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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendekatan Konstruktivis dalam fenomena global dapat dilihat melalui 

beberapa peristiwa termasuk Hubungan Internasional. Pendekatan Konstruktivis 

mulai dikenalkan oleh tokoh Alexander Wendt beserta tokoh-tokoh lain yang 

berfokus pada pendekatan ini. Dalam skripsi ini mencoba menganalisis faktor 

pergeseran Official Development Assistance Jepang dari Asia ke Afrika dengan 

menggunakan pendekatan Konstruktivis pada varian Konstruktivis Level-Unit oleh 

Peter Katzenstein. Konstruktivis Level – Unit menekankan norma internal (legal 

dan sosial) yang mana mampu mempengaruhi pengkondisian identitas dan 

kepentingan negara. 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Jepang sebagai salah satu negara kaya tentu tidak terhindar dari dinamika 

pembangunan nasional melalui bantuan luar negeri baik sebagai negara penerima 

hingga akhirnya berbalik menjadi negara pendonor. Sejarah kekalahan dalam 

Perang Dunia II membuat Jepang mau tidak mau terlibat sebagai penerima bantuan 

luar negeri demi rekonstruksi negaranya. Melalui program Government and Relief 

in Occupied Areas (GARIOA) dan Economic Rehabilitation in Occupied Areas 

(EROA) dengan negara donor Amerika Serikat telah menempatkan Jepang sebagai 

penerima bantuan luar negeri pertama kali dalam kurun waktu dari 1945 sampai 

1951. Anggaran sejumlah US$880 juta diterima oleh Jepang setelah bergabung 

dengan World Bank pada tahun 1952. Hingga pertemuan Komite Penasehat 
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Colombo Plan yang dilaksanakan pada tahun 1954 menandai kemunculan inisiasi 

Jepang untuk menjadi negara pendonor bantuan luar negeri.1 

Tahun 1950an menjadi penting bagi awal keberlangsungan bantuan luar 

negeri Jepang kepada negara-negara Asia sebagai usaha ganti rugi, 

pertanggungjawaban serta perbaikan atas korban-korban Perang Dunia II. 

Meskipun demikian, Jepang mengeluarkan anggaran dalam takaran/volume bahwa 

itu sebuah bantuan luar negeri dan masuk dalam daftar diantara negara pendonor 

yang lain ketika tahun 1960an.2 Jepang berbalik menjadi negara pendonor untuk 

negara-negara sedang berkembang lainnya dengan menerapkan kebijakan Official 

Development Assistance, setelah bergabungnya Jepang dalam Development 

Assistance Committee (DAC) di bawah Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD). Hingga pada akhirnya sekitar tiga tahun kemudian 

secara resmi menjadi anggota OECD tepatnya pada tahun 1964. 

Official Development Assistance (ODA) merupakan 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.3 Salah 

satu ciri utama yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang kebijakan ini 

terkait dengan adanya grant element sebesar 25%. Grant element merupakan istilah 

finansial dari komitmen-komitmen tentang tingkat suku bunga, jatuh tempo 

                                                
1 Martha F. Loutfi, 1973, The Net Cost of Japanese Foreign Aid, Praeger Publishers, U.S.A, New 

York, hlm. 47 
2 Loutfi, Ibid.,  
3  Japan International Cooperation Agency, 2015, “JICA 2015: Annual Report”, dalam 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-

att/c8h0vm00009q82o5.pdf,  diakses pada 6 April 2016 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-att/c8h0vm00009q82o5.pdf
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-att/c8h0vm00009q82o5.pdf
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pembayaran, dan masa tenggang (berkaitan dengan jarak waktu saat pertama kali 

pembayaran kembali modal) yang ditanggung oleh negara penerima bantuan 

ODA.4 Sedangkan melalui Kokusai Kyouryoku Jigyoudan atau Japan International 

Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

bantuan tersebut dikelola. Dengan demikian, JICA dan JBIC merujuk kepada badan 

atau lembaga yang bertanggungjawab pada implementasi bentuk bantuan dari ODA. 

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 wilayah Asia. Selama 

tahun 1990an, Asia yang menjadi penerima ODA Jepang terbesar di antara negara-

negara yang lainnya telah membuat Jepang menempati peringkat sebagai pendonor 

terbesar dunia. 5  Asia Timur menjadi kawasan prioritas distribusi ODA Jepang 

tersebut. Kemudian disusul adanya perluasan distribusi bantuan luar negerinya di 

kawasan Asia yang lain seperti Asia Tengah, Asia Selatan, bahkan Asia Tenggara. 

