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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Jepang merupakan salah satu negara dengan 

perekonomian terbaik di dunia. Perekonomiannya menguasai 

sektor perdagangan di dunia. Perekonomian Jepang saat ini 

berada di urutan ketiga dalam hal PDB nominal, sementara itu 

berada di posisi keempat saat membandingkan PDB dengan 

paritas daya beli (PPP). Pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen 

di tahun 2016 dan berlanjut menjadi sekitar 1,2 persen pada 

tahun 2017. Namun, diperkirakan masih di bawah 1 persen 

selama lima tahun ke depan. PDB nominal Jepang adalah US$ 

4,84 triliun, PDB (PPP) US$ 5,42 triliun, dan PDB (PPP) per 

kapita adalah US$ 42,860. (5 Negara Dengan Ekonomi 

Terbaik Dunia, 2017) Ekonomi raksasa Jepang ini telah 

dibangun sejak lama, ekonomi telah menjadi fokus utama 

Jepang sejak kekalahannya di perang dunia II. Sejak 

kekalahannya di perang dunia II, melalui “Yoshida Doctrine” 

yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru, 

Jepang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi daripada 

militer. (Riyanto, 2012) “Yoshida Doctrine” tersebut 

merupakan tindak lanjut dari Pasal 9 Konstitusi Jepang yang 

merupakan perjanjian mengenai sikap anti-pasifis Jepang 

pasca kekalahan Jepang  terhadap Amerika Serikat dan 

sekutunya di perang dunia II. Pasal 9 Konstitusi Jepang 

tersebut membuat Jepang kehilangan kekuatan untuk 

membangun kembali militernya yang tidak bisa dianggap 

remeh selama berlangsungnya perang dunia I dan perang 

dunia II. Setelah kehilangan kekuatan untuk membangun 

kembali militernya, Jepang fokus kepada pembangunan 

ekonomi. 

Karena kekuatan ekonominya tersebut, Jepang kerap 

memberikan bantuan kepada negara lain, khususnya kepada 

negara berkembang. Salah satu cara Jepang untuk memberikan 

bantuan kepada negara lain yang paling terkenal adalah 

melalui Official Development Assistance (ODA). Jepang 
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memberikan bantuan melalui ODA baik berupa bantuan dana 

maupun bantuan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan 

sosial ekonomi negara penerima. Demikian pula halnya 

dukungan untuk membantu korban bencana alam. Bantuan 

tersebut bisa berupa pinjaman yen melalui Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC), bantuan dana hibah 

maupun kerjasama teknik melalui Japan International 

Cooperation Agency (JICA). (Japan Gov, 2017) 

Jepang pun merupakan negara yang berperan aktif 

dalam diplomasi ekonomi di dunia, baik melalui forum 

kerjasama internasional, organisasi internasional, institusi 

internasional, dll. Hal tersebut tercermin dari keikutsertaan dan 

peran aktif Jepang dalam Asia-Pasific Economic Cooperation 

(APEC), Free Trade Agreement (FTA), Economic Partnership 

Agreement (EPA), G7/G8, G20 (Summit on Financial Markets 

and the World Economy), Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), World Economic 

Forum (Davos) dan World Trade Organization (WTO), dll. 

(Economy Policy , 2017) 

Selain melalui forum-forum internasional, Jepang juga 

melakukan kerjasama bilateral maupun kerjasama regional 

dengan sejumlah negara maupun wilayah lain yang ada di 

dunia, tidak terkecuali dengan Afrika.  

Sejarah hubungan Jepang-Afrika dimulai dari 

Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya perang dingin antara 

Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang menyisakan dua blok 

yaitu blok barat dan blok timur serta dua ideology besarnya 

yaitu liberal dan komunis tidak hanya berdampak pada kedua 

negara tersebut, tapi juga berdampak pada negara-negara lain 

di dunia, khususnya negara-negara bekas jajahan imperialisme 

yang di dominasi oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Pada 

tahun 1954, Presiden Indonesia, Soekarno melalui Perdana 

Menteri Indonesia, AliSastroamidjojo menyampaikan ide 

untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan 

dasar untuk membangun solidaritas antara negara-negara di 

Asia dan Afrika. KAA juga diharapkan dapat meluaskan 

gagasan kerja sama regional di tingkat Asia Afrika. Maka pada 
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tanggal 18 April 1955 diadakanlah KAA yang pertama dengan 

