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BAB II 

POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DAN SEJARAH 

HUBUNGAN JEPANG-AFRIKA 
 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai 

politik luar negeri Jepang yang menyangkut prinsip dasar, 

kebijakan politik luar negeri Jepang di era Perdana Menteri 

Shinzo Abe, keaktifan Jepang di lingkungan internasional 

hingga tahapan politik luar negeri Jepang di Afrika pasca 

perang dunia II. 

 

A. Politik Luar Negeri Jepang 

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) 

Jadi, politik luar negeri merupakan suatu alat yang 

digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara sendiri 

berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, 

tergantung kebutuhan negara tersebut. Cara satu negara 

dengan negara lain untuk mewujudkan kepentingan 

nasionalnya juga berbeda. Dalam mencapai semua hal diatas 

diperlukan suatu kekuatan (power).  

Menurut Joseph Nye, ada tiga jenis power yang biasa 

digunakan untuk mencapai tujuan diatas, yakni hard-power, 

soft-power, dan economic-power. Hard-power cenderung 
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menggunakan kekuatan militer, soft-power cenderung 

menggunakan ideologi atau budayanya yang kuat sedangkan 

economic-power cenderung menggunakan kekuatan 

ekonominya berupa bantuan dana atau sumbangan 

pembangunan dari negara satu ke negara lainnya. (Nye, 2004) 

 Seperti halnya negara lain, Jepang pun memiliki 

kepentingan nasionalnya yang diwujudkan melalui politik luar 

negeri. Power yang dimiliki Jepang untuk dapat mencapai hal 

tersebut adalah economic-power. Dengan kekuatan 

ekonominya yang sudah terbukti merupakan salah satu negara 

maju yang disokong oleh ekonomi raksasa dunia, Jepang 

memiliki kekuatan di dunia internasional. Menempati posisi 

ketiga sebagai negara terbesar dari segi ekonomi dan dikenal 

sebagai negara penyumbang terbesar melalui Official 

Development Assistance (ODA) yang terkenal di mata 

internasional maka tidak heran Jepang menggunakan ekonomi 

sebagai kekuatan utamanya. 

 Praktik politik luar negeri Jepang ini dimulai dari era 

Restorasi Meiji dimana pada saat itu Jepang memulai politik 

luar negerinya dengan cara mulai membuka pintu 

berhubungan dengan bangsa Barat. Pada awalnya Jepang 

menganut sistem politik tertutup dimana Jepang tidak 

berhubungan dengan bangsa lain. Namun pada saat terjadi 

pergantian kekuasaan ke Restorasi Meiji, Jepang mulai 

melakukan industrialisasi dan mulai membuka pintu untuk 

melakukan hubungan dengan bangsa Barat. 

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, suatu 

negara pastilah memiliki prinsip dasar atau pedoman umum 

yang dijadikan patokan dalam merumuskan setiap kebijakan 

politik luar negeri. Prinsip dasar politik luar negeri antara 

negara yang satu dengan negara yang lain tentulah berbeda 

karena kepentingan nasional dan cara setiap negara untuk 

mewujudkan hal tersebut tentu berbeda pula. Demikian halnya 

dengan Jepang yang juga memiliki pedoman dasar dalam 

politik luar negerinya, pedoman dasar inilah yang dijadikan 

dasar dan tujuan oleh negara tersebut. Pedoman ini yang 

nantinya akan dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan 
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dan pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. 

Prinsip dasar politik luar negeri Jepang yang dikutip dari 

Ministery Of Foreign Affairs (MOFA)  antara lain: 

1. Menguatkan posisi Jepang di mata dunia 

internasional khususnya untuk perekonomian 

yang stabil serta bersama masyarakat 

internasional menjaga perdamaian dan keamanan 

dunia sesuai dengan Konstitusi Jepang. 

Jepang merupakan salah satu negara yang 

minim akan sumber daya alam namun di satu sisi 

industrialisasinya maju sehingga Jepang 

membutuhkan bahan baku agar industrinya tetap 

berjalan. Di tengah tatanan global saat ini dimana 

negara saling interdependensi satu sama lain, 

Jepang memanfaatkan hal tersebut dengan baik 

dimana Jepang melakukan kerjasama-kerjasama 

dengan negara lain agar perekonomiannya dapat 

stabil. Disamping itu Jepang juga secara aktif 

masih menjalankan sifat anti-pasifisnya sesuai 

dengan Konstitusi Jepang yang dibuat pasca 

kekalahan Jepang di Perang Dunia II di era 

Perdana Menteri Yoshida Shigeru.  

