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BAB IV 

PARADIGMA PEMBANGUNAN HUMAN-CENTERED JEPANG DAN 

ANCAMAN HUMAN SECURITY DI AFRIKA  

 

Bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi 

adanya perpindahan prioritas ODA Jepang ke Afrika berdasarkan pada Perspektif 

Konstruktivis. Disini akan dipaparkan bahwa nilai legal maupun nilai sosial dapat 

berpengaruh dalam mendefinisikan identitas, kepentingan, dan akhirnya 

membentuk tindakan Jepang. Adanya perubahan perspektif pembangunan Jepang 

dan kondisi keamanan manusia di Afrika yang lebih terancam daripada di Asia 

menjadi faktor dibalik pergeseran prioritas ODA Jepang ke Kawasan Afrika ini. 

Subbab pertama akan diulas mengenai adanya perubahan perspektif pembangunan 

Jepang ke human security dan kondisi keamanan orang-orang Afrika yang lebih 

terancam sebagai faktor yang mendorong perubahan arah prioritas alokasi ODA. 

Dilanjutkan kesesuaian Kawasan Afrika terhadap implementasi nilai human 

security tersebut akan dibahas pada subbab berikutnya yang dibuktikan melalui 

berbagai proyek ODA terkait human security.  

 

4.1. Mainstreaming Nilai Human Security Melalui ODA dan Kondisi 

Ancaman Human Security di Afrika 

ODA yang merupakan instrumen kuat bagi kebijakan bantuan luar negeri 

Jepang telah menarik Asia sebagai wilayah tujuan terbesar dalam sejarahnya. Asia 

yang mana memiliki geopolitik paling strategis memberikan manfaat besar terhadap 
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pembelanjaan ODAnya, di samping pengalaman perang yang melibatkan negara-

negara Asia sehingga Jepang mengatasnamakan tanggungjawab untuk kehadiran 

bantuan ekonominya di wilayah tersebut. Asia yang menjadi pasar besar-besaran 

ODA Jepang berimbas pada keajaiban ekonomi Jepang – economic superpower. 

Karakteristik ODA Jepang di Asia tersebut pun masih sangat kental untuk 

pembangunan infrastruktur (modal) fisik untuk kelancaran aktivias ekonomi 

politiknya. Akan tetapi ini terus mengalami perubahan seiring dengan bergeraknya 

trend global secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu dalam kebijakan bantuan 

luar negeri. Terlihatnya pergeseran distribusi ODA Jepang dari Asia ke negara-

negara Kawasan Afrika khususnya Sub-Sahara Afrika terjadi tepatnya pada tahun 

2008. Sejarah kehadiran Jepang secara penuh melalui bantuan luar negerinya pada 

tahun 2008 tersebut di tandai dengan komitmen penggandaan ODA Jepang selama 

lima tahun hingga tahun 2012. Dalam setiap kebijakan luar negerinya terutama 

ODA, Jepang tentu selalu memiliki background yang mendorong dibalik setiap 

tindakannya tersebut. 

Dalam pembuatan kebijakan bantuan luar negeri Jepang di mulai pada era 

tahun 1990an, tampak adanya pergeseran agen atau aktor pembuat keputusan 

tersebut. Kemunculan NGOs Jepang beserta dengan jaringan NGOs internasional 

lainnya telah berimbas kuat dalam mempengaruhi perubahan fokus kebijakan ODA. 

Pertengahan tahun 1990an, NGOs Jepang mulai aktif untuk melakukan advokasi 

terkait aktivitas/proyek-proyek bantuan luar negeri Jepang terhadap negeara-negara 

penerima bantuan. NGOs merasa bahwa pemberian bantuan Jepang selama ini 

dinilai sangat kurang berkonsentrasi pada pembangunan manusia (human 
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development) – bantuan yang berpusat pada manusia. Selain itu, Jepang juga kurang 

memberikan perhatiannya terhadap sektor sosial – soft aid. Hal ini karena Jepang 

telah menjadi sebuah negara merchantilist113 yang membuat Jepang berkonsentrasi 

pada sektor ekonomi. Dalam perspektif Jepang, NGOs dianggap sebagai organisasi 

non-profit yang berdedikasi pada area program-program bantuan luar negeri 

khususnya bantuan pembangunan (development assistance). Sehingga, tidak 

mengherankan jika setelah banyaknya kemunculan advokasi dari NGOs dan 

legitimasi oleh pemerintah atas aktivitasnya memberikan keuntungan bagi NGOs 

baik untuk berpartisipasi dalam perumusan sekaligus implementasi kebijakan ODA 

Jepang. 

Dengan adanya kebangkitan masyarakat sipil Jepang terutama generasi muda 

yang semakin peduli terhadap pencapaian non-materi seperti kualitas sosial, 

lingkungan, dan kebebasan personal membuat mereka berupaya menekan 

pemerintah untuk berfokus pada isu-isu tersebut dalam pemberian bantuan luar 

negeri. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pada aktivitas ODA, NGOs 

Jepang melakukan advokasi salah satunya dalam bidang organisasi pembangunan 

yang menyatukan sumber daya individu untuk meningkatkan kualitas dan 

infrastruktur kehidupan dari komunitas tersebut.114 Nilai pembangunan manusia, 

lingkungan, dan sosial menjadi konsep penting bagi NGOs khususnya NGOs 

                                                
113 Negara merchantilist merupakan negara yang mana mereka berusaha untuk mengurangi impor 
barang-barang manufaktur dan sebaliknya meningkatkan aktivitas ekspor mereka; membatasi 

ekspor material mentah dan teknologi mutakhir untuk mencegah adanya kemampuan melakukan 

peniruan oleh negara lain; impor material mental yang dibutuhkan untuk meminimalkan biaya 

industri manufakturnya. Selain itu, merchantilist juga memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan 

merupakan tujuan kebijakan nasional yang sangat vital. Theodore H. Cohn, 2012, Global Political 

Economy: Theory and Practice, Pearson Education, US, hlm. 19 
114 Keiko Hirata, 2002, Civil Society in Japan: The Growing Role of NGOs in Tokyo’s Aid and 

Development Policy, Palgrave Macmillan, US, hlm. 11 
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Jepang telah dikampanyekan dalam politik domestik Jepang. Mereka juga 

membawa nilai pembangunan sosial berbasis orang-orang pedesaan (grassroot), 

sebab aktivitas NGOs selama ini sangat mengakar pada masyarakat sehingga secara 

tidak langsung nilai people-centered sudah melekat pada NGOs tersebut.  

Kampanye advokasi dari NGOs terutama NGOs Jepang Pemerintah Jepang 

di bawah Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro dimulai ketika pada tahun 1997 

mengenai aksi pelarangan penggunaan ranjau darat beserta korban akibat 

pemasangan ranjau darat tersebut. Enam NGOs yang telah membentuk aksi 

kampanye yang tergabung dalam International Campaign to Ban Landmines 

(ICBL) pada tahun 1992 bergabung dengan beberapa NGOs lain membentuk 

Traktat Pelarangan Ranjau dan akan diadvokasikan pada konferensi Ottawa tahun 

1997.115 NGOs Jepang merupakan salah satu NGOs yang tergabung dalam upaya 

penandatanganan dan ratifikasi dari Konvensi Pelarangan Penggunaan Ranjau 

tersebut. Adanya kemunculan kesadaran masyarakat sipil dan generasi muda 

membuat dukungan masyarakat sipil terhadap langkah Pemerintah pada pemberian 

bantuan luar negeri yang selama ini memusatkan pada masalah keuntungan 

ekonomi semakin menurun. Ini membuat mereka menyuarakan melalui NGOs 

khususnya untuk menangani aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan berat bagi 

Pemerintah Jepang.  

Japan Campaign to Ban Landmines (JCBL) merupakan NGOs Jepang yang 

berperan dalam advokasi terhadap Pemerintah Jepang sendiri untuk mau 

menandatangani sekaligus meratifikasi Traktat Pelarangan Ranjau pada Pertemuan 

                                                
115 Hirata, Ibid., hlm. 114 
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di Ottawa tersebut. Pada awalnya, JBCL melakukan advokasi agar pemerintah 

Jepang turut bergabung dalam Ottawa Process atau Konferensi Ottawa. NGOs ini 

mencari dukungan dengan memberikan pendidikan terhadap publik Jepang 

terutama masyarakat sipil terhadap bahaya ranjau darat tersebut. NGOs yang 

menginginkan adanya perubahan normatif pada tubuh pemerintahan juga berusaha 

membangun jaringan dengan para pembuat kebijakan terutama MOFA dan anggota 

Diet. Upaya leverage atau pengangkatan isu larangan terhadap senjata ranjau dalam 

pembahasan politik terus diserukan oleh JCBL dengan cara banyak berinteraksi 

dengan aktor (agen) politik domestik Jepang. Bahkan NGOs ini juga 

mengupayakan advokasi terhadap MOFA untuk mempertimbangkan kolaborasinya 

dengan NGOs bagi kebijakan lain terutama bantuan luar negeri. Langkah JBCL 

sebagai NGOs ini tidak mudah karena mereka harus menempuh cara advokasi 

dengan memanfaatkan media dan mengajukan petisi terhadap Pemerintah Jepang.  

NGOs berupaya melakukan tekanan khususnya Menteri Luar Negeri Obuchi 

untuk segera meratifikasi Perjanjian Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, 

Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-personil – pada Konferensi Ottawa. Pada 

tahun 1997 NGOs sukses membuat Pemerintahan Hashimoto ini menandatangani 

perjanjian tersebut melalui penekanan terhadap MOFA (saat itu dipegang oleh 

Obuchi) dan Agensi Pertahanan, meskipun ratifikasi baru dilakukan pada sekitar 

akhir tahun 1998. JBCL bahkan dibantu oleh NGOs dari Kamboja, Cambodia 

Campaign to Ban Landmines (CCBL) dengan melakukan pertemuan khusus dengan 

Obuchi Keizou (MOFA). Setelah ratifikasi dilakukan, ODA yang dikeluarkan oleh 

Jepang digunakan sebagai sarana untuk upaya penurunan aktivitas penggunaan 
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ranjau dan rehabilitasi para korbannya. Pada tahun 1997 pertama kalinya bagi 

Jepang memberikan ODA terhadap para korban ledakan ranjau darat yang terjadi 

di Kamboja. Memang, tahun 1998 belum adanya adopsi human security secara 

resmi sebagai salah satu pilar khususnya kebijakan bantuan luar negeri Jepang pada 

inisiasi program pertama ‘Zero Victims’ yang ditandatangani oleh Jepang. Akan 

tetapi, isu landmines atau pelarangan penggunaan ranjau darat menjadi salah satu 

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

dicantumkan dalam Diplomatic Bluebook Jepang tahun 1999. Setelah Obuchi 

Keizou menjabat sebagai Perdana Menteri, ia menyatakan bahwa ia 

menandatangani dan meratifikasi pelarangan penggunaan ranjau darat anti-personil 

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

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

mempengaruhi perubahan arah kebijakan ODA yang lebih berkualitas dan 

menujukan pada keamanan manusia.  