Selama 3 dekade sejak tahun 1970an Asia mendapatkan ODA Jepang dengan 

presentase tertinggi dibandingkan wilayah yang lain yaitu sekitar 50%.6 

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, di samping Asia sebagai 

prioritas penerima ODA, bantuan luar negeri Jepang juga diberikan kepada negara-

negara Afrika yang mana pada saat itu turut mengalami kenaikan. Adanya 

                                                
4 OECD, 2011, “OECD Development Assistance Peer Reviews: Japan 2010”, OECD Publishing,  

dalam http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en, diakses pada 27 Maret 2016 
5 Pedro Amakasu Raposo, 2014, Japan’s Foreign Aid to Africa: Angola and Mozambique within the 

TICAD process, Routledge, London, UK, hlm. 3 
6  Alina Rocha Menocal, Lisa Denney, Matthew Geddes, 2011, “Locating Japan’s ODA within 

Crowded and Shifting Marketplace”, Informing the Future of Japan’s ODA (Part One), Overseas 

Development Institute, London, hlm. 27 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en
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keinginan Jepang untuk membangun pemberdayaan maupun pengaruh lebih luas di 

luar kawasan-kawasan Asia terlihat dalam diplomasi proaktifnya kepada negara-

negara Afrika yang dilakukan pada tahun 1990an.7 Di tahun 1990an ini menandai 

aktivitas Jepang yang paling terlihat jelas dari tahun-tahun sebelumnya dimana 

tepatnya pada tahun 1992 Jepang mengadopsi ODA Charter8. Keseriusan Jepang 

terhadap Afrika ditandai dengan pendirian Tokyo International Conference on 

African Development (TICAD) pada tahun 1993. Pendirian TICAD sebagai forum 

resmi Afrika merupakan inisiasi pertama Jepang di antara negara-negara Asia yang 

lainnya. Selanjutnya pada tahun 1998 diselenggarakan TICAD II. Point penting 

yang dapat diambil dari pertemuan tersebut adalah mengenai Agenda Aksi Tokyo 

yang mengisyaratkan adanya dukungan terhadap pembangunan untuk negara-

negara di Afrika, khususnya kawasan Sub-Sahara Afrika. 

Setelah selama satu dekade Jepang berhasil menjalankan kepemimpinan 

global sebagai major donor, krisis ekonomi 1998 telah memberikan dampak pada 

negara-negara Asia termasuk ODA Jepang yang mana mengalami penurunan. Di 

tahun 2000an ODA Jepang yang berada di Kawasan Asia Timur mengalami 

kemunduran pada presentase kurang dari 40%. Sejak tahun 2001, bantuan luar 

negeri Jepang dihadapkan dengan penurunan anggaran yang dikeluarkan untuk 

negara-negara berkembang. Hal ini terjadi sebagai dampak dari krisis ekonomi pada 

tahun 1998 sehingga label top donor yang disematkan kepada Jepang tidak lagi 

                                                
7 Raposo, Op. Cit., hlm. 5 
8  ODA Chapter atau Piagam ODA merupakan landasan setiap kebijakan ODA Jepang yang 

berisifalsafah/filosofi ODA, asas dasar/prinsip implementasi ODA, formulasi dan implementasi 

kebijakan ODA, dan Pelaporan Status Pelaksanaan Piagam ODA. Ministry of Foreign Affairs, 2008, 

“Japan’s Official Development Assistance White Paper 2008: Japan’s International Cooperation”, 

Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 52 
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dimiliki. Dalam upaya mempertahankan pengaruhnya, Jepang membutuhkan 

sarana kerjasama tambahan untuk mengcounter isu tersebut. Upaya meningkatkan 

volume bantuan luar negeri ke Afrika yang diserukan oleh Pemerintah Jepang 

dilakukan sebagai cara untuk mengubah trend isu penurunan anggaran ODA. Hal 

ini dilakukan Jepang karena kondisi di Asia berbanding terbalik dengan grafik 

positif  peningkatan aliran ODA Jepang ke Afrika. 

Pengurangan anggaran ODA dalam upaya untuk menurunkan tingkat 

kemandekan anggaran negara dan krisis yang berkepanjangan mempengaruhi 

Jepang dalam mempertimbangkan mengenai pembelokan arah ODA Jepang 

sebagai langkah sejarah baru di Afrika pada pergantian abad.9 Selain dari krisis 

yang ada, Asia Timur yang tidak lagi membutuhkan bantuan lebih dari Jepang atas 

dasar negara-negara Asia Timur menjadi negara maju juga turut mempengaruhi 

fokus Jepang yang telah beralih dan meningkat menuju ke Afrika.10 Bahkan mereka 

mulai menjadi negara pendonor bantuan luar negeri yakni seperti Jepang yakni 

China dan Korea Selatan.  

Afrika merupakan benua yang berada di Barat Daya benua Asia. Benua 

dengan penduduk yang berjumlah 1,1 Milliar di 55 negara ini sering mendapatkan 

julukan sebagai Benua Hitam. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Afrika 

adalah orang-orang yang berkulit hitam.11 Benua Afrika di sebelah utara dibatasi 

oleh laut Mediterania, di Timur benua Asia dan Samudra Hindia, di Selatan 

                                                
9 Makoto Sato, 2005, “Japanese Aid Diplomacy in Africa – An Historical Analysis”, Ritsumeikan 

Annual Review of International Studies, Vol.4, pp. 67-85, hlm. 77 
10 David M. Potter, 2011, “Japan’s Official Development Assistance”, dalam https://office.nanzan-

u.ac.jp/cie/gaiyo/kiyo/pdf_12/kenkyu_02.pdf, diakses pada 1 April 2016 
11 Sidik Jatmika, 2016, Hubungan Internasional di Kawasan Afrika, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 

1 

https://office.nanzan-u.ac.jp/cie/gaiyo/kiyo/pdf_12/kenkyu_02.pdf
https://office.nanzan-u.ac.jp/cie/gaiyo/kiyo/pdf_12/kenkyu_02.pdf
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Samudra Hindia, dan di Barat Samudra Atlantik. Afrika terbagi menjadi 5 kawasan 

antara lain Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Barat, Afrika Utara, 

(dan Sahel). Selama tahun 1950an dan 1960an banyak di antara negara-negara di 

Afrika mendapatkan kemerdekaan negaranya sehingga upaya pembangunan 

nasional dilakukan oleh negara-negara ini. 

