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BAB III 

PERGESERAN PRIORITAS DISTRIBUSI ODA KE AFRIKA  

 

Pada bab ini akan di bahas mengenai hal-hal yang menunjukkan adanya 

pergeseran prioritas ODA Jepang ke negara-negara Kawasan Afrika. Subbab 

pertama dimulai dengan pemaparan terlihatnya peningkatan ODA di Afrika dari 

yang sebelumnya Jepang hanya memiliki sedikit kepentingan di kawasan ini. Hal 

ini tampak berbeda sejak berakhirnya Perang Dingin dimana mengambil langkah 

berani membentuk forum/konferensi untuk pembangunan di Afrika yang dapat 

terhubung dengan pembuatan proyek-proyek ODAnya. Sedangkan subbab 

berikutnya akan diulas mengenai ODA Jepang di era Millenium dimana Jepang 

melakukan penggandaan ODA ke Kawasan Afrika yang mengindikasikan 

perpindahan ODA Jepang semakin memprioritaskan Afrika untuk mempererat 

hubungannya dengan benua tersebut.  

 

3.1. ODA Jepang Di Afrika Tahun 1990 – 2000 

Mengusut kembali catatan ODA di kawasan Afrika, kawasan ini terlihat 

sedikit memperoleh perhatian Pemerintah Jepang sebelum terjadinya krisis minyak 

tahun 1973. 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 
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US$ 59.070.000 (6.9%) di tahun 1975. 78  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 Afrika79 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. Perubahan sedikit tampak ketika adanya 

peristiwa krisis minyak global yang terjadi hingga dua kali membuat Jepang 

membangkitkan alokasi ODA baik di kawasan Teluk juga termasuk Afrika untuk 

menjaga keamanan bagi Jepang. ODA Jepang ini terus mengalami kenaikan yang 

cukup dramatis sebesar US$268.2 juta pada tahun 1982. 80  MOFA meminta 

kementerian lain yang juga merupakan pembuat kebijakan bantuan Jepang terutama 

MOF untuk berlanjut meningkatkan ODAnya ke Afrika. Memang, kehadiran 

Jepang di Afrika antara tahun 1970 hingga 1990 tidak begitu terlihat signifikan 

hingga Perang Dingin usai karena selama periode Perang Dingin ini Kebijakan 

Jepang–Afrika terbatasi oleh konfrontasi ideologi Barat dan Timur ditambah 

dengan adanya keterlibatan Tokyo pada politik Apartheid di Afrika Selatan.81 

Awal tahun 1990an merupakan periode dimana aktivitas Jepang di Kawasan 

Afrika paling terlihat nyata. Hal ini sangat penting untuk diperhatian sebab dilihat 

                                                
78 Persentase yang ada yaitu 2.4%; 4.1%; dan 6.9% dari 100% (seluruh distribusi ODA). Oda Hideo, 

2002, “Japan-Africa Relations in the Twenty-first Century”, Gaiko Forum, Winter, Article No. 155, 
pp. 42-46, hlm. 43 
79 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. 
80  Takehiko Ochiai, 2001, “Beyond TICAD Diplomacy: Japan’s African Policy and African 

Initiatives in Conflict Response”, African Study Monographs, Vol. 22, No. 1, pp. 37-52, hlm. 40 
81 Pedro Amakasu Raposo, 2012, “Japan’s Foreign Aid Policy and the Influence of External Factors: 

Implications for the TICAD Security and Political Role”, IPRIS, Portuguese Journal of International 

Affairs, Spring/Summer, No. 6, hlm. 16 
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dari sisi sejarah dapat dikatakan bahwa Jepang tidak ada sejarah kolonialisme di 

Kawasan Afrika ini. Bahkan, koneksi secara ekonomi maupun politik sangat kurang 

sekali karena jarak geografis yang mana menurut persepsi Jepang merupakan benua 

yang begitu jauh. Akan tetapi, kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Afrika telah 

semakin mengalami perkembangan secara terus menerus sejak perseteruan dua blok 

(Perang Dingin) berakhir menjadi tahap baru bagi Jepang terutama sekali dalam 

mencetak sejarah ODAnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa Jepang mampu menempati peringkat sebagai world’s top donor untuk 

negara-negara berkembang pada tahun 1989-2000. Selaras dengan kondisi Jepang 

yang melakukan donor ke negara-negara Kawasan Afrika dimana Jepang juga 

disebut-sebut telah mendapatkan predikat sebagai major donor disamping Amerika 

Serikat, Perancis, dan Jerman. Sebab, fitur penting dari peran Jepang di Afrika 

adalah bantuan luar negeri.82 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 1982.83 

ODA Charter diadopsi Kabinet Jepang merupakan suatu usaha dalam 

meningkatkan kualitas ODA yang diberikannya. Salah satu dari empat prinsip ODA 

Charter untuk penyediaan bantuan adalah memajukan demokratisasi, ekonomi 

berbasis pasar (liberalisasi), dan hak asasi manusia serta kebebasan. Perlu diketahui 

bahwa pada awal tahun 1990an, khususnya setelah terbentuk ODA Charter, 

kebijakan ODA ke Afrika ini tidak begitu saja lancar dalam pendistribusiannya. 

                                                
82 Scarlett Cornelissen, 2012, “Japan’s Role in Africa: Principle, Pragmatism, and Partnership”, 

African East Asian Affairs, Centre of Chinese Studies, Vol. 70, hlm. 5 
83 Ochiai, Loc. Cit.,  
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ODA yang mempunyai fokus untuk peningkatan nilai-nilai universal seperti 

demokrasi dan HAM berimplikasi pada kelangsungan pemberian bantuan di 

beberapa negara Kawasan Afrika yang tampak adanya permasalahan sehingga ini 

menjadi kendala distribusi. Penundaan pemberian bantuan dilakukan ke beberapa 

negara seperti Kenya dan Zaire pada tahun 1991; Sudan, Malawi dan Sierra Leone 

di tahun 1992; Togo dan Zambia di tahun 1993; Nigeria serta Gambia pada 1994. 

Penangguhan dalam pemberian bantuan asing akan diberlakukan jikalau negara-

negara penerima tidak menyelaraskan kemauan ODA Charter 1992 (ataupun Four 

New-Aid Guidelines 1991 sebelum terbentuk ODA Charter). Adanya kemunduran 

hebat dalam pemerintahan demokrasi (seperti terjadinya kudeta militer) dan juga 

muncul pelanggaran HAM yang berat akan mendasari kebijakan Jepang untuk 

menegakkan sanksi tersebut. Itulah alasan Jepang menerapkan sanksi terhadap 

beberapa negara Afrika penerima bantuan luar negeri Jepang. Situasi kerusuhan, 

perang sipil, kudeta disertai pelanggaran HAM yang semakin berlanjut memburuk 

tampak jelas bersemi di sembilan negara Afrika tersebut. Dengan demikian, 

kesembilan negara Afrika tersebut semakin mengalami penurunan penerimaan 

bantuan ODA beberapa tahun setelah penerapan sanksi.  

