons,“Compliance with International Agreement,” Political Science, (1998). 
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anggota yang di antaranya adalah mampu mencapai kepentingan-kepentingan 

kolektif, mampu berkolaborasi dengan mengurangi kecurigaan satu sama lain negara 

melalui penyediaan informasi, memecahkan masalah yang terkoodinasi, dan masih 

banyak yang lainnya.54 Sedangkan bagi perspektif konstrutivis, OI ada bukan semata-

mata dikarenakan adanya kepentingan negara maupun demi kerjasama melainkan 

dikarenakan oleh adanya konstruksi sosial. Konstruktivis melihat OI masih dapat 

menjadi pedoman pembentukan kebijakan-kebijakan negara. OI mampu memberikan 

gambaran untuk negara-negara yang ada dalam memahami prosedur pengambilan 

keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut seakan berpengaruh 

terhadap cara pandang sebuah negara untuk lebih memikirkan cost and benefit dari 

tindakan yang diambil.55 

Penulis berusaha mengkaji IWC melalui perspektif neorealisme. Pandangan 

neorealisme yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz ini memiliki perbedaan dengan 

pandangan realisme yang menitikberatkan kedaulatan negara sebagai pusat dari 

tindakan negara dalam kondisi dunia yang anarkis. Neorealisme menjelaskan bahwa 

penting bagi suatu negara mengikuti institusi sebagai upaya penjagaan keamanan 

negara. Bahwa power dan interaction merupakan hal yang harus dipertimbangkan 

negara dalam sebuah struktur internasional. Neorealisme menjelaskan bahwa 

distribusi kekuatan dan kepentingan negara akan mempengaruhi perilaku negara.56  

                                                           
54 Kenneth W. Abbott and Duncan Snnidal, “Why State Act Through Formal International 
Organizations,” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 42, No. 1 (Feb., 1998). Hal. 6. 
55 Kenneth W. Abbott and Duncan Snnidal, “Why State Act Through Formal International 
Organizations,” Hal. 566 
56 Tim Dunne dan Brian C. Schimdt, “Realism,” (2005), dalam John Baylis and Steve Smith The 
Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition). New 
York: Oxford University Press. Hal. 162-181 
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Sebagian besar OI merupakan bentukan negara dan cenderung dikendalikan oleh 

kepentingan negara. Oran R. Young menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis 

tatanan institusi internasional dan salah satunya yang memperlihatkan adanya 

pengaruh kekuatan negara adalah imposed orders.57 Imposed orders merupakan tipe 

rezim yang berjalan dibawah pimpinan sebuah atau sejumlah negara dominan. 

Menurut Young, ada 2 jenis imposed orders yang berkembang saat ini yakni; (1) 

Overt hegemony dikatakan terjadi jika aktor dominan tersebut secara terbuka dan 

eksplisit mengartikulasikan aransemen kebijakan institusionalnya dan memaksa aktor 

lainnya untuk menyepakati sejumlah aturan tersebut, (2) De facto imposition 

merupakan suatu rezim dimana aktor dominan mempromosikan suatu kebijakan 

institusional kepada aktor-aktor lain melalui ragam macam persuasi, mulai dari 

penggunaan leadership skill sampai dengan manipulasi insentif.58 Peran OI (dalam 

hal ini yang dimaksud adalah IGO) lebih bersifat agen daripada prinsipal di politik 

internasional.59 

Dilihat dari sisi realis, terdapat pandangan bahwa "negara memiliki kekuasaan 

tertinggi dalam negeri dan saling ketergantungan internasional".60 Sejalan dengan 

realis, perspektif neorealis mengakui bahwa negara memang memiliki peran yang 

paling berpengaruh dalam hubungan internasional. Di sini berarti OI tidak bisa secara 

mutlak memasuki ranah domestik suatu negara. Menurut Barkin, semakin banyak 

                                                           
57 Young menjelaskan terdapat 3 tatanan institusi internasional yakni; Spontaneous Order, Negotiated 
Order, dan Imposed Order. Sumber: Oran R. Young, “Regime Dynamics: The Rise and Fall of 
International Regimes,” International Organization, Vol. 36, No. 2, International Regimes (Spring, 
1982), Hal. 277- 97, http://www.jstor.org/stable/2706523 
58 Oran R. Young, “Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes.” 
59 Oran R. Young, “Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes.” 
60 Tim Dunne dan Brian C. Schimdt, “Realism,” Hal. 180 
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otonomi yang dimiliki sebuah organisasi internasional, maka akan semakin banyak 

aktor-aktor non-negara seperti NGOs yang berpartisipasi dalam pembentukan 

kebijakan-kebijakan.61 Begitu juga sebaliknya, semakin tidak otonom maka peran-

peran NGO menjadi minim dan semakin susah untuk mempengaruhi kebijakan 

domestik. Kebijakan domestik sepenuhnya dirancang, dirumuskan, dan 

diimplementasikan oleh negara. Sarooshi menjelaskan bahwa cara utama negara 

mengkonversikan kedaulatannya dalam organisasi internasional adalah dengan 

membentuk dan menyepakati sebuah perjanjian internasional, dimana pihak-pihak 

terkait meregulasikan ikatan tersebut sebagai konversi kekuatan mereka ke dalam 

organisasi.62 Melalui perjanjian internasional yang melandasi OI tersebutlah OI dan 

negara dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Namun terkadang negara masih dapat 

mencari celah untuk tidak mematuhi perjanjian internasional. Celah-celah tersebut 

dapat ditemukan karena terjadi; (1) ambiguitas dan ketidakjelasan penyampaian 

perjanjian; (2) adanya batasan kapasitas negara untuk bertindak; dan (3) adanya 

dimensi temporal akibat adanya perubahan sosial ekonomi yang berakibat pada tidak 

tepatnya penggunaan perjanjian.63 Ambiguitas dapat terjadi karena permasalahan 

bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional. Perlu ada konseptualisasi 

yang jelas di dalam perjanjian internasional. Selain penggunaan bahasa, kompleksitas 

aturan dan perubahan kondisi menyebabkan berbagai interpretasi mengenai peraturan 
                                                           