Sejarah awal Afrika melakukan pembangunan nasional negara-negara Afrika 

dengan berintegrasi pada rezim internasional terjadi pada kurun waktu 1980an. 

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari permasalahan di sebagian besar negara 

Afrika ini telah membuat aliran bantuan berdatangan di negara-negara Afrika. 

Afrika yang telah bersinggungan dengan rezim pasar ini, mengundang berbagai 

organisasi internasional, institusi internasional dan turunannya untuk beroperasi. 

Program pembangunan seperti Structural Adjustment Programs (SAPs) 12 yang 

disponsori oleh World Bank dan International Monetary Fund (IMF) diterapkan 

sebagai upaya menyokong pertumbuhan di negara-negara Afrika. 

International Development Assistance (IDA) yang terbentuk pada tahun 

1960an di bawah World Bank merupakan sebuah badan yang mendukung program 

SAPs bagi negara-negara berkembang termasuk di Afrika. Program SAPs yang 

dijalankan oleh rezim internasional juga mengundang negara-negara yang 

tergabung dalam OECD untuk berusaha memperbaiki kondisi perekonomian global. 

                                                
12 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. Doris A. 

Oberdabernig, 2010, “The Effects of Structural Adjustment Programs on Poverty and Income 

Distribution” dalam http://macro.soc.uoc.gr/docs/Year/2011/papers/paper_2_114.pdf, diakses pada 

10 Desember 2016 

http://macro.soc.uoc.gr/docs/Year/2011/papers/paper_2_114.pdf
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Termasuk meningkatkan GDP rata-rata yang masih dibawah angka GDP dunia. 

Salah satu negara yang turut andil ketika awal pemberian bantuan luar negeri dalam 

kerangka multilateral adalah Jepang. Sehingga, Jepang sebagai negara yang 

berkontribusi finansial melalui institusi multilateral sangat mendukung pelaksanaan 

SAPs terhadap Afrika. Jepang berusaha menjadi negara donor melalui World Bank 

dan IMF untuk mengupayakan perbaikan pertumbuhan ekonomi khususnya di 

negara-negara Afrika.  

Trend internasional menunjukkan adanya kecenderungan negara-negara 

mendekatkan diri menuju kawasan Sub-Sahara Afrika. Hal ini didukung dengan 

program Millennium Development Goals (MDGs)13 sebagai ganti dari SAPs yang 

diagendakan untuk pembangunan termasuk di Afrika. Pada tahun 2004, Asia dalam 

kurun waktu dekat bukan lagi menjadi wilayah tujuan utama dari ODA Jepang 

karena adanya kemunculan kecenderungan geografis baru dalam distribusinya.14 

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 

                                                
13 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. Budi Winarno, 2011, Isu-Isu Global Kontemporer, Center for Academic Publishing 

Service, Yogyakarta, hlm. 73 
14 Pedro Amakasu Raposo, 2014, Japan’s Foreign Aid to Africa: Angola and Mozambique within 

the TICAD Process, Routledge, London, UK, hlm. 4 
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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. Pergeseran yang drastis ke Afrika terlihat dari distribusi 

regional ODA.15 Sebab, Jepang mengumumkan komitmennya akan menyediakan 

dana bantuan sebesar dua kali lipat untuk lima tahun ke depan terhadap Afrika 

melalui ODAnya tersebut.16 Kesanggupan Jepang untuk melipatgandakan ODAnya 

ke Afrika per tahun 2012 ini diumumkan oleh Perdana Menteri Yasuo Fukuda 

mengumumkan pada saat pidato upacara pembukaan TICAD IV.17 Pada tahun 2008, 

meskipun adanya perubahan outlook ekonomi, bahkan perekonomian global yang 

dihantam dengan krisis keuangan telah mempertahankan komitmen Jepang untuk 

memberikan penggandaan bantuan luar negeri ke Afrika. 18  Mulai tahun 2008 

hingga 2012, terlihat adanya penggandaan ODA ke Afrika dari 0.9 milyar dolar AS 

(rata-rata dari tahun 2003-2007) menjadi 1.8 milyar dolar AS.19 

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 

                                                
15 Matsuo Watanabe, 2008, “Japan’s Foreign Aid Policy in Transition: An Interpretation of TICAD 

IV”, dalam http://www.grips.ac.jp/forum/pdf08/jaa_0803_fokus_watanabe.pdf, diakses pada 6 

April 2016 
16 Africa Renewal, 2008, “Japan Summit Promotes ‘Vibrant Africa” dalam 
http://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2008/, diakses 25 Maret 2016 
17 Ministry of Foreign Affairs, 2008, “Japan’s Official Development Assistance White Paper 2008: 

Japan’s International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 16 
18 Leni Wild, Lisa Denney, Alina Rocha Menocal, Matthew Geddes, 2011, “Japan’s ODA within an 