Melihat kembali dalam ODA Charter 1992, prioritas wilayah pemberian 

bantuan secara eksplisit tertera pada piagam tersebut dinyatakan bahwa Asia akan 

berlanjut menjadi wilayah prioritas ODA Jepang karena negara-negara Asia 

terdapat sebagian besar populasi yang masih terus menderita atas permasalahan 

kemiskinan. Afrika memang tercantumkan dalam Japan’s Official Development 

Assistance Charter dan termasuk dalam prioritas wilayah pemberian ODA Jepang, 

akan tetapi Afrika disebutkan bersamaan menjadi satu dengan wilayah penerima 

yang lain. Ini berbeda dengan prioritas wilayah dalam ODA Charter 2003 dimana 

Afrika disebutkan dengan pernyataan yang lebih tegas bahwa Jepang akan 
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memperioritaskan bantuan luar negerinya ke wilayah yang lain – Afrika 

mempunyai sejumlah besar Least Developed Countries (LDCs) dan dipengaruhi 

oleh konflik serta bantuan pembangunan yang serius untuk mengusahakan ini. Pada 

ODA Charter yang baru, setiap kawasan dipaparkan secara singkat dan saling 

terpisah. Kawasan Afrika menjadi Kawasan yang lebih diprioritaskan di samping 

Asia jika dilihat dalam ODA Charter 2003, dibandingkan dengan ODA Charter 

sebelumnya sebelum mengalami revisi. Dengan demikian, dapat diketahui dengan 

jelas bahwa Jepang benar-benar merealisasikan kebijakan yang diprioritaskan 

dalam ODA Charter. Dengan kata lain, Jepang sangat berpedoman terhadap ODA 

Charter tersebut dalam pembuatan kebijakan bantuan luar negerinya.  

Sehubungan dengan adanya peresmian revisi ODA Charter pada tahun 2003, 

untuk selanjutnya dalam setiap pembuatan kebijakan ODA, Jepang membasiskan 

pada ODA Charter 2003 tersebut. ODA Chater 2003 merupakan tonggak legal 

tertulis yang utama bagi keberlangsungan kelancaran pemberian bantuan luar 

negeri Jepang ke negara penerima (negara-negara berkembang). Seperti yang telah 

dipaparkan dalam bab sebelumnya, ODA Charter yang baru ini memuat nilai 

human security. Nilai human security dijabarkan sebagai salah satu dari kebijakan 

dasar inti ODA dan juga isu prioritas yang pertama. Dalam ODA Charter tersebut 

tercantum "Perspektif Human Security: untuk menujukan ancaman langsung 

terhadap individu-individu seperti konflik, bencana alam, penyakit yang 

menginfeksi, hal ini sangat penting tidak hanya mempertimbangkan perspektif 

nasional, regional, maupun global semata, akan tetapi juga mempertimbangkan 

perspektif human security yang mana memiliki fokus pada setiap individu. Jepang 



94 

 

akan mengimplementasikan ODA untuk memperkuat kapasitas komunitas lokal 

melalui pengembangan sumber daya manusia. Jepang akan memperluas bantuan 

untuk melindungi sekaligus memberdayakan individu-individu tersebut".116 

Medium-Term Policy on ODA 2005 merupakan norma legal atau norma 

tertulis di bawah ODA Charter menjabarkan mengenai posisi, pendekatan, dan aksi 

spesifik Jepang untuk implementasi bantuan ekonomi tersebut di negara penerima. 

Kebijakan Jangka-Menengah ODA tercantum pokok-pokok landasan bahkan 

memuat tentang “Perspektif Human Security” dan terdapat penjabaran enam poin 

pendekatan konkrit yang diadopsi dalam ODA. (1) bantuan yang meletakkan orang-

orang pada pusat perhatian dan secara efektif sampai kepada orang-orang tersebut; 

(2) bantuan untuk memperkuat komunitas lokal; (3) bantuan yang menekankan 

pada pemberdayaan setiap orang; (4) bantuan yang menekankan akan memberikan 

manfaat pada orang-orang yang tidak terlindungi terhadap adanya ancaman; (5) 

bantuan yang menghormati perbedaan budaya; dan (6) bantuan lintas-sektor yang 

mengerahkan jajaran ahli profesional.117  

Pemahaman mengenai nilai human security secara lebih komprehensif 

diabsahkan oleh Jepang dengan berdasarkan pada nilai Asia khususnya 

konfusianisme – minben (people as root) – orang-orang atau individu-individu 

sebagai sumber. Konfusianisme minben memang sudah menjadi norma sosial 

dalam kehidupan masyarakat di Asia Timur, khususnya China, Jepang, dan Korea 

                                                
116  Ministry of Foreign Affairs, 1999, “Japan’s Official Development Assistance Charter”, 

Government of Japan, dalam http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref1.html, diakses 

pada 14 Februari 2017 
117  Ministry of Foreign Affairs, 2003, “Japan’s Official Development Assistance Charter”, 

Government of Japan, dalam http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf, diakses 

pada 14 Februari 2017 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref1.html
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf
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sejak dahulu. Pada kepercayaan awal Confucian, mereka berpedoman bahwa the 

rulers (raja/dalam arti saat ini pemerintah) merupakan pihak pelindung, dan 

sebaliknya individu-individu yang lain dianggap layaknya anggota keluarga. 

Dengan kata lain, nilai minben menekankan individu-individu/orang-orang tersebut 

penting dalam mendapatkan keamanan/keselamatan dari setiap kebutuhan vital 

mereka. Begitu juga dengan prinsip Konfusianisme kuno minben tersebut yang 

menyatakan kewajiban atau tanggungjawab pemerintah untuk melindungi 

kesejahteraan orang-orang/masyarakatnya. Kesejahteraan dasar dari setiap rakyat 

didasarkan atas pengamanan berbagai hal penting manusia, seperti hidup, 

memberikan makanan, sandang, keamanan fisik, mata pencaharian, dan 

kehormatan diri, di antara yang lain.  

Norma sosial konfusianisme tersebut sebenarmya telah sangat mempengaruhi 

nilai-nilai yang terus disematkan dalam pemberian bantuan luar negeri Jepang sejak 

dahulu. Hal ini dapat dilihat melalui nilai-nilai yang selalu diutamakan dalam 

pemberian bantuan ekonomi tersebut khususnya wealth (kekayaan) dan BHN 

(kebutuhan dasar). Di dalam prinsip Konfusian, wealth atau kekayaan juga 

merupakan sesuatu yang patut dan penting untuk dicapai di dalam kehidupan. 

Terbukti di dalam pemberian ODA tersebut tidak lain atas usaha Jepang untuk 

mendapatkan dan mencapai kekayaan. Kekayaan yang dimaksud merujuk kepada 

kondisi Jepang ketika menjadi ‘raksasa ekonomi’ yang dicapai melalui ODAnya 

tersebut pada tahun 1960an dan 1970an. Meskipun pada akhir tahun 1990an Jepang 

sudah mulai berada pada kemunduran sebagai makhluk superpower ekonomi. 

Begitu juga dengan BHN, para pembuat keputusan ODA dalam domestik Jepang 
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berusaha untuk meningkatkan kualitas ODAnya dengan cara berfokus pada BHN. 

Ini sesuai dengan prinsip konfusianisme minben dimana kewajiban seorang 

penguasa/pemimpin ialah memberikan kebutuhan dasar (terutama pangan dan 

sandang) terhadap orang-orang/rakyatnya. Sedangkan BHN ini tidak hanya Jepang 

saja yang harus mencapainya, tetapi negara-negara yang lain juga perlu untuk 

memenuhi BHN terhadap orang-orang atau setiap individu di negaranya, begitu 

juga dengan nilai wealth. Sebenarnya Jepang mulai berkonsentrasi pada BHN 

setelah dikeluarkannya Doktrin Fukuda 1977, namun ODA Jepang belum 

menunjukkan presentase signifikan hingga tahun 1990an seperti dalam Tabel 4.1.   

 

Tabel 4.1 

Nilai-Nilai yang Dibawa oleh Jepang dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri 

 

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, 

Freedom, Human-centered Development 

4 2003 - 2012 Human Security 

Sumber: www.mofa.go.jp 

 

Jia Yi juga menjabarkan mengenai prinsip minben tersebut yang menyatakan 

– orang-orang atau individu-individu merupakan sumber dari segalanya. Negara 

http://www.mofa.go.jp/
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memandang mereka sebagai akar atau sumber; pemimpin melihat mereka sebagai 

sebuah akar atau dasar; para pejabat memandang mereka sebagai dasar.118 Untuk 

alasan seperti inilah maka individu-individu tersebut ditempatkan oleh negara 

sebagai dasar atau sumber dari keadaan aman (secure) maupun terancam. Dengan 

demikian, hal ini juga telah memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman pada 

masyarakat Jepang yang menilai bahwa keamanan tidak lagi terus-menerus hanya 

mengancam pada negara saja, akan tetapi mengancam pada setiap individu yang 

hidup. Selain itu, dalam tradisi Konfusianisme, pendidikan sangat ditekankan bagi 

setiap orang yang hidup untuk mencapai kebaikan. Pendidikan pada kenyatannya 

dapat dilihat dari substansi nilai human security yang diserukan oleh Jepang. Nilai 

sosial masyarakat Jepang dapat dikatakan telah mempengaruhi secara kuat para 

pembuat kebijakan bantuan luar negerinya.   

Dalam memahami tindakan atau keputusan Jepang melakukan penggeseran 

prioritas arah distribusi bantuan ekonominya dari Asia ke Afrika dapat ditelusuri 

melalui identitas negara Jepang.  Identitas diri Jepang ditetapkan dan ditegaskan 

oleh para Pembuat Kebijakan melalui ODAnya. Hal ini sudah diketahui secara pasti 

bahwa ODA dapat dilihat melalui norma legal/tertulis karena ia selalu mengacu 

pada ODA Charter 2003 sekaligus Medium-Term Policy on ODA 2005. Dalam 

pembentukan kebijakan ODA pada tahun 2008, Jepang tentu melandaskan 

pertimbangan-pertimbangan melalui kedua norma legal domestik itu. Sedangkan 

nilai yang sedang menjadi sorotan sejak terbentuknya ODA Charter yang baru 

                                                
118 Elisa Sabattini, 2012, “People as Root (min ben) Rhetoric in the ‘New Writings’ by Jia Yi (200-

168)”, Extreme-Orient Extreme-Occident, Political Rhetoric in Early China, No.34, pp. 167-193, 

hlm. 183 
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adalah nilai human security. Benar saja jika nilai human security ditetapkan melalui 

ODA Charter karena Jepang ingin menunjukkan identitasnya sebagai world’s 

leading on human security dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan 

global. Dengan kata lain bahwa tindakan Jepang ke negara-negara lain dalam 

lingkup ODA dapat dilihat dari ODA Charter terutama sekali di Kawasan Afrika 

yang semakin disebutkan secara jelas dalam ODA Charter baru.  

Normal sosial pun berpengaruh dalam penentuan identitas dan kepentingan 

atau tindakan Jepang dalam ODAnya tersebut. Selain norma legal (ODA Charter 

dan Medium-Term Policy on ODA), identitas dan tindakan Jepang juga dapat 

ditelaah dari nilai-nilai sosial yang telah menjadi kepercayaan domestik Jepang. 

Masyarakat Jepang sejak dulu tidak terlepas dari prinsip-prinsip Konfusianisme 

khususnya minben – orang-orang/individu-individu sebagai pusat atau sumber. 

Sejak ODA dihubungkan dengan isu keamanan, hal ini terus digunakan Jepang 

untuk selalu melakukan pembaruan terhadap isu keamanan yang semakin 

mengalami perubahan. Mulai tahun 1990an, konsep keamanan mulai bergerak 

berfokus pada setiap individu yang berada dalam ancaman kehidupan sehari-hari. 

Minben menjadi salah satu prinsip Konfusianisme yang telah dibawa oleh para 

pembuat kebijakan bantuan luar negeri Jepang yang juga menempatkan keamanan 

terhadap manusia – manusia/orang-orang sebagai sumber dari keamanan.  

