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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Jepang merupakan salah satu negara maju dimana Official Development 

Assistance (ODA) digunakan sebagai kebijakan bantuan luar negeri yang bergerak 

dalam hal pembangunan bagi negara-negara berkembang. Hal ini tentu tidak dapat 

dilepaskan dari filosofi negara Jepang yang juga pernah mengalami pengalaman 

sebagai penerima bantuan luar negeri paska tumbang dari keterlibatannya dalam 

Perang Dunia II. Perpindahan Jepang dari negara recipient menuju pada negara 

pendonor bantuan luar negeri di antara para anggota DAC menempatkan Jepang 

menjadi aktor aktif dalam persoalan pembangunan negara yang menjadi krusial 

sejak negara-negara mencapai kemerdekaan. Rekonstruksi yang berlangsung 

selama kurang lebih delapan tahun telah membawa Jepang perlahan-lahan pulih 

dari keruntuhannya.  

Pemberian bantuan pertama kali didasarkan atas tanggungjawab ganti rugi 

kerusakan perang yang telah dilakukan oleh Jepang. Negara-negara yang pernah 

diduduki oleh kekuasaan Jepang menjadi pihak penerima bantuan sebagai sarana 

perbaikan kembali hubungan yang sempat memburuk. Negara-negara yang utama 

berada di Kawasan Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Pemberian 

kompensasi dilakukan oleh Jepang ketika negaranya juga masih dalam status 

penerima bantuan dari World Bank selesai selama sekitar dua puluh tahun. 

Keamanan regional menjadi penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan 

politik negara Jepang. Dengan demikian, setelah dikeluarkan kebijakan ODA, ODA 
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menjadi kendaraan penting bagi Jepang untuk mendorong pencapaian 

kesejahteraan negara dalam hal ekonomi. 

ODA Jepang sejak awal telah menempatkan Kawasan-Kawasan di Asia 

sebagai wilayah destinasi utama. Pemerintah Jepang dalam melakukan distribusi 

ODA memilih Asia karena Asia dipandang mampu menjadi pasar strategis bagi 

produk-produk manufaktur Jepang dan mengincar pembangunan fisik semata. 

ODA yang hadir lebih dari separuh di Kawasan ini menjadi lebih menguntungkan 

bagi Jepang daripada untuk pembangunan di negara penerima. Terlihat dengan jelas 

bahwa ODA Jepang sangat berorientasi komersil, mengejar capaian secara 

kuantitas, dan kurang memperhatikan kualitas dari ODA tersebut. Terbukti bahwa 

hal ini telah mengantarkan Jepang mempunyai sebuah perekonomian yang 

berkembang sangat pesat dan kuat menjadi negara Industri maju. Penggunaan ODA 

sebagai sarana aktivitas penetrasi ekspor industri menjadi alasan dibalik predikat 

Jepang sebagai makhluk ekonomi.  

Kekuataan ekonomi Jepang yang semakin melemah membuat ODA turut 

mengalami kelelahan pembelanjaan. Kawasan Asia sebagai wilayah prioritas 

distribusi semakin berkurang setelah ODA melihat Kawasan lain yang juga 

memiliki potensi. Sementara adanya penurunan volume bantuan Jepang secara 

keseluruhan, terutama di Kawasan Asia tersebut, kenyataan berbanding terbalik 

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

semakin mengalami kenaikan. Pergerakan terjadi setelah ketegangan antara blok 

Barat dan blok Timur semasa Perang Dingin berakhir. Keterlibatan Jepang dalam 

politik Apartheid di Afrika Selatan selama perseteruan dua kubu tersebut menjadi 
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pertimbangan kembali kehadiran Jepang terhadap Kawasan Afrika. Dewasa ini, 

Kawasan Afrika lebih menjadi prioritas tujuan ODA oleh Pemerintah Jepang, 

meskipun keberadaannya di Kawasan Asia masih tetap dipertahankan. 

Ketertarikan Jepang pergi ke Afrika di tandai dengan diselenggarakannya 

forum tingkat tinggi yaitu TICAD. TICAD menjadi salah satu alat pengendali 

Jepang dalam memainkan perannya di Kawasan Sub-Sahara Afrika. Pertimbangan 

untuk pelaksanaan TICAD yang kedua pada akhirnya terwujud dimana Jepang 

masih menjadi tuan rumah pelaksanaan TICAD tahun 1998. Komitmen ODA oleh 

Pemerintah Jepang untuk negara-negara di Kawasan Afrika diberikan melalui 

TICAD tersebut. Hasil yang didapatkan lebih terlihat pada janji ODA selama lima 

tahun dari periode TICAD sebelumnya. Pertama kali setelah memasuki era 

milenium, TICAD yang ketiga dilaksanakan kembali pada tahun 2003. TICAD III 

masih mendistribusikan ODA dengan komitmen yang sama, meskipun area 

aktivitas ODA tersebut mulai mengalami pergeseran. 