61 Samuel J. Barkin, “Sovereignty and Globalization,” dalam International Organization: Theories and 
Institutions, (Palgrave Macmillan, 2006). 
62 Dan Sarooshi, “Some Preliminary Remarks on The Conferral by States of Powers on International 
Organizations,” (2003), dalam Jean Monnet Working Paper 4/03. The Jean Monnet Program, 
http://centers.law.nyu.edu-/jeanmonnet/archive/papers/03/030401.pdf Hal. 5 

63 Abraham Chayes & Antonia Handler Chayes. “On compliance,” (1993), International Organization, 
vol. 47, no. 2, Hal. 175-205. (hal 188). 
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tertentu muncul.64 Maka dari itu, OI perlu menjalankan fungsinya dengan baik untuk 

mempertahankan kepatuhan negara pada perjanjian yang telah disepakati. 3 faktor ini 

dapat dilihat menjadi permasalahan dalam IWC. 

Berkaitan dengan peran negara yang kuat di tingkat internasional, maka untuk 

analisis lebih dalam mengenai peran negara terhadap OI di kasus ini maka perlu 

melihat politik domestik dalam negara yang bersangkutan. Teori Quadruple Helix 

biasanya digunakan untuk memperlihatkan adanya inovasi, revolusi atau perubahan 

dalam kondisi politik domestik suatu negara dikarenakan adanya hubungan yang 

saling mempengaruhi diantara 4 Helix dalam negara yakni universitas (institusi 

sumber pengetahuan), pemerintah domestik, industri dan masyarakat. Teori 

Quadruple Helix menjadi perpanjangan dari teori Triple Helix dengan menambahkan 

elemen masyarakat di dalam analisis keadaan domestik suatu negara. Peran 

masyarakat menjadi penting sebagai sumber inovasi di dalam politik donestik negara. 

Melalui teori Quadruple Helix dapat dianalisis kondisi politik domestik Jepang yang 

kemudian berpengaruh pada politik luar negeri Jepang terhadap IWC.65 Ke-empat 

helix harus dapat bekerja dengan seimbang agar dapat membentuk keadaan yang 

inovatif dalam kondisi domestik negara. Ketika salah satu helix terlalu dominan 

dibandingkan helix lainnya, atau bahkan terdapat kelumpuhan beberapa helix keadaan 

domestik cenderung sulit menemukan hal-hal inovatif. Inovasi lokal ini penting untuk 

membentuk ide-ide penyelesaian permasalahan yang diambil sebagai kebijakan 

                                                           
64

 Oran R. Young, “Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes.” 
65 Sri Rahayu, “The Quadruple Helix Model (Universities, Academic, Entreprises, Government,and 
Community) Sebagai Model Ideal untuk Sistem Inovasi Lokal Efektif terkait Penanggulanan 
Kemiskinan Di Negara Berkembang,” Pusat Penelitian Perkembangan Iptek- LIPI, (2013), 
www.pappiptek.lipi.go.id (diakses 27 Oktober 2014). 
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negara sehingga nantinya juga dapat tersalurkan pada politik luar negeri suatu negara. 

Maka, refleksi yang dihasilkan oleh interaksi 4 helix ini dapat mempengaruhi pula 

tindakan negara pada OI. 

OI pada dasarnya memiliki 3 fungsi yakni; (1) sentralistik, (2) independen, (3) 

perwakilan dan enforcer (penegak undang-undang).66 Fungsi sentralistik 

memperlihatkan bahwa OI menjadi pendukung interaksi antar negara sehingga dapat 

berpengaruh pada kapabilitas, pemahaman dan kepentingan negara. Maka, fungsi 

sentralistik juga berarti OI dapat menjadi sarana penyeragaman prosedur dan 

perpanjangan legislatif negara. Sedangkan fungsi independen menekankan pada sifat 

netral dari OI berdasarkan kemampuan OI menyediakan informasi yang netral 

sehingga dapat menjadi mediator negara untuk menengahi konflik ataupun untuk 

mengalokasikan keputusan. Aktivitas yang sekiranya tidak memungkinkan dilakukan 

state to state menjadi mungkin ketika diambil alih oleh OI. Kemudian fungsi 

perwakilan dan enforcer berarti OI menciptakan dan mengimplementasikan nilai-nilai 

komunitas dan norma yang selanjutnya dibawah ke ranah internasional agar didapat 

komitmen secara internasional serta memastikan adanya compliance (kepatuhan) 

terhadap norma internasional tersebut. Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi ini, 

tentunya OI harus benar-benar memiliki sumber daya informasi yang cukup, 

legitimasi dari anggotanya dan juga desain yang sesuai. Di dalam IGO misalnya, 

prinsip pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang netral. Agar netralitas ini 

terjaga, maka sumber-sumber informasi IGO harus lengkap dari berbagai sudut 

                                                           
66 Citra Hennida, (2014), Organisasi Internasional  (SOH304):  Pendekatan Institutionalist dalam 
Memahami OI (week 4) FISIP Universitas Airlangga, A-314 on 26 September 2014. Tersedia dalam: 
Powerpoint Presentation (diakses tanggal 05/10/14). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IMPLEMENTASI MANDAT INTERNATIONAL ... MERRYN ESTER AUGINA



22 

 

pandang dan terpercaya. Tetapi di dalam IGO terdapat suatu kelemahan mendasar 

yakni kecenderungan bahwa negara-bangsa yang kuat mampu untuk 

mengimplementasikan perjanjian internasional pada level sub-nasional.67 Bahkan 

Kern & Löffelsend menjelaskan bahwa untuk memecahkan permasalahan 

lingkungan, IGO tergantung pada kapasitas nasional untuk mempengaruhi perubahan 

di tingkat sub-nasional.68 Hal ini juga menjadi salah satu indikasi persoalan dalam 

IWC yakni sumber daya IWC baik informasi ilmiah dan finansial yang sangat 

tergantung pada anggotanya. 