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 
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lain-lain). 119  Mencius juga menyebutkan bahwa ide dari minben mengandung 

pemahaman akan perlindungan terhadap orang-orang dari ancaman kemiskinan 

seperti dengan meningkatkan mata pencaharian orang-orang dan juga untuk 

melawan ketidakamanan. 120  Keamanan/keselamatan rakyat secara fisik yang 

diterjemahkan selaras dengan elemen human security yaitu freedom from fear, 

sedangkan mengamankan kebutuhan dasar masyarakatnya disimpulkan sesuai 

dengan elemen freedom from want.121 Dengan kata lain, identitas Jepang yang ingin 

menjadi pemimpin negara-negara dalam human security dapat ditemukan dalam 

norma sosial domestik Jepang. Norma sosial telah menentukan fokus Jepang 

terhadap nilai human security yang sangat getol dikampanyekan oleh Jepang dalam 

pilar aktivitas ODAnya. 

Pada awal pemberian ODA ke negara-negara penerima, Konfusianisme 

memang sudah mempengaruhi pembuatan kebijakan ODA Jepang. Seperti yang 

sudah dipaparkan sebelumnya bahwa nilai-nilai yang dibawa dalam distribusi ODA 

terutama sekali wealth (kekayaan) dan BHN karena pengaruh dari norma sosial 

Jepang tersebut. Norma sosial minben pada kenyataannya masih tetap berpengaruh 

kuat pada pembuatan kebijakan ODA Jepang khususnya pada para agen-agen 

utama Pembuat Keputusannya. Terbukti bahwa Jepang membawa nilai human 

security setelah adanya deklarasi secara internasional melalui UNDP ke dalam 

bantuan luar negerinya karena ditentukan oleh kepercayaan mereka memang 

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

Studies, Vol. 17: Issue 1 Article 5, hlm. 96 
120 A. T. Nuyen, 2000, “Confucianism, the Idea of Min-pen, and Democracy”, Copenhagen Journal 

of Asian Studies, Vol. 14, hlm. 140 
121 Kim, Loc. Cit.,  
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pentingnya keamanan yang berpusat kepada masing-masing individu. Dengan 

demikian, dapat menjadi bukti bahwa norma legal beserta norma sosial Jepang 

sangat menentukan pembentukan identitas Jepang sekaligus tindakan Jepang 

terhadap ODAnya. 

Perlu mengetahui bahwa dalam perspektif Jepang, pemahaman individu 

dalam nilai human security tidak semata-mata seperti apa yang di serukan oleh 

Barat. Nilai-nilai komunal dalam budaya timur sudah menjadi bagian dari tradisi 

Timur termasuk Jepang. Nilai yang sangat menekankan pada kepatuhan terhadap 

keluarga dan komunitas. People dalam perspektif Jepang mengandung makna yang 

tidak hanya secara individu saja, melainkan juga secara kolektif. Hal ini selaras 

dengan komitmen Jepang tentang pentingnya akan pembangunan/pengembangan 

terhadap komunitas. Dimana pembangunan komunitas juga menjadi salah satu poin 

utama pencapaian dimensi sosial dan ekonomi dari human security yang 

terkandung dalam Deklarasi Yokohama (TICAD IV). Sehingga, Jepang benar-

benar menjaga keseriusan nilai human security terhadap negara-negara Afrika 

dengan melalui ODAnya.  

Struktur internasional dalam persoalan pembangunan di era millenium 

bersandar pada MDGs. Jika nilai human security dikaitkan dengan MDGs bahwa 

pertama, adanya fokus Jepang terhadap nilai human security dalam ODA membuat 

ODA menjadi bagian dari MDGs yang harus tercapai pada tahun 2015. Hal ini 

karena nilai human security yang dibawa oleh Jepang memiliki kesesuaian dengan 

norma internasional MDGs terlebih dalam area freedom from want (terhindar dari 

rasa kekurangan). Kebijakan proyek-proyek ODA yang dijalankan oleh JICA 
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diputuskan untuk upaya pencapaian MDGs. Sedangkan pencapaian MDGs di 

negara-negara berkembang oleh Jepang digunakan perspektif human security. 

Pemahaman yang kedua bahwa Jepang dalam upaya 

mempromosikan/meningkatkan human security, MDGs merupakan sarana yang 

mampu secara kuat mendukung pencapaian human security tersebut. Sedangkan 

negara-negara di Kawasan Afrika menjadi negara pemula untuk implementasi 

berkaitan dengan hal tersebut.  

Sasaran-sasaran yang tercantum dalam MDGs antara lain mengurangi tingkat 

kelaparan dan kemiskinan; mencapai pendidikan dasar secara universal; 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak; melawan penyakit menular seperti 

HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; dan kelestarian lingkungan hidup. Lima 

dari delapan tujuan dari MDGs tersebut sejalan dengan ancaman-ancaman yang 

berkaitan dengan human security antara lain persoalan terkait kemiskinan, 

kelaparan (sulitnya akses terhadap pangan), kesehatan atau penyakit, dan 

lingkungan hidup yang terkait dengan akses air bersih/aman untuk dikonsumsi. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai human security yang dibawa oleh 

Jepang sangat terkait dengan struktur internasional. Dalam arti bahwa meskipun 

norma legal dan norma sosial domestik Jepang telah begitu berpengaruh dalam 

proses pembuatan kebijakan ODA, norma internasional tetap tidak semata-mata 

dikesampingkan.  

Seperti yang sudah diulas diatas, dalam ODA Charter 2003 terdapat 

perspektif human security sangat ditekankan pada setiap aktivitas pemberian 

bantuan luar negeri di Afrika dalam usaha mencapai MDGs. Nilai human security 
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selaras dengan salah satu prinsip inti yang dibawa dalam TICAD Process 

khususnya Rencana Aksi Yokohama (TICAD IV): “Menjamin keamanan manusia 

– mendukung pencapaian MDGs (pembangunan komunitas, pendidikan, dan 

kesehatan)”. TICAD Process merupakan forum besar yang dihadiri para 

stakeholder dari berbagai kalangan termasuk pendonor dari negara-negara besar 

khusus untuk pembangunan di Afrika. Terlebih lagi, partisipan dari negara-negara 

Afrika juga semakin mengalami peningkatan dari tahun 2003 (TICAD III) ke tahun 

2008 (TICAD IV). Hal ini berarti selain Jepang berusaha melakukan mainstreaming 

nilai human security ke berbagai pihak terlebih lagi mainstreaming nilai human 

security dilakukan Jepang terhadap negara-negara Afrika khususnya penerima 

ODA Jepang melalui berbagai proyeknya di sektor sosial. Pada tahun 2009, ketika 

Hatoyama Yukio menggantikan posisi Yasuo Fukuda sebagai Perdana Menteri, 

lagi-lagi ia menekankan bahwa Jepang sangat berkomitmen keberlanjutan TICAD, 

pencapaian MDGs, dan terlebih lagi meningkatkan promosi nilai human security 

melalui ODA Jepang. Sebab Jepang telah membangun identitas sebagai world 

leading country on human security. Ia beranggapan jika ODA memiliki peranan 

penting terhadap promosi sekaligus pencapaian nilai keamanan manusia karena 

ODA akan sangat mampu untuk menjadi katalis keberhasilan agenda tersebut. 

dimana kepentingan Jepang adalah membuat abad ke-21 sebagai abad yang 

berpusat pada manusia. 

Melakukan penggandaan ODA Jepang ke Afrika sangat ditekankan di tahun 

2008 hingga 2012 tidak lain untuk semakin mempertegas langkah Jepang 

membantu pencapaian MDGs di Afrika terutama sekali melalui perspektif human 
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security. Ide tentang HAM yang dibawa oleh Barat pada kenyataannya masih 

sangat kurang dikenali oleh orang-orang di Asia dan terutama di Afrika. 

Kemunculan dari nilai human security yang secara substansif memang berkaitan 

erat dengan ide HAM (nilai normatif dari human security termasuk di dalamnya 

adalah HAM) dianggap lebih pantas untuk menggantikan ide Barat tentang HAM 

tersebut. Sedangkan BHN lebih berkaitan dengan keamanan komprehensif. Dengan 

demikian, nilai human security ini mampu memberikan Jepang kekuatan untuk 

terus bergerak menuju Kawasan Afrika melalui ODAnya.  

Mulai dari tahun 1990an hingga 2012 merupakan periode evolusi ODA 

Jepang yang membasiskan pada nilai human security. Mainstreaming nilai human 

security diawali ketika ketegangan dua kubu pada tahun 1991 berakhir dan ini telah 

mempengaruhi bentuk keamanan baru dalam komunitas internasional. Keamanan 

manusia atau human security semakin menjadi concern keamanan baru setelah 

diresmikan dalam UNDP Report tahun 1994. Ini juga berimbas pada domestik 

Jepang yang mengindikasikan adanya sinyal pendekatan terhadap nilai human 

security. Ini dimulai pada tahun 1995, ketika Perdana Menteri Murayama Tomiichi 

melakukan pidato dalam Pertemuan PBB pada Pembangunan Sosial di Kopenhagen 

yang berisikan bahwa Jepang berusaha mewujudkan fokus dari bantuan luar negeri 

Jepang yaitu ‘pembangunan sosial yang berpusat pada manusia’. Secara eksplisit 

PM Murayama menyebutkan tentang perhatiannya terhadap masyarakat yang 

berpusat pada manusia. Ningen no anzen hoshou disebutkan PM Murayama yang 

mengindikasikan fokusnya terhadap human security. Dimana ini terdapat maksud 

visi negara Jepang bahwa perlunya perlakuan yang adil terhadap setiap individu 
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sekaligus mereka diharapkan dapat mengembangkan potensi mereka melalui 

partisipasinya di dalam masyarakat. 122  Begitu juga Murayama menyatakan 

ancaman seperti kemiskinan, penyakit, kekerasan dapat membahayakan 

kesejahteraan dan hak asasi yang semestinya didapatkan oleh setiap individu. 

Meskipun demikian, Murayama masih belum menunjukkan perhatiannya terhadap 

benua Afrika.  

Mainstraming nilai human security oleh para aktor pembuat kebijakan ODA 

Jepang PM Keizou Obuchi tahun 1998. Dibawah Pemerintahan Obuchi secara 

resmi human security tertulis dalam dokumen Pemerintah Jepang. Obuchi secara 

terang-terangan mengambil langkah tegas mengkampanyekan nilai human security. 

Seperti yang telah disebutkan diatas mengenai ratifikasi perjanjian pelarangan 

penggunaan ranjau darat, Obuchi mengakui bahwa human security merupakan satu-

satunya alasan utama dibalik perubahan kebijakan ODA pada area tersebut. Pada 

masa PM Murayama, memang ia merupakan seorang pionir bagi Jepang 

mengindikasikan pendekatannya pada nilai human security, namun babak baru 

mainstreaming nilai tersebut baru dimulai ketika masa PM Obuchi ini. Atas 

advokasi dari para NGOs Jepang dan kekuatan menekan Pemerintahan Obuchi 

membuat adanya perubahan arah kebijakan ODA Jepang yang semakin menujukan 

pada isu human security. Promosi nilai human security disempurnakan ketika krisis 

ekonomi melanda negara-negara Asia. Dimana Obuchi menyatakan dengan 

berfokus pada keamanan manusia, ia menunjukkan dukungan sosial terhadap 

                                                
122 Bert Edstrom, 2008, “Japan and the Challenge of Human Security: The Founding of a New Policy 

1995-2003”, Stockholm, Institute for Security & Development Policy, hlm. 77 
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orang-orang yang terkena dampak langsung.123 Hal ini semakin mendorong pihak 

Jepang untuk implementasi nilai human security pada pemberian ODAnya yang 

kala itu Asia memang masih menjadi wilayah prioritas distribusi ODA. Obuchi 

sangat berambisi dalam berkampanye pada setiap pidatonya atas nilai human 

security tersebut. Ia menyatakan bahwa ranjau darat anti-personil, pengungsi, 

penyakit menular seperti AIDS termasuk dalam ancaman terhadap keamanan 

manusia.  