African Context”, Informing the Future of Japan’s ODA, Overseas Development Institute, London, 

hlm. 14 
19 Ministry of Foreign Affairs, 2012, “Japan’s Official Development Assistance White Paper 2012: 

Japan’s International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 142 

http://www.grips.ac.jp/forum/pdf08/jaa_0803_fokus_watanabe.pdf
http://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2008/japan-summit-promotes-%E2%80%98vibrant-africa%E2%80%99
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Jepang menekankan komitmen jangka panjang distribusi ODA di Asia dalam skala 

yang relatif kecil. 20  Jepang meneruskan diskusi mengenai isu pembangunan di 

Afrika dalam forum G8 yang mana Jepang mengangkat isu pembangunan Afrika 

menjadi fokus daripada kebijakan bantuan luar negerinya. Selain itu, tahun 2008 ini 

turut diikuti peresmian reformasi “the new JICA” yang mulai mempunyai ketiga 

skema ODA. Indikasi-indikasi tersebut menandai momentum bantuan luar negeri 

Jepang yang mengalami pergeseran prioritas ke Afrika dari Asia.  

Hubungan sejarah yang mempercirikan keterlibatan penjajahan terlihat pada 

keberadaan dari banyak pendonor kontemporer.21 Melihat dari awal kemunculan 

ODA Jepang di wilayah Asia terdapat latar belakang filosofis yang jelas yakni 

adanya sejarah yang kuat dengan negara-negara Asia. Sebaliknya, Jepang hanya 

mempunyai sedikit sejarah dengan keterlibatannya pada politik Apartheid Afrika 

Selatan, tidak seperti di Asia. Kemudian melihat 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 adanya pergeseran dimana Jepang yang 

sebelumnya sangat memprioritaskan Asia, sedangkan pada tahun 2008 terlihat 

beralih ke 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, 

                                                
20  Reiji Yoshida, 2008, “Tokyo Ready to Shift Foreign Aid Focus From Asia to Africa“, 

http://www.japantimes.co.jp/news/2008/05/26/, diakses pada 22 Maret 2016 
21 Wild, et.al., Op. Cit., hlm. 8 
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malah dilihat sebagai jalur untuk menyalurkan ODAnya di Afrika. Tambahan lagi, 

persaingan keberadaan dari aktor-aktor besar kontemporer non-tradisional seperti 

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

menguasai aktivitas pembangunan di Afrika, Jepang juga tetap mendekatkan ODA 

nya ke Afrika khususnya Kawasan Sub-Sahara Afrika ini. 

 

1.2. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pergeseran ODA Jepang 

menuju ke kawasan Afrika. 

2. Membuktikan hipotesa dari pertanyaan pokok permasalahan penelitian 

dengan menggunakan Perspektif Konstruktivis. 

 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dalam pembahasan latar belakang mengenai pergeseran ODA Jepang dari 

Asiake negara-negara Afrika tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut; faktor-

faktor apa yang mendorong Jepang mengubah prioritas pemberian Official 

Development Assistance (ODA) dari Asia menuju ke Afrika? 
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1.4. KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam upaya menganalisis permasalahan di atas mengenai faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pergeseran prioritas ODA Jepang terhadap negara-negara di 

Afrika, maka penulis menggunakan Teori Konstuktivis, Konsep Human Security, 

dan Konsep Konfusianisme.  

1.4.1. Teori Konstruktivis 

Perspektif Konstruktivis pada dasarnya memiliki tiga proposisi ontologis inti 

tentang kehidupan sosial, proposisi yang menjelaskan tentang politik 

dunia. 22 Sedangkan, main themes atau tiga varian Konstruktivis terdiri dari 

Konstruktivis Sistemik, Level-Unit, dan Holistik. Pertama, Konstruktivis Sistemik 

yang memiliki kesamaan dengan neorealisme dalam memberikan perhatian pada 

interaksi antar negara sebagai aktor tunggal dan mengabaikan semua proses yang 

berlangsung dalam masing-masing aktor tersebut. Tokoh yang mendukung varian 

ini adalah Alexander Wendt.  

Kedua, Konstruktivis Level-Unit merupakan kebalikan dari Konstruktivis 

Sistemik. Sebagai ganti berfokus pada eksternal, wilayah internasional, 

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 

                                                
22 Proporsi ontologis Konstruktivis: Pertama, sistem ide-ide, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai 

bersama juga memiliki karakteristik struktural, dan bahwa mereka memberikan pengaruh kuat pada 

aksi sosial dan politik. Kedua, bahwa memahami bagaimana struktur non-materi kondisi identitas 

aktor penting karena identitas menginformasikan kepentingan dan, pada gilirannya, tindakan.Ketiga, 

konstruktivis berpendapat bahwa agen dan struktur saling mendasari satu sama lain. Struktur 

normatif dan ideasional mungkin mengkondisikan identitas dan kepentingan aktor, tetapi struktur 

tersebut tidak akan ada jika tidak adanya praktik pengetahuan dari para aktor. Scott Burchill, et.al., 

2005, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 196 
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pengkondisian identitas dan kepentingan negara, Katzenstein memberikan 

perhatian internal sebagai faktor penentu dalam negeri kebijakan nasional. 