2. Melakukan kerjasama di bidang politik dan 

ekonomi untuk menghindari konflik. 

Jepang menyadari bahwa ekonomi dan 

politik merupakan dua hal yang saling berkaitan 

satu sama lain, dimana biasanya konflik politik 

terjadi karena urusan ekonomi maupun 

sebaliknya. Konflik-konflik yang terjadi telah 

menjadi perhatian tersendiri bagi Jepang karena 

konflik dinilai hanya akan menimbulkan masalah-

masalah lain disamping masalah pokok, misalnya 

pengungsi yang akan muncul karena adanya suatu 

konflik.  

3. Jepang harus berperan aktif dan perdamaian dan 

keamanan internasional dan menjadikan ekonomi 

sebagai kekuatannya. 
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Jepang menyadari ketika ingin terlibat aktif 

dalam perdamaian dan keamanan internasional 

maka Jepang harus memiliki suatu kekuatan atau 

kekuasaan agar bisa dipandang oleh negara lain 

atau khususnya oleh dunia internasional dan 

menjadikan kekuatan tersebut sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

4. Diplomasi sebagai cara untuk mewujudkan tujuan 

politik luar negeri. 

Jepang selalu menekankan perdamaian dan 

keamanan yang juga tertuang dalam Konstitusi 

nya. Namun tidak hanya itu, namun Jepang juga 

terus berupaya untuk melakukan hubungan 

dengan negara lain lewat diplomasi dan 

kerjasama. (MOFA, 2018) 

Adapun disamping panduan dasar tersebut adapula 

tujuan yang ingin dicapai Jepang dari politik luar negerinya 

tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Jepang antara lain: 

1. Mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan 

di dunia khusunya di kawasan Asia. 

Jepang sadar bahwa di kawasan Asia 

beberapa kali terjadi konflik, contohnya konflik 

Semenanjung Korea, konflik Indocina, dll. Dalam 

hal ini Jepang berupaya untuk membantu 

penyelesaian konflik tersebut agar terciptanya 

perdamaian dan stabilitas kawasan. Jepang juga 

berupaya untuk memberikan bantuan dana dan 

bantuan kemanusiaan untuk korban konflik. 

2. Jepang berupaya untuk memimpin perekonomian 

dunia dengan ekonomi yang stabil. 

Jepang terus berupaya untuk mengarahkan 

ekonominya ke pengelolaan yang sedemikian 

rupa sehingga bisa terus berkontribusi positif bagi 

perkembangan perekonomian dunia. Hal-hal yang 

dilakukan Jepang untuk mewujudkan hal tersebut 

antara lain perluasan permintaan domestik namun 

tetap menjaga keseimbangan eksternal, terus 
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membuka pasar agar distribusi bisa lebih tinggi 

dan perubahan sktruktural ekonomi Jepang 

karena struktur inilah yang nantinya akan 

mengatur birokrasi perekonomian Jepang. Selain 

itu Jepang juga harus terus bekerja sama dengan 

negara-negara pemain ekonomi dunia seperti 

Amerika dan negara-negara di Eropa. Jepang juga 

terus mempromosikan sistem perdagangan yang 

bebas terbuka dan menentang proteksionisme.  

3. Bersama International Energy Agency (IEA), 

Jepang berusaha memecahkan masalah energi 

dunia. 

Energi merupakan salah satu isu penting di 

dunia internasional, dengan semakin 

berkembangnya industrialisasi dan semakin 

berkurangnya jumlah energi di bumi maka hal ini 

menjadi masalah yang serius. Banyak konflik 

yang terjadi akibat energi tersebut. Upaya yang 

dilakukan Jepang antara lain terus melakukan 

penelitian dan pengembangan terhadap masalah 

energi dalam jangka waktu panjang disamping 

berupaya menggunakan energi alternative selain 

minyak bumi. Jepang juga mendukung 

penggunaan energi nuklir untuk digunakan secara 

damai agar mencegah terjadinya proliferasi 

nuklir.  