Kelanjutan dari upaya pengarusutamaan nilai human security setelah PM 

Keizou Obuchi dilakukan oleh PM Yoshiro Mori. Keseriusan PM Mori dalam 

mengkampanyekan nilai human security ini dinyatakan melalui Forum Pertemuan 

Kedua Jepang-Pasifik Selatan, Pertemuan antar Menteri Luar Negeri di Okinawa, 

Pertemuan Millenium PBB yang menandai inisiasi pembentukan Trust Fund for 

Human Security dan Komisi Internasional untuk Human Security pada tahun 

2000.124 Seperti PM sebelumnya dimana Obuchi semakin melihat Afrika sebagai 

wilayah yang perlu menjadi perhatian, di samping Asia tetap menjadi tujuan utama 

promosi nilai human security pada masanya. Berbeda dengan PM Mori yang 

berusaha memfokuskan Afrika untuk mulai menyebarkan nilai human security. 

Kawasan Afrika dianggap penting untuk dikhawatirkan oleh berbagai pihak karena 

kondisi keamanan manusia yang mengalihkan perhatian PM Mori. Ia memandang 

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

                                                
123 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. 182 
124 Edstrom, Op. Cit., hlm. 125  
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permasalahan yang perlu dipandang dalam perspektif human security. Keinginan 

Jepang mengejar kepemimpinan terhadap pencapaian human security menjadikan 

PM Yoshiro Mori memberanikan diri hingga berkunjung ke beberapa negara Sub-

Sahara Afrika. Ia menyatakan tentang pendekatannya terhadap nilai keamanan 

manusia dalam upaya pengetasan kemiskinan ketika sedang melakukan pidato saat 

kunjungannya di Afrika Selatan.  

PM Koizumi merupakan Perdana Menteri selanjutnya yang berupaya 

mencapai human security. PM Koizumi memberikan pernyataan bahwa ancaman 

keamanan manusia berasal dari adanya terorisme dan kemiskinan. Inisiatif yang 

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

berhasil membawa nilai human security secara resmi disematkan dalam fokus 

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

kendaraan strategis bagi pencapaian nilai human security pertama kali oleh PM 

Koizumi ini. Ia memberikan pidato kebijakannya terhadap Diet pada tahun 2003 

yang menyatakan bahwa human security semestinya menjadi fokus prioritas dari 

ODA Jepang.125  Melalui peresmian ODA Charter dengan nilai human security 

sebagai fokus utama maka aktivitas/proyek dari ODA juga harus berbasis pada nilai 

human security. PM Koizumi berhasil mengungguli para Perdana Menteri 

sebelumnya atas upaya mainstreaming nilai human security tersebut. Meskipun 

demikian, Makiko Tanaka dan Yoriko Kawaguchi yang secara bergantian Menteri 

Luar Negeri Jepang saat Pemerintahan Koizumi lebih aktif dalam promosi human 

                                                
125 Elena Atanassova Cornelis, 2005, “Japan and the ‘Human Security’ Debate: History, Norms, and 

Pro-active Foreign Policy”, Catholic University of Leuven, Graduate Journal of Asia-Pacific Studies, 

Vol. 3, No.2, pp. 58-74, hlm. 66 
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security. Terlebih lagi Yoriko Kawaguchi yang menyatakan bahwa pencapaian nilai 

human security memerlukan Kawasan Afrika sebagai zona implementasi.  

Perdana Menteri Yasuo Fukuda juga disebut-sebut sebagai aktor yang 

melakukan mainstreaming nilai human security, terlebih lagi ini dideklarasikan 

melalui TICAD IV. Dalam pidato pembukaannya di TICAD IV, secara jelas ia 

menyebutkan penujuannya terhadap isu-isu terkait human security seperti 

komitmennya terhadap permasalahan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan 

dalam upaya pembangunan di Afrika melalui ODA Jepang. Bahkan, PM Fukuda 

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

Selain dideklarasikan pada forum pertemuan tingkat tinggi TICAD IV, Perdana 

Menteri Yasuo Fukuda menyampaikan komitmen yang ditekankan oleh Jepang 

terutama menjamin keamanan manusia dalam forum negara-negara yang tergabung 

dalam G8 di Toyako, Hokkaido. Bahkan, Jepang sabagai salah satu anggota dari 

G8 juga menyetujui bahwa ODA ke Afrika akan tetap diberikan setelah tahun 2011. 

Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai MDGs dengan berkonsentrasi pada 

masalah air, kesehatan, dan pendidikan.  

Ketika Keizou Obuchi masih menjabat sebagai seorang Perdana Menteri pada 

tahun 1998, pada awalnya MOFA belum bergerak untuk berfokus pada nilai human 

security baik pada politik luar negerinya terutama pada aktivitas ODA. Namun, di 

akhir masa jabatan PM Obuchi tahun 2000, Takasu Yukio yang  sedang menjabat 

sebagai Menteri Luar Negeri (MOFA) mendeklarasikan prioritas politik luar negeri 
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Pemerintah Jepang pada human security.126 Aktivitas NGOs yang dipandang sudah 

akrab dengan level grassroots (masyarakat), telah mempengaruhi PM Obuchi jika 

NGOs akan membantu dalam proses keberhasilan pencapaian human security. Di 

era millenium, MOFA mulai merangkul NGOs Jepang untuk dapat membantu 

dalam proses implementasi proyek ODA sekaligus memberikan masukan-masukan 

atas persoalan yang penting untuk terus meningkatkan kualitas pemberian bantuan 

luar negeri Jepang.  

MOF mengambil langkah untuk berfokus pada nilai human security didasari 

atas fakta adanya pengurangan anggaran ODA yang mana sejak adanya krisis, 

Jepang mengalami kesulitan jika hanya berfokus pada pencapaian kuantitas ODA 

semata. Karena MOFA harus berkonsultasi mengenai pemberian bantuan dalam 

bentuk grants, dengan kenyataan bahwa dewasa ini grant aid juga semakin 

diperhitungkan kontribusinya dalam ODA, hal ini mengindikasikan bahwa MOF 

mendukung alokasi grants untuk pembangunan yang bersifat sosial dan membawa 

nilai human security. Adanya pemotongan anggaran ini membuat MOF mendukung 

MOFA pada pencapaian kualitas pemberian ODA dengan berfokus pada 

pembangunan ekonomi dan terutama sosial yang berpusat pada perkara manusia. 

Terlebih lagi, dari perspektif human security, MOF lebih mengarahkan pada 

aktivitas freedom from fear (ancaman dari konflik, perang sipil, pelarangan 

pemasangan ranjau darat anti-personil, dan lain-lain).  

                                                
126  Bert Edstrom, 2011, “Japan and Human Security: Derailing of a Foreign Policy Vision”, 

Stockholm, Institute for Security & Development Policy, Asia Paper, hlm. 13 
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JICA yang merupakan satu-satunya badan independen untuk implementasi 

bentuk-bentuk bantuan luar negeri Jepang – ODA turut menyatakan dukungannya 

terhadap kegigihan Jepang terhadap prinsip human security. Pada dasarnya JICA 

pertama kali setuju menerapkan proyek berbasis masyarakat pedesaan sejak tahun 

1999 di bawah PM Obuchi atas pengaruh advokasi NGOs. Sadako Ogata sangat 

berperan penting dalam mainstreaming nilai human security. Sejak ia menjabat 

sebagai Presiden JICA selama sembilan tahun dimulai pada 2003 hingga 2011 telah 

mampu menggerakkan ODA Jepang selalu menekankan usaha pencapaian nilai 

human security. Komitmen bahwa Jepang akan selalu bekerja keras mewujudkan 

abad ke-21 sebagai masa pembangunan yang berpusat pada manusia.127 Bahkan 

JICA juga mulai bermitra dengan pemerintahan dan NGOs yang ada di level lokal 

negara penerima bantuan yang selaras dengan proyek ODA. 

Dalam upaya mainstreaming nilai human security ini, saling menukarkan 

pandangan mengenai implementasi terbaik berkaitan dengan proyek human 

security tidak hanya dengan anggota staf JICA saja, akan tetapi juga dengan NGOs 

terkait, sarjana, dan konsultan. Dimulai pada tahun 2008, Sadako Ogata 

menyatakan akan mendukung penuh negara-negara Afrika yang mana sedang 

disoroti terutama dalam TICAD IV. Ia menyebutkan jika JICA akan terus 

meningkatkan kinerjanya pada level grassroots di negara-negara Kawasan Sub-

Sahara Afrika penerima ODA Jepang khususnya para orang-orang/komunitas 

disana untuk bisa berpartisipasi sekaligus dapat menikmati hasil dari proyek ODA 

dalam area kesehatan, pendidikan, dan air. Masih pada tahun 2010, JICA tetap 

                                                
127 Korkietpitak, Op. Cit., hlm. 187 
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berkomitmen untuk terus mendukung Afrika melalui bantuan luar negeri sebagai 

upaya mencapai MDGs disana.  

NGOs semakin kuat dalam mainstreaming nilai human security karena NGOs 

selain dilibatkan dalam pembuatan kebijakan ODA Jepang berkolaborasi dengan 

MOFA dengan adanya Pertemuan Reguler MOFA-NGO sejak 1996, juga terlibat 

langsung dalam Pertemuan Reguler NGO-JICA serta implementasi proyek ODA 

bersama JICA. Pada awal pelibatan NGOs dalam aktivitas implementasi ODA 

Jepang, titik terang belum dapat ditemukan karena kepercayaan serta dukungan 

MOFA terhadap NGOs sangat kecil. Bahkan, ketika tahun 1998-2003 NGOs 

merasa bahwa proyek-proyek yang dijalankan masih sangat sedikit dalam 

mencerminkan human security. Akan tetapi, setelah dilaksanakan TICAD IV 

dimana pihak JANIC128 terus melakukan lobbying terhadap kementerian khususnya 

MOFA dengan pemberian pemahaman lebih mendalam posisi NGOs dan 

Pemerintah Jepang, pada akhirnya semakin membuat MOFA lebih yakin 

melakukan kolaborasi dengan NGOs. 

Proyek-proyek NGOs diimplementasikan sebagian besar di Asia kemudian 

diikuti di Afrika yang juga semakin meningkat banyak terbukti dari staf JOCV yang 

berada di Asia hanya sekitar 3000 orang sedangkan di Afrika mencapai lebih dari 

6000 orang. Area yang lebih banyak mendapatkan prioritas adalah kesehatan dan 

perawatan medis serta pendidikan dan pembangunan manusia yang masing-masing 

berada pada level 30%. Salah satu contoh NGO Jepang yang terjun dalam upaya 

                                                
128 Japanese NGO Center for International Cooperation merujuk kepada sebuah payung bagi para 

NGO-NGO Jepang yang terdaftar secara legal. JANIC juga merupakan penyedia beberapa NGO 

yang diminta Pemerintah untuk turut berpartisipasi pada aktivitas ODA.  
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implementasi human security terutama food security yaitu Japan Overseas 

Cooperation Association (JOCA) dimana area pertanian menjadi fokus proyek 

NGOs ini di Malawi, Afrika.  

 

Tabel 4 2 

Mainstreaming Nilai Human Security oleh Jepang 

Tahun Tahapan 

1999 - 2000 

Usaha untuk menjadikan human security sebagai 

kebijakan luar negeri jangka panjang oleh PM Keizou 

Obuchi 

2001 - 2003 

Human security menjadi prioritas kebijakan luar negeri 

Jepang oleh PM Mori Yoshirou (mulai mengutamakan 

Kawasan Sub-Sahara Afrika) 

2004 - 2007 

Human security menjadi pilar utama dalam kebijakan 

ODA dengan penambahan pada ODA Charter dilakukan 

pertama kali oleh PM Koizumi Junichiro  

2008 - 2012 

Human security selaras dengan MDGs digunakan untuk 

kebijakan ODA di Afrika melalui TICAD IV oleh PM 

Yasuo Fukuda 

Sumber: Bert Edstrom (2011). Dengan penyusunan kembali oleh penulis.  