Katzenstein menekankan pentingnya budaya dan identitas sebagai kausal yang 

membantu mendefinisikan kepentingan dan membenarkan para aktor yang 

membentuk kebijakan. Dalam hal ini, Peter Katzenstein menunjukkan perbedaan 

antar negara mencerminkan institusionalisasi norma-norma sosial dan legal yang 

berbeda di tingkat nasional kedua negara tersebut. 

Ketiga, Konstruktivis Holistik yang menjembatani konstruktivis varian 

sistemik dan level unit, mereka membawa hukum/legal dan sosial bersama-sama ke 

dalam perspektif analitis terpadu yang memperlakukan domestik dan internasional 

sebagai dua wajah dari tatanan sosial dan politik yang tunggal. Tokoh yang 

mendukung varian konstruktivis Holistik adalah John Gerard Ruggie dan Friedrich 

Kratochwil.23 

 

  

                                                
23 Burchill, et.al., Ibid., hlm. 201 
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1.4.2. Konsep Human Security 

Human security merupakan konsep yang menempatkan individu (manusia) 

sebagai pusat dari persoalan keamanan. Keamanan manusia bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari ancaman kritis dan yang dapat merembet ke kehidupan 

manusia, mata pencaharian dan martabat, dan untuk meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan manusia.24 Penekanan pada perspektif “human-centered” dicoba untuk 

dintegrasikan oleh human security dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.25 

Beberapa ancaman human security yang terdapat dalam Laporan Human 

Development tahun 1994 dari United Nations Development Programme (UNDP) 

dikategorikan menjadi tujuh elemen utama: (1) keamanan ekonomi, (2) keamanan 

pangan, (3) keamanan kesehatan, (4) keamanan lingkungan, (5) keamanan pribadi, 

(6) keamanan komunitas, dan (7) keamanan politik. Negara dianggap berada dalam 

ancaman atas keamanan manusia apabila masyarakatnya masih banyak menghadapi 

persoalan terkait kemiskinan, kelaparan (sulitnya akses terhadap pangan), 

kesehatan/penyakit, polusi dan degradasi lingkungan, berbagai bentuk kekerasan 

fisik, identitas kebudayaan kelompok atau entitas, dan represi 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). 

  

                                                
24 Ministry of Foreign Affairs, 2010, “The Trust Fund for Human Security: For the ‘Human-centered’ 

21st Century”, Ministry of Foreign Affairs, Japan, hlm. 1 
25 Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
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1.4.3. Konsep Konfusianisme 

Konfusianisme merujuk kepada ajaran yang dibawa oleh Konfusius dan 

pengikutnya termasuk Mencius. Dalam Konfusianisme terdapat salah satu filosofi 

politik yaitu Minben. Ide Konfusian tentang Minben berarti “people as the 

foundation“ – orang sebagai dasar – atau dalam sebuah negara lebih menunjuk 

kepada “the people are the root of the country” – rakyat/orang-orang adalah akar 

dari negara.26 Mencius menyatakan bahwa orang-orang (min) merupakan elemen 

penting di sebuah negara.27 Seperti yang dipaparkan oleh Konfusius bahwa rakyat 

merupakan akar daripada negara, ketika akar tersebut aman, maka negara tersebut 

dalam perdamaian.28  Prinsip minben/ minbon ini juga disebut dengan “people-

centeredness”.  

Xunzi menekankan kepentingan dan kebutuhan dari rakyat harus selalu 

dipertimbangkan oleh suatu pemerintahan yang baik.29 Penguasa yang baik tidak 

mampu melihat rakyatnya berada dalam keadaan penderitaan. Konfusian melihat 

bahwa kebaikan merupakan akar, dan kekayaan adalah cabangnya. Mereka percaya 

dasar dari masyarakat yang baik jika perlengkapan kebutuhan dasar orang-orang 

terpenuhi. 30  Kesejahteraan dari rakyat harus dipromosikan melalui kebijakan 

                                                
26  Wonsuk Chang, Leah Kalmanson, 2010, “Confucianism in Context Classic Philosophy and 

Contemporary Issues, East Asia and Beyond”, Suny Press, New York, hlm. 136 
27 Ranjoo Seodu Herr, 2011, “Confucianism’s Political Implications for the Contemporary World” 
dalam Miguel Vatter (ed.), Crediting God: Sovereignty and Religion in the Age of Global Capitalism, 

Fordham University Press, Chili, hlm. 88 
28 Stephen C. Angle, Marina Svensson (eds.), 2001, “The Chinese Human Right Reader: Document 

and Commentary, 1990-2000”, Routledge, London, UK, hlm. 299 
29 Jana S. Rosker, 2016, “Modern Confucianism and the Concept of ‘Asian Values’”, Ljubljana 

University Press, Asian Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 153-164, hlm. 162 
30 Thomas Hong-Soon Han, 2006, “Catholicism and Confucianism in Dialogue for Corporate Social 

Responsibility”, John A. Ryan Institute, Conferences Papers, hlm. 3 

http://fordham.universitypressscholarship.com/view/10.5422/fso/9780823233199.001.0001/upso-9780823233199
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negara. 31  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.32 Begitu juga dengan pendidikan, warisan 

Konfusianisme menempatkan pendidikan sebagai nilai tertinggi.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat analisis Konstruktivis Level-

Unit dimana berkonsentrasi pada hubungan antara norma-norma sosial dan legal di 

tingkat domestik bagi identitas dan kepentingan-kepentingan negara, meskipun 

tidak begitu saja mengabaikan norma-norma internasional. Adanya perubahan 

fokus ODA Jepang yang mana sebelumnya berada di Asia bergeser ke Afrika 

didorong oleh ide-ide bersama di tingkat domestik Jepang. Dimana mereka yang 

memiliki nilai atau norma yang sama, kemudian itu akan membentuk identitas, dan 

selanjutnya identitas akan menentukan kepentingan, hingga pada gilirannya 

kepentingan tersebut akan menentukan tindakan yang terefleksikan dalam bentuk 

kebijakan bantuan luar negeri.  