Sifat organisasi dalam pembuatan kebijakannya juga memiliki ketergantungan 

dengan dasar pembentukannya. Penelitian ini memperhatikan pada identifikasi secara 

teoritis sebagai aspek penting dari kerjasama dan yang bervariasi dalam cara-cara 

dapat diukur daripada desain kelembagaannya. Koremenos et al menjelaskan bahwa 

terdapat 5 dimensi kunci yang dapat menyebabkan variasi dari bentuk atau sifat 

organisasi internasional yakni; (1) Peraturan keanggotaan (membership), (2) Ruang 

lingkup isu yang diliputi (scope), (3) Sentralisasi tugas (centralization), (4) Peraturan 

untuk mengontrol institusi (control), (5) Fleksibilitas perencanaan (flexibility).69 

Terkadang organisasi internasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

                                                           
67 Kristine Kern dan Tina Löffelsend, “Governance Beyond the Nation-State: Transnationalization and 
Europeanization of the Baltic Sea Region,” Local Environment, (2004), 9 (5), 2004, Hal. 451-467. 
68

 Kristine Kern dan Tina Löffelsend, “Governance Beyond the Nation-State: Transnationalization and 
Europeanization of the Baltic Sea Region.” 
69 Koremenos et al. “The Rational Design of International Institution,” hal. 763. Keterangan: Pada 
dasarnya Koremenos menjelaskan 5 elemen ini sebagai suatu celah kekurangan organisasi yang 
memungkinkan untuk terjadinya perubahan bentuk dari organisasi itu sendiri. Namun dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan pendekatan koremenos untuk melihat bagaimana sifat organisasi dapat 
dipengaruhi oleh hal-hal tertentu sehingga mempengaruhi tindakannya kedepan. 
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dikarenakan adanya pengaruh dari elemen-elemen ini.70 Institusi memiliki pengaruh 

yang minimal pada  perilaku negara, dan dengan demikian memegang sedikit harapan 

untuk mempromosikan stabilitas dalam dunia setelah Perang Dingin.71 Singkatnya, 

sebagaimana pandangan Mersheimer bahwa organisasi internasional tidak dapat 

memenuhi begitu banyak harapan yang tertanamkan di dalam mereka. 

Bowwet dan Hay (2009), Environmental Investigation Agency (2013), Galles et 

al (2007), Sakae Hemmi (2011), Kasuya (2006), Kawashima (2013), William 

Rossiter (t.t), Schreurs (1996), memperlihatkan beberapa indikator permasalahan 

yang bisa menyebabkan IWC dan organisasi internasional lingkungan yang memiliki 

agen lokal di Jepang tidak melakukan tindakan yang berarti atau dalam hal ini tidak 

berjalan sesuai dengan mandatnya. Pertama, persoalan orientasi kekuatan di dalam 

organisasi yang berhubungan dengan membership, centralization dan control dan 

juga sistem pengambilan keputusan di dalam organisasi. IWC beranggotakan negara-

negara yang berdaulat sehingga memiliki keterbatasan untuk banyak terlibat secara 

langsung di wilayah negara sehingga persoalan-persoalan lebih sering diselesaikan 

dalam konsensus. Pencarian konsensus dalam organisasi internasional dapat menjadi 

                                                           
70 Pertama, organisasi tergantung pada keanggotaan, hal ini meliputi pertanyaan mengenai siapa yang 
termasuk di dalam organisasi tersebut. Kedua, mengenai ruang lingkup, terkadang ruang lingkup tidak 
terbuka untuk mendesain pilihan karena kesadaran teknologikal atau persepsi bersama. Ketiga,  
sentralisasi kontroversial baik secara politik dan konseptual, karena sangat menyentuh kedaulatan 
negara secara langsung. Keempat, kontrol suatu organisasi ditentukan oleh beberapa faktor meliputi 
peraturan untuk memilih petinggi kuncinya dan bagaimana institusi itu didanai. Kelima, organisasi 
memerlukan fleksibilitas yang tinggi dikarenakan adanya kemungkinan munculnya hal-hal baru yang 
terkait dengan problematika antar negara, isu-isu organisasi dan sebagainya. Lebih jelasnya dapat di 
baca dalam : Koremenos et al. “The Rational Design of International Institution.” 
71 John J. Mearsheimer, “The Fals Promise of International Institutions,” The Tragedy of Great Power 
Politics, (New York: Norton, 2002), Hal. 7. 
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sulit dipahami, terutama ketika isu membagi koalisi penting dari negara.72 Di dalam 

IWC juga terdapat sistem voting yang kemudian hasilnya sering memenangkan 

Jepang dengan menciptakan status-quo di dalam bidang perburuan paus.73 Kenyataan 

ini dapat memunculkan indikasi bahwa tatanan institusi dalam IWC sejalan dengan 

penjelasan Young mengenai tatanan institusi De facto imposition. Jepang 

memanfaatkan hal-hal insentif seperti bantuan luar negeri untuk mendapatkan 

kepentingannya dalam institusi. Norma-norma global dapat dimediasi oleh struktur 

domestik, atau seperti yang ditemukan oleh Acharya, yakni; berdasarkan kemampuan 

aktor lokal untuk merekonstruksi norma-norma internasional agar sesuai dengan 

norma-norma lokal atau untuk memperkuat kepercayaan atau institusi lokal.74 

Kedua, persoalan isu dari organisasi tersebut yang kurang tepat sasaran terkait 

permasalahan di tingkat birokrasi yang terhubung dengan elemen scope dan 

flexibility. Di dalam IGO, legitimasi organisasi mengandalkan pada konversi power 

yang dilakukan oleh negara melalui ratifikasi perjanjian. Hal ini akan menentukan 