Pemerintah Jepang begitu menjunjung tinggi pondasi kebijakan bantuan luar 

negeri ODA Charter. Hal inilah yang membuat Jepang kembali mempertimbangkan 

dalam pemberian sanksi bantuan luar negeri. Menurut persepsi Jepang, apabila 

Pemerntah memberlakukan penundaan pemberian bantuan, maka hal ini akan 

meruntuhkan filosofi pengalaman Jepang sebagai negara penerima bantuan. 

Selanjutnya Jepang berupaya manaksir kembali kebijakan ODAnya. Ini akan 
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menjadi lebih baik ketika terjadi peristiwa di negara penerima bantuannya 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ODA Charter perlu bagi Jepang berusaha 

melakukan dialog dengan mereka untuk berdiskusi terkait keberlanjutan atas ODA 

tersebut. Bahkan, Jepang memperbarui ketetapannya yang mana mulai menujukan 

beberapa isu Afrika yang dihadapi pada abad-21 ini. Jepang memutuskan tidak lagi 

menghindari permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan di Afrika, 

namun semakin mendekati permasalahan tersebut melalui ODAnya. Melalui ODA 

Charter yang disusun pada tahun 1992 Jepang mengumumkan akan memberikan 

bantuan untuk isu-isu pembangunan sekaligus konflik yang ada di Afrika.  

Jika dilihat kembali pada ODA Charter 1992 mengenai destinasi wilayah 

prioritas distribusi bantuan ODA Jepang, secara tradisional Asia berkedudukan 

sebagai yang pertama dan ini tertera secara eksplisit. Namun, sejak adanya revisi 

guideline kebijakan ODA, Jepang telah semakin berkomitmen untuk menambahkan 

keterlibatan hingga melakukan penggandaan ODAnya ke Kawasan Afrika. Asia 

yang merupakan zona prioritas Jepang ODA Jepang ditambah dengan karakteristik 

bantuan unggulan ‘tied-loans’ dan masih sedikit berfokus pada BHN, 

menggerakkan Jepang untuk segera memperluas ODAnya ke negara-negara 

Kawasan Afrika. Melalui peningkatan fokus ODA pada BHN, concern masalah 

kemanusiaan ke negara-negara Afrika semakin ditunjukkan oleh Jepang. Sedikit 

perubahan penting yang dapat dilihat dari kebijakan bantuan Jepang ke Afrika 

bahwa Jepang mulai tidak hanya menekankan penggunaan bantuan sebagai 

instrumen ekonomi dan strategis saja, malahan bantuan diberikan lebih berfokus 
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pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan BHN. 84  Hal ini karena Jepang 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari pemberian bantuan ODAnya 

dengan menargetkan Afrika sebagai wilayah prioritas baru disamping adanya 

tambahan dukungan bahwa Afrika merupakan wilayah prioritas kedua setelah Asia. 

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. Tokyo Declaration on African Development berhasil diadopsi melalui forum 

besar yang diselenggarakan tepatnya pada 5-6 Oktober. Dokumen yang telah 

menjadi keputusan tersebut memiliki fokus politik yang selaras dengan ODA 

Chater yaitu mendukung demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. Ditambah lagi dengan adanya fokus ekonomi yang sangat memusatkan 

perhatian pada pengentasan kemiskinan di negara-negara Afrika. Dokumen juga 

menunjukkan bahwa Jepang ingin meluaskan ‘Asian Experience‘ atau Pengalaman 

Asianya ke Afrika. Jepang berusaha menransferkan model pembangunan Asia ke 

Afrika. Afrika dianggap perlu menerapkan pembangunan seperti yang dilakukan 

oleh beberapa negara Asia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Selain 

itu, ownership dan partnership juga disebarkan oleh Jepang dalam kaitannya 

dengan ODA.  

                                                
84 Bolade M. Eyinla, 1999, “The ODA Charter and Changing Objective of Japan’s Aid Policy in 

Sub-Saharan Africa”, The Journal of Modern African Studies, Vol. 37, No. 3, hlm. 413 
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Pada awal pemberian bantuan luar negeri, karakteristik ODA Jepang tersebut 

dapat dikenali akan adanya penerapan prinsip ‘request-based‘ (yousei shugi) dari 

negara penerima bantuan. Namun, Jepang semakin mulai mempertimbangkan 

kembali karakteristik bantuan tersebut. Bahkan dalam ODA Charter yang baru 

istilah ‘request‘ dihilangkan. 85 Sebab, karakteristik itu masih tetap memicu negara 

pendonor mendominasi program yang telah dilaksanakan oleh negara penerima dan 

negara penerima tidak memiliki banyak klaim atas proyek-proyek tersebut. 

Sehingga, belakangan Jepang menggantikan prinsip ‘request-based‘ dengan ‘self-

help effort‘ yang mana pihak penerima bantuan mengambil alih kepemilikan 

(ownership) sebagai agen utama manajemen dan pengembangan proyek.86 Selain 

itu, pihak penerima juga diharuskan untuk melakukan koordinasi serta kerjasama 

dengan banyak pihak termasuk masyarakat internasional baik organisasi 

internasional maupun NGOs untuk pembangunan negara mereka sendiri. 

 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. TICAD dipahami 

sebagai sebuah forum internasional dan multilateral yang mana dalam rangka 

pembangunan Afrika menjadi pusat seluruh aktivitasnya, sedangkan forum ini di 

                                                
85 Prinsip ODA Jepang ‘berbasis permohonan’ terhadap negara donor merujuk pada pemahaman 

bahwa setiap negara penerima bantuan tersebut wajib menyusun sendiri rencana pembangunan 

negaranya. Selanjutnya, mereka melakukan permintaan kepada Jepang untuk menyediakan bantuan 

dalam usaha menjalankan landasan awal dari rencana tersebut.  
86 Mitsugi Endo, 2016, “From ‘Reactive’ to ‘Principled’: Japan’s Foreign Policy Stance Toward 

Africa”, Japan’s Diplomacy Series, Japan Digital Library, dalam 

http://www2.jiia.or.jp/en/digital_library/japan_s_diplomacy.php, diakses pada 1 Februari 2017 

http://www2.jiia.or.jp/en/digital_library/japan_s_diplomacy.php
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laksanakan setiap 5 tahun sekali. 87  Adanya pelaksanaan forum besar ini 

mengisyaratkan bahwa Jepang berusaha untuk berperan lebih proaktif dan positif 

dalam menyediakan bantuan pembangunan di Afrika. Jepang mendirikan forum 

pertama kalinya diantara negara-negara Asia yang lain menjadi indikasi hentakan 

besar Jepang melibatkan dirinya masuk untuk mendukung pembangunan di Afrika. 