4. Bekerja sama dengan negara-negara berkembang. 

Jepang berupaya untuk meningkatkan 

bantuan pembangunan, melakukan kerjasama di 

bidang ekonomi dengan negara berkembang 

dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian 

negara berkembang. Jepang juga berupaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

negara-negara berkembang tersebut. (MOFA, 

2017) 

Meskipun telah disebutkan dengan jelas focus utama 

politik luar negeri Jepang, namun tentu setiap pemimpin 
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memiliki fokusnya masing-masing. Begitu pula dengan 

Perdana Menteri Shinzo Abe. Shinzo Abe memiliki beberapa 

focus dalam politik luar negerinya, yakni sebagai berikut: 

1. Bersama meningkatkan nilai-nilai universal 

seperti demokrasi dan HAM. 

2. Bekerja sama untuk menjamin kebijakan laut 

bebas dan tidak dengan ancaman militer dan 

menjaga objek vital. 

3. Menjaga kemitraan ekonomi dengan 

meningkatkan kerja sama di bidang investasi dan 

revitalisasi perekonomian. 

4. Kebudayaan yang bervariasi. 

5. Menghidupkan kembali pertukaran anak muda. 

(Republika, 2018) 

Selain prinsip-prinsip umum diatas, Shinzo Abe juga 

lebih memfokuskan Jepang pada perekonomian. Prinsip-

prinsip Abenomics tersebut antara lain: 

1. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan 

produktivitas disini mencakup sistem informasi 

dan kualitas sumber daya manusia. 

Mengubah produktivitas dan gaya kerja dengan 

memanfaatkan inovasi teknologi yang terus 

berkembang. Selain itu kualitas sumber daya manusia 

khususnya generasi penerus juga sangat diperhatikan. 

2. Reformasi sistem regulasi 

Dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo 

Abe, Jepang melakukan reformasi di berbagai bidang 

pemerintahan sehingga semakin mustahil untuk 

disalahgunakan. Karena sistem regulasi merupakan 

salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan 

dan membuat, menjalankan dan mengawal kebijakan-

kebijakannya. 

3. Membangun peluang-peluang internasional 

Perdagangan yang bebas dan terbuka di pasar 

internasional merupakan salah satu kekuatan 

perekonomian Jepang. Jepang akan memenuhi 

perluasan kebutuhan infrastruktur global dengan 
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infrastruktur berkualitas. Jepang akan berkontribusi 

tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, tetapi 

juga untuk pembangunan ekonomi negara-negara mitra, 

membangun hubungan yang saling menguntungkan. 

4. Memperbaiki iklim bisnis untuk menjalankan 

Foreign Direct Invesment (FDI). (Japan Gov, 

2018) 

Terus melakukan pertumbuhan ekonomi dan 

rencana keberlanjutan dengan investor adalah cara 

Jepang untuk terus membangun lingkungan bisnis yang 

ramah bagi para investor. 

Abenomics terbukti berhasil menjadi salah satu 

kebijakan politik luar negeri Jepang melalui kekuatan ekonomi 

di era Perdana Menteri Shinzo Abe yang banyak memberikan 

keuntungan bagi Jepang, diantaranya: 

1. Perjanjian perdagangan bebas terus meningkat 

 

 
Gambar 2. 1  

Perjanjian Perdagangan Bebas Jepang Tahun 2018 

Sumber: Ministry of Foreign Affairs “Japan’s EPA 

initiatives” Ministry of Economy, Trade and Industry. 
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2. Investasi di bidang proyek infrastruktur terus 

meningkat karena pemerintah mendukung para 

investor. 

 

 

 
Gambar 2. 2 

Target Pembangunan Infrastruktur Jepang Tahun 2020 

Sumber: Cabinet Office “30th meeting of the Management 

Council for Infrastructure Strategy”. 

 

Akibat dari diterapkannya Abenomics tersebut, Jepang 

berhasil menaikkan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 

551 JPY yang merupakan angka tertinggi, naiknya jumlah 

pegawai (khususnya wanita) menjadi 28,6 mn, menaikkan laba 

perusahaan sebesar 75,0 JPY yang merupakan angka tertinggi, 

mengurangi angka pengangguran menjadi 2,4% yang 

merupakan angka terendah selama 24 tahun terakhir, investasi 

di sektor privat menjadi 83,6 JPY dan penghasilan yang 

bersumber dari pajak sebesar 57,7 JPY. (Abenomics, n.d.) 