 

Human security bagi Jepang tercantum dalam Diplomatic Bluebook 2000 

yang menyatakan: “Keamanan manusia secara menyeluruh mencakup semua 

ancaman yang mengancam kelangsungan hidup, kehidupan sehari-hari, dan 

martabat manusia – sebagai contoh ancaman tersebut adalah penurunan kualitas 

lingkungan, pelanggaran HAM, organisasi kejahatan transnasional, perdagangan 

gelap narkotika, pengungsi, kemiskinan, ranjau darat anti-personil, dan berbagai 
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penyakit menular seperti HIV/AIDS.129  Perlindungan dan pemberdayaan orang-

orang merupakan langkah yang ditempuh Jepang untuk mencapai keamanan 

manusia. Pemahaman human security oleh Jepang dalam Diplomatic Bluebook 

tersebut jika dikelompokkan akan selaras dengan UNDP freedom from fear dan 

freedom from want. 

Freedom from fear dalam perspektif keamanan manusia berarti bahwa setiap 

orang semestinya terhindar dari rasa terancam oleh adanya konflik (seperti perang 

sipil), terorisme, perdagangan manusia, dan ranjau darat. Sedangkan freedom from 

want pada perspektif keamanan manusia merujuk kepada bahwa setiap individu 

semestinya terlindungi dari masalah yang mengancam pribadinya seperti 

kemiskinan, penyakit-penyakit yang mudah menular, penurunan kualitas 

lingkungan, bencana alam, dan krisis keuangan. Pada pemberian ODA secara 

bilateral ke negara-negara Kawasan Sub-Sahara Afrika, Jepang cenderung 

memanfaatkan pandangan ‘freedom from want’ dari perspektif human security. 

Keamanan manusia lebih dikaitkan dengan dimensi ekonomi dan terutama sosial. 

Pemahaman keamanan manusia yang diadopsi oleh Jepang cenderung berorientasi 

pada pembangunan dan kurang memfokuskan pada area yang berhubungan dengan 

intervensi militer karena adanya norma pasifism yang dijunjung tinggi oleh Jepang. 

Sehingga dalam perspektif freedom from fear tersebut, Jepang masih bergantung 

pada kerangka multilateral (PBB) untuk mengirimkan pasukan SDF dalam upaya 

peace building dan consolidation. 

                                                
129  Ministry of Foreign Affairs, 2000, “Diplomatic Bluebook 2000”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/II-3-a.html, diakses pada 1 Maret 2017 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/II-3-a.html
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Nilai wealth yang pernah dibawa oleh Jepang dalam ODAnya disebabkan 

adanya perspektif pembangunan Jepang yang berpusat pada pembangunan fisik 

semata. Namun, ketika adanya perubahan paradigma Jepang menuju ke arah 

pembangunan yang berpusat pada manusia (human security), hal ini menjadikan 

Afrika semakin disoroti oleh Jepang karena kondisi-kondisi human security di 

Afrika lebih terancam daripada di Asia. 

Kondisi keamanan kemanusiaan pada kenyataannya lebih terancam di Afrika 

terutama Kawasan Sub-Sahara Afrika daripada di Kawasan-Kawasan Asia. Hal 

tersebut dapat dilihat dari berbagai ancaman yang dapat memundurkan 

pembangunan yang memusatkan pada manusia. Masalah keamanan ekonomi 

dihubungkan dengan adanya akses yang aman terhadap pendapatan seseorang. 

Masalah keamanan ekonomi ini mengancam keberadaan orang-orang sekitar 

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

orang di Kawasan Sub-Sahara Afrika menjadi pihak yang banyak merasakan 

kondisi tersebut. Pada tahun 2008, tercatat sejumlah 47% berada di Kawasan Sub-

Sahara Afrika, disusul oleh Asia Selatan (34%), Asia Tenggara (17%), Asia Timur 

(13%), dan Asia Barat (3%).130  

Bentuk ancaman selanjutnya merupakan ancaman terhadap keamanan pangan. 

Kemiskinan menjadi penyebab ketidakamanan terhadap pangan yang pada 

akhirnya dapat mengancam keberadaan individu. Sedangkan kemiskinan menjadi 

penyebab utama dari masalah kelaparan dan malnutrisi (kekurangan gizi). Masalah 

                                                
130 Department of Economic and Social Affairs, 2012, “The Millennium Development Goals Report 

2012”, United Nations, New York, hlm. 6 
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kelaparan masih tetap krusial dan merata di Kawasan Sub-Sahara Afrika (30%), 

diikuti di Kawasan Asia-Pasifik (16%), dan Kawasan Timur Tengah-Afrika Utara 

(8%) dengan jumlah orang sebanyak kurang lebih 870 juta.131 Masalah malnutrisi 

memang mengancam keberadaan orang-orang di Afrika dan Asia. Akan tetapi, 

tampak pada tahun 2000-2010, upaya mencapai pengurangan masalah malnutrisi 

(kekurangan gizi) di Asia lebih berhasil daripada di Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 

tersebut, Asia terlihat mampu mengurangi malnutrisi terhadap orang-orang yang 

mempunyai berat badan di bawah angka ideal berdasarkan umur mencapai 27%, 

akan tetapi Kawasan Sub-Sahara Afrika jauh tertinggal di angka 7%.132 Malnutrisi 

pada kenyataannya berhubungan dengan akses orang-orang terhadap penerimaan 

nutrisi yang semestinya mereka dapatkan. Selain itu, malnutrisi juga mampu 

membawa pada masalah kesehatan. Selanjutnya, permasalahan pendidikan 

terhadap setiap orang terutama anak-anak sangat disoroti oleh komunitas 

internasional termasuk Pemerintah Jepang sebagai salah satu isu keamanan manusia. 

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

dari setengah dari jumlah seluruh anak-anak yang keluar dari sekolah dasar tersebut 

berada di Kawasan Sub-Sahara Afrika kurang lebih 33 juta anak.133 Kemudian 

diikuti oleh Kawasan Asia Selatan dengan jumlah 13 juta anak.134  

Keamanan lingkungan berkaitan dengan adanya jaminan ketahanan air. 

Permasalahan air menjadi penting sebagai alasan keamanan manusia karena tidak 

                                                
131  Jessica Fanzo, 2012, “The Nutrition Challenge in Sub-Saharan Africa”, United Nations 

Development Programme, Working Paper, Roma, hlm. 9 
132 Regional Bureau for Africa, 2012, “Africa Human Development Report 2012: Toward a Food 

Secure Future”, United Nations Development Programme, New York, hlm. 20 
133 Department of Economic and Social Affairs, Op. cit., hlm. 17 
134 Department of Economic and Social Affairs, Ibid.,  
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meratanya akses terhadap air dapat menimbulkan masalah, baik penyakit maupun 

konflik sosial. Dalam hal ini air dapat mengancam keamanan manusia untuk 

pembangunan. Kawasan Sub-Sahara Afrika mengalami keadaan akses air minum 

yang paling rendah di antara Kawasan-Kawasan yang lain. Orang-orang di 

Kawasan Sub-Sahara Afrika yang tidak memiliki akses terhadap air bersih sekitar 

40%., dua kali lipat dibandingkan dengan Kawasan lain.135 Bahkan ada 6 negara 

Afrika yang mengalami kondisi penggunaan air minum yang baik kurang dari 50%. 

Sedangkan Asia hanya beberapa negara di Asia Selatan saja yang mengalami 

kondisi tersebut. Begitu juga dengan permasalahan sanitasi, masalah sanitasi paling 

buruk berada di Kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Meskipun Asia 

Selatan mengalami masalah fasilitas untuk perbaikan sanitasi (hingga di bawah 

50%) berada di 7 negara, terdapat 29 negara di Kawasan Sub-Sahara Afrika yang 

mengalami masalah fasilitas sanitasi tersebut. Sedangkan negara-negara Asia yang 

lain sudah mampu memanfaatkan fasilitas tersebut yang terhitung lebih dari 50%.136 

Permasalahan penyakit berat menular pun menjadi salah satu fokus dari 

keamanan manusia khususnya keamanan kesehatan. Keamanan kesehatan merujuk 

kepada kemudahan akses orang-orang terhadap pelayanan dan pengobatan 

pencegahan terhadap penyakit, nutrisi, dan air bersih. Selama ini, angka kematian 

anak di bawah lima tahun terus menjadi sorotan. Seperti apa yang telah banyak 

terjadi di Kawasan Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 2010 saja terekam bahwa 

Kawasan ini memiliki angka tertinggi dibandingkan wilayah yang lain sebesar 121 

                                                
135 Regional Bureau for Africa, Op. Cit., hlm. 37 
136  UNICEF, World Health Organization, 2012, “Progress on Drinking Water and Sanitation”, 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, New York, hlm. 52 
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anak, kemudian Asia Selatan (66 anak), Kaukasus dan Asia Tengah (52 anak), Asia 

Tenggara (32 anak), Asia Barat (32 anak), Afrika Utara (27 anak), dan Asia Timur 

(18 anak).137 Sedangkan rasio kematian Ibu tertinggi tercatat Kawasan Sub-Sahara 

Afrika mendapati rekam jejak paling banyak sejumlah 500 orang pada tahun 2010. 

Kemudian Asia Selatan (220 orang), Asia Tenggara (110 orang), Afrika Utara (78 

orang), Asia Barat (71 orang), Kaukasus dan Asia Tengah (46 orang), dan Asia 

Timur (37 orang).138  

Permasalahan kesehatan yang lain yang sangat mengancam keamanan 

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

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

infeksi HIV pada tahun 2010 tercatat sebesar 70% (0,41) berada di Kawasan Sub-

Sahara Afrika. Sedangkan dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia 

antara lain Asia Tenggara dan Oseania (0,03), Kaukasus dan Asia Tengah (0,03), 

Asia Selatan (0,02), Asia Timur (0,01), dan Asia Barat (kurang dari 0,01) jauh lebih 

sedikit daripada di Kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut.139 Selain itu, pada tahun 

2009 juga terlihat AIDS telah menyebabkan anak-anak yang kehilangan salah satu 

atau kedua orangtuanya hingga mencapai sebanyak 17,1 juta, dan 15 juta anak 

tersebut berada di Kawasan Sub-Sahara. Dari berbagai kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa ancaman non-militer semakin nyata terhadap orang-orang 

yang hidup dalam kesehariannya. Dari data tersebut juga terlihat bahwa kondisi 

orang-orang di Kawasan Sub-Sahara Afrika pada kenyataannya lebih terancam 

                                                
137 Department of Economic and Social Affairs, 2012, “The Millennium Development Goals Report 

2012”, United Nations, New York, hlm. 26 
138 Department of Economic and Social Affairs, Ibid., hlm. 30 
139 Department of Economic and Social Affairs, Ibid., hlm. 38 
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daripada di Asia. Sehingga, adanya Pemerintah Jepang berupaya memindahkan 

prioritas ODAnya yang berfokus pada pembangunan yang berpusat pada manusia 

ke Kawasan Sub-Sahara Afrika ini. 

Setelah adanya mainstreaming sebagai upaya pengubahan nilai yang dibawa 

oleh Jepang melalui ODAnya, itu tidak hanya sebuah diskursus/wacana semata bagi 

Jepang, tentu human security diaplikasikan melalui proyek-proyek yang berkaitan 

dengan pencapaian keamanan manusia. Pada subbab selanjutnya akan dibahas 

mengenai proyek-proyek yang berkaitan dengan human security di Kawasan Afrika 

sebagai bukti bahwa benua tersebut lebih sesuai dengan implementasi nilai human 

security tersebut. 