tema “Let a New Asia and a New Africa be Born”. Indonesia 

menjadi tuan rumah dan bertempat di Bandung. KAA yang 

pertama tersebut dihadiri oleh 29 negara yang berasal dari 

Asia dan Afrika, tidak terkecuali Jepang. KAA pertama 

menghasilkan Dasasila Bandung. (Asian Africa Museum, 

2017) KAA pertama tersebut tidak hanya menumbuhkan 

semangat dan solidaritas di antara negara-negara Asia dan 

Afrika, namun juga melahirkan beberapa kerjasama antara 

negara-negara Asia dan Afrika, baik itu kerjasama ekonomi, 

kebudayaan dan kerjasama-kerjasama lainnya.. 

Dalam pidatonya di Asian African Summit yang 

bertemakan “Strengthening South-South Cooperation to 

Promote World Peace and Prosperity” di Jakarta tahun 2015 

lalu, Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang menegaskan 

bahwa perdamaian masih relevan menjadi dasar KAA dan 

terbukti telah memperkuat hubungan antar negara dan menjaga 

perdamaian dunia. Shinzo Abe juga membahas masalah 

bilateral dalam perekonomian yang lebih dinamis. Pasalnya, 

Shinzo Abe memiliki harapan kerjasama perdagangan 

dibidang energi dengan negara-negara Afrika. Di akhir 

pidatonya, Shinzo Abe mengutip pernyataan Soekarno dalam 

pembukaan KAA tahun 1965, bahwa perbedaan antar negara 

tidak menjadi penghalang bagi keutuhan hubungan kerjasama 

Asia Afrika ke depannya. (Berita Satu, 2017) 

Perdagangan di bidang energi antara Jepang dengan 

negara-negara Afrika memang menjadi salah satu fokus utama 

Jepang. Tercatat dalam sejarah, agresi militer Jepang yang 

dilakukan pada zaman perang dunia bertujuan untuk 

melakukan ekspansi pencarian sumber daya alam khususnya 

energi.  

Hubungan Jepang-Afrika tersebut lalu diwujudkan 

dalam kerjasama bilateral melalui Tokyo International 

Conference On African Development (TICAD). Pasca 

berakhirnya perang dingin antara dua blok besar di dunia, 

Afrika dipandang tidak terlalu penting bagi peta geopolitik 

karena pasca kejatuhan Uni Soviet, wilayah yang dianggap 



4 

 

 

penting bergeser dari Afrika ke Eropa Timur. Padahal pada 

saat perang dingin, Afrika merupakan wilayah yang penting. 

Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Eropa tidak terlalu 

massive dalam melakukan bantuan ekonomi akibat kelesuan 

ekonomi di negara mereka sendiri. Pada saat itulah Jepang 

masuk ke wilayah Afrika dan melakukan kerjasama karena 

menganggap itu sebagai peluang. (Japan Times, 2017) 

TICAD merupakan forum kerjasama antara Jepang-

Afrika yang dimulai sejak tahun 1993. TICAD merupakan 

salah satu cara untuk mendorong dialog dengan negara-negara 

Afrika dan mempromosikan bantuan dan investasi. TICAD 

dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak tahun 1993, namun 

sejak tahun 2013 dikeluarkan kebijakan baru yaitu TICAD 

dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. TICAD bertujuan untuk 

mempromosikan pembangunan, perdamaian dan keamanan 

Afrika, melalui penguatan hubungan dalam kerjasama dan 

kemitraan multilateral. TIDAC telah terlaksana sebanyak 

enam kali sejak pertama kali didirikan pada tahun 1993, yakni 

tahun 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 dan 2016. (UN, 2017) 

Konferensi TICAD yang pertama diadakan di Jepang 

pada tahun 1993. TICAD pertama kali diadakan dengan tujuan 

untuk mendukung reformasi politik dan ekonomi Afrika serta 

membangkitkan perhatian masyarakat internasional terhadap 

Afrika. Melalui "Tokyo Declaration on African Development" 