 

B. Keaktifan Jepang Di Dunia Internasional  

Memiliki kekuatan ekonomi tidak cukup bagi Jepang 

untuk menyebarkan pengaruhnya, dibutuhkan tempat baik 
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berupa organisasi internasional maupun forum kerjasama 

internasional yang dijadikan tempat untuk melangsungkan 

tujuan politik luar negerinya. 

Sampai saat ini Jepang dikenal sebagai negara yang 

aktif dalam mengikuti organisasi internasional maupun forum 

kerjasama internasional. Keaktifan tersebut baik dengan 

kerjasama antara negara dengan negara maupun keaktifan 

Jepang di organisasi internasional. Jepang aktif bergabung 

dalam organisasi internasional yang focus pada bidang-bidang 

beikut, diantaranya: 

1. Perdamaian dan stabilitas keamanan 

internasional. 

Yang meliputi kejahatan, kejahatan dunia 

maya, senjata dan non-proliferasi nuklir, hak asasi 

manusia dan pencari suaka, hukum dan perjanjian 

internasional, PBB, kebijakan keamanan Jepang, 

maritime, serta feminisme dan kesetaraan gender. 

Diwujudkan melalui International Criminal 

Court (ICC), United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC), Japan's International Counter-

Terrorism Cooperation, Global Conference on 

Cyberspace.World Assembly for Women (WAW!), 

UN Women, Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW), WINDS Initiative, National Action 

Plan on Women, Peace and Security, Preventing 

Sexual Violence Initiative (PSVI) (MOFA, 2018). 

2. Isu-isu global dan Official Development 

Assistance (ODA).  

Yang meliputi perubahan iklim, 

penanggulangan bencana alam, lingkungan, 

kesehatan dan tenaga medis, keamanan manusia, 

Sustainable Development Agenda (SDG) 2030, 

Official Development Assistance (ODA), luar 

angkasa, serta sains dan teknologi. Yang 

diwujudkan melalui COP21 and Paris 

Agreement. (MOFA, 2018) 
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3. Diplomasi ekonomi. 

Yang meliputi agrikultur, perikanan, 

kehutanan, energi, pemerintahan, hak kekayaan 

intelektual dan ekonomi Jepang. Yang 

diwujudkan melalui. 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). (MOFA, 2018) 

4. Diplomasi publik 

Yang meliputi hubungan antar manusia 

melewati batas negara, pertukaran kebudayaan, 

pertukaran manusia, bekerja sama dengan 

organisasi internasional, bantuan hibah dan 

kerjasama local. Yang diwujudkan melalui J8 

summit, Study in Japan, JET Programme, 

JENESYS Programme, dll. (MOFA, 2018) 

5. Lain-lain. 

Yang meliputi perbatasan Jepang, isu-isu 

yang berdasarkan sejarah, orientasi Jepang 

sebagai negara yang cinta damai, perbaikan dari 

gemba bumi yang pernah melanda Jepang, 

penganugerahan kepada warga negara asing, misi 

luar negeri Jepang. (MOFA, 2018)  

Keaktifan Jepang di dunia internasional juga dapat 

dibuktikan dengan banyaknya hubungan atau kerjasama antara 

Jepang baik dengan negara, kawasan maupun organisasi 

internasional. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan bergabung dan aktifnya 

Jepang di Asia Cooperation Dialogue (ACD), Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC), Japan-ASEAN Relations, 

ASEAN Regional Forum (ARF), The Asia-Europe Meeting 

(ASEM), The Economic and Social Commission for Asia and 
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the Pacific (ESCAP), Japan-SAARC Relations, Japan-EU 

Relations, The Asia-Europe Meeting (ASEM), Organization 

for Security and Cooperation in Europe (OSCE), North 

Atlantic Treaty Organization (NATO), African Union (AU), 

TICAD, Japan and the Pacific Islands Forum Relations. 

 

 
Gambar 2. 3  

Peta Kerjasama Jepang 

Sumber: Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) Japan. 