ruang lingkup (scope) dalam organisasi. IWC lebih fokus pada perlindungan paus 

besar karena definisi kata paus yang tidak rinci dalam ICRW. Ambiguitas di dalam 

perjanjian dapat mempengaruhi compliance negara pada organisasi yang merupakan 
                                                           
72 Autumn Lockwood Payton, “Building a Consensus (Rule) for International Organizations,” (Paper, 
European University Institute, 2010), http://wp.peio.me/wp-
content/uploads/2014/04/Conf4_Lockwood-Payton-01.10.2010.pdf (diakses 23 Oktober 2014). 
73 Jepang memiliki program bantuan luar negeri yang bernama Overseas Development Assistance 
(ODA). Bantuan ini diindikasikan dimanfaatkan Jepang untuk membeli voting negara-negara anggota 
IWC diantaranya adalah 6 negara Karibia Timur, (Antigua dan Barbuda, Dominika, Grenada, St Lucia, 
St Vincent dan Grenadines, St Kitts dan Nevis), Guinea, Panama dan Morocco. Sumber: IFAW, 
“Japan’s Vote Consolidation Operation,” http://www.ifaw.org/sites/default/files/3MF_Report-
Japan_IWC_Vote_Consolidation.pdf (diakses 25 September 2014). 
74 Amitav Acharya, 2004. dalam Steven Bernstein & Benjamin Cashore. “Complex Global 
Governance and Domestic Policies: Four Pathways of Influence,” International Affairs 88: 3 (2012) 
585–604 (hal 592) 
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bagian dari permasalahan scope organisasi. IWC mengalami kesulitan karena sebagai 

IGO sifatnya cenderung tidak fleksibel dan terikat pada perjanjian yang 

mendasarinya. Hal ini juga berhubungan dengan teori kepatuhan negara terhadap 

perjanjian internasional yang dinyatakan oleh Chayes yang menunjukkan ambiguitas 

dapat menjadi permasalahan. 
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Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan skema kerangka pemikiran, hubungan antara pengaruh Jepang dalam 

peran IWC dan kinerja IWC yang tidak sesuai mandat dipengaruhi oleh interaksi 

organisasi internasional pada 2 variabel yakni orientasi kekuatan dan desain 

organisasi. Hubungan  OI dengan orientasi kekuatannya ini dapat dijelaskan melalui 

teori yang dikemukakan Koremenos et.al (2001) mengenai pembentukan institusi dan 

pengaruh negara pada isu lingkungan yang dikemukakan Kern & Löffelsend (2004) 

serta teori Quadruple Helix. Koremenos memperlihatkan bahwa keanggotaan, 

sentralisasi dan kontrol dalam organisasi dapat membentuk kekuatan yang 

menjalankan organisasi. Hal ini terimplementasikan dari voting yang bersumber dari 

anggota dan sumber daya seperti legitimasi, dana, informasi dan lainnya yang datang 

dari anggota. Sedangkan interaksi yang terjadi antara pengaruh Jepang dalam peran 

IWC dengan desain organisasi bisa dijelaskan dengan menyinggung teori konversi 

power negara pada perjanjian internasional yang dikemukakan oleh Sarooshi serta 

elemen scope, control dan flexibility yang mempengaruhi formasi organisasi seperti 

yang dinyatakan oleh Koremenos et al. Merupakan persyaratan yang harus dipatuhi 

bahwa sebuah organisasi internasional harus menerima sebuah konversi kekuasaan 

yang diakui oleh negara agar konversi kekuasaan tersebut memiliki dampak yang 

legal.75 Sumber persyaratan ini berasal oleh analogi dari Pasal 34 Konvensi Wina 

1969 tentang Hukum Perjanjian.76 Organisasi internasional tidak bisa semata-mata 

mengintervensi isu dalam suatu negara tanpa ada konversi power yang jelas. 

                                                           
75 Dan Sarooshi, “Some Preliminary Remarks on The Conferral by States of Powers on International 
Organizations,” Hal. 10 
76 Dan Sarooshi, “Some Preliminary Remarks on The Conferral by States of Powers on International 
Organizations,” Hal. 10 
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Persoalannya adalah bahwa IWC serta organisasi lingkungan lainnya yang ada di 

Jepang masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengintervensi konflik 

perburuan lumba-lumba di Taiji dikarenakan ambigiuitas dalam pemahaman 

perjanjian. 

 

I.5 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori serta kerangka pemikiran yang 

telah penulis jelaskan, maka penulis mengajukan hipotesis bahwa IWC tidak berjalan 

sesuai mandatnya ketika menghadapi Jepang dalam kasus perburuan besar-besaran 

lumba-lumba di Taiji karena 2 sebab. Pertama, orientasi dari organisasi tersebut yang 

masih diarahkan oleh voting dan sumber daya yang merepresentasikan kekuatan 

(power) negara Jepang sebagai pemerintah domestik yang berhubungan langsung 

dengan kasus. Kedua, permasalahan dalam desain organisasi IWC yang membahas 

scope organisasi yang belum mencakup kejelasan mengenai pelaksanaan kinerja 

organisasi, ambiguitas ruang lingkup isu dari organisasi sendiri sehingga tidak fokus 

pada perlindungan lumba-lumba, dan kurangnya sistem kontrol IWC. 

 

I.6. Metodologi Penelitian 

I.6.1 Operasionalisasi Konsep 

I.6.1.1 Orientasi Kekuatan Organisasi Internasional 

Hubungan kekuatan (power relationship) merupakan dasar dari masyarakat, 

sebagaimana institusi-institusi dan norma-norma dikonstruksikan untuk memenuhi 
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kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari kekuatan tersebut.77 Manuel Castells 

juga menyatakan bahwa bagaimanapun, ketika ada kekuatan pasti ada lawan dari 

kekuatan tersebut (counterpower) yang menetapkan kepentingan-kepentingan dan 

nilai-nilai dari mereka yang memiliki posisi lebih rendah dalam organisasi sosial. 

Bentuk dari institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang mengkonstruksikan aksi 

manusia ditentukan oleh interaksi spesifik antara power dan counterpower.78 Power 

adalah kapasitas relasional untuk memaksakan keinginan suatu aktor pada keinginan 

aktor lainnya di atas dasar kapasitas struktural dari dominasi yang tertanamkan dalam 

institusi masyarakat.79 Di dalam OI struktur dan sistem menentukan sumber kekuatan 

yang berpengaruh dalam setiap kebijakannya. Mayoritas institusi diorganisir secara 

radikal dengan cara yang berbeda-beda; beberapa diantaranya global, terbuka secara 

mendasar pada semua negara, sedangkan yang lainnya bersifat regional dengan 

keanggotaan yang terbatas.80 Cara-cara tertentu yang digunakan oleh organisasi untuk 

membuat keputusannya juga akan menentukan pihak yang berkuasa di dalammnya. 