Pada tahun 2008, tampak sebagai tahun yang sangat penting bagi Jepang 

dengan adanya penyelenggaraan TICAD IV. Afrika telah menjadi recipient atau 

penerima ODA Jepang terpenting kedua setelah Asia yang mana Jepang 

menyediakan bantuan melalui TICAD Process I-IV, dan dengan cara meningkatkan 

bentuk bantuan berupa grants pada isu-isu utama pendidikan, kesehatan dan 

perawatan medis, air, dan makanan. Tahun ini menjadi tahun tentang Afrika bagi 

Jepang sebab menjadi titik pergeseran prioritas Jepang dari Asia ke Afrika untuk 

ODA. Indikasi terlihat nyata dengan deklarasi penggandaan ODA terhadap 
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Kawasan Afrika selama lima tahun melalui TICAD IV tersebut. Bahkan, komitmen 

Jepang terhadap pendekatan diri ke benua “Emas Hijau“ ini.  

Para pembuat kebijakan bantuan luar negeri sangat berpengaruh dalam 

menentukan arah pergerakan bagi destinasi ODA Jepang. Pembangunan yang 

semakin dipusatkan pada manusia atau setiap individu semakin menjadi 

kecenderungan utama. Trend nilai baru di era milenium dalam masalah keamanan 

khususnya keamanan manusia atau human security membuat Jepang berupaya 

untuk melakukan kampanye maupun advokasi pada hal ini. MOFA dan JICA 

sebagai agen/aktor penting menjadi pusat untuk mainstreaming nilai baru human 

security tersebut. Fokus Jepang terhadap nilai human security dipengaruhi kuat oleh 

aktivitas masyarakat sipil yang tergabung dalam NGOs. Kebangkitan kekuatan 

masyarakat sipil telah menjadi pertimbangan Pemerintah Jepang untuk bekerjasama 

demi pencapaian kualitas pemberian ODA terhadap negara-negara penerima pada 

wilayah keamanan manusia melalui proyek-proyeknya.  

ODA Charter yang membawa nilai human security mengharuskan program 

bantuan luar negeri di Afrika berpegang pada nilai tersebut. Begitu juga dengan 

minben yang mampu mendefinisikan nilai human security. TICAD IV yang mana 

memiliki pilar terhadap nilai human security juga memudahkan ODA bekerja pada 

trend nilai baru. Sedangkan nilai human security selaras dengan struktur 

pembangunan internasional MDGs, dam tujuan MDGs selaras dengan substansi 

human security tersebut. Norma legal dan norma sosial dalam domestik Jepang 

berpengaruh kuat dalam penentuan identitas Jepang yang mana ingin berusaha 
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menjadi pemimpin terhadap promosi nilai human security. Sehingga membawa 

pada kepentingan Jepang mencapai abad ke-21 yang berpusat terhadap manusia.  

Adanya perubahan perspektif pembangunan Jepang dari physical-

development ke human-centered development menjadi faktor pertama perubahan 

prioritas ODA Jepang di Kawasan Afrika. Hal tersebut melawan dan mematahkan 

kenyataan yang selama ini ODA Jepang dianggap sangat berkonsentrasi pada area 

ekonomi dan politik semata. Kondisi human security Afrika yang lebih terancam 

daripada di Asia menjadi penguat sekaligus faktor kedua perpindahan tersebut. 

Berbagai kondisi orang-orang di Afrika menghadapi masalah kemiskinan, pangan, 

kesehatan, pendidikan, dan air serta sanitasi. Ancaman terhadap kehidupan orang-

orang di Afrika membuat aliran proyek dari dari setiap substansi keamanan manusia 

– freedom from want diberikan oleh Jepang. Sedangkan ODA menjadi alat paling 

mumpuni dan efektif untuk menerapkan dan mencapai nilai human security tersebut. 

Dengan demikian hal ini membentuk tindakan Jepang yang mengambil langkah 

melalui sarana ODA yang semakin diprioritaskan ke Kawasan Afrika terutama Sub-

Sahara. 