Meskipun Jepang mulai memberikan perhatian pada isu-isu konflik Afrika, namun 

pemberian bantuan ini masih sangat terbatas melalui kerangka multilateral sebab 

masih begitu sulit bagi MOFA dan JICA untuk membingkai isu keamanan Afrika 

dalam kerangka kerja TICAD Process. 88  Pada intinya, pada area bantuan 

pembangunanlah Jepang mendekati Afrika melalui pendirian Pertemuan dalam 

wadah TICAD ini.  

Pada konferensi yang pertama tersebut Perdana Menteri Morihiro Hosokawa 

mendeklarasikan ingin melakukan langkah aktif untuk memberikan bantuan 

terhadap negara-negara Afrika. Hal ini merupakan bukti bahwa setelah sekian lama 

Tokyo bersikap seperti mengabaikan Kawasan berpotensi, namun arah yang 

berbeda ingin dibawa oleh Jepang khususnya pada kebutuhan bantuan luar negeri 

setelah berakhirnya Perang Dingin. 89  TICAD bahkan dideklarasikan akan terus 

berlanjut hingga dewasa ini setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian itu menandakan 

Jepang terus berusaha melakukan deepening sekaligus extending ke negara-negara 

Afrika beserta menekankan ODAnya hingga tahun 2012. Tahun 1993, bantuan 

                                                
87 Howard P. Lehman, 2016, “Japan and Africa”, dalam 

http://www.japan.go.jp/tomodachi/_userdata/pdf/2016/autumn2016/06_07.pdf, diakses pada 3 

Februari 2017 
88 Raposo, Op. Cit., hlm. 18 
89 Bert Edstrom, 2010, “Japan and the TICAD Process”, Institute for Security & Development Policy, 

Asia Paper, hlm. 11 

http://www.japan.go.jp/tomodachi/_userdata/pdf/2016/autumn2016/06_07.pdf
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yang diberikan ke negara-negara Sub-Sahara mencapai 11.8% dari total bilateral 

ODA Jepang sebanyak kurang lebih US$ 11 milyar. Pada tahun 1990an terhitung 

mulai tahun 1993 hingga 1996 ini, penerima ODA terbesar antara lain Kenya, 

Zambia, Ghana, dan Tanzania. Sedangkan negara penerima ODA tersebut baru 

sekitar sepertiga dari jumlah seluruh negara-negara Afrika di tahun 1990an. 

Meskipun janji penyediaan dana bantuan serta berbagai program diberikan melalui 

TICAD, namun manfaat yang didapatkan oleh Afrika pada kenyataannya masih 

sedikit sekali.  

Sadako Ogata 90  dan Sen Amartya menjelaskan ulang mengenai human 

security tepatnya pada tahun 1994 dalam Laporan United Nations Development 

Program (UNDP). UNDP melegalkan konsep tentang keamanan yang mengalami 

pergeseran dari keamanan tradisional (national security) pada ide human security. 

Konsep human security diperkenalkan tidak lain memaparkan pengertian untuk 

melindungi inti penting dari semua kehidupan manusia melalui peningkatan 

pemenuhan dan pemberian kebebasan. 91  Pendidikan, kesehatan, Hak Asasi 

Manusia (HAM), tata pemerintahan yang baik, dan akses terhadap kesempatan 

ekonomi merupakan bidang-bidang yang termasuk dalam konsep human security. 

UNDP memberikan pemahaman mengenai human security merujuk pada advokasi 

freedom from want (perlindungan dari perampasan dalam pola hidup keseharian) 

dan freedom from fear (perlindungan dari konflik kekerasan - yang sangat kejam 

maupun dalam bentuk ancaman non-kekerasan).  

                                                
90  Mantan Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dan Ketua Komisi Keamanan 

Manusia  
91 Takuo Iwata, 2013, “Japan’s Soft Power in Africa”, Ritsumekan Annual Review of International 

Studies, Vol. 12, pp. 103-114, hlm. 105 
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Total Bilateral ODA Jepang yang didistribusikan ke Kawasan Afrika 

semakin 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).92 ODA dengan total 

hingga mencapai US$14.489 juta tersebut merupakan capaian tertinggi Jepang dari 

tahun sebelumnya. Di tahun 1995 ini juga tercatat Jepang memberikan bantuannya 

ke lebih banyak negara Sub-Sahara Afrika, lebih meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Bermunculannya kritik atas efektivitas program ODA, saran terhadap MOFA 

akan pentingnya bantuan ‘grassroots‘ ke negara-negara Afrika ditekankan oleh 

diplomat Jepang di Afrika. Di dalam Medium-Term ODA Target pun tercantum 

arah karakteristik ODA Jepang yang baru untuk meningkatkan kualitasnya yakni 

tertulis ekspansi ODA melalui grant dan technical assistance untuk Least 

Developed Countries (LDCs). Dengan demikian, sejak tahun 1995 ini juga 80% 

bantuan Jepang ke negara-negara Sub-Sahara Afrika berupa ‘grant-aid‘ termasuk 

khususnya bantuan teknik sedangkan sifat bantuannya lebih berbentuk ‘untied-

assistance‘. 93  Memang pada awal pembentukan bantuan grant tersebut Jepang 

menggunakannya di wilayah Asia seperti pada umumnya. Akan tetapi, Jepang 

mempertimbangkan pilihan destinasi wilayah pengeluaran bantuan dalam skema 

grant dan melihat potensi yang paling memungkinkan adalah wilayah Afrika.  

                                                
92 Purnendra Jain, 2014, “Japan’s National Interest and the Significance of the TICAD”, Kokusai 

Mondai (International Affairs), No. 637, hlm. 1 
93 Bolade M. Eyinla, 2000, “The Tokyo Agenda for Action: A Review of Japan’s New Strategy on 

African Development”, Africa Spectrum, Vol. 35, No. 2, hlm. 224 
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Konferensi tidak berhenti hanya sekali itu saja, 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 dalam TICAD II berisi mengenai aksi nyata dari rencana yang telah 

dibuat pada TICAD I. Dalam Tokyo Agenda on Action tercantum pernyataan bahwa 

perencaan maupun pembuatan keputusan harus digeserkan ke negara-negara Afrika. 

