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Abstract 

Official Development Assistance (ODA) is one of Japan’s foreign aid program. This 

assistance is given to multiple developing countries particularly Asia as the main destination 

region. While the primary purpose is reinstating political and economy relations between 

Japan and the Asian countries. Moreover, ODA’s focus just on physical development for those 

recipient countries. Over time, since 2008 Japan’s ODA policy begin shifting to the African 

countries especially Sub-Saharan Africa. It is marked on the Japan Government’s commitment 

to doubling in provide assistance from the average five years before at which declared in the 

international Yokohama conference (TICAD IV). This article tries to explain the factors which 

has influence the shifting of the Japan’s ODA policy priority. This shifting because there is a  

changing of Japan’s development paradigm to human-centered development, while Japan 

considers that the human security conditions in Africa are more threatened than in Asia.  
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Abstrak 

Official Development Assistance (ODA) merupakan salah satu program bantuan luar 

negeri Jepang. Bantuan ini diberikan ke berbagai negara berkembang khususnya ke Asia 

dengan tujuan mengembalikan hubungan ekonomi dan politik antara Jepang dengan negara-

negara yang berada di Kawasan Asia. Bahkan, ODA hanya berfokus pada pembangunan fisik 

semata terhadap negara penerima tersebut. Seiring waktu, kebijakan ODA Jepang mulai 

bergeser ke negara-negara di Kawasan Afrika khusunya Sub-Sahara Afrika sejak tahun 2008. 

Hal ini ditandai dari adanya komitmen untuk memberikan bantuan dua kali lipat dari tahun 

sebelumnya yang dideklarasikan dalam konferensi internasional di Yokohama (TICAD IV). 

Tulisan ini mencoba memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran prioritas dari 

kebijakan tersebut. Pergeseran ini disebabkan oleh adanya sebuah perubahan perspektif 

pembangunan Jepang yang berpusat pada manusia. Sementara Jepang menganggap bahwa 

kondisi human security di Afrika lebih terancam daripada di Asia.  

 

Kata Kunci: Official Development Assistance (ODA), Asia, Afrika, Keamanan Manusia. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejarah kekalahan dalam Perang Dunia II tahun 1945 membuat Jepang menjadi penerima 

bantuan luar negeri melalui program Government and Relief in Occupied Areas (GARIOA) 

dan Economic Rehabilitation in Occupied Areas (EROA) dengan negara donor Amerika 

Serikat selama enam tahun. Disusul dengan World Bank yang memberikan bantuan mulai dari 

tahun 1953 dan berakhir pada tahun 1990.  

Pertemuan Komite Penasehat Colombo Plan tahun 1954 menandai kemunculan inisiasi 

Jepang untuk menjadi negara pendonor bantuan luar negeri (Loutfi, 1973). Kebijakan Official 

Development Assistance diterapkan setelah bergabungnya Jepang dalam Development 

Assistance Committee (DAC) di bawah Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) tahun 1961. Official Development Assistance (ODA) merupakan 
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bantuan teknik dan finansial yang disediakan oleh Pemerintah Jepang kepada negara-negara 

berkembang sebagai bagian dari kerjasama ekonomi dalam upaya mendukung pembangunan 

di bidang sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang (Japan International Cooperation 

Agency, 2015). 

Motif Jepang melalui ODA pada dasarnya ingin mengembalikan hubungan ekonomi dan 

politik dengan negara-negara Asia, dimana hal ini telah menempatkan Jepang sebagai donor 

yang paling dominan di sebagian besar kawasan Asia. Selama 3 dekade sejak tahun 1970an 

Asia mendapatkan ODA Jepang dengan presentase tertinggi dibandingkan wilayah yang lain 

sekitar 50% (Menocal, Denney, & Geddes, 2011, p. 27). Kondisi di Asia tersebut berbanding 

terbalik dengan grafik positif peningkatan aliran ODA Jepang ke Kawasan Afrika. Upaya 

meningkatkan volume bantuan luar negeri ke Afrika yang diserukan oleh Pemerintah Jepang 

dilakukan sebagai cara untuk mengcounter trend isu penurunan anggaran ODA. Bahkan, 

keseriusan Jepang terhadap Afrika ini ditandai dengan pendirian Tokyo International 

Conference on African Development (TICAD) pada tahun 1993.  

Trend internasional menunjukkan adanya kecenderungan negara-negara mendekatkan 

diri menuju kawasan Afrika. Hal ini didukung dengan program Millennium Development Goals 

(MDGs) (Winarno, 2011, p. 73) 1  sebagai ganti dari SAPs 2  yang diagendakan untuk 

pembangunan termasuk di Afrika. Tahun 2004 terdapat anggapan bahwa Asia dalam kurun 

waktu dekat bukan lagi menjadi wilayah tujuan utama dari ODA Jepang karena adanya 

kemunculan kecenderungan geografis baru dalam distribusinya (Raposo, 2014, p. 4). Afrika 

yang mana menempati posisi kedua setelah Asia dalam menjadi pihak penerima ODA Jepang 

membuat Jepang melihat Afrika sebagai prospek untuk meningkatkan trend baru dalam agenda 

MDGs. Meskipun Afrika memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2002, akan 

tetapi permasalahan di Afrika terutama kemiskinan masih menjadi yang terbesar. Jepang 

memandang situasi ini untuk mencari pasar ODA barunya yang mana mulai mengalami 

kesulitan di negara-negara Asia. 

Reorientasi geografis ODA Jepang nampak bergerak dari Asia menuju ke Afrika mulai 

tahun 2008. Jepang mendeklarasikan kesanggupannya untuk melipatgandakan ODAnya ke 

Afrika per tahun 2012, dan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Yasuo Fukuda pada saat 

pidato upacara pembukaan TICAD IV (Ministry of Foreign Affairs, 2008, p. 16). Mulai tahun 

2008 hingga 2012, terlihat adanya penggandaan ODA ke Afrika dari US$0.9 miliar (rata-rata 

dari tahun 2003-2007) menjadi US$1.8 miliar (Ministry of Foreign Affairs, 2012, p. 142). 

Konferensi Internasional di Yokohama (TICAD IV) pada pembahasan pembangunan Afrika 

tersebut telah menandai dan menekankan adanya perubahan bahwa Jepang menaikkan bantuan 

luar negerinya ke Afrika setelah sejauh ini Jepang menekankan komitmen jangka panjang 

distribusi ODA di Asia dalam skala yang relatif kecil (Yoshida, 2008). Ditambah lagi dengan 

adanya pertemuan G8 untuk membahas pembangunan di Afrika melalui bantuan luar negeri. 

Indikasi-indikasi tersebut menandai momentum ODA Jepang yang mengalami pergeseran 

prioritas ke Kawasan Afrika dari Asia.  

Kemunculan ODA Jepang di kawasan Asia dilatarbelakangi adanya filosofis yakni 

sejarah kuat dengan negara-negara Asia. Sebaliknya, Jepang hanya mempunyai sedikit sejarah 

dengan keterlibatannya pada politik Apartheid Afrika Selatan, tidak seperti di Asia. Kemudian, 

                                                
1 Millennium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen oleh negara-negara di dunia untuk mengambil langkah yang 
bervariasi guna mengatasi kemiskinan dan kesenjangan global. MDGs yang dideklarasikan dalam UN Millennium Summit 
2000 ditetapkan secara permanen delapan tujuan utama: 1) memberantas kelaparan dan kemiskinan; 2) mewujudkan 
pendidikan dasar secara universal; 3) mendorong kesetaraan gender dan perempuan; 4) menurunkan angka kematian anak; 5) 
meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria serta penyakit lainnya; 7) memastikan kelestarian lingkungan 

hidup; 8) dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 
2 Structural Adjustment Programme (SAPs) – Program Penyesuaian Struktural adalah program yang memungkinkan negara-
negara untuk mendapatkan pinjaman dari IMF ataupun World Bank. Sifat kondisionalitas sangat berhubungan dengan 
pinjaman ini seperti harus adanya kepatuhan untuk melakukan reformasi kebijakan di dalam negeri sebelum mendapatkan 
pinjaman tersebut.  
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dari jarak wilayah secara geografis, Jepang dan Afrika memiliki jarak yang sangat jauh jika 

dibandingkan dengan Kawasan Asia terutama Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. 

Hal ini menjadi krusial ketika trend ODA mulai mengalami pergeseran dimana Jepang yang 

sebelumnya sangat memprioritaskan Asia, sedangkan pada tahun 2008 terlihat beralih ke 

Kawasan Afrika. 

Meskipun Jepang tetap mempertahankan apa yang telah dicapainya di Asia. Hingga 

tahun 2008 memang Asia masih mempunyai pembagian ODA tertinggi, namun Jepang tetap 

berkomitmen terhadap Afrika. Selanjutnya, berbagai permasalahan di Afrika yang dapat 

mengancam kepentingan Jepang, malah dilihat sebagai jalur untuk menyalurkan ODAnya di 

Afrika. Tambahan lagi, keberadaan dari aktor-aktor kontemporer non-tradisional seperti China 

dan Korea Selatan serta India di samping Eropa dan Amerika yang semakin menguasai 

aktivitas pembangunan di Kawasan Afrika, Jepang tetap mendekatkan ODA nya ke Kawasan 

ini. Tulisan ini terutama ingin memaparkan mengenai faktor-faktor yang mendorong Jepang 

melakukan pengubahan prioritas pemberian Official Development Assistance (ODA) dari Asia 

menuju ke Afrika.  