Jepang menyatakan sikap positifnya untuk mendukung 

pembangunan Afrika, dan pada saat yang sama meminta 

Afrika untuk melanjutkan swadaya, reformasi dan tata 

pemerintahan yang baik. (MOFA, 2018) Setelah terlaksana 

selama puluhan tahun, TICAD telah berkontribusi banyak 

untuk Afrika, yang awalnya hanya fokus pada masalah 

ekonomi, seiring berjalannya waktu TICAD semakin 

memperluas bidang kemitraannya dengan Afrika.TICAD 

berkontribusi pada fasilitasi dan promosi dialog kebijakan 

tingkat tinggi antara para pemimpin Afrika dan mitra 

pembangunan Afrika mengenai isu-isu yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, 
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pembangunan berkelanjutan, keamanan manusia, perdamaian 

dan stabilitas dan pemerintahan. 

TICAD VI yang dilaksanakan pada 27-28 Agustus 2016 

di Nairobi, Kenya merupakan forum dialog komunikasi yang 

paling terakhir dilaksanakan. TICAD VI dihadiri oleh 52 

negara, 74 organisasi internasional dan regional dan 

perwakilan dari aktor sektor privat maupun civil society 

organization baik dari Kenya maupun Jepang. TICAD VI 

terlaksana atas kerjasama antara pemerintah Jepang, the 

United Nations Office of the Special Advisor on Africa (UN-

OSAA), the United Nation Development Programme (UNDP), 

African Union Commision (AUC) dan the World Bank. Fokus 

utama dalam TICAD VI ini adalah untuk mempromosikan 

high-level policy antara pemimpin Afrika dan aktor-aktor lain 

yang terlibat serta mendukung mobilisasi inisiasi 

pembangunan di Afrika. TICAD VI  menghasilkanThe 

Nairobi Declaration, The Nairobi Implementation Plan dan 

Business Declaration. (TICAD, 2017) 

Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi di TICAD VI 

dibanding dengan pelaksanaan TICAD selama ini, yaitu 

diantaranya TICAD VI hanya berselang tiga tahun dari 

pelaksanaan TICAD V pada tahun 2008 mengingat 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di benua 

ini. Selain itu, Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang 

yang menjabat sejak 2012 membawa 1.000 orang perwakilan 

yang berasal dari sektor bisnis dan perusahaan multinasional. 

TICAD VI juga pertama kalinya dilaksanakan di Afrika 

setelah selama ini selalu dilaksanakan di Jepang. Perdana 

Menteri Jepang tersebut juga melakukan pertemuan satu 

persatu dengan para pemimpin Afrika. Dalam pidatonya 

Shinzo Abe juga menyatakan bahwa langkahnya tersebut 

untuk membendung pengaruh China di Afrika. (Japans Abe 

Seeks To Counter Chinas Influence In Africa, 2018) 

Sebagaimana yang dikatakan Abe dalam pidatonya “also 

unveiled a new diplomatic strategy centered on "free and 

open" Pacific and Indian oceans an apparent bid to counter 

China's maritime advances. He said Japan wishes to make the 
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two seas "peaceful seas that are governed by the rule of law." 

(Asian Nikkei, n.d.) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:“Mengapa 

Jepang Mempercepat Pelaksanaan Tokyo International 

Conference On African Development (TICAD) Sejak Tahun 

2013?” 

 

C. Kerangka Konsep dan Teori 

Dari pemaparan dalam latar belakang masalah, penulis 

mencoba merumuskan hipotesa yang akan dibantu 

menggunakan: 

1. Konsep Kepentingan Nasional  

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, 

kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta 

faktor yang paling menentukan yang memandu para 

pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar 

negeri. Jenis-jenis kepentingan nasional yaitu sumber 

daya alam, pembangunan ekonomi, dan power. Faktor-

faktor geografi, demografi, sumber daya dan geopolitik 

sangat penting dalam menentukan power.  

Dalam hal ini Jepang melakukan kepentingan 

nasionalnya untuk mencari sumber daya alam di Afrika, 

yang nantinya akan berdampak pada pembangunan 

ekonomi negaranya. 