Agenda ini juga semakin menekankan pembangunan sosial seperti pendidikan dan 

kesehatan untuk kembali membantu negara-negara melakukan pengentasan 

kemiskinan yang mana menjadi isu prioritas dalam rencana aksi ini. Jepang 

memberikan pengakuan melalui TAA tersebut bahwa memang adanya percepatan 

pertumbuhan serta penurunan tingkat kemiskinan di Asia khususnya Asia Timur 

atas dasar pendidikan yang baik. Selain itu, Jepang juga masih terus mengenalkan 

dan mempromosikan ownership terhadap Afrika karena Jepang percaya jika 

kemiskinan suatu negara tidak bisa dilakukan hanya dengan melalui bantuan luar 

negeri saja, akan tetapi bantuan dari negara lain hanya mampu menyokong 

memberikan dukungan terhadap negara-negara penerima untuk mempercepat 

proses negara tersebut melakukan usaha pengentasan kemiskinan. Semua hasil 

yang akan dicapai bergantung pada upaya dari negara penerima ODA Jepang itu 

sendiri.  

Tahun 1998 Perdana Menteri Keizo Obuchi mengumumkan akan usaha 

Jepang untuk berfokus pada human security. Asal mula konsep human security 
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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 hal-hal dari perspektif 

human security. Hal ini mendorong mereka untuk bereaksi sesegera sebagai salah 

satu aktor yang aktif melakukan pemajuan dan pengembangan konsep human 

security ini khususnya di Afrika dan seluruh wilayah internasional pada umumnya. 

Jepang yang berusaha membuat kebijakan luar negeri terutama untuk bantuan luar 

negerinya telah dipengaruhi promosi ide human security oleh Sekertaris Jenderal 

PBB Boutros Ghali. Ditambah lagi dalam upaya merespon atas adanya krisis 

ekonomi dan keuangan yang melanda Kawasan Asia pada bulan Mei 1997 

membuat Pemerintah Jepang bertekad mengkampanyekan human security dalam 

kebijakan bantuan luar negerinya. Selain itu, hal yang paling besar pengaruhnya 

karena adanya advokasi nilai yang berkaitan dengan ancaman keamanan manusia 

dibawa oleh NGOs Jepang maupun NGO internasional.  

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. 94  Meskipun tidak semua program/proyek ODA terkait dengan 

                                                
94 Tukumbi Lumumba Kasongo, 2010, Japan-Africa Relations, Palgrave Macmillan, New York, 

hlm. 219 
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pragmatisme TICAD, semua kebijakan ODA Jepang yang ditujukan ke Afrika 

dibahas, ditentukan, diformulasikan, dan diimplementasikan berdasarkan pada 

guidelines yang dimiliki oleh TICAD. 95  Tetap bahwa TICAD, ODA Charter, 

Medium-Term Policy on ODA (Kebijakan jangka menengah ODA) mempunyai 

saling keterhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam pemberian bantuan 

Jepang ke Afrika. Selain itu, agenda pembangunan melalui ODA tersebut juga 

mencerminkan agenda pembangunan global. Meskipun demikian, TICAD I dan II 

belum menunjukkan hasil yang cukup nyata 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.  

 

3.2. ODA Jepang Di Afrika Tahun 2000 – 2012 

Pada akhir tahun 1990an dimana Jepang mengalami keruntuhan dari predikat 

‘giant economy‘nya, Jepang mulai melakukan upaya pemangkasan anggaran ODA 

sehingga distribusi ODA mengalami penurunan dalam istilah kuantitatif. Ini 

berdampak pada posisi Jepang sebagai leading donor karena pada tahun 2001 

Amerika Serikat kembali mengungguli Jepang. Pemotongan anggaran tersebut juga 

berdampak pada aliran bantuan luar negeri Jepang yang mengalami guncangan 

terhadap Kawasan Afrika. Terhitung pada tahun 2002 dan 2003, pengeluaran 

bantuan hanya berkisar kurang dari 10% saja (lihat Tabel 3.1) 

  

                                                
95 Kasongo, Ibid., hlm. 202 
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Tabel 3.1  

Total Pencairan ODA Jepang dan Jumlah ODA ke Afrika tahun 1991-2009 

 (dalam juta dolar AS) 

 

Tahun 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 

Jumlah 

total 
10952 13239 9358 13508 8880 11136 9553 

Afrika 910 1144 803 1226 781 2616 1680 

% 8.3 8.64 8.56 9.08 8.8 23.5 17.59 

Sumber: Pedro Seabra (2011). Dengan penyusunan kembali oleh penulis. 

 

Sepuluh tahun selang berakhirnya Perang Dingin, peristiwa besar kembali 

menggentarkan masyarakat global setelah gedung kembar World Trade Center 

(WTC) diserang oleh kawanan teoris yang menabrakkan pesawatnya di gedung ini 

atau dikenal dengan peristiwa 9/11. Paska kejadian tersebut, nilai human security 

berusaha mulai dipertimbangkan ulang oleh Pemerintah Jepang terutama untuk 

fokus kebijakan aktivitas bantuan luar negerinya. Negara ini juga berniat dalam 

menetapkan human security di Afrika setelah Sekretaris Jenderal Kofi Annan 

mendirikan Komisi Human Security Internasional pada tahun 2001.96 Pembentukan 

Komisi tersebut diinisiasi oleh Perdana Menteri Yoshiro Mori pada UN Millenium 

Summit tahun 2000. Human security menjadi terhubung dengan ODA Jepang paska 

peristiwa tahun 2001 tersebut.  

                                                
96 Pedro Amakasu Raposo, 2012, “Japan’s Foreign Aid Policy and the Influence of External Factors: 

Implications for the TICAD Security and Political Role”, IPRIS, Portuguese Journal of International 

Affairs, Spring/Summer, No. 6, hlm. 23 
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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. Menteri Luar Negeri Kimura Toshio (1974), Sunao 

Sonoda (1979), dan Abe Shintaro (1982). 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. Dalam 

pidatonya ketika Mori melakukan kunjungan di Afrika Selatan tersebut, ia 

mengabarkan bahwa Jepang berkomitmen mendukung dengan sungguh-sungguh 

terhadap implementasi human security di Afrika terutama melalui bantuan luar 

negerinya. Selain PM Mori, Sadako Ogata yang mana mulai tahun 2003 hingga 

2011 menjadi Presiden dalam agensi bantuan luar negeri Jepang JICA juga turut 

meyakinkan akan kebutuhan untuk berfokus pada isu keamanan manusia. 

Dukungan bertambah dari Menteri Luar Negeri Kawaguchi yang menyatakan 

bahwa perspektif human security lebih diperlukan oleh wilayah Afrika dibanding 

wilayah yang lain.  