 

 

2. PEMBAHASAN 

ASIA SEBAGAI WILAYAH PRIORITAS DISTRIBUSI DALAM SEJARAH ODA 

JEPANG 

a. Masa Rekonstruksi Paska-Perang, Ganti Rugi, dan Pemulihan Ekonomi Jepang 

( 1945 – 1960 ) 

Rekonstruksi Paska Perang. Kehancuran daratan serta industri-industri penggerak 

ekonomi akibat Perang Dunia II telah mengharuskan Jepang terlibat dalam pengalaman 

program bantuan luar negeri sebagai pihak penerima atau recipient. Rekonstruksi paska-Perang 

Dunia II menjadi misi pertama dan utama Pemerintah Jepang dengan melalui program 

GARIOA dan EROA yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Jepang juga menerima bantuan dana 

US$880 juta pada tahun 1953 hingga tahun 1966 setelah bergabungnya Jepang dengan World 

Bank dan IMF tahun 1952 (Takashi & Jain, 2000, p. 154). Dana pinjaman dari World Bank 

diarahkan untuk aktivitas pembangunan jalan raya, jalan kereta api nasional jalan raya untuk 

lalu lintas kendaraan cepat, sektor baja, mobil, pembuatan kapal, dam, dan daya listrik. 

Bantuan Luar Negeri Sebagai Sarana Pembayaran Ganti Rugi Perang. Awal 

keberlangsungan bantuan luar negeri Jepang kepada negara-negara Asia sebagai usaha ganti 

rugi, pertanggung jawaban serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi atas korban-korban 

Perang Dunia II. Hal itu tertera dalam Artikel 14 Perjanjian Damai San Fransisco 1951 tentang 

kewajiban Jepang untuk pembayaran ganti rugi kepada negara-negara Asia (Maeda, 2010). 

Pemberian bantuan luar negeri melalui kerangka multilateral ini dalam bentuk kerjasama teknik. 

Ada 12 negara Asia berada dalam kesepakatan pembayaran kompensasi antara lain Burma 

(Saat ini Myanmar), Filiphina , Indonesia, Viet Nam Selatan (ganti rugi akibat wilayah 

diduduki oleh Jepang), Thailand, Laos, Kamboja, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, 

Micronesia, dan Mongolia (ganti rugi hanya sebagai upaya menyempurnakan penyelesaian 

tanggungjawab akibat perang) sampai tahun 1976. Namun, periode ini masih belum dapat 

dilihat sebagai bagian dari sejarah ODA Jepang sebab Jepang dinilai memasuki periode 

pemberian bantuan dalam volume ODA setelah tahun 1960an. 

Promosi Ekspor Sebagai Upaya Pembangkitan Ekonomi Jepang. Jepang mengubah 

agenda bantuan luar negerinya dari ganti rugi perang ke promosi ekspor. Dalam upaya untuk 

mendorong aktivitas ekspor di negara-negara Asia, Program Pinjaman Yen (Yen Loan) dan 

bersifat ‘tied‘ digunakan sebagai sarana efektivitas kegiatan ekspor tersebut. Tied-aid lebih 

cenderung kepada bahwa sebuah bantuan baik dalam bentuk loans maupun grants harus 
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digunakan untuk membeli barang-barang juga jasa-jasa dari negara donor. Sedangkan ‘Untied-

aid‘ tidaklah memiliki kondisi semacam ini dalam pemberian bantuannya. Pinjaman Yen pada 

kenyataannya digunakan Jepang demi mendirikan industri di negara-negara penerima bantuan, 

sebab Jepang percaya sebuah negara akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang maju jika 

melakukan industrialisasi terutama melaksanakan ekspor. Dua belas negara tersebut bahkan 

termasuk penerima Yen Loan ini. Namun, bantuan Jepang pada tahun 1950an ini tidak lain 

dihubungkan dengan manfaat ekonomi yang besar bagi Jepang yaitu: ekspansi pasar ekspor 

Jepang, menjamin pemasukan material mentah dalam perluasan perusahaan domestik, dan 

bahkan mendorong perusahaan Jepang tersebut di beberapa negara Asia (Cooray & 

Shahiduzzaman, 2004). Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Jepang berubah menjadi 

makhluk ekonomi raksasa pada tahun 1960an yang dinikmati hingga tahun 1990an.  

 

 

b. Masa Kemunculan dan Ekspansi ODA Jepang di Kawasan Asia ( 1960 – 2000 ) 

Kurun waktu 1960 – 1970. Pemerintah Jepang memutuskan untuk mulai mengeluarkan 

kebijakan Official Development Assistance (ODA) beserta kebijakan ekspansinya sebagai 

sarana lanjutan pembangkitan ekonomi Jepang. Pemerintah Jepang terlihat mengeluarkan 

kebijakan ekspansi ODAnya ke Asia dan terlebih lagi Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN). Hal ini dapat dilihat dari bilateral aid Jepang terhitung sebanyak 98.7% dari total 

ODA (sebesar US$124 juta) berada di Asia dan negara-negara ASEAN yang tercatat 

mendapatkan alokasi sebesar US$118 juta pada tahun 1963 (Furuoka, Oishi, & Kato, 2010). 

Kemudian pada tahun 1969, bilateral aid Jepang ke negara-negara Asia yang terhitung sebesar 

96% dari keseluruhan ODA (sebesar US$339 juta) dimana ASEAN menerima US$162 juta 

(Furuoka, Oishi, & Kato, 2010). Pada pemberian dana bantuan ke negara-negara Asia, Jepang 

lebih memilih dana akumulasi modal fisik - membangun infrastruktur ekonomi seperti proyek 

jalan kereta api, jalan raya, dam/bendungan, listrik, telekomunikasi dan fasilitas transportasi 

lainnya melalui ekspansi kuantitatif ODA. Jepang meluaskan perusahaannya ke Asia satu demi 

satu telah menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan lokal, mempromosikan budaya 

konsumsi (terutama konsumsi barang-barang manufaktur Jepang), dan memacu pertumbuhan 

ekonomi disana melalui pemajuan infrastruktur tersebut berdasarkan pada ODA tahun 1960an 

(Kawasaki, 2014). Proyek infrastruktur melalui ekspor mesin dan peralatan digunakan sebagai 

sarana prasarana dasar dalam kelancaran aktivitas ekonomi Jepang seperti mengkondisikan 

perdagangan dan efektivitas dalam mengambil sumber alam di negara-negara Asia. 

Di periode tahun ini, bentuk bantuan yang diberikan masih sama berupa Pinjaman Yen. 

Dalam setiap perumusan kebijakan ODA tentu tidak terlepas dari para pembuat kebijakan di 

Jepang yang sangat terpusat pada birokratiknya. Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Ministry 

of Finance (MOF), dan Ministry of Economy, Trade, and Industry - METI (sebelum tahun 

2001 - MITI atau Ministry of International Trade and Industry). Economic Planning Agency 

(EPA) yang merupakan lembaga pengkoordinir ketiga kementerian tersebut dan EPA 

menginginkan adanya perluasan bantuan dalam bentuk pinjaman di samping kewajiban dari 

JEXIM (Bank Ekspor-Impor Jepang). Kemunculan bentuk bantuan grant juga berada pada 

periode ini.  

Kurun waktu tahun 1970 – 1980. Masa adanya diversifikasi kebijakan ODA Jepang 

serta ekspansi ODA secara kuantitatif. Jepang melakukan penganekaragaman terhadap 

ODAnya meliputi bidang/sektor dan distribusi regional dalam cakupan yang lebih luas. Dalam 

hal distribusi secara geografis (berada di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan 

Pasifik, sebagai tambahan terhadap Kawasan Asia) maupun pada sektor bantuan (Basic Human 

Needs dan Human Resources Development, sebagai tambahan terhadap infrastruktur ekonomi) 

(Ministry of Foreign Affairs, 2005). Begitu juga dengan tipe ODA Jepang yang mengalami 
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perubahan lebih cenderung bersifat ‘untied-aid‘ yang mana diresmikan oleh Pemerintah Jepang 

pada tahun 1978 dari yang sebelumnya berupa ‘tied-aid‘. 

Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan tersebut dan memang setiap Kawasan 

mengalami kenaikan pembagian ODA dan tidak dapat dipungkiri presentase distribusi ODA di 

negara-negara Asia dan ASEAN khususnya mengalami penurunan. Pembagian bantuan di 

wilayah ini berkurang ke presentase 69% tahun 1979 dari semula tahun 1973 sebesar 88% dan 

tahun 1975 sebesar 75% (Furuoka, Oishi, & Kato, 2010). Begitu juga dengan negara-negara 

ASEAN yang mengalami kemunduran pembagian ODA Jepang sebesar 42% di tahun 1973 ke 

29% pada tahun 1979 (Furuoka, Oishi, & Kato, 2010). Asia masih mendapatkan distribusi 

ODA yang tertinggi. Akhir periode, Jepang berada dalam periode ekspansi ODA secara 

sistemik dengan pengadaan Medium-Term Target dimana ‘Aid Doubling Plans’ atau akan 

adanya penggandaan anggaran ODA setiap tiga hingga lima tahun dimulai pada tahun 1978 

(Armitage, 2009). Sedangkan Kebijakan ODA yang tambah bervariasi terlihat dari prioritas 

isunya dimana bantuan yang ditujukan pada Basic Human Needs (BHN) ditekankan oleh 

Jepang dari fokus sebelumnya pada proyek infrastruktur industri. BHN termasuk meliputi 

pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, perumahan, dan pengembangan sumber 

daya manusia.  

Kurun waktu tahun 1980 – 1990. Periode atas kelanjutan ekspansi ODA sebagai 

langkah Jepang untuk menjadi top donor. Dilihat dari perspektif geografisnya, pada tahun 

1980an ini, meskipun distribusi ODA di Asia terus mengalami penurunan, namun negara-

negara Asia tetap menjadi penerima terbesar dari bilateral ODA Jepang. Pemberian bantuan 

berkurang dari 70,5% di tahun 1980 menjadi 67,7% di tahun 1985, dan semakin berkurang 

menjadi 62,8% di tahun 1988 (Furuoka, Oishi, & Kato, 2010). Pada tahun 1985, Jepang 

berhasil meningkatkan belanja ODAnya sebesar US$3797 juta dari tahun 1981 sebesar 

US$3171 juta, disusul tahun 1986 total ODA mengalami peningkatan drastis hingga US$5634 

juta. Kebijakan ODA Jepang yang berprioritas pada ekspansi bantuan secara kuantitatif hingga 

pada akhir tahun 1980an ini membawanya menjadi top donor. Terbukti pada tahun 1989, 

pertama kali total ODA sejumlah US$8965 juta yang didistribusikan Jepang mampu 

melampaui total ODA milik Amerika Serikat dan menjadi posisi pertama sebagai donor ODA.  