Bagi IWC, otoritas yang tidak kuat karena ambiguitas perjanjian tentu akan 

mempersulit untuk bergerak melawan atau berupaya mengubah kebijakan domestik 

pemerintah mengingat adanya kedaulatan negara sebagai kekuatan tertinggi. 

 

 

 

                                                           
77 Manuel Castells, “A Network Theory of Power,” dalam International Journal of Communication, 5 
(2011), 773–787, http://ijoc.org.  Hal. 773. 
78 Manuel Castells, “A Network Theory of Power,” hal 773-774. 
79 Manuel Castells, “A Network Theory of Power,” hal 775. 
80 Manuel Castells, “A Network Theory of Power,” hal.761 
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I.6.1.2 Pemerintahan Domestik 

OI di dalam menghadapi kasus internasional akan melibatkan berbagai pihak. 

Beberapa negara akan menjadi aktor utama dalam kasus dikarenakan kasus yang 

bersinggungan secara langsung dengan wilayah teritorialnya. Pemerintahan domestik 

(pemerintahan lokal) negara tersebut akan sangat berpengaruh pada penyelesaian 

kasus yang ada. Ketika pemerintahan global yang kompleks berinteraksi dengan 

'kedaulatan kompleks', batas-batas antara politik dan kebijakan global dan domestik 

dapat menjadi kabur, yang berarti bahwa mengevaluasi pengaruh dan efektivitas OI 

bukanlah hubungan satu arah dari rezim kepada pelaksanaannya.81 Pemerintahan 

domestik ini dapat dilihat pengaruhnya melalui interaksi 4 helix yang menyusun 

perpolitikan negara yakni; universitas (lembaga ilmiah), industri, pemerintah yang 

berkuasa, dan masyarakat. Universitas sebagai penyedia pengetahuan bagi negara, 

industri yang menjalankan proses ekonomi dan memproduksi kebutuhan, pemerintah 

yang menjaga agar kegiatan helix lainnya dapat berjalan dengan lancar, serta 

masyarakat yang menjadi sumbe-sumber ide politik negara. Interaksi diantara helix 

inilah yang kemudian menjadi pembentuk kebijakan suatu negara yang akan 

tercermin pada perilaku negara tersebut di dalam hubungan internasional. Rezim 

lingkungan menjadi sebuah laboratorium sangat bermanfaat untuk menjelajahi 

pertanyaan mengenai compliance dan efektivitas karena generasi yang lebih baru dari 

perjanjian - di berbagai bidang seperti perlindungan spesies langka, regulasi bahan 

kimia atau emisi, atau perlindungan keanekaragaman hayati - itu terutama dan 

                                                           
81

 Steven Bernstein dan Benjamin Cashore, “Complex Global Governance and Domestic Policies: Four 
Pathways of Influence,” International Affairs 88: 3 (2012) 585–604 
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semakin fokus pada upaya untuk mempengaruhi praktik dan proses pembuatan 

kebijakan domestik daripada sekedar untuk membatasi atau memodifikasi perilaku 

eksternal negara.82 Maka dari itu, untuk mengkaji kinerja rezim lingkungan 

diperlukan pehatian khusus pada keadaan domestik negara. Di samping itu, Pada 

kasus ini penulis menempatkan pemerintahan domestik (Jepang) sebagai pihak yang 

dapat mempengaruhi orientasi kekuatan OI melalui voting dan sumber daya 

(dijelaskan lebih lanjut dalam operasionalisasi konsep voting dan sumber daya). 

 

I.6.1.3 Voting 

Voting merupakan salah satu cara yang digunakan oleh OI untuk membuat suatu 

keputusan. Beberapa institusi memberikan hak suara yang setara pada setiap negara, 

sedangkan yang lainnya memiliki sistem pemungutan suara yang tertimbang dan 

terkadang membutuhkan supramayoritas.83 Institusi-institusi dapat memiliki otoritas 

sentral yang relatif kuat dan tanggung jawab operasi yang signifikan atau tidak lebih 

dari sekedar forum untuk konsultasi.84 Di sini terlihat bahwa orientasi tingkah laku 

atau tindakan organisasi internasional dapat dipengaruhi oleh kekuatan tertentu. 

Sistem Voting di IWC dijelaskan oleh Christian Dippel sebagai berikut: 

 

The IWC is an IO whose official mission is to “provide for the proper 

conservation of whale stocks and thus make possible the orderly 

development of the whaling industry.” The IWC has one meeting a year, 
                                                           
82 Steven Bernstein & Benjamin Cashore, “Complex Global Governance and Domestic Policies: Four 
Pathways of Influence.” 
83 Manuel Castells, “A Network Theory of Power.” 
84 Manuel Castells, “A Network Theory of Power.” 
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in which it votes on issues such as continuing a moratorium on all 

commercial whaling, the issuing of special permits for scientific or 

aboriginal whaling and establishing ocean sanctuaries in which no 

whaling of any kind is permitted. Membership is voluntary, but decisions 

made in the IWC are binding for its members. Major decisions require a 

two-thirds majority; minor proposals (such as introducing an additional 

working language) require only a simple majority. Voting behavior is 

perfectly observable; there is no secret ballot (though Japan proposed to 

introduce it at every meeting from 2001 to 2006). Typical pro-whaling 

bills pertain to extending special-permit whaling quotas, permitting 

scientific whaling exemptions, or modifying the moratorium on whaling. 

Typical anti-whaling bills pertain to the extending ocean sanctuaries 

where no whaling of any kind is allowed or to tightening the moratorium 

further. Any country can join the IWC for a modest membership fee. 