Afrika pada era millenium menunjukkan kenaikan GDP yang baik, bahkan 

23 dari 55 negara Afrika telah mencapai rata-rata GDP tahunan sebesar lebih dari 

5%, akan tetapi benua ini masih tergambarkan dengan berbagai permasalahan yang 

dapat mengurangi bahkan menghambat pembangunan Afrika. Sebagian besar 

negara-negara Afrika tersebut mengalami kerugian mulai dari masalah-masalah 

politik kekuasaan pemerintahan, adanya institusi-institusi ekonomi dan sosial yang 
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kurang memadai dalam menangani kesejahteraan masyarakatnya, korupsi 

merajalela dan mendarah daging serta kurangnya keadilan dalam penegakan hukum, 

dan terutama masih kurangnya kecakapan sumber daya manusia sehingga 

mengancam keberadaannya. Rekam jejak sejumlah negara Afrika  masih memiliki 

permasalahan mengenai kematian anak berumur di bawah 5 tahun, kematian ibu, 

dan kematian akibat penyakit HIV/AIDS dan malaria, serta akses air bersih masih 

kurang dari cukup terutama di Kawasan Sub-Sahara Afrika. Begitu juga dengan 

masalah kemiskinan di kawasan tersebut.  

Dalam Gambar 3.1 menunjukkan perbandingan populasi yang berada pada 

pendapatan kurang dari US$ 1.25 per hari di setiap kawasan pada tahun 1990, 2005, 

dan 2010. Pada tahun 1990 mungkin semua kawasan tampak memiliki banyak 

populasi yang hidup berada di bawah garis kemiskinan, namun semuanya mulai 

bergerak dan tampak mengalami kemajuan pada tahun 2005 hingga 2010. Akan 

tetapi, di tahun 2010, Kawasan Sub-Sahara Afrika masih tercatat mempunyai 

populasi penduduk yang berada di bawah garis rata-rata pendapatan per hari US 

1.25 per hari tertinggi di antara Kawasan yang lain. Afrika berada pada poin lebih 

dari 40%, sedangkan kawasan yang lain semua berada di bawah angka 35% (adanya 

penuntasan kemiskinan lebih baik). 
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Gambar 3.1 Perbandingan Populasi Antar Kawasan Berada dalam Garis 

Kemiskinan 

 
Sumber: Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013 

 

Dengan demikian, itulah alasan ODA masih semestinya tetap didistribusikan ke 

Kawasan tersebut guna mengusahakan pencapaian MDGs melalui perspektif 

human security.  

Pada 29 Agustus 2003, ODA Charter mengalami revisi pertama kali setelah 

11 tahun dan akhirnya dilegalkan oleh Perdana Menteri Koizumi Junichiro (2001-

2006) dimana ada penambahan konsep human security sebagai salah satu 

komponen yang terbilang baru dalam ODA Charter. Dengan demikian, segala 

aktivitas ODA Jepang semakin jelas berada di bawah payung human security 
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daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemunculan pemahaman human security 

menjadi sesuatu yang tidak terduga sekaligus begitu menggembirakan bagi Jepang 

terutama para pembuat kebijakan Jepang. Sebab, Jepang dapat menggunakannya 

sebagai sarana mempertahankan keamanan regional maupun internasional tanpa 

bersusah payah untuk menginterpretasi ulang Konstitusi 9 (yang mana Jepang tidak 

diperkenankan menggunakan peralatan militer) ataupun tidak perlu meningkatkan 

pembelanjaan militer. 97  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. Kerangka kerja upaya melakukan pengurangan tingkat kemiskinan 

dirumuskan oleh PM Koizumi menggunakan pendekatan human security. Begitu 

juga dengan bantuan luar negeri, Perdana Menteri Koizumi menegaskan akan 

menyediakan ODA sebesar US$ 1 milyar dalam bentuk grants.  

Tahun 2003 Jepang kembali menggelar konferensi TICAD yang ketiga 

dengan Tokyo sebagai tempat penyelenggaraan. Rapat yang dilaksanakan selama 

tiga hari mulai 29 September sampai 1 Oktober ini semakin mendapatkan banyak 

partisipasi dari berbagai pihak. TICAD III dihadiri representasi delegasi dari 89 

negara yang mana 50 negara berasal dari Afrika (23 kepala negara) dan 47 

Organisasi Internasional. TICAD III menandai 10 tahun sejak awal 

penyelenggaraan  proses TICAD khususnya atas hubungan yang lebih intens antara 

Jepang dan Afrika.  

                                                
97  Kazuo Sunaga, 2004, “The Reshaping of Japan’s Official Development Assistance (ODA) 

Charter”, Discussion Paper, No.36, hlm. 88 
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Pada TICAD III dilakukan pengubahan bentuk pendekatan bantuan luar 

negeri dari comprehensive security ke human security. 98 Norma-norma termasuk 

human security dimasukkan dalam ketetapan konforensi ini sebagai upaya untuk 

memperkuat legitimasi human security dalam ODA Jepang untuk Afrika. Setelah 

dasar untuk pembuatan kebijakan ODA Jepang menujukan pada human security 

ditentukan, disusul dengan penetapan kebijakan tambahan pada bantuan 

pembangunan tersebut yang berfokus tidak hanya pada negara saja akan tetapi juga 

pada setiap individu – melindungi mereka dari ancaman langsung.99 Hal ini terlihat 

sekali dalam 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.  

Salah satu pilar TICAD ‘pembangunan yang berpusat pada manusia’ tertera  

prinsip inti bertuliskan bantuan luar negeri Jepang ke Afrika. Setiap pemberian 

ODA Jepang itu harus berlandaskan pada ODA Charter, sedangkan ODA Charter 

baru tahun 2003 terdapat penambahan ‘Perspektif Human Security’. Dengan kata 

lain, TICAD sangat mengcover human security dalam aktivitas pembangunan 

negara-negara Afrika karena ODA yang didistribusikan ke Kawasan ini dilewatkan 

                                                
98Keamanan komprehensif (sogo anzen hosho) merupakan strategi keamanan dengan menggunakan 

inisiasi pendekatan dalam dimensi diplomatik, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Pedro 

Amakasu Raposo, 2014, Japan’s Foreign Aid Policy in Africa: Evaluating the TICAD Process, 

Palgrave Macmillan, New York, hlm. 18 
99 Shiro Okubo, Louise Shelley (eds.), 2011, Human Security, Transnational Crime, and Human 

Trafficking: Asian and Western Perspectives, Routledge, New York, hlm. 20 
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melalui TICAD. Jepang sangat menjunjung ODA Charternya sehingga kebijakan 

ODA apapun harus berdasarkan pada ODA Charter tersebut. Hal ini terbukti dari 

kejadian pemberian sanksi di beberapa negara Afrika di awal tahun 1990an dimana 

adanya pengurangan distribusi ODA karena Jepang sangat ingin mempertahankan 

reputasi politik ODA Charternya. Singkatnya, negara-negara Afrika yang 

menerima bantuan ODA Jepang tercatat bertambah menjadi 22 negara pada saat 

TICAD III digelar.  