Kurun waktu tahun 1990 – 2000. Periode dimana Jepang berpredikat sebagai top donor 

ODA dalam istilah kuantitas. Ketika era Perang Dingin usai, pada tahun 1991 dan 1992 Jepang 

berhasil kembali melebihi Amerika Serikat kembali dalam total ODAnya. Bahkan, di tahun 

1995 capaian tertinggi bahkan dari tahun-tahun sebelum dan sesudahnya didapatkan Jepang 

pada angka US$14.489 juta. Bahkan, Asia tetap menjadi wilayah prioritas pembelanjaan ODA 

oleh Jepang berada pada porsi 59,3% meskipun masih adanya trend penurunan, terlebih lagi 

adanya krisis ekonomi Asia tahun 1997 membuat Jepang mulai memfokuskan pada soft 

infrastructure dalam kebijakan ODAnya.  

Periode ini juga menjadi penting sebagai tahun terbentuknya Four-New Aid Guidelines 

1991 yang merupakan tonggak dari adanya adopsi ODA Charter pertama kali oleh Jepang pada 

tahun 1992 sebagai landasan untuk setiap kebijakan ODA selanjutnya. Piagam tersebut terlihat 

memberikan penekanan untuk berkontribusi pada nilai-nilai universal seperti demokrasi dan 

hak asasi manusia. Sehingga tahun 1995, “Grant Assistance for Grass-root Projects” 

diresmikan sebagai ganti dari “Grant Assistance Scheme”. Disusul pada akhir periode tepatnya 

tahun 1999, Medium-Term Policy on ODA juga diumumkam oleh Jepang sebagai ganti dari 

Medium-Term ODA Target. Pembangunan sosial dan ‘human-centered’ lebih menjadi 

perhatian daripada sebelumnya yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Terbukti sebesar 

97% dari pinjaman menjadi ‘untied‘ (Soderberg, 1996, p. 77).  

Kurun waktu tahun 2000 – 2012. Periode dimana Pemerintah Jepang menghadapi 

tantangan pembangunan baru Abad-21 atas ODAnya. Peristiwa 9/11 atau 11 September 2001 

berpengaruh bagi kelangsungan fokus kebijakan ODA Jepang. Tambahan lagi adanya adopsi 
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MDGs oleh UN yang membuat Jepang lebih menghubungkan prioritas kualitas ODAnya 

dengan program pembangunan UN ini. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi ODA 

Charter yang mengalami revisi pada tahun 2003 dimana ada penambahan dan penekanan isu 

yang menjadi prioritas Jepang di era millenium.  

Periode ‘soul-searching’ atau perlu adanya pertimbangan secara matang ini Jepang 

memilih Human Security sebagai prinsip pemandu aktivitas ODA Jepang. Kemudian, disusul 

dengan ODA Medium-Term Policy yang juga mengalami revisi pada tahun 2005. Dokumen ini 

juga menekankan adanya elaborasi lebih jauh mengenai ‘human security’. Bahkan, JICA yang 

diresmikan menjadi institusi independen pada tahun 2003, mengalami merger dengan JBIC 

pada tahun 2008 sebagai upaya untuk lebih menguatkan implementasi ODA Jepang. ‘The new 

JICA’ mempunyai kewenangan untuk implementasi ketiga bentuk ODA: kerjasama teknik, 

grant (hibah), dan loan (pinjaman). Asia yang terus mengalami penurunan distribusi ODA, 

memang masih menjadi prioritas dengan rata-rata ODA sekitar 54% hingga tahun 2012. 

 

PERGESERAN PRIORITAS DISTRIBUSI ODA KE AFRIKA SEBAGAI LANGKAH 

SEJARAH BARU BAGI JEPANG 

a. ODA Jepang Di Afrika Tahun 1990 – 2000 

Tepatnya di tahun 1973, bilateral ODA ke negara-negara Afrika hanya sebesar 

US$ 18.580.000 (2.4%) dari jumlah total distribusi, ODA mengalami peningkatan pada tahun 

1974 sebanyak US$ 36.350.000 (4.1%) dan US$ 59.070.000 (6.9%) di tahun 1975 (Hideo, 

2002, p. 43).3 Pada tahun 1960an hingga 1970an, taksiran alokasi bantuan Jepang ini bahkan 

tidak lebih dari 3% atau berada pada stagnansi sekitar US$ 50juta. ODA didestinasikan hanya 

ke beberapa negara Sub-Sahara Afrika4 seperti Kenya, Tanzania, Ghana, Ethiopia, Nigeria, dan 

Uganda. Negara Afrika penerima bantuan luar negeri Jepang tersebut bahkan tidak lebih dari 

12 negara pada tahun 1970 sampai 1990. Akan tetapi, ODA Jepang ini terus mengalami 

kenaikan yang cukup dramatis sebesar US$268.2 juta pada tahun 1982 (Ochiai, 2001, p. 40).  

Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Afrika semakin mengalami perkembangan secara 

terus menerus sejak perseteruan dua blok (Perang Dingin) berakhir menjadi tahap baru bagi 

Jepang terutama sekali dalam mencetak sejarah ODAnya. Pada tahun 1991 saja ODA Jepang 

yang berdestinasi di Afrika mendapati kemajuan yang baik hingga sebanyak US$ 909.7 juta 

atau sekitar 3 kali lipat dari tahun 1982 (Ochiai, 2001, p. 40).  

Perpindahan Kebijakan Jepang terhadap Afrika paska Perang Dingin semakin terbukti 

dengan pendirian Tokyo International Conference on African Development (TICAD) pada 

tahun 1993. Pada konferensi pertama, Jepang mengkondisikan partisipasi representasi yang 

terdiri dari 48 negara Afrika, 13 negara donor bantuan luar negeri, 10 organisasi internasional, 

dan lebih dari 45 negara observer serta NGOs dan Tokyo Declaration on African Development 

berhasil diadopsi. TICAD merupakan salah satu peralatan yang nyata dan paling penting bagi 

keberlangsungan hubungan Jepang terhadap Afrika. Sebuah bentuk keberhasilan atas 

diplomasi Jepang-Afrika yang telah dilakukan selama ini. di laksanakan setiap 5 tahun sekali 

(Lehman, 2016). Total bilateral ODA Jepang yang didistribusikan ke Kawasan Afrika 

mengalami peningkatan seperti pada tahun 1980 yang berjumlah US$223 juta dari total ODA 

US$3353 juta, bertambah pada tahun 1990 sejumlah US$792 juta dengan total ODA sebesar 

US$9069 juta, dan pada tahun 1995 berada pada porsi US$1.33 milyar (total ODA Jepang 

US$14.489 juta) (Jain, 2014, p. 1). Sejak tahun 1995 juga, 80% bantuan Jepang ke negara-

negara Sub-Sahara Afrika berupa ‘grant-aid‘ dan bantuan teknik sedangkan sifat bantuannya 

lebih berbentuk ‘untied-assistance‘ (Eyinla, 2000, p. 224). Hal ini didasarkan dari agenda 

                                                
3 Persentase yang ada yaitu 2.4%; 4.1%; dan 6.9% dari 100% (seluruh distribusi ODA di setiap tahun tersebut). 
4 Kawasan Afrika terbagi menjadi dua yaitu Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Kawasan Afrika Sub-Sahara merupakan 
kawasan yang berada di sebelah Selatan dari Gurun Sahara. 
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Jepang yang berusaha meningkatkan kualitas ODA dan saran dari diplomat Jepang di Afrika 

akan pentingnya bantuan ‘grassroot’ di sana.  

TICAD yang kedua berlanjut pada tahun 1998. Partisipan representasi dalam 

pelaksanaan TICAD II yang berada di Tokyo telah mengalami peningkatan sebanyak 80 negara 

– 51 negara Afrika, 11 negara Asia, 18 berasal dari Amerika Utara dan Eropa, ditambah 

partisipasi dari 40 Organisasi Internasional dan 22 NGOs. Tokyo Agenda on Action (TAA) 

yang diresmikan. Agenda yang juga menekankan pembangunan sosial seperti pendidikan dan 

kesehatan.  

Tahun 1998 Perdana Menteri Keizo Obuchi mengumumkan akan usaha Jepang untuk 

berfokus pada human security. Asal mula konsep human security tersebut bukanlah dari Jepang 

namun Jepang sangat antusias untuk melakukan mainstreaming human security. Bahkan 

Pemerintah Jepang melihat bahwa benua Afrika adalah wilayah yang pasti sangat terancam 

pada persoalan dari perspektif human security tersebut. Meskipun ODA Jepang di negara-

negara Afrika hanya berkisar sekitar lebih kurang 10%, akan tetapi dengan posisi seperti ini, 

Kawasan Sub-Sahara menjadi penerima ODA Jepang kedua setelah negara-negara Asia. 

Kualitas dan intensitas Jepang dalam memberikan bantuan terutama melalui TICAD semakin 

memperlihatkan kemajuan yang lebih baik di sub-continent ini. Sebab, istilah-istilah manusia 

maupun ekspresi sosial diartikulasikan secara tegas dalam TICAD (Kasongo, 2010, p. 219). 

Meskipun tidak semua program/proyek ODA terkait dengan pragmatisme TICAD, semua 

kebijakan ODA Jepang yang ditujukan ke Afrika dibahas, ditentukan, diformulasikan, dan 

diimplementasikan berdasarkan pada guidelines yang dimiliki oleh TICAD (Kasongo, 2010, p. 

202). Itu merupakan bukti bahwa Pemerintah Jepang semakin terlihat memperlihatkan 

komitmen terhadap Afrika melalui ODAnya sejak tahun 1990an.  

TICAD I dan II belum menunjukkan hasil besar pada pembangunan di Afrika karena 

bagi Jepang kedua TICAD tersebut masih digunakan untuk beradaptasi dan menyelidiki 

inisiatif-inisiatif baru bantuan Jepang terhadap Afrika yang paling tepat.  