There are no privileged members with veto power, and each member 

country has one vote in each proposal. The value of each member’s vote 

is therefore the same, making vote-buying potentially attractive.85 

 

IWC sebagai IGO memiliki kecenderungan tarik menarik kepentingan antar 

negara anggota. Menurut Pallas dan Urpelainen, ketika negara bekerjasama 

setidaknya terdapat 2 hal utama yang mereka harapkan sebagai imbalan. Pertama, 

negara mengharapkan imbalan material yang ditentukan oleh kesuksesan atau 

                                                           
85

 Christian Dippel, “Foreign Aid and Voting in International Organizations: Evidence from the IWC,” 
(Paper, University of California, 2014), 
http://www.anderson.ucla.edu/faculty/christian.dippel/IWC_paper.pdf (diakses 23 Oktober 2014) hal.4 
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kegagalan dalam kerja sama.86 Kedua, negara mengharapkan imbalan legitimasi yang 

ditentukan dengan bagaimana penonton domestik memperhatikan kerjasama.87 IWC 

sendiri menggunakan sistem voting yang memihak pada suara mayoritas di dalam 

mengambil keputusan. Koalisi dan oposisi antar negara memungkinkan terjadi dalam 

voting terkait dengan kepentingan kerjasama masing-masing negara sehingga 

kekuatan terbesarlah yang dapat mengarahkan pergerakan organisasi. Di IWC sendiri 

kekuatan voting negara terbagi dalam 2 blok yakni blok pro-whaling dan anti-

whaling. Terdapat variasi yang substansial di dalam negara dari waktu ke waktu pada 

keanggotaan IWC dan perilaku memilih dari penerima bantuan. sementara penerima 

bantuan sering mengubah kesetiaan, mereka memiliki posisi yang ditentukan dengan 

jelas pada suatu tahun tertentu, karena semua usulan dalam IWC ditentukan dengan 

pemungutan suara dalam satu pertemuan tahunan.88  

 

I.6.1.4 Sumber Daya dalam Organisasi Internasional 

Setiap OI membutuhkan sumber daya seperti pendanaan, sumber informasi dan 

sebagainya untuk kegiatan-kegiatannya. IWC dalam menjalankan upaya perlindungan 

paus memerlukan sumber informasi yang akurat melalui penelitian yang tentunya 

membutuhkan biaya. Di ICRW telah diatur bahwa setiap perlindungan paus yang 

dilakukan oleh IWC harus berdasarkan data ilmiah. Japan's research program in the 

                                                           
86 Keohane (1984) dalam Chritopher L. Pallas & Johannes Urpelainen, “NGO Monitoring and The 
Legitimacy of International Cooperation: A strategic analysis,” Rev Int Organ (2012) 7:1–32. (Online: 
Springer), DOI 10.1007/s11558-011-9125-6. Hal, 3. 
87 Hurd (1999) dan Thompson (2006) dalam Chritopher L. Pallas & Johannes Urpelainen, “NGO 
Monitoring and The Legitimacy of International Cooperation: A strategic analysis,” Hal, 3. 
88

 Christian Dippel, “Foreign Aid and Voting in International Organizations: Evidence from the IWC,” 
Hal. 1 
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Antarctic (JARPA) yang dimulai 1987 dan berlanjut menjadi JARPA II sejak tahun 

2005 merupakan salah satu sumber informasi yang dimiliki oleh IWC. Sejak tahun 

1987 sampai 2006, ilmuwan Jepang telah menyajikan 182 dokumen ilmiah untuk 

Scientific Committee (komite ilmiah) IWC dan 91 makalah telah diterbitkan dalam 

jurnal peer-reviewed.89 Hal ini tentu akan membawa pengaruh Jepang pada IWC 

dalam keputusan-keputusan ilmiah mengenai perlindungan paus. Di samping itu, 

Jepang juga merupakan salah satu pendonor dana terbesar di IWC. Donor utama telah 

dibagi menjadi dua blok voting tidak berubah sejak tahun 1982, Jepang di satu sisi 

dan Perancis, Inggris (UK) dan Amerika Serikat (AS) di sisi lain.90 

 

I.6.1.5 Desain Organisasi 

Organisasi internasional bekerja sesuai dengan ruang lingkup isu yang mendasari 

desain awal organisasinya. Sebuah badan penelitian sosiologi dan antropologi yang 

berkembang telah meneliti cara-cara organisasi internasional melatih kekuatannya 

melalui kebaikan dari statusnya yang terkonstruksikan secara kultural sebagai 

sumber-sumber otoritas.91 Hal ini terkait dengan pendefinisian organisasi 

internasional itu sendiri terhadap objek atau ranah isu tujuannya. Barnett dan 

Finnemore menjelaskan bahwa ada 3 cara organisasi internasional untuk melatih 

kekuatannya dalam mengenal atau mengetahui lebih lanjut akan lingkungannya 

yakni; (1) mengklasifikasi dunia, membuat kategori dari aktor-aktor dan aksi; (2) 
                                                           
89 The Institute of Cetacean Research, “Questions & Answers: Japan's Research Whaling in The 
Antarctic,” (2011), http://www.icrwhale.org/QandA1.html (diakses 21 Oktober 2014). 
90 Christian Dippel, “Foreign Aid and Voting in International Organizations: Evidence from the IWC.” 
91 Michael N. Barnett & Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International 
Organizations,” International Organization, (The MIT Press, 2010) Vol. 53, No. 4 (Autumn, 1999), 
pp. 699-732,  http://www.jstor.org/stable/2601307 hal. 710. 
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menetapkan arti-arti dalam dunia sosial; (3) mengartikulasi dan membaurkan norma-

norma, prinsip-prinsip dan aktor-aktor baru di sekeliling dunia.92 Organisasi 

internasional perlu memahami lebih dalam tentang ranah isu yang akan mereka 

lingkupi untuk bekerja dengan lebih efektif. 

Organisasi tidak hanya merespon pada aktor lain yang mengejar kepentingan-

kepentingan material di dalam lingkungannya melainkan juga terhadap tekanan-

tekanan normatif dan kultural yang membentuk cara organisasi memandang dunia 

dan mengkonseptualisasikan misi-misi mereka sendiri.93 Persoalan utama dalam IWC 

di kasus perburuan lumba-lumba di Taiji adalah cara IWC dalam mendefinisikan isu 

yang menjadi ranah kerjanya.94 Secara umum dapat kita ketahui bahwa IWC pada 

dasarnya dibentuk untuk melindungi paus-paus besar.95 Hal inilah yang membatasi 

gerak IWC untuk menyentuh kasus lumba-lumba yang tergolong paus kecil. Semua 

tercantum dengan jelas pada perjanjian internasional yang dibentuk IWC. 