MOFA menunjuk Sadako Ogata sebagai Presiden JICA dengan 

ditentukannya pula bahwa Afrika menjadi fokus JICA semenjak di tahun 2003 ini. 

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. 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%.100 JICA juga 

melakukan pengkombinasian antara bantuan yang berbentuk hard nfrastructure 

dengan soft infrastructure untuk memenuhi pilar pertama TICAD III – 

pembangunan yang berpusat pada manusia.  

Jepang mengeluarkan bantuan pembangunan lebih banyak dalam bentuk 

grant termasuk juga kerjasama teknik pada tahun 2008 sebesar US$7.76 milyar 

                                                
100 Ministry of Foreign Affairs, 2008, “Evaluation of the Japanese Assistance to Africa through the 

TICAD Process”, dalam http://www.mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/FY2007/text-pdf/africa.pdf, 

diakses pada 4 Februari 2017 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/FY2007/text-pdf/africa.pdf
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dibanding dengan loans sebanyak US$6.93 milyar. 101  Pada awalnya, Jepang 

memang cenderung mengunggulkan bantuan berupa loans dan kerjasama teknik 

daripada grant. Sebab, ini juga berhubungan dengan filosofi Jepang ketika dahulu 

menerima bantuan luar negeri sebagai rekonstruksi paska perang. Selain adanya 

penyeimbangan distribusi untuk pembangunan infrastruktur sosial dengan 

infrastruktur ekonomi, kecenderungan bantuan dalam bentuk grant dan kerjasama 

teknik ini dihubungkan dengan adanya peningkatan fokus Pemerintah Jepang 

terhadap Kawasan Sub-Sahara, penyesuaian yang menekankan pada pembangunan 

yang berpusat pada manusia (human security) dan penyesuaian untuk mencapai 

tujuan MDGs. 

Pemerintah Jepang bekerjasama tidak hanya antar pemerintah (Jepang dan 

negara penerima) akan tetapi partisipasi juga turut dilakukan oleh NGOs ketika 

menerapkan konsep human security dalam kebijakan ODA dan akan melakukan 

perluasan bantuan terhadap setiap individu dimana mereka membutuhkan. 

Pemerintah Jepang terus melakukan intensifikasi melibatkan banyak pihak dalam 

proyek-proyek ODAnya termasuk NGOs (NGOs Jepang maupun yang lain) yang 

semakin menunjukkan dedikasi yang baik. Selain Pemerintah Jepang meminta 

NGOs untuk membantu dalam proyek di negara penerima, NGOs Jepang semakin 

memantabkan hubungannya dengan Pemerintahnya, bahkan menjadi partner untuk 

melakukan diskusi menyangkut kebijakan ODA. Meskipun Asia tetap menjadi 

wilayah terbesar keterlibatan NGOs Jepang dalam aktivitasnya bersama pemerintah 

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

dalam http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en, diakses pada 4 Februari 2017 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en
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dalam penerapan proyek ODA, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas-

aktivitas NGOs tersebut telah semakin mengglobal.102 Tentunya terutama sekali 

peningkatan jumlah NGOs yang terlibat dalam proyek-proyek ODA ke Kawasan 

Afrika dimana semakin berkembang dengan cepat mulai tahun 1990s.  

Hubungan antara Pemerintah dan NGOs Jepang semakin mendapatkan 

dampak signifikan atas kemunculannya yang terus bertambah dan pengaruh-

pengaruhnya yang menjadi berkembang kuat di dalam domestik Jepang khususnya 

pada kebijakan ODA. Pemerintah mengambil langkah serius saat diketahui NGOs 

Jepang mampu merepresentasikan untuk dapat membantu implementasi proyek 

ODA di negara penerima bantuan sebagai bentuk peningkatan kualitas ODA 

dengan mewujudkan dialog aktif dengan NGOs tersebut. Dalam membantu 

pemerintah melakukan pembuatan kebijakan ODA, Jepang (khususnya MOFA) 

menciptakan hubungan kemitraan dengan NGOs Jepang yang resmi diangkat oleh 

Pemerintah. Partnership antara NGO dan MOFA dilakukan dengan dialog 

(dialogue) secara tertutup, kolaborasi (collaboration), dan dukungan (support). 

NGOs memiliki proyek – “Grant Assistance for Japanese NGO Projects” (tahun 

2002), bahkan juga diberikan kepercayaan untuk implementasi “Grant Assistance 

for Grassroots Human Security Projects” dengan JICA. Terhitung di Kawasan 

Afrika, penerima bantuan proyek ini mencapai 47 negara pada tahun 2012. 

Berdasarkan pada Tabel 3.2 menunjukkan jumlah ODA yang telah menjadi 

komitmen Pemerintah Jepang terhadap negara-negara Kawasan Afrika, khususnya 

                                                
102 Keiko Hirata, 2002, Civil Society in Japan: The Growing Role of NGOs in Tokyo’s Aid and 

Development Policy, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 33 
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Sub-Sahara Afrika. Ketika awal TICAD terselenggara, Jepang menjanjikan kepada 

negara-negara penerima ODA di Afrika sebesar US$ 1 milyar. Tahun 1993 Jepang 

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

tahun 1994 US$1.144 milyar, tahun 1995 US$1.33 milyar, tahun 1996 US$1.067 

milyar dan di tahun 1997 mengalami penurunan di angka US$803 juta.103 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. 

 

Tabel 3.2  

Pengeluaran oleh Jepang Terhadap Afrika Melalui TICAD Process 

 (dalam dolar AS) 

 

Proses TICAD Janji Distribusi ODA (per tahun) 

TICAD I 1 milyar 

TICAD II 750 juta 

TICAD III 1 milyar 

TICAD IV 1.8 milyar 

Sumber: Pedro Amakasu Raposo (2014). Dengan penyusunan kembali oleh penulis. Kawasan 

Afrika yang dimaksud merupakan Sub-Sahara Afrika. 

  

                                                
103 Abraham Mlombo, 2012, “Contemporary and Past Dynamics in Japan’s Relationship With Sub-

Saharan Africa: the Role of Aid”, dalam http://scholar.sun.ac.za, diakses pada 28 Januari 2017 

http://scholar.sun.ac.za/


77 

 

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. Meskipun demikian, capaian pembelanjaan 

ODA hanya terjadi dua kali di tahun 2005 dan 2007 (lihat Gambar 3.2). Rata-rata 

capaian ODA dari komitmen pemerintah Jepang selama 5 tahun tersebut berada 

pada porsi US$0.9 milyar (lihat Gambar 3.2). Pada TICAD selanjutnya, Jepang pun 

berkomitmen akan menggandakan ODAnya ke Afrika dari capaian rata-rata lima 

tahun sebelumnya tersebut hingga US$1.8 milyar. Gambar 3.2 tampak Jepang 

mencapai komitmen tersebut meskipun 3 kali tidak mencapai target yang 

sesungguhnya. Bantuan ODA tersebut tercatat hingga pada tahun 2007 telah 

tampak bantuan luar negeri Jepang tidak lagi bersifat ‘tied’ namun 95% berbentuk 

‘untied’.  