 

b. ODA Jepang Di Afrika Tahun 2000 – 2012 

Paska kejadian 9/11, nilai human security mulai dipertimbangkan ulang oleh para 

pembuat kebijakan Jepang terutama untuk fokus kebijakan aktivitas bantuan luar negerinya. 

Kenya, Afrika Selatan, dan Nigeria menjadi negara tujuan atas kunjungan Perdana Menteri 

Jepang Yoshiro Mori tahun 2001 dimana ini juga pertama kalinya bagi Afrika mendapati 

kedatangan Pejabat Tinggi Jepang dari yang sebelumnya pihak Pejabat Kementerian. Perdana 

Menteri Mori yang menjabat antara tahun 2000-2001 ini sering dijuluki sebagai promotor yang 

sangat intens terhadap isu human security. Sedangkan wilayah utama dan penting untuk 

memikirkan tentang human security adalah Afrika di mata PM Mori.  

Pada 29 Agustus 2003, ODA Charter mengalami revisi dan dilegalkan oleh Perdana 

Menteri Koizumi Junichiro (2001-2006) dimana ada penambahan konsep human security 

sebagai salah satu komponen yang terbilang baru dalam ODA Charter. Pembenahan ODA 

Charter dilakukan sekitar sebulan sebelum konferensi besar TICAD III mengindikasikan 

bahwa Jepang akan lebih mendapatkan manfaat jika mempromosikan human security melalui 

TICAD III ini di Afrika. TICAD III dihadiri representasi delegasi dari 89 negara yang mana 50 

negara berasal dari Afrika (23 kepala negara) dan 47 Organisasi Internasional. Hasil 

pembahasan dari TICAD III, dimana Jepang memperkuat kebijakan bantuannya ke Afrika 

melalui tiga pilar antara lain: pembangunan yang berpusat pada manusia (pendidikan, 

pelayanan kesehatan dan medis, serta keamanan air); pengurangan kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi (pertanian, pangan, infrastruktur, keringanan hutang, dan pembangunan 

desa); dan konsolidasi perdamaian.  
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Pemerintah Jepang memperbarui proyek menjadi “Grant Assistance for Grassroots 

Human Security Projects” (GGHSP) setelah bantuan grant harus mencerminkan lebih 

mendalam akan konsep ‘human security’ – berdasarkan pada ODA Charter 2003 dengan 

bermitra bersama NGOs Jepang dan yang lain. Hal ini diperkuat dimana sejak tahun 2004 fokus 

ODA Jepang dalam bentuk grant telah mengalami perluasan relatif cepat ke negara-negara 

Sub-Sahara Afrika. Bahkan, negara-negara Kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut menjadi 

penerima ODA Jepang terbesar dalam bentuk grants hingga mencapai 60-80% (Ministry of 

Foreign Affairs, 2008). Bahkan NGOs diberikan kepercayaan untuk turut 

mengimplemenatasikan proyek GGHSP.  

Jepang menjanjikan kepada negara-negara penerima ODA selama lima tahun di Afrika 

sebesar US$ 1 milyar setelah TICAD terselenggara pertama kalinya. Tahun 1993 Jepang 

memberikan ODA sebesar sekitar US$966 juta, dan terus mengalami kenaikan di tahun 1994 

US$ 1.144milyar, tahun 1995 US$ 1.33milyar, tahun 1996 US$1.067 milyar dan di tahun 1997 

mengalami penurunan di angka US$803 juta (Mlombo, 2012). Tiga kali Jepang berhasil 

mencapai target serta komitmennya terhadap negara-negara Afrika. Selanjutnya disusul dengan 

TICAD II yang mana Jepang berkomitmen memberikan bantuan sebanyak US$750 juta. Mulai 

tahun 2003 di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Koizumi, dalam TICAD III Jepang 

menjanjikan menyediakan bantuan terhadap Kawasan Sub-Sahara Afrika sebesar US$ 1 milyar. 

Komitmen ini ditekankan akan dilakukan selama lima tahun mulai dari tahun 2003 hingga 2007. 

Pada TICAD selanjutnya, Jepang pun berkomitmen akan menggandakan ODAnya ke Afrika 

dari capaian rata-rata lima tahun sebelumnya tersebut hingga US$1.8 milyar. 

TICAD IV yang berada di Yokohama, Jepang mendapati partisipasi yang terdiri dari 85 

negara – 51 berasal dari Afrika, ditambah dengan representasi dari 75 Organisasi Regional 

maupun Internasional, serta delegasi dari sektor privat, institusi akademik, dan organisasi 

masyarakat sipil. Dalam Yokohama Action Plan terdapat empat agenda yang menjadi pedoman, 

salah satunya adalah “Menuju keberhasilan pencapaian MDGs (menjamin human security 

mencakup pendidikan dan kesehatan)”. 

TICAD IV merupakan konferensi yang dikenal sebagai milestone (tonggak bersejarah) 

bagi Jepang termasuk ODA mengubah prioritasnya ke Kawasan Afrika. Sebab, di tahun-tahun 

sebelumnya, meskipun Jepang selalu berkomitmen melalui TICAD untuk memberikan ODA 

nya ke Afrika, namun kehadiran Jepang di Afrika masih tampak begitu renggang. Dengan 

demikian, tahun 2008 dianggap sebagai ‘year of destiny’ dan TICAD IV pun menjadi ‘musim 

semi’nya bagi ODA Jepang di benua ini. Perdana Menteri Fukuda (masa jabatan 2007-2008) 

dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa TICAD IV benar-benar menjadi “peristiwa 

sejarah baru yang sesungguhnya” karena menjanjikan akan mencairkan anggaran ODA hingga 

US$ 1.8milyar mulai dari tahun 2008 hingga 2012 (Edstrom, 2010, p. 26). Dari rata-rata 

tahunan dari 2003 sampai 2007 sebesar US$900 juta.  

Jepang telah menggembar-gemborkan ide human security sebagai sumbu penggerak 

utama terhadap kerjasamanya dengan negara-negara Afrika (Iwata, 2012, p. 219). Pada TICAD 

IV saja, DAC turut berkumpul melangsungkan prioritas pembahasan mengenai bagaimana 

untuk mencapai MDGs dengan berdasarkan prinsip keamanan manusia Jepang (Raposo, 2014, 

p. 73). TICAD IV dan G8 Hokkaido Toyako Summit yang mana digelar secara berurutan oleh 

Jepang pada Mei 2008 disusul Juli 2008 untuk membahas serta mempromosikan bahwa Jepang 

mulai serius akan lebih berprioritas memberikan bantuan ke Kawasan Afrika.. Kedua 

konferensi besar ini memiliki tujuan untuk memberikan perhatian lebih besar pada konsep 

human security sehingga TICAD dan G8 mempunyai prinsip yang sama dan sejalan.  

Jepang menegaskan memberikan bantuan selama lima tahun ke depan melalui TICAD 

IV dan membuat TICAD IV sebagai loncatan kuat menuju keberhasilan MDGs. Oleh sebab itu, 

proyek-proyek bantuan luar negeri semakin diselaraskan dengan ketetapan TICAD yang mana 

ODA digunakan tidak lain untuk lebih mendukung pembangunan pada sektor sosial termasuk 
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mewujudkan pencapaian MDGs.5 Sedangkan proporsi alokasi ODA Jepang untuk infrastruktur 

ekonomi cenderung mengalami penurunan karena kembali lagi bahwa Jepang berupaya 

menyeimbangkan pembangunan melalui ODAnya pada kedua sektor. Jepang tidak semata-

mata mengubah bentuk bantuan untuk pengembangan infrastruktur sosial saja, namun Jepang 

berupaya menyeimbangkan bentuk dari pembelanjaan ODAnya. Hal ini karena Jepang 

menyadari bahwa infrastruktur sosial saja tidak cukup untuk melakukan pembangunan di 

kawasan Afrika.  

Sadako Ogata pada tahun 2008 menyatakan terus mendukung Afrika dalam seruan 

TICAD IV melalui program baik di level nasional maupun lokal. Pada level nasional Ogata 

mengabarkan tetap mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, 

pengembangan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

produksi beras. Sedangkan pada level masyarakat desa, Ogata sangat mendukung 

pembangunan atas dasar human security. JICA mendukung proyek kesehatan, pendidikan, dan 

air bersih dan berusaha membuat dorongan terhadap komunitas lokal untuk turut mengambil 

bagian atau mendapatkan hasil proyek tersebut.  Sebenarnya mulai dari tahun 1970an, 

kehadiran ODA Jepang yang kuat di Kawasan Asia mulai mengalami penurunan dalam istilah 

kuantitasnya dan hal itu berlanjut hingga tahun 2000an. Sementara jika dilihat dari 

perbandingan dengan Kawasan lain terutama dengan Afrika, Afrika malah terus mendapati 

tambahan perhatian oleh Jepang melalui ODAnya tersebut. Awal pembentukan TICAD 

sebagai konferensi besar untuk Afrika berlanjut hingga dewasa ini di era milenium. Terutama 

pada tahun 2008 yang dinilai menjadi tahun istimewa bagi Jepang untuk Afrika sekaligus 

indikasi pergeseran ODA Jepang di benua tersebut. Jepang tentu memiliki latar belakang yang 

mendasari pergerakan ODAnya di Kawasan Afrika, khususnya Afrika Sub-Sahara.  