 

4.2. Proyek-Proyek Human Security ODA Jepang di Kawasan Afrika 

Di era Millenium dan globalisasi, Afrika dipandang lebih berpotensi untuk 

didekati melalui ODA Jepang dengan melihat dari sisi kekayaannya maupun dari 

berbagai permasalahan yang dihadapinya. ODA yang semakin didorong untuk 

meningkatkan kualitasnya telah mengalami penyeimbangan dalam bentuk grants 

dan kerjasama teknik terhadap bantuan dalam bentuk loans. Dalam upaya mencapai 

hal ini, Jepang menganggap Kawasan Afrika terutama Sub-Sahara Afrika lebih 

sesuai dengan aplikasi distribusi terutama grants dan kerjasama teknik tersebut. 

Ditambah lagi, adanya penggantian nama proyek grants yang berbasis pada 

masyarakat menjadi Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, 

dimana ini berarti berkaitan erat dengan nilai human security atau proyek yang 

memusatkan pembangunan pada manusia.  Dengan kata lain, Jepang melakukan 
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perubahan prioritas distribusi ODA ke Afrika karena adanya perubahan perspektif 

pembangunan Jepang ke human-centered (human security) seperti yang dibahas 

pada bab sebelumnya Jepang memusatkan ODAnya untuk pembangunan fisik. 

Sedangkan Afrika lebih sesuai sebagai wilayah destinasi perubahan arah perubahan 

paradigm pembangunan pada ODA tersebut. Ada sebanyak 49 negara di Kawasan 

Afrika yang hingga tahun 2012 mendapatkan bantuan ODA Jepang. 

Berbagai proyek yang terkait dengan human security telah banyak 

diprogramkan dan diterapkan oleh JICA di Kawasan Afrika. Seperti apa yang telah 

dibahas dalam bab sebelumnya, TICAD IV menekankan bahwa proyek-proyek 

JICA semestinya selaras dengan norma atau aturan pedoman yang ada pada TICAD 

IV. Dengan kata lain, proyek-proyek JICA harus lebih mengedepankan 

pembangunan sosial sekaligus ini akan membawa pada pencapaian MDGs. Afrika 

semakin menjadi Kawasan yang penting bagi distribusi ODA Jepang di samping 

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

dengan jalan peningkatan pemberian dalam bentuk grant aid. Grant aid dapat 

dikatakan menjadi karakteristik bantuan ODA Jepang ke Afrika ini yang digunakan 

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

sekaligus diberikan bantuan dalam bentuk kerjasama teknik. Negara-negara di 

Kawasan Afrika khususnya Sub-Sahara Afrika telah berjuang melawan 

permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang di negara mereka sendiri. Dengan 

demikian, Pemerintah Jepang melalui perspektif human security berusaha untuk 

menjangkau dan mendorong penguatan keterampilan bagi setiap individu di 

Kawasan tersebut. 
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Tabel 4 3 

Perbandingan Pemberian Grant Aid dan Technical Assistance oleh Jepang 

Terhadap Recipient Countries di Setiap Kawasan 

 

No. Kawasan 

 Persentase Grant Aid dan Technical Assistance 

(Grants) (%)  

Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

1 Asia  28,18 28,83 28,57 22,98 25,94 

2 Timur Tengah 30,09 8,43 15,64 12,33 18,06 

3 Sub-Sahara Afrika  14,73 24,85 22,43 35,77 25,12 

4 Amerika Latin 4,7 6,25 7,67 4,52 5,39 

5 Oseania 1,13 2,37 2,75 2,07 2,1 

6 Eropa 0,68 0,64 0,5 0,64 0,61 

7 Wilayah lainnya 20,48 28,63 22,46 21,7 22,92 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Official Development Assistance White Paper. Tabel diatas menunjukkan persentase 

Grant Aid dan Technical Assistance dimana Kawasan Afrika Sub-Sahara mendapatkan 

pembagian bantuan lebih besar dalam bentuk grants di antara kawasan yang lain tepatnya pada 

tahun 2011.  

 

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, 

bantuan Jepang ke negara-negara Kawasan Sub-Sahra Afrika lebih berbentuk grant 

sebab ini berhubungan dengan promosi nilai human security di Afrika. Di mulai 

pada akhir tahun 1990an berlanjut hingga di era millennium bantuan grant terlihat 

lebih banyak dibelanjakan lebih dari 1600 juta dolar AS. Pengeluaran bantuan 

dalam bentuk grant lebih banyak menjadi cara efektif bagi Jepang untuk 

meningkatkan kualitas ODAnya. Selain itu, apabila dihubungkan dengan sifat 

bantuan ‘untied’ dalam upaya perbaikan kualitas pemberian ODA, ODA yang 

dihubungkan dengan penyeimbangan bagi pembangunan pada sektor sosial dan 

pembangunan berpusat pada manusia untuk mengurangi ketergantungan Jepang 
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terhadap orientasi ekonomi, maka secara tidak langsung ‘untied’ tersebut dapat 

dikatakan mampu mendorong memajukan nilai human security.  

Di samping pemahaman utama bahwa untied aid terkait dengan kebolehan 

saling bekerjasama antar aktor internasional dalam membelanjakan ODA 

pemberian Jepang agar lebih mempercepat pencapaian human security. Hal tersebut 

ditunjukkan pada rata-rata ODA yang bersifat ‘untied’ selama lima tahun dari tahun 

2008-2012 sekitar 93%.  Sedangkan negara-negara Sub-Sahara Afrika dianggap 

sebagai wilayah yang paling memungkinkan untuk mencapai peningkatan kualitas 

ODA ini. Bantuan grant semakin terlihat di tahun 2000an, tampak dari Tabel 4.3 

Afrika Sub-Sahara tampak menjadi destinasi grants bagi Jepang dengan persentase 

paling banyak dibandingkan dengan wilayah yang lain tepatnya pada tahun 2011.  

Apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi di Kawasan Afrika memang 

itu sangat mendukung pendistribusian bantuan luar negeri Jepang. Pada ODA 

Charter telah dinyatakan bahwa nilai human security sebagai isu prioritas 

menekankan pada "Pengentasan Kemiskinan: Jepang akan memberikan prioritas 

yang tinggi untuk menyediakan bantuan pada sektor seperti pendidikan, 

kesejahteraan dan perawatan kesehatan, air dan sanitasi, dan pertanian, serta akan 

mendukung pembangunan sosial dan manusia terhadap negara-negara 

berkembang". Begitu juga dalam Medium-Term Policy on ODA 2005 yang 

tercantum mengenai salah satu prioritas isu ditujukan untuk program/proyek 

bantuan luar negeri Jepang di negara penerima selaras dengan ODA Charter yaitu 

pengentasan kemiskinan. Seperti yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya 

mengenai kondisi kemiskinan di  Afrika hingga tahun 2010, kawasan ini memiliki 



121 

 

jumlah terbesar atas orang-orang yang hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan 

(1.25 dolar AS) dibandingkan dengan Kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan 

Asia Selatan yaitu lebih dari 45% (dari 800 juta orang di Sub-Sahara Afrika). Situasi 

tersebut telah menjadi kesempatan baik bagi Jepang untuk menggerakkan ODA 

yang semakin dituntut akan kualitas dari pemberian bantuannya. 

 

4.2.1. Keamanan Pangan 

Masalah utama yang sering dihadapi oleh orang-orang di Kawasan Sub-

Sahara Afrika merupakan masalah kekeringan dimana hal ini berimbas pada 

kemunculan ketidakamanan terhadap pangan. Ketidakamanan pangan akibat 

kekeringan (produktivitas pertanian yang buruk) dan ditambah dengan banyaknya 

konflik dibeberapa negara Afrika menumbuhkan adanya kelaparan. Kelaparan 

menjadi sebuah ancaman yang berhubungan dengan salah satu prinsip keamanan 

manusia terutama food security. Setelah hantaman krisis ekonomi dan keuangan 

global pada tahun 2008, Afrika menjadi wilayah yang terkena dampak sehingga 

harga pangan semakin mengalami kenaikan.  

Sulitnya akses terhadap pangan ini karena daya beli masyarakat yang rendah 

berpengaruh pada naiknya angka kelaparan di Kawasan Afrika khususnya Sub-

Sahara. Bahkan, kerusuhan akibat dari naiknya harga makanan tercatat di Kawasan 

Sub-Sahara Afrika mendapati kasus yang terbanyak (hingga terjadi di 9 negara) 

daripada wilayah regional lain.140 Selain itu, kekeringan hebat melanda di Wilayah 

Tanduk Afrika pada tahun 2011. Kondisi tersebut menggerakkan Pemerintah 

                                                
140 Ministry of Foreign Affairs, 2008, “Official Development Assistance White Paper 2008: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 39 
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Jepang yang sedang aktif mengejar pencapaian MDGs melalui nilai human security 

dengan sarana ODA. Proyek food security di Afrika ditekankan oleh Jepang melalui 

TICAD IV. Selain pengentasan kemiskinan dan kelaparan dalam pemberian ODA 

menjadi pilar dalam TICAD IV yang sejalan dengan ODA Charter, tentu 

pengentasan kemiskinan dan kelaparan merupakan pilar pertama daripada MDGs. 

Proyek untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Afrika terutama 

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

negara penerima bantuan yang memiliki basis di sektor pertanian terutama petani 

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

yang dihasilkan dari perkawinan jenis padi unggul Asia dan jenis padi unggul 

Afrika dimana ini dikenalkan pada tahun 1994. Kontribusi Jepang dalam 

pengembangan jenis padi ini memiliki karakteristik yang khas antara lain padi yang 

lebih unggul, daya tahan yang lebih tinggi terhadap adanya kekeringan, periode 

pertumbuhan yang lebih singkat, dan tahan terhadap penyakit tanaman serta 

serangan hama daripada pada padi yang biasanya disana. JICA sangat mendukung 

pengembangan Nerica di mulai pada tahun 2002. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan produksi beras, proyek yang ditekankan oleh Jepang adalah sistem 

irigasi (pengembangan dan manajemen), selain itu Pemerintah Jepang juga turut 

mendukung upaya meningkatkan pemrosesan paska-panen, dan akses pasar/proses 

penjualan. Coalition for African Rice Development (CARD) merupakan proyek 

yang dikenalkan pada saat diselenggarakan TICAD IV dimana terdapat janji 

Pemerintah Jepang dengan berusaha menggandakan anggaran ODA hingga tahun 

2018 sebagai sarana meningkatkan produksi beras tersebut dari 14 ton menjadi 28 
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ton. Koalisi yang terdiri dari kelompok negara yang konsultan antara lain negara-

negara donor bilateral dan mulilateral, institusi internasional, organisasi donor dan 

juga negara-negara Afrika sendiri untuk mendorong masalah pertanian di Kawasan 

Sub-Sahara Afrika.  