2. Teori Politik Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sikap dan aktifitas negara dimana mencoba 

mengatasi masalah serta mencapai keuntungan dari 

lingkungan internasional. (James N, 1974) Politik luar 

negeri adalah segala upaya kepentingan nasional yang 

melibatkan bangsa lain ataupun organisasi diluar ruang 

lingkup konsep sistem negara bangsa. Tujuan politik 

luar negeri umumnya berkisar pada perlindungan diri 
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sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan 

militer, dan kesejahteraan ekonomi. 

Kaum realis memandang sistem internasional 

sebagai sesuatu yang kompetitif, cenderung untuk 

berperang, dipengaruhi oleh high-level diplomacy, 

balance of power dan society of states. Dalam 

melaksanakan politik luar negerinya, kaum realis 

memiliki target tertentu yaitu diantaranya acquisition of 

power, state survival, kebesaran dan prestise negara dan 

kepentingan nasional. (Webber, 2013) 

Menurut Hans J. Morgenthau, tujuan politik luar 

negeri harus didefinisikan sebagai kepentingan nasional 

yang harus didukung oleh kekuatan yang cukup. 

(Dougherty, 1990) Politik luar negeri dapat diartikan 

sebagai tindakan pemerintah yang dibuat untuk 

memajukan kepentingan nasionalnya melalui batas-

batas negara. 

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan 

nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu 

apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan 

pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan 

kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui 

teknik-teknik paksaan maupun kerja sama. Kepentingan 

nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang 

politik luar negeri dan politik internasional yang realis. 

(Mas'oed, 1990) 

Menurut Joseph Nye ada tiga jenis power yang 

dipakai negara untuk melancarkan politik luar 

negerinya, yaitu hard-power (military power), economic 

power dan soft power. Perilaku politik luar negeri yang 

dilakukan oleh negara dengan ekonomi yang kuat 

cenderung melalui bujukan pendanaan dan cenderung 

paksaan. Instrumen yang digunakan adalah melalui 

pembiayaan terhadap sesuatu dan sanksi ekonomi 

kepada negara lain. Dan langkah yang diambil adalah 

melalui sumbangan, memberikan sesuatu dengan tujuan 

tertentu dan sanksi. (Nye, 2004) 
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Hasil akhir dari suatu politik luar negeri adalah 

terwujudnya kepentingan nasional. Namun untuk 

mencapai kepentingan nasional tersebut diperlukan 

suatu kekuatan (power). Kekuatan yang dimiliki Jepang 

untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya adalah 

kekuatan ekonomi. Selain tercatat sebagai salah satu 

negara maju dengan perekonomian terbesar di dunia, 

ekonomi Jepang pun menunjukan pertumbuhan yang 

positif di era Shinzo Abe. Ekonomi Jepang 

menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tujuh 

kuartal beruntun untuk menjadi yang terpanjang lebih 

dari satu dekade. Kebijakan ekonomi Abe sebagian 

besar turut besar andilnya untuk menjadikan 

pertumbuhan ekonomi Jepang menjadi yang terpanjang 

dalam 16 tahun. Seperti diketahui Abe berambisi 

menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia atau yang 

dikenal dengan sebutan 'Abenomics'. Penguatan ekspor 

dan tingginya permintaan global untuk produk-produk 

Jepang telah membantu pertumbuhan, ditambah sektor 

ketenagakerjaan yang baik ikut mendorong konsumsi 

domestik di masa depan. (Sindo News, 2017) Perubahan 

kebijakan kerjasama Jepang dan Afrika dari yang 

awalnya bersifat bantuan menjadi investasi merupakan 

salah satu politik luar negeri Jepang untuk dapat 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jepang yang 

didukung oleh kegiatan ekspor yang tinggi. Kekuatan 

ekonomi tersebut dapat membantu Jepang mencapai 

kepentingan nasionalnya. 

Jepang dalam hal ini merupakan salah satu negara 

yang memiliki kekuatan untuk dapat mencapai 

kepentingan politiknya. Jepang memiliki unsur-unsur 

kekuatan nasional yang dapat digunakan untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya seperti apa yang 

disyaratkan oleh teori realis. Meskipun pada nyatanya 

kekuatan yang dimiliki Jepang masih di dominasi 

kekuatan non-militer seperti kekuatan ekonomi, 

teknologi dan sumber daya manusia. Kekuatan ekonomi 
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Jepang meliputi tingkat industrialisasi dan produktivitas, 

produk nasional kotor, pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita.  