 

PARADIGMA PEMBANGUNAN HUMAN-CENTERED JEPANG DAN ANCAMAN 

HUMAN SECURITY DI AFRIKA 

Dalam menganalisa faktor-faktor apa yang mendorong prioritas ODA Jepang dari Asia 

ke Afrika penulis menggunakan satu teori yaitu Teori Konstruktivis (Level-Unit) dan dua 

konsep yaitu Konsep Human Security dan Konsep Konfusianisme (min ben). Konstruktivis 

Level-Unit berkonsentrasi pada hubungan antara norma-norma sosial dan legal di tingkat 

domestik bagi identitas dan kepentingan-kepentingan negara. Meskipun tidak sepenuhnya 

mengabaikan peran norma-norma internasional dalam pengkondisian identitas dan 

kepentingan negara tersebut. Laporan Human Development tahun 1994 dari United Nations 

Development Programme (UNDP) mengkategorikan tujuh elemen utama human security: (1) 

keamanan ekonomi, (2) keamanan pangan, (3) keamanan kesehatan, (4) keamanan lingkungan, 

(5) keamanan pribadi, (6) keamanan komunitas, dan (7) keamanan politik. Dua komponen 

utama dari human security yang disoroti di dalam Human Development Report tahun 1994 

antara lain freedom from fear (kebebasan dari konflik kekerasan dan ancaman non-kekerasan) 

dan freedom from want (kebebasan/perlindungan dari rasa kekurangan).  Ide Konfusian tentang 

Minben berarti “people as the foundation“– orang sebagai dasar (Chang & Kalmanson, 2010, 

p. 136). Konfusius menyatakan rakyat merupakan akar daripada negara, ketika akar tersebut 

aman, maka negara tersebut dalam perdamaian (Angle & Svensson, 2001). Prinsip minben/ 

minbon ini juga disebut dengan “people-centeredness”. Konfusian melihat bahwa kebaikan 

merupakan akar, dan kekayaan adalah cabangnya. Kesejahteraan dasar dari setiap rakyat 

didasarkan atas pengamanan barang-barang penting manusia, seperti hidup, keamanan fisik, 

mata pencaharian, dan kehormatan diri, di antara yang lain (Herr, 2011, p. 99). Begitu juga 

dengan pendidikan, warisan Konfusianisme menempatkan pendidikan sebagai nilai tertinggi.  

                                                
5 Salah satu pilar dari TICAD adalah melanjutkan dukungan untuk MDGs dan sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan, air, 
dan capacity-building berdasarkan pada human security. 
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a. Mainstreaming Nilai Human Security Melalui ODA dan Kondisi Ancaman Human 

Security di Afrika 

Dalam pembuatan kebijakan bantuan luar negeri Jepang di mulai pada era tahun 1990an, 

tampak adanya pergeseran agen atau aktor pembuat keputusan luar negeri. Kemunculan NGOs 

Jepang beserta dengan jaringan NGOs internasional lainnya telah berimbas kuat dalam 

mempengaruhi perubahan fokus kebijakan ODA. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 

pada aktivitas ODA, NGOs Jepang melakukan advokasi salah satunya dalam bidang organisasi 

pembangunan yang menyatukan sumber daya individu untuk meningkatkan kualitas dan 

infrastruktur kehidupan dari komunitas tersebut (Hirata, 2002, p. 11). Kampanye advokasi dari 

NGOs terutama NGOs Jepang Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Hashimoto 

Ryutaro dimulai ketika pada tahun 1997 mengenai aksi pelarangan penggunaan ranjau darat 

beserta korban akibat pemasangan ranjau darat tersebut. Enam NGOs yang telah membentuk 

aksi kampanye yang tergabung dalam International Campaign to Ban Landmines (ICBL) pada 

tahun 1992 bergabung dengan beberapa NGOs lain membentuk Traktat Pelarangan Ranjau dan 

akan diadvokasikan pada konferensi Ottawa tahun 1997 (Hirata, 2002, p. 114). Japan 

Campaign to Ban Landmines (JCBL) merupakan NGOs Jepang yang berperan dalam advokasi 

terhadap Pemerintah Jepang sendiri untuk mau menandatangani sekaligus meratifikasi Traktat 

Pelarangan Ranjau pada Pertemuan di Ottawa tersebut.  

NGOs ini mencari dukungan dengan memberikan pendidikan terhadap publik Jepang 

terutama masyarakat sipil, leverage atau pengangkatan isu larangan terhadap senjata ranjau 

dalam pembahasan politik terus diserukan JCBL dengan cara banyak berinteraksi dengan aktor 

(agen) politik domestik Jepang, dan juga mengupayakan advokasi terhadap MOFA untuk 

mempertimbangkan kolaborasinya dengan NGOs bagi kebijakan lain terutama bantuan luar 

negeri. Memang, tahun 1998 belum adanya adopsi human security secara resmi sebagai salah 

satu pilar khususnya kebijakan bantuan luar negeri Jepang pada inisiasi program pertama ‘Zero 

Victims’ yang ditandatangani oleh Jepang. Akan tetapi, isu landmines menjadi salah satu 

pembangun/substansi human security setelah isu ranjau darat anti-personil dicantumkan dalam 

Diplomatic Bluebook Jepang tahun 1999. Setelah Obuchi Keizou menjabat sebagai Perdana 

Menteri, ia menyatakan bahwa ia meratifikasi pelarangan penggunaan ranjau darat anti-

personil atas dasar alasan keamanan manusia. Dengan ini, PM Obuchi memulai upayanya 

untuk promosi nilai human security. Dengan kata lain, advokasi NGOs Jepang telah 

mempengaruhi perubahan arah kebijakan ODA yang lebih berkualitas dan menujukan pada 

keamanan manusia.  

ODA Chater 2003 merupakan tonggak legal tertulis yang utama bagi keberlangsungan 

kelancaran pemberian bantuan luar negeri Jepang ke negara penerima, di samping Medium-

Term Policy on ODA 2005 merupakan norma legal atau norma tertulis di bawah ODA Charter 

yang sama-sama tercantum Perspektif Human Security. 

Pemahaman mengenai nilai human security diabsahkan oleh Jepang juga berdasarkan 

pada nilai Asia khususnya konfusianisme – minben (people as root) – orang-orang atau 

individu-individu sebagai sumber keamanan. Norma sosial konfusianisme tersebut sebenarmya 

telah mempengaruhi nilai-nilai yang terus disematkan dalam pemberian bantuan luar negeri 

Jepang sejak dahulu. Di dalam prinsip Konfusian, wealth atau kekayaan juga merupakan 

sesuatu yang patut dan penting untuk dicapai di dalam kehidupan. Terbukti di dalam pemberian 

ODA tersebut tidak lain atas usaha Jepang untuk mendapatkan dan mencapai kekayaan - 

merujuk kepada kondisi Jepang ketika menjadi ‘raksasa ekonomi’ yang dicapai melalui ODA 

pada tahun 1960an dan 1970an. Begitu juga dengan Basic Human Needs (kebutuhan dasar), 

para pembuat keputusan ODA dalam domestik Jepang berusaha untuk meningkatkan kualitas 

ODAnya dengan cara berfokus pada BHN. Ini sesuai dengan prinsip konfusianisme minben 

dimana kewajiban seorang penguasa/pemimpin ialah memberikan kebutuhan dasar (terutama 

pangan dan sandang) terhadap orang-orang/rakyatnya. Sedangkan BHN ini tidak hanya Jepang 
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saja yang harus mencapainya, tetapi negara-negara yang lain juga perlu untuk memenuhi BHN 

terhadap orang-orang atau setiap individu di negaranya, begitu juga dengan nilai wealth.  

Jia Yi juga menjabarkan mengenai prinsip minben tersebut yang menyatakan – orang-

orang atau individu-individu merupakan sumber dari segalanya. Negara memandang mereka 

sebagai akar atau sumber; pemimpin melihat mereka sebagai sebuah akar atau dasar; para 

pejabat memandang mereka sebagai dasar (Sabattini, 2012, p. 183). Untuk alasan seperti inilah 

maka individu-individu tersebut ditempatkan oleh negara sebagai dasar atau sumber dari 

keadaan aman (secure) maupun terancam. Keamanan/keselamatan rakyat secara fisik yang 

diterjemahkan selaras dengan elemen human security yaitu freedom from fear, sedangkan 

mengamankan kebutuhan dasar masyarakatnya disimpulkan sesuai dengan elemen freedom 

from want (Kim, Human Security With an Asian Face, 2010). Selain itu, dalam tradisi 

Konfusianisme, pendidikan sangat ditekankan bagi setiap orang yang hidup untuk mencapai 

kebaikan. Pendidikan dapat dilihat dari substansi nilai human security yang diserukan oleh 

Jepang. Dengan kata lain, identitas Jepang yang ingin menjadi pemimpin negara-negara pada 

human security dapat ditemukan dalam norma sosial domestik Jepang. 

 

Tabel 4.1 

Nilai-nilai yang dibawa dalam pemberian ODA oleh Jepang 

 

No. Tahun Fokus Nilai dalam ODA Jepang 

1 1954 - 1976 Responsibility, Wealth 

2 1977 - 1991 Wealth, Environmental 

3 1992 - 2002 
Wealth, Basic Human Needs, 

Human-centerd Development 

4 2003 - 2012 Human Security 

 Sumber: www.mofa.go.jp 
 

Dalam memahami tindakan atau keputusan Jepang melakukan penggeseran prioritas arah 

distribusi bantuan ekonominya dari Asia ke Afrika dapat ditelusuri melalui identitas negara 

Jepang. Identitas diri Jepang ditetapkan dan ditegaskan oleh para Pembuat Kebijakan melalui 

ODAnya. Hal ini sudah diketahui secara pasti bahwa ODA dapat dilihat melalui norma 

legal/tertulis karena ia selalu mengacu pada ODA Charter 2003 sekaligus Medium-Term Policy 

on ODA 2005. Dalam pembentukan kebijakan ODA pada tahun 2008, Jepang tentu 

melandaskan pertimbangan-pertimbangan melalui kedua norma legal domestik itu. Sedangkan 

nilai yang sedang menjadi sorotan sejak terbentuknya ODA Charter yang baru adalah nilai 

human security. Benar saja jika nilai human security ditetapkan melalui ODA Charter karena 

Jepang ingin menunjukkan identitasnya sebagai world’s leading on human security. Normal 

sosial pun berpengaruh dalam penentuan identitas dan kepentingan atau tindakan Jepang dalam 

ODAnya tersebut. Selain norma legal (ODA Charter dan Medium-Term Policy on ODA), 

identitas dan tindakan Jepang juga dapat ditelaah dari nilai-nilai sosial yang telah menjadi 

kepercayaan domestik Jepang. 