Seperti yang sudah ada di dalam pembahasan bab sebelumnya, karena Jepang 

dalam memberikan ODA dengan dibarengi promosi ‘ownership’ yang termasuk 

ketentuan agar adanya banyak pihak yang bekerjasama terhadap program/proyek 

yang berjalan di Afrika, maka dibentuklah National Rice Development Strategy 

(NRDS) pada tahun 2008. Pemerintah Jepang yang mana bekerjasama dengan 

organisasi/pihak-pihak yang tergabung dalam CARD turut mendukung 23 negara-

negara Kawasan Sub-Sahara Afrika antara lain Ghana, Kenya, Madagaskar, 

Kamerun, Guinea, Senegal, Mozambik, Uganda, Tanzania, Mali, Sierra Lione, 

Nigeria (grup 1 tahun 2008); Zambia, Republik Afrika Tengah, Gambia, Togo, 

Benin, Rwanda, Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Liberia, Ethiopia, dan 

Pantai Gading (grup 2 tahun 2009) untuk mewujudkan proyek tersebut. Pada tahun 

2010, hanya tujuh negara yang ditunjuk untuk mengikuti CARD tersebut antara lain 

Tanzania, Mozambik, Liberia, Madagaskar, Pantai Gading, Sierra Leone, dan 

Guinea. Sebagai contoh di Zambia, Zambia merupakan salah satu negara yang 

menerapkan proyek utama NERICA tersebut. Selain NERICA, bantuan teknik 

Jepang untuk upaya peningkatan keamanan pangan dengan dibentuknya Proyek 

Penganekaragaman Panen Pangan (FoDiS) pada tahun 2006-2011. Proyek ini 

diberlakukan agar mengurangi ketergantungan orang-orang Zambia pada hasil 

panen jagung, sebaliknya meningkatkan produksi panen ketela (ubi kayu) dan ubi 
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manis. Di samping penguatan di area pertanian, Jepang juga menyediakan bantuan 

dalam bentuk makanan di tahun 2008 sebesar 100 juta dolar AS dan hingga pada 

tahun 2012 sudah mencapai 900 juta dolar AS terhadap 39 negara Afrika.141 

 

4.2.2. Keamanan Kesehatan 

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di Afrika, meskipun GNP 

negara-negara Afrika semakin mengalami perubahan yang baik, namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa di kawasan ini masih menghadapi isu terkait sumber daya 

manusia. Benua Afrika dikenal akan permasalahan yang sangat mengakar antara 

lain pengalaman kolonial, korban manusia atas adanya konflik berkelanjutan, 

kesulitan ekonomi, dan merebaknya penyakit HIV/AIDS dimana ini telah 

membawa pada Human Development Index (HDI) di Kawasan Afrika menjadi 

rendah dibandingkan Kawasan yang lain. Beberapa negara yang memiliki 

pendapatan rendah berimbas terhadap masalah kemiskinan dimana ini membuat 

akses mereka untuk mendapatkan nutrisi dan kesehatan jadi terhambat. Pada tahun 

2005, AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) telah merenggut nyawa 

sebanyak tiga juta orang, ditambah dengan orang-orang yang terinfeksi HIV 

(Human Immunodeficiency Virus) sejumlah lebih dari 39 juta. 142  Banyaknya 

orang-orang yang terjangkit HIV/AIDS tersebut menjadi alasan dibalik nilai HDI 

di Kawasan Afrika yang masih dikatakan rendah (sekitar 0.514 pada tahun 2007) 

                                                
141 Setiap negara di Kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut kurang lebih menerima bantuan dana untuk 

pangan darurat sebesar Rp300 milyar. Ministry of Foreign Affairs, 2011, “Boosting Economic 

Growth: Agriculture and Rural Development”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/report10digest05.pdf, diakses pada 12 Maret 2017 
142 Theodore H. Cohn, 2012, Global Political Economy: Theory and Practice, Pearson Education, 

US, hlm. 36 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/report10digest05.pdf
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dibanding kawasan lain (lebih dari 0.6). Dengan isu tersebut, jelas sekali bahwa 

Afrika dapat dikatakan berada dalam lingkup keamanan manusia yang dewasa ini 

terus menjadi trend dalam politik internasional.  

Proyek terkait dengan kesehatan, Pemerintah Jepang memberikan ODA baik 

pada pelayanan maupun pada sistem kesehatan sebagai upaya membantu dan 

mendukung setiap Rumah Sakit di negara penerima ODA. Dalam hal sistem, 

proyek terkait dengan penanganan penyakit menular HIV/AIDS dengan kontrol dan 

pencegahan terhadap HIV/AIDS. Sedangkan pada usaha pencegahan penyakit ini 

di negara penerima bantuan, Pemerintah Jepang menerapkan sistem Penyuluhan 

dan Pengujian mengenai HIV/AIDS, juga sistem manajemen pemeriksaan dan 

diagnosa HIV/AIDS.143 Di antara negara-negara Kawasan Sub-Sahara, Tanzania 

merupakan negara yang mempunyai penderita HIV/AIDS terbanyak. Hal ini yang 

membuat Jepang menerapkan program tersebut, ditambah dengan mendukung 

penguatan aktivitas organisasi Program Nasional Kontrol terhadap HIV/AIDS di 

sana. Sedangkan di Senegal, Jamaika dan Zambia, Jepang membantu meningkatkan 

kualitas pada aktivitas Laboratorium dalam bentuk bantuan teknik yaitu dengan 

pengiriman tenaga ahli laboran baik di Rumah Sakit maupun di Universitas. Proyek 

Pendidikan AIDS juga diwujudkan yang disebarluaskan melalui bantuan media 

massa di beberapa negara di Kawasan Afrika, salah satunya Ghana. 

Proyek Grant Assistance for Grassroot Human Security yang 

diimplementasikan di 15 negara Afrika pada tahun 2009 dan 2010 dengan fokus di 

                                                
143 Ministry of Foreign Affairs, 2008, “Official Development Assistance White Paper 2008: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 215 
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area terutama kesehatan. Di tahun 2008, bantuan Grant untuk Keamanan Manusia 

pada sektor kesehatan diberikan oleh Pemerintah Jepang terhadap 30 Rumah Sakit 

di lima belas negara tersebut. Negara-negara itu antara lain Kenya, Uganda, 

Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Tanzania, Madagaskar, 

Pantai Gading, Komoro, Burundi, Togo, Tunisia, Mozambik, Senegal, dan 

Republik Gabon.144 Sedangkan antara tahun 2009 dan 2010, sebagai contoh dari 

setiap proyek tersebut antara lain Pembangunan Pusat Kejuruan Pembelajaran dan 

Pelatihan untuk Perempuan dengan HIV/AIDS di Burkina Faso tahun 2009, 

Pembangunan Pusat Counseling (Penyuluhan) dan Pengujian (Testing) HIV/AIDS 

di Bostwana tahun 2010, Perluasan Penyediaan Laboratorium dan Perlengkapan 

Rumah Sakit di Kenya tahun 2010, dan Penyediaan Alat Pemadam Api dan 

Ambulan di Kamerun tahun 2009. 145  Disusul pada tahun 2011 dimulai proyek 

tentang kesehatan di Senegal – Peningkatan Pusat Kesehatan Thies. Dengan 

memanfaatkan kerjasama teknik dalam GGHSP, Pemerintah Jepang menyediakan 

bantuan dalam bentuk fasilitas kesehatan seperti X-ray. 

Dalam pembahasan sebelumnya, Pemerintah Jepang mengandalkan NGOs 

dalam beberapa proyek bantuan grant berkaitan dengan human security. Sebagai 

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

Kenya dengan proyek pendirian Pusat HIV/AIDS dan VCT (Voluntary Counseling 

and Testing) untuk Rumah Sakit di sana, proyek penyediaan ruang bagi pasien 

                                                
144 Ministry of Foreign Affairs, 2009, “TICAD IV Follow-up Mechanism Unnual Progess Report”, 

dalam http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-up/report/status/PR000116.html, 

diakses pada 12 Maret 2017 
145 Ministry of Foreign Affairs, 2010, “Grant Contract for Grant Assistance for Grass-roots Human 

Security Projects in 2009”, dalam http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-

up/report/status/PR000148_3_2009.html, diakses pada 11 Maret 2017 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-up/report/status/PR000116.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-up/report/status/PR000148_3_2009.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-up/report/status/PR000148_3_2009.html
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HIV/AIDS di Afrika Selatan, proyek memberikan dukungan untuk mengorganisir 

sidang pleno dan forum pemuda pada Konferensi Internasional HIV/AIDS ke-12 di 

Burkina Faso, dan proyek Pencegahan dan Pendidikan HIV/AIDS di 

Madagaskar.146 Pemerintah Jepang memang memfokuskan bantuan terutama untuk 

mendukung penanganan terhadap HIV/AIDS. 

Pemerintah Jepang yang memiliki program Jaminan Ibu dan Anak terhadap 

Akses Perawatan Reguler (EMBRACE) diimplementasikan di 15 negara Kawasan 

Afrika. EMBRACE diterapkan di Afrika sebagai upaya pencapaian MDGs melalui 

perspektif human security Jepang sekaligus digunakan sebagai alat promosi nilai 

ini. Di samping itu, NGOs Jepang sebenarnya juga turun dalam menangani isu 

terkait human security yaitu pengungsi. NGOs Jepang Asosiasi Dokter Kesehatan 

Asia (AMDA) yang berkantor di Djibouti bekerja sama dengan Pemerintah Jepang 

di mulai pada tahun 2008 hingga 2011. Pengungsi yang berdatangan dari Somalia 

ini mendapatkan perawatan medis dan kesehatan seperti pemeriksaan medis, 

pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan pemberdayaan perempuan untuk 

peduli terhadap anak mereka melalui pemberian nutrisi yang baik, dan pendidikan 

mengenai kebersihan.  

 Jepang juga mempunyai proyek yang berhubungan dengan upaya 

meningkatkan Managemen Kualitas Total rumah sakit untuk Pelayanan Kesehatan 

yang Lebih Baik lagi melalui 5S pada tahun 2007-2011. Program 5S disini adalah 

Seiri (terorganisir), Shitsuke/Shukanka (disiplin), Seiton (tertata), Seisou (bersih), 

                                                
146 Ministry of Foreign Affaris, 2005, “Japan’s Contribution to Infectious Diseases Control”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/policy/health_c/forum0506/initiative.pdf, diakses pada  12 Maret 2017 

http://www.mofa.go.jp/policy/health_c/forum0506/initiative.pdf
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dan Seiketsu (rapi). 147  Program managemen terhadap rumah sakit tersebut 

diperuntukkan kepada Rumah Sakit di 15 negara Afrika antara lain Kenya, 

Tanzania, Nigeria, Uganda, Malawi, Madagaskar, Eritrea, Senegal, Maroko, 

Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Niger, Benin, Mali, dan Burundi.148 

Bentuk bantuan yang diberikan terhadap negara-negara tersebut adalah kerjasama 

teknik. Sebagai contoh di negara Tanzania, ketika Jepang hanya melakukan training 

pelayanan kesehatan yang baik terhadap para staf rumah sakit di salah satu rumah 

sakit, perkembangan mulai terlihat hingga ke 10 rumah sakit di Tanzania tahun 

2009. 

 

4.2.3. Pendidikan 

Berdasarkan pada definisi PBB, LDCs memiliki Pendapatan Perkapita 

rendah, aset sumber daya manusia yang rendah (kesehatan, nutirisi, pendaftar 

sekolah, dan melek huruf pada orang dewasa), dan tingkat ekonomi yang mudah 

rapuh.149 Dari 49 negara yang tergolong sebagai daftar LDCs, ada 34 negara sendiri 

tersebar di Afrika, dan disusul Asia. Sepanjang tahun 2002 hingga 2007, 

pertumbuhan ekonomi di Afrika menunjukkan peningkatan yang baik bahkan GNP 

mencapai sekitar 5% lebih. Krisis global tahun 2008 kondisi perekonomian LDCs 

di Afrika yang dianggap mudah terkena imbas dari krisis global membuat khawatir 

negara-negara pendonor bantuan luar negeri dalam upaya pencapaian MDGs tahun 

                                                
147 Ministry of Foreign Affairs, 2009, “Official Development Assistance White Paper 2009: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 38 
148  Kazunori Oshiyama, 2009, “JICA’s Assistance to Africa”, Japan International Cooperation 

Agency, dalam http://www.eritreaembassy-japan.org/data/collabo_hoken.pdf, diakses pada 23 

Maret 2017 
149 Cohn, Op. Cit., hlm. 37 

http://www.eritreaembassy-japan.org/data/collabo_hoken.pdf


129 

 

2015. Karena adanya penurunan harga barang-barang ekspor dan sulitnya menarik 

pendanaan eksternal telah membuat LDCs di Kawasan Afrika kehilangan 

penghasilan dari aktivitas ekspor.150  Berdasarkan atas alasan tersebut membuat 

Jepang menujukan bantuan ke negara-negara di Kawasan Afrika terutama dalam 

bentuk pendidikan (melalui perspektif human security) tidak lain untuk 

mengembangkan sumber daya manusia di sana. Diharapkan dengan melalui 

pendidikan akan mengantarkan mereka untuk mempelajari dan melakukan 

penyelidikan untuk industrialisasi. 

Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, pendidikan akan mengantarkan 

mengatasi berbagai masalah terkait dengan pendidikan itu sendiri, kesehatan, 

konflik, dan lain sebagainya dengan menargetkan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Human security pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh 

ketidakamanan/ancaman terhadap orang-orang dengan buta huruf dan kemampuan 

berhitung yang sangat kurang. Pendidikan dasarlah yang menjadi salah satu pokok 

daripada keamanan manusia karena melalui pendidikan akan mampu mengantarkan 

pada perbaikan kualitas individu sekaligus komunitas tersebut untuk segala 

kebutuhan mereka, disamping bahwa pendidikan dasar merupakan salah satu 

agenda internasional. Ditambah lagi dengan banyaknya anak-anak di Afrika yang 

tidak bersekolah hingga mencapai 33 juta anak. Selain itu juga dibutuhkan sejumlah 

3.8 juta guru di Kawasan Sub-Sahara Afrika dalam upaya mencapai MDGs – 

pendidikan utama universal. 151  BEGIN diinisiasi oleh PM Koizumi dan beliau 

                                                
150 Cohn, Ibid.,  
151 Ministry of Foreign Affairs, 2008, “Official Development Assistance White Paper 2008: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 34 
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menekankan mengenai pendidikan sains dan matematika serta training terhadap 

para guru.  

Jepang melalui kerjasama teknik memulai pembangunan proyek 

Strengthening of Mathematics and Science in Secondary Education in Western, 

Eastern, Central, and Southern Africa (SMASSE-WECSA) – Penguatan 

Pendidikan di Afrika Selatan, Tengah, Timur, dan Barat yang mempunyai kantor 

pusat di Kenya, Afrika pada tahun 1998 dan ini masih berlanjut hingga tahun 2012. 

SMASSE-WECSA merupakan salah satu capaian TICAD dibidang pendidikan 

yang mana ODA bekerja dalam ranah tersebut. Melalui ODAnya, Jepang 

mengirimkan ahli untuk memberikan training terhadap para guru terutama dari 

sekolah menengah. Para guru senior mendapatkan training di tingkat nasional 

selanjutnya mereka akan dikirim kembali ke tempat tinggal asal untuk melakukan 

pelatihan terhadap guru-guru yang lainnya.  

Pada awal pendirian hingga tahun 2000 partisipasi mulai berkembang hingga 

16 negara Afrika dan semakin bertambah menjadi 34 negara pada tahun 2008. 

Bahkan, dari tahun 1998 hingga tahun 2013, ada sekitar 7000 kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah serta 180.000 guru dari sekolah dasar, ditambah dengan 

15.000 kepala sekolah dan 70.000 guru matematika & ilmu pengetahuan dari 

sekolah menengah yang berpartisipasi pada training tersebut. 152  Sedangkan 

komitmen lima tahun Pemerintah melalui TICAD IV untuk melakukan training 

terhadap 100.000 guru untuk sekolah dasar dan menengah telah tercapai pada tahun 

                                                
152 Ministry of Foreign Affairs, 2014, “Official Development Assistance White Paper 2014: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 12 
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2012. Pada tahun 2008 setelah proyek di mulai, JICA berhasil membawa partisipan 

sebanyak 41.762, kemudian meningkat menjadi 79.998 orang, dan target tercapai 

pada tahun 2012 sebanyak 102.106 orang.153 Seiring dengan pendampingan dan 

kerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui ODAnya dalam bentuk kerjasama 

teknik (pengiriman ahli) untuk melatih para guru tersebut, kesadaran akan 

pendidikan di Afrika hingga tahun 2012 dapat dikatakan menjadi semakin baik. 

Bahkan hingga sesudah tahun 2012 masih terus berlanjut program SMASSE ini. 

SMASSE-WECSA disebut-sebut sebagai salah satu program unggulan ODA 

Jepang di Afrika sebab mampu mewujudkan prinsip ‘ownership’ yang selama ini 

telah dipromosikan dalam setiap pemberian bantuan luar negeri. Sedangkan prinsip 

‘ownership‘ (self-help effort) selaras dengan MDGs poin 8 tentang upaya 

pembangunan kemitraan global.  

Jepang melalui ODA ke Kawasan Afrika berusaha untuk menumbuhkan 

pemahaman dan kepedulian orang-orang di Afrika terhadap pendidikan sekolah 

baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dalam upaya mencapai 

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

memberikan bantuan grants kepada beberapa negara di Sub-Sahara Afrika pada 

sektor ini. Mengacu kembali pada komitmen PM Fukuda di forum TICAD IV yang 

mana Pemerintah Jepang akan membangun 1000 sekolah dan 5500 kelas untuk 

Sekolah di tingkat Dasar dan Menengah di mulai pada tahun 2008 dan 2012. Pada 

tahun 2008, pembangunan sekolah ini baru mencapai sebanyak 122 sekolah, 

                                                
153  Ministry of Foreign Affairs, 2009, “Achieving MDGs: Education”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticadfollow-up/report/annual/2009/2-2.pdf, diakses pada 

12 Maret 2017 
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sedangkan untuk ruang kelas sebanyak 566, selanjutnya akumulasi selama lima 

tahun pun tercapai dimana pada tahun 2012 telah dibangun sebanyak 1.335 sekolah 

dan 5.592 ruang kelas di 32 negara Afrika. 154 Sebagai contoh, Kamerun untuk 

pembangunan Sekolah Dasar di sana sejak tahun 1997 hingga terbagi menjadi 

empat tahap. Bantuan training/pelatihan diberikan kepada guru-guru, sedangkan 

anak-anak/siswa menikmati bantuan tersebut dengan adanya pembangunan sekolah.  

 

4.2.4. Keamanan Lingkungan (Air dan Sanitasi) 

Pada kebijakan ODA Jepang, terdapat fokus mengenai bantuan terhadap 

permasalahan akses air dan sanitasi. Penyediaan air merupakan salah satu isu 

prioritas dari adanya ODA Jepang ke Afrika. Kondisi ini sangat dihadapi oleh 

orang-orang di Afrika. Orang-orang Afrika sudah sering menghadapi permasalahan 

adanya ketidakstabilan dalam mendapatkan air. Terlebih akses terhadap air yang 

aman masih jauh dari kata cukup karena tidak meratanya sumber air yang ada di 

negara-negara benua Afrika. Permasalahan diakibatkan dari lingkungan seperti 

kurangnya intensitas hujan, rusaknya pipa air, pembuangan yang tidak tertutup, dan 

juga dengan sistem sanitasi yang dianggap masih kurang baik membuat air di sana 

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

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

orang yang hidup dalam keadaan kelangkaan air sebanyak sekitar 300 dari 838 juta 

(jumlah total penduduk di Kawasan Sub-Sahara Afrika). 155  Mereka harus 

                                                
154 Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
155 United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2014, “International Decade for 

Action ‘Water for Life’ 2005-2015: Afrika”, dalam 

http://www.un.org/waterforlifedecade/africa.shtml, diakses pada 12 Maret 2017 
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menghabiskan waktu sekitar satu jam untuk mengakses air bersih di daerah tertentu 

yang memang mendapati daerah langka air yang parah.  

Jepang melalui pemberian bantuan digunakan untuk mengirimkan Water 

Security Action Team – Tim Aksi Keamanan Air (W-SAT) yang diserukan melalui 

TICAD IV 2008 oleh PM Yasuo Fukuda yang memang berfokus pada area air dan 

sanitasi. Bantuan disini dalam bentuk kerjasama teknik karena dilakukan 

pengiriman ahli teknik masalah air. W-SAT terdiri dari Relawan Kerjasama Luar 

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

berjumlah sekitar 200 orang. Mereka bekerjasama dengan pekerja air yang ada di 

negara penerima bantuan dan juga dengan NGOs. Tim Aksi untuk Keamanan Air 

ini telah dikirim dan melakukan aktivitasnya dibeberapa negara seperti Ethiopia, 

Afrika Selatan, Tanzania, Rwanda, dan Senegal mulai dari tahun 2008 hingga tahun 

2013. Selain memberikan bantuan, kerja daripada para ahli dalam Tim Aksi tersebut 

antara lain: pengeboran air tanah, pemberian pelatihan manajemen distribusi air, 

pembangunan sumber daya manusia untuk manajemen sumber air, pengembangan 

fasilitas air seperti teknologi pompa air, dan pembuangan kotoran.156  

Pelatihan terhadap penyediaan air yang terjamin selanjutnya menjadi program 

TICAD IV untuk negara-negara di Afrika, sedangkan Ghana menjadi salah satu 

tujuan Jepang. JICA bekerjasama dengan trainer dari kota Yokohama memberikan 

pelatihan terhadap 8 negara Afrika dengan 13 orang perwakilan. 4 orang yang 

berasal dari Ghana berusaha mempelajari mengatasi permasalahan air di wilayah 

                                                
156 Ministry of Foreign Affairs, 2009, “Official Development Assistance White Paper 2009: Japan’s 

International Cooperation”, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, hlm. 82 
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perkotaan. Pasokan air hanya setengah dari yang seharusnya diterima oleh 

masyarakat perkotaan ini berakar pada permasalahan kerusakan pipa, pencurian air, 

dan kekeringan membuat volume pada waduk penampung air mengalami 

penurunan. Ditambah lagi dengan kemunculan algha hijau yang membawa 

kerugikan akan penurunan tingkat kualitas air disana. Permasalahan air bersih dan 

terjamin yang semestinya layak dikonsumsi berubah menjadi malapetaka penyakit 

menular di Ghana. Dengan demikian, pihak Jepang berusaha memberikan pelatihan 

teknologi purifikasi dan manajemen distribusi air disana.  

Berkenaan dengan upaya mencapai human security, Jepang menerapkan 

program di Senegal terkait pengembangan pasokan/persediaan air bersih terhadap 

masyarakat disana. Buruknya sistem sanitasi di beberapa area menyebabkan 

mereka mengalami krisis air bersih sehingga Pemerintah Jepang mengupayakan 

pemberian ODA untuk membantu mencari solusi bersama dengan partisipasi 

komunitas di Senegal. Pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan melalui 

organisasi dan pelatihan dalam langkah pemeliharaan sekaligus pemeriksaan 

fasilitas penyediaan air di tingkat pedesaan. Selain itu, pemberdayaan terhadap 

perempuan dan anak-anak diberikan melalui pendidikan kesehatan dan kebersihan. 

Ini selaras dengan nilai human security yang dibawa oleh Jepang dimana pemberian 

bantuan ditujukan kepada komunitas pada level grassroot di negara penerima 

bantuan. Di Kenya, Pemerintah Jepang mendistribusikan ODA sebagai sarana 

promosi penggunaan sistem penjernihan air dengan bantuan energi matahari. Hal 

ini dilakukan Jepang karena sebelumnya Jepang telah memberikan bantuan untuk 
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mengatasi masalah air melalui sistem mesin penjernih dengan daya listrik disertai 

penggunaan pipa tidak familiar di kalangan orang-orang Afrika. 

 