Kebijakan bantuan luar negeri merupakan titik awal daripada identitas Jepang 

“Proaktif Pasifis“ dari yang sebelumnya hanya sebagai negara “Pasifis“. Keajaiban 

ekonomi yang didapatkan oleh Jepang tidak lain atas dukungan dan keberhasilan 

ODA yang berada di Asia. Pada tahun 2008, terlihat adanya pergerakan ODA 

Jepang menuju ke Afrika dari prioritasnya di Asia. Pembuatan kebijakan pergeseran 

bantuan luar negeri di Jepang tidak dapat dipisahkan dari karakteristik struktur 

administrasi yang terpusat atas peran birokrasinya. Aktor penting yang terlibat 

                                                
31 Herr, Loc. Cit., 
32 Herr, Ibid., hlm. 99 
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dalam pembuatan kebijakan antara lain MOFA (Ministry of Foreign Affairs), MOF 

(Ministry of Finance), METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), dan JICA 

(Japanese International Cooperation Agency) serta Non-Governmental 

Organizations (NGOs) Jepang.  

Jepang dalam upaya pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan bantuan 

luar negeri tentu berlandaskan atas ODA Charter atau Piagam ODA. ODA Charter 

pertama kali dibuat pada tahun 1992 dan mengalami revisi tahun 2003 atas 

pertimbangan nilai human security. Dalam Piagam ODA tahun 2003 tertera bahwa 

“tujuan dari ODA Jepang adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan 

pembangunan komunitas internasional, dan dengan cara demikian mampu untuk 

membantu terjaminnya kesejahteraan serta keamanan Jepang“. 33  Dalam ODA 

Charter ini pun juga tertulis dengan jelas adanya agenda Jepang tentang human 

security. Selain itu, “the 2005 Medium-Term Policy on ODA“ yang merupakan 

landasan di bawah ODA Charter dimana aspek human security juga ditekankan 

dalam ODA sebagai pendekatan yang efektif. 

Di samping norma legal tersebut, norma sosial dalam pandangan 

Konstruktivis juga sama pentingnya dalam mempengaruhi identitas serta 

kepentingan suatu negara. Norma sosial di masyarakat Jepang sangat dipengaruhi 

oleh Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme pada dasarnya memang telah 

mempengaruhi setiap kebijakan dalam ODA sejak dahulu. Dapat dilihat dari fokus 

                                                
33 Ministry of Foreign Affairs, 2005, “Japan's Official Development Assistance: Accomplishment 

and Progress of 50 Years”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress4.html, diakses pada 20 

November 2016 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress4.html
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nilai yang ada pada ODA Jepang. Konfusianisme menekankan pentingnya nilai 

wealth dan basic human needs dan itu ada di dalam kebijakan ODA di tahun-tahun 

sebelumnya. Sedangkan Konfusianisme juga mempengaruhi kebijakan ODA yang 

pada dewasa ini memfokuskan pada nilai human security, dimana prinsip 

Konfusian yaitu minben selaras dengan “people-centered” dari elemen human 

security.  

Tabel 1.1  

Nilai-Nilai dalam Bantuan Luar Negeri 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 Rights, 

Freedoms, Human-centered Development 

4 2003 - 2012 Human Security 

Sumber: www.mofa.go.jp. Tabel diatas menyatakan nilai-nilai yang selama ini dibawa oleh 

Jepang dalam pemberian ODA ke negara-negara berkembang yang mana mengalami 

pergeseran/perubahan nilai yang berbeda mulai tahun 2000an.  

 

Dalam ajaran Konfusianisme yang dibawa oleh Konfucius dan Mercius 

menekankan bahwa tugas seorang penguasa adalah untuk mengamankan 

keselamatan fisik dan kebutuhan dasar rakyatnya (seperti makanan, pendidikan, dan 

lain-lain). 34  Keamanan rakyat secara fisik yang diterjemahkan selaras dengan 

                                                
34 Sung Won Kim, 2010, “Human Security with an Asian Face?”, Indiana Journal of Global Legal 

Studies, Vol. 17: Iss.1, Article 5, hlm. 96 

http://www.mofa.go.jp/
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elemen human security yaitu freedom from fear, sedangkan mengamankan 

kebutuhan dasar masyarakatnya disimpulkan sesuai dengan elemen freedom from 

want. 35  Jepang memberikan prioritas pada nilai human security karena hal ini 

selaras dengan norma internasional yang sedang menjadi trend di era tahun 2000an. 