Mulai dari tahun 1990an hingga 2012 merupakan periode evolusi ODA Jepang yang 

membasiskan pada nilai human security. Mainstreaming nilai human security diawali pada 

tahun 1995, ketika Perdana Menteri Murayama Tomiichi melakukan pidato dalam Pertemuan 

PBB pada Pembangunan Sosial di Kopenhagen yang berisikan bahwa Jepang berusaha 

mewujudkan fokus dari bantuan luar negeri Jepang yaitu ‘pembangunan sosial yang berpusat 

pada manusia’ - Ningen no anzen hoshou (keselamatan manusia). Meskipun demikian, 

Murayama masih belum menunjukkan perhatiannya terhadap benua Afrika.  

http://www.mofa.go.jp/
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Mainstraming nilai human security oleh para aktor pembuat kebijakan ODA Jepang PM 

Keizou Obuchi tahun 1998. Perdana Menteri Keizou Obuchi secara terang-terangan 

mengambil langkah tegas mengkampanyekan nilai human security. Seperti yang telah 

disebutkan diatas mengenai ratifikasi perjanjian pelarangan penggunaan ranjau darat, Obuchi 

mengakui bahwa human security merupakan satu-satunya alasan utama dibalik perubahan 

kebijakan ODA pada area tersebut.  

Kelanjutan dari upaya pengarusutamaan nilai human security dilakukan oleh PM Yoshiro 

Mori. PM Mori yang berusaha memfokuskan Afrika untuk mulai menyebarkan nilai human 

security. Kawasan Afrika dianggap penting untuk dikhawatirkan oleh berbagai pihak karena 

kondisi keamanan manusia yang mengalihkan perhatian PM Mori. Ia memandang 

permasalahan di Afrika seperti kemiskinan, penyakit serius, dan konflik merupakan 

permasalahan yang perlu dipandang dalam perspektif human security. Keinginan Jepang 

mengejar kepemimpinan terhadap pencapaian human security menjadikan PM Yoshiro Mori 

memberanikan diri hingga berkunjung ke beberapa negara Sub-Sahara Afrika. 

Inisiatif yang besar dilakukan dalam Pemerintahan Koizumi Jun’ichirou ini, sebab PM 

Koizumi berhasil membawa nilai human security secara resmi disematkan dalam fokus 

prioritas dasar kebijakan ODA yaitu ODA Charter 2003. ODA digunakan sebagai kendaraan 

strategis bagi pencapaian nilai human security pertama kali oleh PM Koizumi ini. PM Koizumi 

berhasil mengungguli para Perdana Menteri sebelumnya atas upaya mainstreaming nilai human 

security tersebut. Meskipun Makiko Tanaka dan Yoriko Kawaguchi yang secara bergantian 

Menteri Luar Negeri Jepang saat Pemerintahan Koizumi yang lebih aktif dalam promosi human 

security. Terlebih lagi Yoriko Kawaguchi yang menyatakan bahwa pencapaian nilai human 

security memerlukan Kawasan Afrika sebagai zona implementasi. 

Perdana Menteri Yasuo Fukuda juga disebut-sebut sebagai aktor yang melakukan 

mainstreaming nilai human security, terlebih lagi ini dideklarasikan melalui TICAD IV. Dalam 

pidato pembukaannya di TICAD IV, secara jelas ia menyebutkan penujuannya terhadap isu-

isu terkait human security seperti komitmennya terhadap permasalahan kemiskinan, 

pendidikan, dan kesehatan dalam upaya pembangunan di Afrika melalui ODA Jepang. Bahkan, 

PM Fukuda sangat menekankan pada masalah akses orang-orang Afrika terhadap air bersih. 

Menteri Yasuo Fukuda menyampaikan komitmen yang ditekankan oleh Jepang terutama 

menjamin keamanan manusia dalam forum negara-negara yang tergabung dalam G8 di Toyako, 

Hokkaido.  

Dimulai pada tahun 2008, Sadako Ogata yang merupakan Presiden jika (2003-2011) 

menyatakan akan mendukung penuh negara-negara Afrika yang mana sedang disoroti terutama 

dalam TICAD IV. Ia menyebutkan jika JICA akan terus meningkatkan kinerjanya pada level 

grassroots di negara-negara Kawasan Sub-Sahara Afrika penerima ODA Jepang khususnya 

para orang-orang/komunitas disana untuk bisa berpartisipasi sekaligus dapat menikmati hasil 

dari proyek ODA dalam area kesehatan, pendidikan, dan air. 

Pada pemberian ODA secara bilateral ke negara-negara Kawasan Sub-Sahara Afrika, 

Jepang cenderung memanfaatkan pandangan ‘freedom from want’ dari perspektif human 

security. Pemahaman keamanan manusia yang diadopsi oleh Jepang cenderung berorientasi 

pada pembangunan dan kurang memfokuskan pada area yang berhubungan dengan intervensi 

militer karena adanya norma pasifism yang dijunjung tinggi oleh Jepang. Nilai wealth yang 

pernah dibawa oleh Jepang dalam ODAnya disebabkan adanya perspektif pembangunan 

Jepang yang berpusat pada pembangunan fisik semata. Namun, ketika adanya perubahan 

paradigma Jepang menuju ke arah pembangunan yang berpusat pada manusia (human security), 

hal ini menjadikan Afrika semakin disoroti oleh Jepang karena kondisi-kondisi human security 

di Afrika lebih terancam daripada di Asia.  

Kondisi keamanan kemanusiaan pada kenyataannya lebih terancam di Afrika terutama 

Kawasan Sub-Sahara Afrika daripada di Kawasan-Kawasan Asia. Hal tersebut dapat dilihat 
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dari berbagai ancaman yang dapat memundurkan pembangunan yang memusatkan pada 

manusia. Masalah keamanan ekonomi dihubungkan dengan adanya akses yang aman terhadap 

pendapatan seseorang. Masalah keamanan ekonomi ini mengancam keberadaan orang-orang 

sekitar 1.4milyar yang memiliki pendapatan kurang dari 1.25 juta dolar per hari. Orang-orang 

di Kawasan Sub-Sahara Afrika menjadi pihak yang banyak merasakan kondisi tersebut. Pada 

tahun 2008, tercatat sejumlah 47% berada di Kawasan Sub-Sahara Afrika, disusul oleh Asia 

Selatan (34%), Asia Tenggara (17%), Asia Timur (13%), dan Asia Barat (3%) (Department of 

Economic and Social Affairs, 2012).  

Bentuk ancaman selanjutnya merupakan ancaman terhadap keamanan pangan. Masalah 

kelaparan masih tetap krusial dan merata di Kawasan Sub-Sahara Afrika (30%), diikuti di 

Kawasan Asia-Pasifik (16%), dan Kawasan Timur Tengah-Afrika Utara (8%) dengan jumlah 

orang sebanyak kurang lebih 870 juta (Fanzo, 2012). Masalah malnutrisi memang mengancam 

keberadaan orang-orang di Afrika dan Asia. Akan tetapi, tampak pada tahun 2000-2010, upaya 

mencapai pengurangan masalah malnutrisi (kekurangan gizi) di Asia lebih berhasil daripada di 

Sub-Sahara Afrika. Pada tahun tersebut, Asia terlihat mampu mengurangi malnutrisi terhadap 

orang-orang yang mempunyai berat badan di bawah angka ideal berdasarkan umur mencapai 

27%, akan tetapi Kawasan Sub-Sahara Afrika jauh tertinggal di angka 7% (Regional Bureau 

for Africa, 2012). 

Permasalahan pendidikan terhadap setiap orang terutama anak-anak sangat disoroti oleh 

komunitas internasional termasuk Pemerintah Jepang sebagai salah satu isu keamanan manusia. 

Pada tahun 2010 tercatat ada sejumlah 61 juta anak yang tidak bersekolah. Lebih dari setengah 

dari jumlah seluruh anak-anak yang keluar dari sekolah dasar tersebut berada di Kawasan Sub-

Sahara Afrika kurang lebih 33 juta anak (Department of Economic and Social Affairs, 2012).  
Kemudian diikuti oleh Kawasan Asia Selatan dengan jumlah 13 juta anak (Department of 

Economic and Social Affairs, 2012).  

Keamanan lingkungan berkaitan dengan adanya jaminan ketahanan air. Kawasan Sub-

Sahara Afrika mengalami keadaan akses air minum yang paling rendah di antara Kawasan-

Kawasan yang lain. Orang-orang di Kawasan Sub-Sahara Afrika yang tidak memiliki akses 

terhadap air bersih sekitar 40%, dua kali lipat dibandingkan dengan Kawasan lain (Regional 

Bureau for Africa, 2012). Begitu juga dengan permasalahan kesehatan yang sangat mengancam 

keamanan manusia merupakan penyakit HIV/AIDS. Pada tahun 2010, terhitung sebanyak 34 

juta orang hidup dengan HIV. Estimasi angka orang-orang yang baru mendapati infeksi HIV 

pada tahun 2010 tercatat sebesar 70% (0,41) berada di Kawasan Sub-Sahara Afrika. Sedangkan 

dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia antara lain Asia Tenggara dan Oseania 

(0,03), Kaukasus dan Asia Tengah (0,03), Asia Selatan (0,02), Asia Timur (0,01), dan Asia 

Barat (kurang dari 0,01) jauh lebih sedikit daripada di Kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut 

(Department of Economic and Social Affairs, 2012). 
Dari data tersebut juga terlihat bahwa kondisi orang-orang di Kawasan Sub-Sahara 

Afrika pada kenyataannya lebih terancam daripada di Asia. Sehingga, adanya Pemerintah 

Jepang berupaya memindahkan prioritas ODAnya yang berfokus pada pembangunan yang 

berpusat pada manusia ke Kawasan Sub-Sahara Afrika ini. Setelah adanya mainstreaming 

sebagai upaya pengubahan nilai yang dibawa oleh Jepang melalui ODAnya, itu tidak hanya 

sebuah diskursus/wacana semata bagi Jepang, tentu human security diaplikasikan melalui 

proyek-proyek yang berkaitan dengan pencapaian keamanan manusia. Pada subbab selanjutnya 

akan dibahas mengenai proyek-proyek yang berkaitan dengan human security di Kawasan 

Afrika sebagai bukti bahwa benua tersebut lebih sesuai dengan implementasi nilai human 

security tersebut. 
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b. Proyek-Proyek Human Security ODA Jepang di Kawasan Afrika 

ODA yang semakin didorong untuk meningkatkan kualitasnya telah mengalami 

penyeimbangan dalam bentuk grant dan kerjasama teknik terhadap bantuan dalam bentuk loan. 