Sehubungan dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Koizumi ke Afrika 

pada tahun 2004 yang mana mulai bekerja di bawah agenda TICAD dengan 

mengadvokasikan isu termasuk human security. Hal ini merupakan langkah maju 

bagi PM Koizumi yang mana pada saat TICAD III ia mengabarkan akan 

menyediakan ODA sebesar US$ 1 milyar dalam bentuk grants. Bantuan ini 

diberikan untuk melakukan pengembangan dalam bidang-bidang antara lain 

bantuan perawatan medis dan kesehatan, pendidikan, air, dan  makanan untuk 

negara-negara di Kawasan Afrika. Dengan kata lain bahwa PM Koizumi juga 

memperhatikan human security sebagai sarana untuk pembangunan kondisi yang 

lebih baik di Afrika.  
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Upaya memperkuat implementasi aktivitas ODA berdasarkan konsep human 

security di Afrika, Medium-Term Policy on ODA 2005 Jepang juga turut 

melegalkan hal ini. Kebijakan baru ODA Jangka-Menengah menegaskan 

pemahaman human security yang memusatkan pada setiap orang secara individu 

dan pembinaan terhadap komunitas dimanapun dan siapapun dapat hidup 

bermartabat dengan melindungi dan memberdayakan individu maupun masyarakat 

yang terkena ancaman nyata ataupun yang berpotensi mendapatkan ancaman.104 

Human security sebagai substansi inti filosofi bantuan masih tetap ditekankan 

dalam ‘Kebijakan Jangka-Menengah ODA baru’ ini. Seluruh aktivitas ODA 

semestinya mewakili perspektif human security tersebut. 

 

Gambar 3.2 Penggandaan ODA Jepang ke Afrika (2003-2012) 

Source: Japan's Official Development Assistance White Paper 2012 

                                                
104 Warangkana Korkietpitak, 2012, “Japan’s Foreign Aid Policy on Human Security: Its Driving 

Forces, and the Direction of Official Development Assistance (ODA) Policy and Japan International 

Cooperation Agency (JICA) for Human Security”, Research Paper, Vol. 19, Issue 2, pp.177-194, 

hlm. 186 
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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. Pada konferensi kali ini, 

TICAD mengusung tema “Toward a Vibrant Africa: Continent of Hope and 

Opportunity”. Kemudian disusul oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam 

TICAD IV telah menyatakan komitmen politiknya melalui Yokohama Declaration 

dan melakukan persetujuan pada pembentukan Dokumen Yokohama Action Plan 

sebagai roadmap yang mencakup pemberian bantuan terhadap pembangunan di 

Afrika. Dalam Yokohama Action Plan terdapat empat agenda yang menjadi 

pedoman, salah satunya adalah “Achieving the Millennium Development Goals 

(MDGs) (ensuring human security including education and health)” – Menuju 

keberhasilan pencapaian MDGs (menjamin human security mencakup pendidikan 

dan kesehatan). 

Apabila menilai kembali sejarah Jepang yang mana melakukan peningkatan 

anggaran ODA secara keseluruhan, hal ini tentu dikarenakan Jepang terus berlanjut 

berupaya meningkatkan dukungannya ke Afrika, meskipun kehadiran Jepang di 

Asia juga masih tetap dipertahankan secara kuat. Dalam diskursus kebijakan Jepang 

dari Asia ke Afrika terutama akan hal ODAnya, TICAD yang mana disebut-sebut 

sebagai buah dari diplomasi Jepang selama ini diusahakan mampu mencerminkan 

pergeseran prioritas tersebut. Namun, dari keempat konferensi TICAD yang telah 

digelar dalam 15 tahun, TICAD IV sangat memperlihatkan bentuk perpindahan 

prioritas kebijakan Jepang terhadap Kawasan Afrika. TICAD IV lebih diperlihatkan 
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sebagai salah satu konsesi/hadiah terbesar yang pernah dibuat oleh pemerintah 

Jepang terhadap negara-negara Afrika selain sebuah kenyataan bahwa TICAD 

Summit telah sangat mampu menyita perhatian internasional. 105  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.  

Pada tahun 2008 Jepang melakukan penggandaan ODA khusus hanya ke 

Kawasan Afrika yang mana komitmen ini diserukan oleh Perdana Menteri Yasuo 

Fukuda melalui TICAD IV – 28-30 Mei. 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$1.8 milyar mulai dari tahun 2008 

hingga 2012. 106  Seperti yang terlihat dalam Gambar 3.2 diatas bahwa ada 

pelipatgandaan distribusi ODA dari rata-rata tahunan dari 2003 sampai 2007 

sebesar US$900 juta, dalam rentang waktu 5 tahun dimulai tahun 2008, terlihat 

setiap tahunnya Jepang hampir mencapai target rencana penggandaan alokasi ODA 

tersebut. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mana Jepang berhasil 

mencapai target dan melebihinya hingga US$ 2 milyar. Penggandaan anggaran 

                                                
105  Nadine Burgschweiger, 2008, “Toward a Vibrant Africa: The Beginning of a New Era of 

Japanese-African Partnership”, Africa Spectrum, Vol. 43, No.3, hlm. 416-417 
106  Bert Edstrom, 2010, “Japan and the TICAD Process”, Stockholm, Institute for Security & 

Development Policy, Asia Paper, hlm. 26 
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ODA yang difokuskan Afrika menjadi indikasi nyata bahwa dewasa ini Afrika 

menjadi semakin diprioritaskan dalam distribusi ODA Jepang. TICAD IV pada 

kenyataannya tidak hanya Tokyo saja yang berusaha melakukan pendekatan ke 

Afrika dengan pemberian bantuan dalam jumlah yang lebih tinggi, namun jumlah 

partisipan (penerima bantuan) juga turut mengalami peningkatan bahkan terhitung 

hingga lebih dari dua per tiga dari negara-negara Afrika.  