Nilai-nilai universal yang tercantum dalam MDGs selaras dengan substansi nilai 

human security yang dikampanyekan oleh Jepang. MDGs yang akan dicapai hingga 

tahun 2015 merupakan agenda internasional dari UN dimana memberikan fokus 

pada pengentasan kemiskinan, memenuhi kebutuhan yang khusus diperlukan oleh 

negara-negara berkembang khususnya lagi di Afrika, dan lain-lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa norma internasional tidak begitu saja diabaikan dalam 

penentuan identitas dan kepentingan Jepang. 

Awal pemunculan human security di Jepang sebenarnya dimulai pada tahun 

1995 yang dikenalkan oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama. Namun 

dipromosikan atau mengalami mainstreaming mulai akhir tahun 1990an dan 

terutama tahun 2000an oleh Perdana Menteri Keizo Obuchi yang sebelumnya 

mendapatkan advokasi dari NGOs dan Yoshiro Mori yang diawali pada tahun 1998 

dan 2001. ODA Charter 2003 merupakan sarana untuk promosi human security. 

Kemudian, Obuchi memerintahkan MOFA untuk menggunakan human security 

atau human safety dalam setiap kebijakan ODA. JICA biasanya selaras dengan apa 

yang menjadi nilai MOFA. JICA yang saat itu dikepalai oleh Sadako Ogata juga 

menyerukan akan mendukung upaya implementasi kebijakan ODA terkait human 

security. Di samping itu, nilai-nilai yang dibawa oleh Japanese NGOs bahwa 

                                                
35 Kim, Ibid.,  



19 

 

Jepang semestinya menekankan pada kualitas bantuan ODA dengan melalui soft 

infrastructure (kesehatan, perbaikan sumber daya manusia, human security, dan 

lingkungan) daripada hard infrastructure. NGOs Jepang menginginkan lebih 

adanya kualitas dalam pemberian ODA, tidak selalu berfokus pada infrasturktur 

khususnya untuk kepentingan ekonomi saja. Sehingga pergeseran ODA Jepang dari 

Asia ke Afrika karena adanya perubahan paradigma pembangunan Pemerintah 

Jepang dari yang awalnya berpusat pada pembangunan fisik (infrastruktur) ke 

pembangunan yang berpusat pada manusia.   

Jepang melihat bahwa kondisi atau peristiwa-peristiwa daripada negara-

negara Afrika terlihat lebih sesuai dengan agenda ODA yang menitikberatkan nilai 

human security untuk pembangunan. Jepang melihat bahwa human security 

terutama di kawasan Sub-Sahara Afrika lebih terancam daripada di Asia. 

Berdasarkan grafik yang dikeluarkan oleh MDGs Report tahun 2013, angka 

kemiskinan di Afrika yang tercatat tinggi yaitu sekitar hampir 50% jika 

dibandingkan dengan kawasan Asia yang lain yang berada di bawah 35%.36 Selain 

itu, kawasan Sub-Sahara Afrika mempunyai rekam jejak terburuk atas tingginya 

angka kematian akibat penyakit HIV/AIDS dan Malaria. 37 Bahkan, di kawasan 

Sub-Sahara Afrika ini, akses untuk air bersih masih sangat jauh dari cukup. 

Sedangkan dalam hal pendidikan, banyak dari anak-anak di sana yang tidak 

hadir/pergi ke sekolah. Meskipun Asia dan Afrika menempati posisi yang hampir 

sama dalam hal jumlah, akan tetapi Afrika masih mendapati jumlah yang lebih 

                                                
36 Ministry of Foreign Affairs, 2013, “Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013: 

Japan’s International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 22 
37 Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
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banyak dari anak-anak yang tidak menghadiri bangku sekolah. Dengan demikian, 

Jepang berkonsentrasi pada permasalahan kesehatan, kebersihan air, dan 

pendidikan dengan berdasarkan perspektif human security untuk melakukan 

pengentasan kemiskinan (poverty-reduction). 

Pada proyek-proyek tersebut biasanya Pemerintah Jepang bekerja sama 

dengan NGO, pemerintah nasional dan lokal, serta pihak-pihak penting yang terkait. 

Hal itu dapat dilihat dari proyek-proyek “grass-roots human security” ODA dari 

Pemerintah Jepang di Afrika. Proyek tersebut antara lain proyek dalam sektor 

pendidikan Basic Education for Growth Initiative (BEGIN), pengiriman Tim Aksi 

Keamanan Air, dan bantuan dalam hal riset maupun pelayanan medis di Afrika. 

Jepang berusaha memberikan bantuan melalui area pendidikan dan kesehatan 

karena hal ini secara tegas Jepang mampu mencapai agenda dari MDGs terkait 

dengan perspektif human security. Bentuk ODA yang berkaitan langsung dengan 

nilai human security adalah grant aid. Afrika lebih sesuai sebagai wilayah 

pemberian grant sebagai upaya meningkatkan kualitas ODA yang ingin diraih oleh 

Jepang. Hal tersebut terbukti di antara tahun 2008-2012, pembelanjaan ODA 

Jepang dalam bentuk grant terbanyak berada di kawasan Sub-Sahara Afrika.  

Sebelum melakukan pembuatan kebijakan yang final dalam bidang ODA, 

diskursus dari setiap aktor-aktor termasuk apa yang diadvokasikan oleh NGO 

Jepang, berusaha ditampung oleh MOFA. MOFA memiliki kekuasaan yang lebih 

besar sebagai penentu arah kebijakan ODA dibandingkan aktor-aktor lain. 