Dalam upaya mencapai hal ini, Jepang menganggap Kawasan Afrika terutama Sub-Sahara 

Afrika lebih sesuai dengan aplikasi distribusi terutama grant dan kerjasama teknik tersebut. 

Ditambah lagi, adanya penggantian nama proyek grant yang berbasis pada masyarakat menjadi 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, dimana ini berarti berkaitan erat 

dengan nilai human security.  Dengan kata lain, Jepang melakukan perubahan prioritas 

distribusi ODA ke Afrika karena perubahan prioritas distribusi ODA ke Afrika karena adanya 

perubahan perspektif pembangunan Jepang ke human-centered (human security) seperti yang 

dibahas pada bab sebelumnya Jepang memusatkan ODAnya untuk pembangunan fisik. Sedangkan 

Afrika lebih sesuai sebagai wilayah destinasi perubahan arah perubahan paradigm pembangunan 

pada ODA tersebut. 

Berbagai proyek yang terkait dengan human security telah banyak diprogramkan dan 

diterapkan oleh JICA di Kawasan Afrika. Seperti apa yang telah dibahas dalam bab 

sebelumnya, TICAD IV menekankan bahwa proyek-proyek JICA semestinya selaras dengan 

norma atau aturan pedoman yang ada pada TICAD IV. Dengan kata lain, proyek-proyek JICA 

harus lebih mengedepankan pembangunan sosial sekaligus ini akan membawa pada pencapaian 

MDGs. Afrika semakin menjadi Kawasan yang penting bagi distribusi ODA Jepang di samping 

Asia yang masih menjadi prioritas. ODA diberikan oleh Jepang melalui TICAD ini dengan 

jalan peningkatan pemberian dalam bentuk grant aid dan kerjasama teknik. Grant aid dapat 

dikatakan menjadi karakteristik bantuan ODA Jepang ke Afrika ini yang digunakan dalam 

bidang seperti pendidikan, kesehatan dan perawatan medis, air, dan makanan sekaligus 

diberikan bantuan dalam bentuk kerjasama teknik. 

 

Keamanan Pangan 

Kelaparan menjadi sebuah ancaman yang berhubungan dengan salah satu prinsip 

keamanan manusia terutama food security. Kondisi tersebut menggerakkan Pemerintah Jepang 

yang sedang aktif mengejar pencapaian MDGs melalui nilai human security dengan sarana 

ODA. Proyek food security di Afrika ditekankan oleh Jepang melalui TICAD IV. Selain 

pengentasan kemiskinan dan kelaparan dalam pemberian ODA menjadi pilar dalam TICAD IV 

yang sejalan dengan ODA Charter, tentu pengentasan kemiskinan dan kelaparan merupakan 

pilar pertama daripada MDGs. Proyek untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Afrika 

terutama dalam proyek yang berkaitan dengan food security, Jepang bekerja terhadap negara-

negara penerima bantuan yang memiliki basis di sektor pertanian terutama petani padi. 

NERICA (New Rice for Africa) merupakan salah satu nama padi temuan baru yang dihasilkan 

dari perkawinan jenis padi unggul Asia dan jenis padi unggul Afrika dimana ini dikenalkan 

pada tahun 1994. Upaya penanaman bibit unggul ini Pemerintah Jepang membentuk Coalition 

for African Rice Development (CARD) yang dikenalkan pada TICAD IV dimana terdapat janji 

Pemerintah Jepang meningkatkan produksi beras tersebut dari 14 ton menjadi 28 ton.  

Jepang dalam memberikan ODA dengan dibarengi promosi ‘ownership’ yang termasuk 

ketentuan agar adanya banyak pihak yang bekerjasama terhadap program/proyek yang berjalan 

di Afrika, maka dibentuklah National Rice Development Strategy (NRDS) pada tahun 2008. 

Pemerintah Jepang yang mana bekerjasama dengan organisasi mendukung 23 negara-negara 

Kawasan Sub-Sahara Afrika antara lain Ghana, Kenya, Madagaskar, Kamerun, Guinea, 

Senegal, Mozambik, Uganda, Tanzania, Mali, Sierra Lione, Nigeria (grup 1 tahun 2008); 

Zambia, Republik Afrika Tengah, Gambia, Togo, Benin, Rwanda, Burkina Faso, Republik 

Demokratik Kongo, Liberia, Ethiopia, dan Pantai Gading (grup 2 tahun 2009) untuk 

mewujudkan proyek tersebut. Pada tahun 2010, hanya tujuh negara yang ditunjuk untuk 

mengikuti CARD tersebut antara lain Tanzania, Mozambik, Liberia, Madagaskar, Pantai 
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Gading, Sierra Leone, dan Guinea. Di samping penguatan di area pertanian, Jepang juga 

menyediakan bantuan dalam bentuk makanan di tahun 2008 sebesar 100 juta dolar AS dan 

hingga pada tahun 2012 sudah mencapai 900 juta dolar AS terhadap 39 negara Afrika (Ministry 

of Foreign Affairs, 2011). 

 

Keamanan Kesehatan 

Merebaknya penyakit HIV/AIDS dimana ini telah membawa pada Human Development 

Index (HDI) di Kawasan Afrika menjadi rendah dibandingkan Kawasan yang lain. Pada tahun 

2005, AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) telah merenggut nyawa sebanyak tiga 

juta orang, ditambah dengan orang-orang yang terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency 

Virus) sejumlah lebih dari 39 juta (Cohn, 2012, p. 36). Banyaknya orang-orang yang terjangkit 

HIV/AIDS tersebut menjadi alasan dibalik nilai HDI di Kawasan Afrika yang masih dikatakan 

rendah (sekitar 0.514 pada tahun 2007) dibanding kawasan lain (lebih dari 0.6).  

Proyek Grant Assistance for Grassroot Human Security diimplementasikan di 15 negara 

Afrika terutama di bidang kesehatan. Negara-negara itu antara lain Kenya, Uganda, Ethiopia, 

Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Tanzania, Madagaskar, Pantai Gading, Komoro, 

Burundi, Togo, Tunisia, Mozambik, Senegal, dan Republik Gabon (Ministry of Foreign Affairs, 

2009). Sedangkan antara tahun 2009 dan 2010, sebagai contoh dari setiap proyek tersebut 

antara lain Pembangunan Pusat Kejuruan Pembelajaran dan Pelatihan untuk Perempuan 

dengan HIV/AIDS di Burkina Faso tahun 2009, Pembangunan Pusat Counseling (Penyuluhan) 

dan Pengujian (Testing) HIV/AIDS di Bostwana tahun 2010, Perluasan Penyediaan 

Laboratorium dan Perlengkapan Rumah Sakit di Kenya tahun 2010, dan Penyediaan Alat 

Pemadam Api dan Ambulan di Kamerun tahun 2009 (Ministry of Foreign Affairs, 2010). 

Dalam pembahasan sebelumnya, Pemerintah Jepang mengandalkan NGOs dalam 

beberapa proyek bantuan grant berkaitan dengan human security. Sebagai contoh proyek 

Pembangunan Pusat HIV/AIDS di Pantai Gading (Cote d’Ivoire), di Kenya dengan proyek 

pendirian Pusat HIV/AIDS dan VCT (Voluntary Counseling and Testing) untuk Rumah Sakit 

di sana, proyek penyediaan ruang bagi pasien HIV/AIDS di Afrika Selatan, proyek 

memberikan dukungan untuk mengorganisir sidang pleno dan forum pemuda pada Konferensi 

Internasional HIV/AIDS ke-12 di Burkina Faso, dan proyek Pencegahan dan Pendidikan 

HIV/AIDS di Madagaskar (Ministry of Foreign Affairs, 2005). Pemerintah Jepang memang 

memfokuskan bantuan terutama untuk mendukung penanganan terhadap HIV/AIDS.  

Pemerintah Jepang juga memiliki program Jaminan Ibu dan Anak terhadap Akses Perawatan 

Reguler (EMBRACE) diimplementasikan di 15 negara Kawasan Afrika. EMBRACE 

diterapkan di Afrika sebagai upaya pencapaian MDGs melalui perspektif human security 

Jepang sekaligus digunakan sebagai alat promosi nilai ini.  

Jepang juga mempunyai proyek yang berhubungan dengan upaya meningkatkan 

Managemen Kualitas Total rumah sakit untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik lagi 

melalui 5S. Program 5S disini adalah Seiri (terorganisir), Shitsuke/Shukanka (disiplin), Seiton 

(tertata), Seisou (bersih), dan Seiketsu (rapi) (Ministry of Foreign Affairs, 2009, p. 38). Program 

managemen terhadap rumah sakit tersebut diperuntukkan kepada Rumah Sakit di 15 negara 

Afrika antara lain Kenya, Tanzania, Nigeria, Uganda, Malawi, Madagaskar, Eritrea, Senegal, 

Maroko, Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Niger, Benin, Mali, dan Burundi 

(Oshiyama, 2009, p. 10). 

 

Pendidikan 

Pemerintah Jepang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Afrika. 