                                                           
92 Michael N. Barnett & Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International 
Organizations,” hal. 710. 
93 Michael N. Barnett & Martha Finnemore, “The Politics, Power, and Pathologies of International 
Organizations,” hal. 703 
94 Pada penelitian ini, penulis fokus pada International Govermental Organzation (IGO) dan 
International Non-Govermental Organization (INGO) yang bertema lingkungan. Penulis memilih 
fokus pada dua organisasi ini karena kedua bentuk organisasi inilah yang dapat menyentuh ranah isu 
lingkungan utamanya pada kasus kontroversi perburuan lumba-lumba di Taiji, Jepang. Lebih spesifik 
lagi, penulis mengarahkan penelitian pada IWC, Greenpeace, IFAW dan WWF karena keempat 
organisasi ini merupakan organisasi mainstream bertema lingkungan yang memiliki keterkaitan 
dengan Jepang. IWC sendiri menjadi sorotan yang utama bagi penulis dikarenakan Jepang merupakan 
salah satu anggotanya dan IWC memiliki isu yang lebih spesifik pada perlindungan paus. Sedangkan 
Greenpeace, IFAW dan WWF adalah INGO yang dapat dikategorikan INGO mainstream yang 
memiliki agen-agen lokal di Jepang. 
95 Sejak awal terbentuknya, tidak ada definisi yang jelas pada kata “whales” (dalam bahasa Indonesia: 
paus) yang harus dilindungi oleh IWC. Maka dari itu sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra 
mengenai status lumba-lumba dan paus kecil lainnya di IWC.Pada tahun 2006 dilakukan voting dalam 
pertemuan anggota IWC yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota IWC tidak ingin menyisihkan 
kasus-kasus hewan yang tergolong paus kecil. Dari 70 anggota, 32 negara menyatakan tidak ingin 
menyisihkan kasus paus kecil dan 1 negara abstain. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam website 
resmi IWC. 
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Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian (treaty) sebagai “sebuah 

kesepakatan internasional yang disimpulkan diantara negara-negara dalam bentuk 

tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam satu, dua 

atau lebih instrument yang terkait dan apapun jenis pembentukannya.96 Pada 

konvensi Wina ini kemudian pengertian perjanjian diperluas meliputin OI sebagai 

pihak yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional yang disepakati di dalam OI, 

harus di dasari oleh hukum internasional. Oleh karena ini, perjanjian internasional 

akan dapat mengatur kegiatan siapapun yang terlibat dalam OI tersebut.  Perjanjian 

ini harus memiliki makna yang tidak ambigu agar negara maupun pihak-pihak terkait 

mau menyepakatinya. negara tidak perlu mengikuti perjanjian yang berlawanan 

dengan kepentingan negaranya, sehingga compliance sulit untuk terbentuk bagi 

negara yang tidak mempunyai ketertarikan dengan isu yang ditawarkan oleh suatu 

perjanjian internasional.97 Di dalam kasus lumba-lumba Taiji, belum ada perjanjian 

internasional dari OI yang bersangkutan untuk lebih tegas melarang kegiatan 

perburuan ini. 

 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Sifat eksplanatif ditentukan dari 

rumusan masalah  yang ingin dialamatkan oleh penelitian ini yakni menjelaskan 

                                                           
96 United Nations Treaty Collection, “Definition of Key terms used in the UN Treaty Collection,” 
(2014), https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml#treaties 
(diakses 13 Mei 2014). 
97 Abraham Chayes & Antonia Handler Chayes. “On compliance.” 
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alasan mengapa suatu hal terjadi.98 Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih.99 Maka dari itu, penelitian ini 

berupaya menjelaskan mengapa IWC tidak dapat berjalan sesuai mandatnya ketika 

menghadapi Jepang dalam kasus perburuan lumba-lumba di Taiji melalui penjelasan 

hubungan antar beberapa variabel. Hubungan antara orientasi kekuatan dan desain 

organisasi terhadap pengaruh negara pada kinerja OI menjadi fokus utama penelitian.  

  

I.6.3 Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian berawal pada tahun 2006 karena pada tahun ini isu 

pengabaian kasus perburuan lumba-lumba oleh organisasi-organisasi internasional 

mulai muncul ke permukaan. Hal ini terlihat dari hasil voting IWC tahun 2006 

menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang hadir tidak setuju apabila IWC 

mencegah pembahasan mengenai lumba-lumba, ikan pesut dan paus-paus kecil 

sebagai tambahan dari pembahasan mengenai paus besar.100 Namun, voting ini belum 

berhasil menunjukkan gerakan yang tegas dari IWC terhadap perburuan lumba-lumba 

di Taiji karena setelah itu perburuan masih terus berjalan. Batas akhir penelitian 

dipilih hingga September 2014 karena pada awal tahun 2014, kontroversi perburuan 

lumba-lumba di Taiji terangkat kembali ke permukaan dengan sejumlah komentar 

dari Caroline Kennedy sebagai duta besar Amerika Serikat pada Jepang dan beberapa 

                                                           
98 Shavelson & Towne, 2002, pp. 99–106 dalam Yin, Robert K, 2005. “Chapter 1: A (Very) Brief 
Refresher on the Case Study Method,” Applications of Case Study Research. SAGE Publications, Inc. 
hal. 5 
99

 Neuman, dalam Uber S., “Metode Penelitian Sosial,” (Bandung:Unpar Press, 206), hal. 22-23. 
100 IWC (2006) dalam Muller, George C., “2006 IWC Voting Result,” (2007), 
www.cgeorgemuller.com/nations.htm (diakses 14 April 2014). 
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artis kelas dunia ternama.101 Kemudian pada perkembangan berikutnya, Australia 

mengajukan tuntutan pada Jepang mengenai perburuan paus di Antartik melalui 

International Court of Justice (ICJ). Selanjutnya pada 1 April 2014 ICJ telah 

mengatur Jepang untuk harus dengan segera mengehentikan program perburuan paus 

nya di Antartik.102 Pelarangan perburuan paus dalam hal ini tidak termasuk lumba-

lumba sehingga menunjukkan perlindungan lumba-lumba di Taiji masih terabaikan. 