TICAD IV dan G8 Hokkaido Toyako Summit yang mana digelar secara 

berurutan oleh Jepang pada Mei 2008 disusul Juli 2008 merupakan dua agenda yang 

bukan suatu kebetulan saja, namun pasti sudah sangat direncanakan oleh Jepang 

untuk membahas serta mempromosikan bahwa Jepang mulai serius akan lebih 

berprioritas memberikan bantuan ke Kawasan Afrika. Pengaruh yang lebih kuat 

terhadap negara-negara di Afrika pada TICAD IV dari konferensi sebelumnya 

dikaitkan dengan adanya koordinasi yang lebih besar antar kementerian Jepang 

terutama yang berfokus pada pembuatan kebijakan ODA, agensi-agensi Jepang 

yang bertindak lebih efektif untuk mendukung pembangunan Afrika, dan terutama 

kebijakan ODA domestik Jepang menjadi berkonsentrasi pada formulasi maupun 

implementasi kebijakan bantuan luar negeri untuk Afrika.107  

Komunitas internasional terus melanjutkan upaya mendorong pembangunan 

bagi negara-negara yang masih memerlukan dukungan untuk pertumbuhan melalui 

program MDGs. Jepang memasukkan human security menjadi pilar kedua pada 

TICAD IV sebagai salah satu isu prioritas untuk aktivitasnya di Afrika. 

                                                
107 Pedro Amakasu Raposo, 2014, Japan’s Foreign Aid Policy in Africa: Evaluating the TICAD 

Process, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 32 
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“Memajukan human security (keamanan manusia) melalui dorongan dari 

pencapaian MDGs, konsolidasi perdamaian, dan tata pemerintahan yang baik”.108 

Jepang telah menggembar-gemborkan ide human security sebagai sumbu 

penggerak utama terhadap kerjasamanya dengan negara-negara Afrika.109 Selain itu, 

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. Pada TICAD IV, DAC turut berkumpul melangsungkan prioritas 

pembahasan mengenai bagaimana untuk mencapai MDGs dengan berdasarkan 

prinsip keamanan manusia Jepang. 110  Partisipan dari berbagai kalangan 

menyambut terselenggaranya TICAD IV tidak lain ingin berkonsentrasi pada 

pemajuan konsep human security yang mana menggarisbawahi dua pokok isi 

‘freedom from fear’ dan ‘freedom from want’, ditambah lagi dengan memberikan 

penekanan pada perlindungan serta pengembangan individu dan komunitas.111  

Penyelenggaraan TICAD IV bertepatan dengan setengah perjalanan dalam 

pencapaian program MDGs yang selesai pada tahun 2015. 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 

                                                
108 Scarlett Cornelissen, 2012, “Japan’s Role in Africa: Principle, Pragmatism, and Partnership”, 

African East Asian Affairs, Centre of Chinese Studies, Vol. 70, hlm. 7 
109  Takuo Iwata, 2012, “Comparative Study on ‘Asian’ Approach to Africa: An Introductory 

Reflection”, African Study Monographs, Vol. 33, No.4, hlm. 219 
110 Raposo, Op. Cit., hlm. 73 
111 Edstrom, Op. Cit., hlm. 29 
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sektor sosial termasuk mewujudkan pencapaian MDGs. 112  Sedangkan proporsi 

alokasi ODA Jepang untuk infrastruktur ekonomi cenderung mengalami penurunan 

karena kembali lagi bahwa Jepang berupaya menyeimbangkan pembangunan 

melalui ODAnya pada kedua sektor. Tabel 3.3 menunjukkan adanya penyesuaian 

pembelanjaan ODA Jepang di Afrika di bidang pembangunan sektor sosial terhadap 

sektor ekonomi bermula dari tahun 1990 hingga tahun 2000an yang semakin adanya 

kenaikan jumlah ODA per 5 tahun. Hal ini selaras dengan apa yang telah diadopsi 

dalam draft Yokohama Action Plan pada TICAD IV dimana untuk upaya 

pembangunan di Afrika dengan mengkolaborasikan beberapa sektor seperti 

pengembangan infrastruktur lintas wilayah, pendidikan dasar, managemen 

kesehatan dan pertanian. Sama halnya dengan JICA yang mana juga memberikan 

dukungan dalam sektor kesehatan serta pendidikan di Afrika. Proyek-proyek yang 

mencakup sektor sosial seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan telah menjadi 

proyek yang dominan oleh para penerima bantuan terhitung mencapai 37.5%. Hal 

ini diikuti dengan sektor ekonomi yang mencakup proyek pertanian, perikanan, 

energy, dan lain-lain pada angka 34.2%.  

  

                                                
112 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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Tabel 3.3  

Pembelanjaan ODA Jepang Berdasarkan Sektor ke Afrika dan TICAD 

Process Tahun 1990-2012 

 (dalam juta dolar AS) 

 

Sektor 1990-1995 1996-2000 2001-2006 2007-2012 

Infrastruktur sosial 

dan pelayanan 
750 1,330 2,147 4,161 

Infrastruktur 

ekonomi dan 

pelayanan 

1,080 1,541 1,688 5,527 

Sumber: Pedro Amakasu Raposo (2014). Dengan dielaborasi kembali oleh penulis. 

 

Karakteristik bantuan Jepang yang diberikan ke negara-negara penerima 

sebelumnya pasti diutamakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, akan 

tetapi, dewasa ini proporsi dari infrastruktur sosial dan pelayanan dalam distribusi 

bantuan hampir sama dari infrastruktur ekonomi. Dengan kata lain, 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 akan cukup 

untuk melakukan pembangunan di kawasan Afrika.  

Adanya peresmian JICA sebagai agensi independen pada 2003, merger 

dengan JBIC menjadi ‘the new JICA” (untuk selanjutnya JICA) pada Oktober 2008, 

JICA benar-benar menjadi institusi utuh untuk pelaksaan pemberian bantuan luar 

negeri Jepang. Bahkan, JICA menjadi aktor sentral dalam  perumusan kebijakan 

ODA ke Afrika disamping MOFA yang sudah pasti sebagai aktor utama. Diikuti 
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dengan MOF dan METI yang juga telah memiliki posisi penting sejak awal. JICA 

yang mana berada di bawah presiden Sadako Ogata pada tahun 2008 menyatakan 

akan terus mendukung Afrika dalam seruan TICAD IV ‘Vibrant Africa’ melalui 

program baik di level nasional maupun lokal. Pada level nasional Ogata 

mengabarkan akan 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.  

Dalam perkembangannya sejak tahun 1990an, Jepang berusaha memandang 

dengan penuh perencanaan pada kebijakan ODA khususnya wilayah distribusi ke 

Kawasan Afrika. 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 Asia, 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 Sub-Sahara Afrika. Dengan demikian, pembahasan 
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mengenai faktor perpindahan prioritas kebijakan ODA dari wilayah Asia menuju 

ke Afrika akan dibahas dalam bab selanjutnya. 