Seperti yang telah disebutkan diatas, pada 

akhirnya kekuatan nasional merupakan alat dan tujuan 

sekaligus, alat kekuatan Jepang tersebut pada akhirnya 

yang akan membuat Jepang mendapatkan tujuannya 

yang lain seperti sumber daya alam dan kepentingan-

kepentingan nasional lainnya. Dimana Jepang 

merupakan salah satu negara yang memiliki sumber 

daya alam yang sedikit dan tidak beragam. Hal tersebut 

bisa dicari Jepang di Afrika dimana sumber daya 

alamnya yang melimpah dan beragam. 

Dalam politik luar negerinya ini, Jepang juga 

tidak hanya berbicara mengenai kepentingan 

nasionalnya yang berupa pemenuhan terhadap ekonomi 

seperti mencari pasar untuk industri dan mencari 

pasokan sumber daya alam untuk keberlangsungan 

industrinya namun juga Jepang mencari dukungan 

terhadap negara-negara di Afrika yang terdiri dari 

banyak negara agar bisa duduk di anggota tetap Dewan 

Keamanan PBB. Dengan menjadi anggota tetap di kursi 

Dewan Keamanan PBB tentunya menjadi hal yang 

prestise dan meneguhkan kembali power dari suatu 

negara, mengingat pengaruh dari anggota tetap Dewan 

Keamanan PBB sangatlah besar dan bersifat final. 

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB pun berisi 

negara-negara yang memiliki power yaitu Amerika 

Serikat, Inggris, Cina, Prancis dan Rusia.  

3. Model Aktor Rasional (Rational Choice) 

Ada empat model pengambilan kebijakan politik 

luar negeri yaitu model aktor rasional, model birokratik, 

model pluralis dan model psikologis. Model 

pengambilan kebijakan politik luar negeri yang akan 

dipakai penulis adalah model aktor rasional (rational 

choice). Graham T. Allinson menyatakan model aktor 

rasional menyatakan bahwa tindakan politik luar negeri 
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dipilih oleh pemerintah atau negara untuk 

memaksimalkan kepentingan-kepentingan nasional. 

Model aktor rasional berasumsi bahwa dalam 

pembuatan politik luar negeri yang memiliki pilihan-

pilihan rasional, memiliki tujuan yang jelas, 

menentukan pilihan kebijakan berdasarkan keuntungan 

dan kerugian yang akan diterima. (lihat lampiran tabel 

1.1) 

 

Dari pemaparan untung rugi diatas dan 

mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, Jepang 

sebagai aktor rasional memilih untuk tetap bekerja sama 

dengan Afrika dan bahkan mengintensifkan pertemuan 

bilateral diantara keduanya dari yang awalnya 

pertemuan setiap lima tahun sekali namun menjadi tiga 

tahun sekali dan juga kerjasama yang dilakukan menjadi 

lebih banyak di berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan 

mengingat banyak keuntungan yang di dapat daripada 

kerugian apabila bekerja sama dengan negara Afrika. 

Jepang memutuskan hal tersebut guna menjaga 

kebutuhan energi dalam negerinya untuk industri karena 

Afrika merupakan benua dengan negara-negara dengan 

sumber daya alam yang kaya, khususnya energy dan 

mineral. Perusahaan-perusahaan Jepang pun 

mendapatkan pasar baru untuk hasil produksi 

industrinya.  

Selain keuntungan-keuntungan yang bersifat 

ekonomi tersebut, keuntungan yang bersifat politik pun 

mungkin akan didapatkan Jepang. Afrika merupakan 

benua yang terdiri dari banyak negara sehingga Jepang 

mengharapkan dukungan Jepang untuk dapat menjadi 

anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena Afrika 

menginginkan reformasi di tubuh Dewan Keamanan 

PBB. Jepang berbicara meminta dukungan dari 58 

negara yang hadir pada TICAD dan mendorong Afrika 

untuk mengirimkan negaranya menjadi Anggota Tetap 

Dewan Keamanan PBB karena Jepang menginginkan 
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reformasi di tubuh PBB. Meskipun pada kenyataannya 

apabila ingin menjadi anggota tetap Dewan Keamanan 

PBB tidak mudah karena pada dasarnya anggota tetap 

Dewan Keamanan PBB yang berjumlah lima negara 

merupakan negara-negara pemenang perang dunia II. 