Bulan September 2014 IWC melakukan pertemuan tahunan ke 65. Di dalam 

pertemuan ini, belum ada penetapan sanksi kepada Jepang ataupun tindakan untuk 

menghentikan kasus perburuan lumba-lumba Taiji dan hanya ada keputusan untuk 

penelitian lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dalam laporan hasil pertemuan IWC ke 65 

pada poin 14.3.9 Japanese drive fishery  sebagai berikut: 

 

Based on a review of information since the early 1990s, the Committee 

reiterates its previous concerns and recommendations that there is an 

urgent need for an up-to-date assessment of the targeted populations. 

This is especially needed for the common bottlenose dolphins subject to 

exploitation in the Japanese drive fisheries and  live captures. Any new 

assessment must include, as indicated above, explicit consideration of 

                                                           
101 Kritik dan komentar mengenai pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji oleh Caroline 
Kennedy beserta artis terkenal seperti Yoko Ono menjadi berita hangat yang dimuat dalam beberapa 
media masa pada awal tahun 2014. Kritik dan komentar ini dapat dilihat pada akun twitter resmi dari 
Caroline Kennedy dan Yoko Ono. 
102 Anonim. “Japan Ordered to Immediately Stop Whaling in Antartic as International Court of Justice 
Rules Program Was Not Sarried Out For Scientific Purposes,” ABC News (2014), 
http://www.mobile.abc.net.au/news/2014-03-31/ijc-japan-whaling-southern-ocean-scientific-
research/5357416 (diakses 13 April 2014). 
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cryptic mortality if this occurs and subsequently consider the 

sustainability of removals for international trade103. 

 

Setelah setelah pertemuan IWC ke 65 ini, belum ada perkembangan lainnya yang 

signifikan. Di samping itu, jangka waktu 8 tahun ini dapat menunjukkan dinamika 

dan atau konsistensi sikap organisasi-organisasi internasional tersebut. 

Jangkauan OI yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah IWC. Penulis 

memilih IWC sebagai salah satu organisasi internasional pemerintahanan yang sangat 

dekat dengan kasus dalam penelitian ini. Sedangkan data-data mengenai organisasi 

lainnya hanya menjadi pendukung untuk memperkuat penjelasan mengenai kasus. 

Penulis memilih untuk menyertakan perilaku beberapa INGOs ini untuk 

menunjukkan sikap pengabaian terhadap kasus dengan lebih relevan dan berbeda 

daripada tulisan-tulisan yang telah ada.104 

 

I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini memiliki sumber 

berupa dokumen-dokumen baik yang sifatnya sekunder maupun primer.105 Data yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku teks, jurnal ilmiah tercetak dan 

                                                           
103 International Whaling Commission, 2014. Short overview of the work of the Scientific Committee at 
its 2013 and 2014 Annual Meetings. 
104 Sebagian besar karya ilmiah (Butterworth et al (2013), Kasuya (2006), Environmental Investigation 
Agency (2013), Galles et al (2007), Hemmi (2011), Rossiter (t.t) dan lainnya) yang telah ada, lebih 
fokus membahas sikap acuh IWC pada kasus Taiji. Kawashima (2013) menuliskan mengenai 
pertentangan antar NGOs di Taiji, namun sikap-sikap NGO lainnya belum pernah ditunjukkan dengan 
rinci.  
105 Studi kasus biasanya menggunakan data lebih dari satu jenis. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca 
dalam Jennifer Rowley, “Using Case Studies in Research,” Management Research News, Vol. 25 No. 
1 2002 
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online, berita, artikel dan laporan dari organisasi internasional yang bergerak pada 

kasus perburuan lumba-lumba Taiji maupun laporan dari IWC dan organisasi lainnya 

yang berkaitan di website resminya secara langsung sebagai data primer dan 

sekunder. Pengumpulan data primer juga memungkinkan dengan wawancara yang 

dilakukan melalui e-mail pada organisasi-organisasi yang bersangkutan. 

 

I.6.5 Teknik Analisis Data 

Di dalam upaya menjawab rumusan masalah, penulis perlu menghubungkan 

konsep-konsep dengan metode yang tepat. Pada penelitian ini dilakukan metode 

analisis data kualitatif yakni pengolahan informasi ke dalam bentuk kalimat dengan 

memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas.106 Pada umumnya, penelitian dapat 

di dasari oleh percampuran pendekatan kualitatif dan kuantitatif.107 Maka dari itu, 

meskipun penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, dalam penelitian ini 

juga memungkinkan untuk disertakan analisis berupa angka namun hanya sebagai 

pendukung pernyataan dan argumentasi.  

 

I.6.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II adalah pembahasan mengenai orientasi 

                                                           
106 Dharmaputra, Radityo (2014) Proposal Skripsi (PNS498):  How To Plan The Reasearch Methods 
(week 5) FISIP Universitas Airlangga, C-205 on 2 April 2014. Tersedia dalam: Powerpoint 
Presentation [diakses tanggal 12/04/14]. 
107 Jennifer Rowley, “Using Case Studies in Research,” Hal. 18. 
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kekuatan IWC yang masih diarahkan oleh voting dan sumber daya organisasi dengan 

pengaruh kondisi domestik Jepang yang tercermin dari relasi 4 helix berdasarkan teori 

Quadruple Helix. Selanjutnya pada Bab III dilakukan pembahasan tentang 

problematika desain institusi IWC yang menyebabkan isu dalam IWC tidak tepat 

sasaran serta kurangnya kontrol organisasi pada anggota. Bab IV menjadi bab 

penutup yang membahas hasil pengujian hipotesis dan kesimpulan dari penelitian. 
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