 

C. Hubungan Bilateral Jepang-Afrika 

Selain aktif di organisasi internasional dan forum 

kerjasama internasional, Jepang juga aktif menjalin hubungan 

dan kerjasama bilateral dengan beberapa negara di benua 

Afrika diantaranya Algeria, Angola, Benin, Botswana, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central 

African Republic, Chad, Comoros, Republic of Congo, 

Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, 

Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 

Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, 

Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, 

Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 

Somalia, Republic of South Africa, South Sudan, Sudan, 

Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia dan 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/algeria/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/benin/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/botswana/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/burkina_f/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/burundi/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/cape_v/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/central_a/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/central_a/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/chad/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/comoros/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/congo/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/dr-congo/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/cote_d/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/djibouti/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/egypt/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/eq_guinea/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/gabonese/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/gambia/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/guinea/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/guinea_b/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/kenya/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/lesotho/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/liberia/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/libya/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/madagascar/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/malawi/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/mali/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/mauritania/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/mauritius/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/morocco/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/mozambique/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/namibia/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/niger/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/nigeria/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/rwanda/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/stp/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/senegal/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/seychelles/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/s_leone/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/somali/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/s_africa/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/s_sudan/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/sudan/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/swaziland/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/tanzania/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/togo/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/tunisia/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/africa/zambia/index.html


25 

 

 

Zimbabwe. (MOFA, 2018)
 
Kerjasama bilateral tersebut dapat 

berupa pengakuan negara tersebut oleh Jepang, pertukaran 

duta besar dan konsuler maupun kerjasama-kerjasama lain di 

bidang ekonomi, pendidikan, dll. 

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 ideologi 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, Ali Sastroamidjojo 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 

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. (Sejarah Konferensi Asia 

Afrika, 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. 

Namun setelah selesainya KAA pertama tahun 1955, 

tidak ada kerjasama antara Jepang dan Afrika. Kerjasama 

antara Jepang dan Afrika baru dimulai pada tahun 1993 

melalui Tokyo International Cooperation For African 

Development (TICAD) yang di inisiasi oleh Jepang. Jepang 

merupakan negara pertama yang menginisiasi melakukan 

kerjasama dengan Afrika pada 1993. Pasca perang dingin, 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/zimbabwe/index.html
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minat negara maju untuk memberikan bantuan kepada Afrika 

mulai hilang, pada saat itu lah Jepang memandang Afrika 

merupakan kawasan yang penting. Selama lebih dari 20 tahun 

sejak TICAD I pada tahun 1993, forum ini memiliki rekam 

jejak untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Afrika 

terutama melalui bantuan hibah dan bantuan teknis. (MOFA, 

2018) 

 

D. Sejarah Kebijakan Luar Negeri Jepang ke Afrika 

Sejarah perkembangan kebijakan politik luar negeri 

Jepang di Afrika dimulai pada tahun 1954, saat itu Jepang 

memiliki kebijakan ekonomi untuk mulai memberikan bantuan 

kepada negara-negara di kawasan Asia, namun pada saat itu 

Jepang belum melakukan kerjasama dengan Afrika. 

Lalu berlanjut pada tahun 1973 dimana terjadi 

kelangkaan minyak bumi yang menyebabkan Jepang selaku 

negara industri harus melakukan ekspansi untuk 

mengamankan perekonomian, pada saat inilah Jepang mulai 

melirik Afrika sebagai kawasan yang potensial untuk 

mengamankan sumber daya alamnya. 

Pada tahun 1981 Jepang mulai secara serius 

menerapkan kebijakan ODA di Afrika dengan cara terus 

meningkatkan sumbangan untuk Afrika. 

Pada tahun 1989 Jepang menjadi negara top-donor 

untuk negara-negara di dunia karena pada saat ini 

perekonomian Jepang pun sedang berada pada puncaknya. 

Lalu pada tahun 1993 Jepang membuat forum kerjasama 

dengan Afrika yang dinamakan TICAD. 

Pada tahun 2001, Amerika Serikat menggantikan posisi 

Jepang sebagai negara top-donor karena pada masa ini 

kebijakan Jepang berganti, Jepang memotong anggaran ODA 

dan mengalihkannya pada sektor lain. Pada era ini juga Jepang 

semakin mengembangkan kerjasamanya. (lihat lampiran table 

2.1) 

  