Hal ini didorong dengan banyaknya anak-anak di Afrika yang tidak bersekolah hingga 

mencapai 33 juta anak. Selain itu, dibutuhkan sejumlah 3.8 juta guru di Kawasan Sub-Sahara 
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Afrika dalam upaya mencapai MDGs – pendidikan utama universal (Ministry of Foreign 

Affairs, 2008, p. 34). Jepang melalui kerjasama teknik memulai pembangunan proyek 

Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education in Western, Eastern, 

Central, and Southern Africa (SMASSE-WECSA) – Penguatan Pendidikan di Afrika Selatan, 

Tengah, Timur, dan Barat yang mempunyai kantor pusat di Kenya, Afrika pada tahun 1998 

dan ini masih berlanjut hingga tahun 2012. SMASSE-WECSA merupakan salah satu capaian 

TICAD dibidang pendidikan yang mana ODA bekerja dalam ranah tersebut. Melalui ODAnya, 

Jepang mengirimkan ahli untuk memberikan training terhadap para guru terutama dari sekolah 

menengah. Para guru senior mendapatkan training di tingkat nasional selanjutnya mereka akan 

dikirim kembali ke tempat tinggal asal untuk melakukan pelatihan terhadap para guru yang 

lainnya.  

Komitmen lima tahun Pemerintah melalui TICAD IV untuk melakukan training terhadap 

100.000 guru untuk sekolah dasar dan menengah telah tercapai pada tahun 2012. Pada tahun 

2008 setelah proyek di mulai, JICA berhasil membawa partisipan sebanyak 41.762, kemudian 

meningkat menjadi 79.998 orang, dan target tercapai pada tahun 2012 sebanyak 102.106 orang 

(Ministry of Foreign Affairs, 2009). SMASSE-WECSA disebut-sebut sebagai salah satu 

program unggulan ODA Jepang di Afrika sebab mampu mewujudkan prinsip ‘ownership’ yang 

selama ini telah dipromosikan dalam setiap pemberian bantuan luar negeri. Dalam upaya 

mencapai MDGs tahun 2015 pada tujuan 2 tentang sekolah dasar, Pemerintah Jepang juga 

memberikan bantuan grants kepada beberapa negara di Kawasan Afrika pada sektor ini. 

Mengacu kembali pada komitmen PM Fukuda di forum TICAD IV yang mana Pemerintah 

Jepang akan membangun 1000 sekolah dan 5500 kelas untuk Sekolah di tingkat Dasar dan 

Menengah di mulai pada tahun 2008 dan 2012. Pada tahun 2008, pembangunan sekolah ini 

baru mencapai sebanyak 122 sekolah, sedangkan untuk ruang kelas sebanyak 566, selanjutnya 

akumulasi selama lima tahun pun tercapai dimana pada tahun 2012 telah dibangun sebanyak 

1.335 sekolah dan 5.592 ruang kelas di 32 negara Afrika (Ministry of Foreign Affairs, 2009). 

 

Keamanan Lingkungan (Air dan Sanitasi) 

Orang-orang Afrika sudah sering menghadapi permasalahan adanya ketidakstabilan 

dalam mendapatkan air. Terlebih akses terhadap air yang aman masih jauh dari kata cukup 

karena tidak meratanya sumber air yang ada di negara-negara benua Afrika. Permasalahan 

diakibatkan dari lingkungan seperti kurangnya intensitas hujan, rusaknya pipa air, pembuangan 

yang tidak tertutup, dan juga dengan sistem sanitasi yang dianggap masih kurang baik membuat 

air di sana banyak yang terkontaminasi bakteri dan menjadi tidak sehat. Banyak dari kalangan 

mereka menderita penyakit akibat dari air yang tidak higinis. Banyak dari kalangan mereka 

menderita penyakit akibat dari air yang tidak higinis. Krisis air atau orang-orang yang hidup 

dalam keadaan kelangkaan air sebanyak sekitar 300 dari 838 juta (jumlah total penduduk di 

Kawasan Sub-Sahara Afrika) (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 

2014). 

Jepang melalui pemberian bantuan digunakan untuk mengirimkan Water Security Action 

Team – Tim Aksi Keamanan Air (W-SAT) yang diserukan melalui TICAD IV 2008 oleh PM 

Yasuo Fukuda yang memang berfokus pada area air dan sanitasi. W-SAT terdiri dari Relawan 

Kerjasama Luar Negeri Jepang (JOCV) dan Relawan Senior (SV) serta beberapa ahli teknik 

yang berjumlah sekitar 200 orang. Tim Aksi untuk Keamanan Air ini telah dikirim dan 

melakukan aktivitasnya dibeberapa negara seperti Ethiopia, Afrika Selatan, Tanzania, Rwanda, 

dan Senegal mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Selain memberikan bantuan, kerja 

daripada para ahli dalam Tim Aksi tersebut antara lain: pengeboran air tanah, pemberian 

pelatihan manajemen distribusi air, pembangunan sumber daya manusia untuk manajemen 

sumber air, pengembangan fasilitas air seperti teknologi pompa air, dan pembuangan kotoran 

(Ministry of Foreign Affairs, 2009, p. 82) 
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KESIMPULAN 

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa ODA Jepang sejak awal telah menempatkan 

Kawasan Asia sebagai wilayah destinasi utama. Terlihat dengan jelas bahwa ODA Jepang 

sangat berorientasi komersil, mengejar capaian secara kuantitas, dan kurang memperhatikan 

kualitas dari ODA tersebut. Penggunaan ODA sebagai sarana aktivitas penetrasi ekspor 

industri menjadi alasan dibalik predikat Jepang sebagai makhluk ekonomi. Seiring waktu, 

kekuataan ekonomi Jepang yang semakin melemah membuat ODA turut mengalami kelelahan 

pembelanjaan. Kawasan Asia sebagai wilayah prioritas distribusi semakin berkurang setelah 

ODA melihat Kawasan lain yang juga memiliki potensi. Sementara adanya penurunan volume 

bantuan Jepang secara keseluruhan, terutama di Kawasan Asia tersebut, kenyataan berbanding 

terbalik dengan ODA yang datang ke Kawasan Afrika khususnya Sub-Sahara Afrika yang 

semakin mengalami kenaikan. Ketertarikan Jepang pergi ke Afrika di tandai dengan 

diselenggarakannya forum tingkat tinggi yaitu TICAD. Pada tahun 2008, tampak sebagai tahun 

yang sangat penting bagi Jepang dengan adanya penyelenggaraan TICAD IV. Tahun ini 

menjadi tahun tentang Afrika bagi Jepang sebab menjadi titik pergeseran prioritas Jepang dari 

Asia ke Afrika untuk ODA. Indikasi terlihat nyata dengan deklarasi penggandaan ODA 

terhadap Kawasan Afrika selama lima tahun. 

Para pembuat kebijakan bantuan luar negeri sangat berpengaruh dalam menentukan arah 

pergerakan bagi destinasi ODA Jepang. Pembangunan yang semakin dipusatkan pada manusia 

atau setiap individu semakin menjadi kecenderungan utama. Trend nilai baru di era milenium 

dalam masalah keamanan khususnya keamanan manusia atau human security membuat Jepang 

berupaya untuk melakukan kampanye maupun advokasi pada hal ini. Fokus Jepang terhadap 

nilai human security dipengaruhi kuat oleh aktivitas masyarakat sipil yang tergabung dalam 

NGOs. ODA Charter yang membawa nilai human security mengharuskan program bantuan 

luar negeri di Afrika berpegang pada nilai tersebut. Begitu juga dengan minben yang dapat 

mendefinisikan nilai human security. TICAD IV yang mana memiliki pilar terhadap nilai 

human security memudahkan ODA bekerja pada trend nilai baru. Sedangkan nilai human 

security selaras dengan struktur pembangunan internasional MDGs, dimana tujuan MDGs 

selaras dengan substansi human security tersebut. Norma legal dan norma sosial dalam 

domestik Jepang berpengaruh kuat dalam penentuan identitas Jepang yang mana ingin 

berusaha menjadi pemimpin terhadap promosi nilai human security. Adanya perubahan 

perspektif pembangunan Jepang dari physical-development ke human-centered development 

menjadi faktor pertama perubahan prioritas ODA Jepang di Kawasan Afrika. Hal tersebut 

mematahkan kenyataan yang selama ini ODA Jepang dianggap sangat berkonsentrasi pada area 

ekonomi. Kondisi human security Afrika yang lebih terancam daripada di Asia menjadi penguat 

sekaligus faktor kedua perpindahan tersebut. Sedangkan ODA menjadi alat paling mumpuni 

dan efektif untuk menerapkan dan mencapai nilai human security tersebut. Dengan demikian, 

hal ini membentuk tindakan Jepang yang mengambil langkah mengubah arah distribusi ODA 

yang cenderung diprioritaskan ke Kawasan Afrika. 

 

CATATAN KAKI:  
1Millennium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen oleh negara-negara di dunia 

untuk mengambil langkah yang bervariasi guna mengatasi kemiskinan dan kesenjangan global. 

MDGs yang dideklarasikan dalam UN Millennium Summit 2000 ditetapkan secara permanen 

delapan tujuan utama: 1) memberantas kelaparan dan kemiskinan; 2) mewujudkan pendidikan 

dasar secara universal; 3) mendorong kesetaraan gender dan perempuan; 4) menurunkan angka 

kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria serta 

penyakit lainnya; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; 8) dan mengembangkan 

kemitraan global untuk pembangunan.  
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2Structural Adjustment Programme (SAPs) – Program Penyesuaian Struktural adalah program 

yang memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan pinjaman dari IMF ataupun World 

Bank. Sifat kondisionalitas sangat berhubungan dengan pinjaman ini seperti harus adanya 

kepatuhan untuk melakukan reformasi kebijakan di dalam negeri sebelum mendapatkan 

pinjaman tersebut.  

 
3Persentase yang ada yaitu 2.4%; 4.1%; dan 6.9% dari 100% (seluruh distribusi ODA di setiap 

tahun tersebut).  

 
4Kawasan Afrika terbagi menjadi dua yaitu Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Kawasan 

Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang berada di sebelah Selatan dari Gurun Sahara.  

 
5Salah satu pilar dari TICAD adalah melanjutkan dukungan untuk MDGs dan sektor sosial 

seperti kesehatan, pendidikan, air, dan capacity-building berdasarkan pada human security. 
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