Selama ini Jepang hanya menjadi anggota tidak tetap 

Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1958. (United 

Nation, n.d.) 

Keputusan Jepang tersebut tidak terlepas dari 

pengaruh luar yaitu China. Dimana Jepang dan China 

dikenal merupakan dua negara yang selalu bersaing di 

berbagai aspek, meskipun Jepang merupakan negara 

pertama di wilayah Asia Timur yang bekerja sama 

dengan Afrika, namun dengan hadirnya China di Afrika 

mulai tahun 2000 membuat Jepang lebih 

mengintensifkan kembali kerjasamanya dengan Afrika 

baik itu dari segi intensitas pertemuan, agenda yang 

dibahas, bidang-bidang kerjasama, jumlah bantuan dan 

investasi yang ditawarkan serta pertemuan yang intens 

antara Jepang dengan negara-negara Afrika. 

Tidak hanya Jepang yang mendapatkan 

keuntungan dari kerjasama tersebut, namun Afrika juga 

mendapatkan keuntungan yaitu diantaranya Afrika 

mendapatkan bantuan dana baik itu berupa sumbangan 

maupun investasi untuk mengembangkan Afrika. Lalu 

dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional 

tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru di 

Afrika dan tidak dipungkiri akan mendapat transfer 

teknologi dari Jepang. Afrika juga mempunyai pasar 

untuk menjual sumber daya alamnya.  

Dalam teori aktor rasional, yang diutamakan 

adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 

kerugian sehingga kerjasama antara Jepang dan Afrika 

dapat menguntungkan kedua belah pihak.   
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D. Hipotesa 

Setelah penulis mengaitkan fakta yang telah 

diungkapkan dan dikaitkan dengan data-data pendukung yang 

sedang terjadi, alasan yaitu: 

1. Jepang mempercepat pelaksanaan TICAD karena 

Jepang melakukan politik energinya di Afrika. 

2. Jepang mempercepat pelaksanaan TICAD karena 

Jepang merasa tersaingi dari China yang 

membuat forum serupa. 

3. Jepang mempercepat pelaksanaan TICAD karena 

Jepang mencari dukungan Afrika agar menjadi 

anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 

 

E. Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan secara umum dimaksudkan 

untuk mengkaji secara mendalam dan memperoleh alasan di 

balik tujuan Jepang melakukan kerjasama dengan Afrika 

melalui Tokyo International Conference On African 

Development (TICAD). 

 

F. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian disini ditujukan penulis untuk 

mempermudah penulis menganalisis permasalahan yang 

dirumuskan. Penulis memulai pencarian data pada rentang 

waktu tahun 2013-2017. TICAD telah mulai terlaksana sejak 

1993 dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun 

semenjak tahun 2013, TICAD dilaksanakan setiap tiga tahun 

sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil 

data pada tahun sebelum 2013 untuk memperkuat analisis dan 

memperoleh fakta-fakta yang terkait pada permsalahan 

tersebut. 

  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif, melalui eksplorasi terhadap data yang dikumpulkan 

dalam bentuk studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui 

pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumen antara lain 
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melalui sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal, 

majalah, surat kabar dan sumber data di internet yang terkait 

dengan pokok permasalahan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I  berisi tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, 

jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II berisi tentang politik luar negeri Jepang, 

kerjasama yang diikuti Jepang, sejarah hubungan Jepang-

Afrika, dan fase politik luar negeri Jepang di Afrika. 

BAB III berisi tentang sejarah TICAD, dimulai dari 

awal terbentuknya sampai dengan kebijakan-kebijakan yang 

telah dihasilkan dimulai dari TICAD 1993-TICAD 2016 dan 

perubahan TICAD. 

BAB IV berisi tentang bagaimana Jepang menjadikan 

TICAD sebagai instrument politik luar negerinya, 

kepentingan-kepentingan dibalik TICAD, dan bagaimana 

TICAD 2013 mulai berubah arah kebijakan dan tujuannya. 

BAB V berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari permasalahan secara keseluruhan 

berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya. 