Sehingga MOFA merupakan cerminan dari kebijakan bantuan luar negeri Jepang. 

NGO Jepang melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan melalui cara 
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yang lebih formal yaitu dialog dengan MOFA. Dalam perumusan keputusan-

keputusan arah kebijakan bantuan luar negeri Jepang, agenda yang termuat dalam 

ODA Charter tahun 2003 telah menjadi guiding. Pemahaman Jepang dalam nilai 

minben juga mengantarkan Jepang dalam menterjemahkan nilai human security. 

Berbagai nilai atau diskursus para agen yang melakukan pembuatan kebijakan 

tersebut mempunyai satu titik kesamaan yang menjadi identitas Jepang yaitu untuk 

menjadi world’s leading state dalam mempromosikan nilai human security. Jepang 

memiliki kepentingan untuk menjadikan abad ke-21 ini dimana manusia sebagai 

pusat dari keamanan. Pemerintah memandang ODA merupakan alat yang paling 

bisa diandalkan untuk mencapai nilai human security. Ditambah lagi, Jepang 

melihat Afrika pantas sebagai lahan untuk aktivitas ODAnya yang juga berfokus 

pada human security tersebut. Selanjutnya, hal itu menentukan tindakan yang 

termanifestasi dalam bentuk pengeluaran ODA Jepang yang cenderung bergeser ke 

Afrika. Dengan kata lain, norma-norma legal dan norma sosial telah mempengaruhi 

pembentukan identitas dan kepentingan nasional Jepang.  

 

1.5. HIPOTESA 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara 

bahwa Jepang melakukan penggeseran prioritas ODA dari Asia ke negara-negara 

Afrika karena adanya perubahan paradigma pembangunan Jepang dari physical-

development ke human-centered development. Jepang menganggap kondisi human 

security di Afrika lebih terancam daripada di Asia.  
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1.6. METODE PENELITIAN 

1.6.1. Jenis Penelitian dan Jenis Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Analisis data penulis menggunakan kualitatif deskriptif yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara 

obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi dan kemudian diambil 

kesimpulan atas fakta-fakta tersebut. Meskipun penelitian kualitatif sering 

menggunakan data statistik yang tersedia sebagai sumber data tambahan. 

Akan tetapi, penulis tidak akan terlalu banyak mendasarkan diri pada data 

statistik, namun memanfaatkan data statistik tersebut sebagai cara untuk 

mengantar dan mengarahkan pada kejadian ataupun peristiwa yang 

ditemukan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Sementara itu, data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

tersusun dalam bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan rumusan permasalahan yang diteliti. 

 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengumpulan 

data sekunder yaitu studi pustaka (library research), data diperoleh antara 

lain melalui sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, majalah, artikel, 

surat kabar, laporan penelitian dan melalui jaringan Internet yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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1.7. JANGKAUAN PENELITIAN 

Jangkauan penelitian disini digunakan penulis untuk mempermudah dalam 

menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Peneliti memulai pencarian data 

pada rentang waktu tahun 2008-2012 dimana komitmen untuk melakukan 

penggandaan ODA ke Afrika dideklarasikan dan sebagai penanda awal mula 

Jepang melakukan pergeseran prioritas ODA ke Kawasan Afrika khususnya Sub-

Sahara Afrika. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data pada 

tahun sebelum 2008 dan setelah tahun 2012 untuk memperkuat analisis dan 

memperkuat fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan daripada 

isi skripsi yang akan menjadi penelitian penulis sebagai berikut.  

Bab satu berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan mengenai 

latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, 

hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua membahas mengenai sejarah Jepang dalam mengeluarkan kebijakan 

bantuan ODA. Diawali dengan sejarah Jepang dalam menerima bantuan luar negeri. 

Kemudian dilanjutkan bagaimana Jepang memprioritaskan Asia sebagai tujuan 

utama pengeluaran ODAnya. Hingga Jepang menjadi pendonor terbesar bantuan 

luar negeri. Diakhiri dengan pembahasan era dimana Jepang mempunyai visi ODA 

baru menghadapi abad 21.  
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Bab tiga membahas bukti-bukti adanya pergeseran prioritas ODA Jepang ke 

negara-negara Afrika. Dalam hal ini akan dipaparkan tahap-tahap kondisi ODA 

Jepang di Afrika dengan berdasarkan kurun waktu. Begitu juga akan dipaparkan 

mengenai indikasi momentum perpindahan prioritas ODA tersebut ke Afrika.  

Bab empat membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Jepang 

dalam menggeserkan ODAnya ke Afrika. Disini akan ditunjukkan bagaimana 

domestik Jepang menentukan kepentingan dan tindakan yang pada akhirnya terlihat 

dari bergesernya ODA Jepang ke Afrika. Selanjutnya akan terlihat bahwa adanya 

perubahan perspektif Jepang dalam pembangunan pada human-centered dan 

sedangkan human security di Afrika yang lebih terancam menjadi faktor 

perpindahan ODA Jepang tersebut.  

Bab lima berisi tentang kesimpulan dari skripsi berupa rangkuman dari Bab I 

– Bab IV beserta sub bab yang telah dijelaskan secara terperinci terkait faktor-faktor 

yang mendorong berubahnya prioritas ODA Jepang yang semula berada di Asia 

menuju ke Afrika. 


