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BAB III 

SEJARAH TICAD DAN KEBIJAKAN-

KEBIJAKANNYA 
 

Pasca berakhirnya perang dingin, Afrika merupakan 

benua yang termarginalkan oleh dunia. Untuk memfokuskan 

kembali perhatian internasional pada urgensi pentingnya 

masalah pembangunan di Afrika, Jepang mengambil tindakan 

untuk menginisiasi forum kerjasama antara Afrika dan Jepang 

yang disebut Tokyo Internastional Conference On African 

Development (TICAD). TICAD merupakan perwujudan 

politik luar negeri Jepang di Afrika. 

Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari sejarah 

terbentuknya TICAD, perjalanan TICAD dari mulai TICAD I 

pada tahun 1993 sampai dengan TICAD VI pada 2016, 

dimana dari tahun ke tahun TICAD terus mengalami 

perubahan baik dari tujuan utama, sektor prioritas, dan bahkan 

partisipan yang semakin beragam. 

 

A. Sejarah TICAD 

Tokyo Internastional Conference On African 

Development (TICAD) pertama kali dilaksanakan pada tahun 

1993 di Tokyo, Jepang. Tujuan awal dilaksanakannya TICAD 

adalah untuk mempromosikan pembangunan, perdamaian dan 

keamanan Afrika, melalui penguatan hubungan dalam kerja 

sama dan kemitraan multilateral, terutama dengan negara 

tersebut. Melalui TICAD, Jepang ingin melakukan reformasi 

politik dan ekonomi di Afrika. TICAD juga bertujuan untuk 

memfokuskan kembali perhatian internasional pada kebutuhan 

pembangunan Afrika. TICAD juga berfungsi sebagai forum 

komunikasi 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, pembangunan 

berkelanjutan, keamanan manusia, perdamaian dan stabilitas 

dan pemerintah. (United Nation, n.d.) 
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Dengan mengangkat tema "Tokyo Declaration on 

African Development", sebuah pedoman untuk pembangunan 

Afrika, yang menekankan pentingnya swadaya kepemilikan 

Afrika serta perlunya dukungan internasional untuk Afrika.  

Jepang menyatakan sikap positifnya mendukung 

pembangunan Afrika, dan pada saat yang sama meminta 

Afrika untuk melanjutkan dengan swadaya, reformasi dan 

pemerintahan yang baik. 

TICAD I diadakan atas kerjasama antara pemerintah 

Jepang, United Nations (UN) dan Global Coalition for Africa 

(GCA). 

Dari awal dibentuk, TICAD telah berlangsung sebanyak 

enam kali yakni: 

1. 5-6 Oktober 1993 di Tokyo, Jepang. 

2. 19-20 Oktober 1998 di Tokyo, Jepang. 

3. 29 September-1 Oktober 2003 di Tokyo, Jepang. 

4. 28-30 Mei 2008 di Yokohama, Jepang. 

5. 1-3 Juni 2013 di Yokohama, Jepang. 

6. 27-28 Agustus 2016 di Kenya, Afrika. 

Setelah sukses dilaksanakan sebanyak enam kali dari 

awal didirikan, TICAD selanjutnya yaitu TICAD VII akan 

dilaksanakan pada tahun 2019 di Yokohama, Jepang. 

Dari awal didirikan hingga sekarang TICAD telah 

mengalami beberapa proses, yaitu: 

1. Pioneer Forum 

Sejak awal dibentuk pada tahun 1993, TICAD 

telah berkontribusi untuk mengaktifkan dialog tentang 

pembangunan sosial dan ekonomi di Afrika dengan 

menetapkan agenda pembangunan daerah dan 

memobilisasi sumber daya publik dan swasta untuk 

pengembangannya. 

2. Open and Inclusive Forum 

TICAD adalah forum miltilateral yang mencakup 

Jepang dan negara-negara Afrika serta organisasi 

internasional, negara mitra pembangunan, perusahaan 

swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat 

dalam pembangunan Afrika. 
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3. Ownership and Partnership 

TICAD telah mempromosikan pentingnya 

mendukung kepemilikan Afrika dan mempromosikan 

kemitraan internasional untuk pembangunan dengan 

Afrika. Ini memberikan kesempatan lebih luas untuk 

mendengar dan bertindak langsung bersama Afrika. 

4. Steady Fulfillment of Promises 

Pada tahap ini telah dibuat ikrar yang dibuat pada 

pertemuan tingkat puncak yang kemudian dimonitor 

oleh pertemuan tingkat menteri. (JICA, 2018) 

 

B. TICAD 1993-2016 

1. TICAD I 

TICAD I yang dilaksanakan pada 5-6 Oktober 

1993 di Tokyo. Di bawah pemerintahan Perdana 

Menteri Morihiro Hosokawa, TICAD I yang memiliki 

tujuan utama menginisiasi pembangunan Afrika pasca 

perang dunia II dilaksanakan. TICAD I dihadiri oleh 

1.000 orang partisipan yang terdiri dari 48 orang 

perwakilan dari negara Afrika, 12 negara donor, 

European Community, 8 organisasi internasional, 18 

negara selaku pengamat, 10 organisasi internasional 

selaku pengamat, dan 5 organisasi internasional yang 

berasal dari Jepang selaku pengamat. TICAD I 

terlaksana akibat kerjasama antara pemerintah Jepang, 

the United Nation, Global Coalision for Africa (GCA). 

Tema untuk TICAD I adalah "Tokyo Declaration on 

African Development”. Fokus utama pada TICAD I 

yaitu:  

1) reformasi politik dan ekonomi di Afrika,  

2) meningkatkan pembangunan di sektor 

swasta,  

3) kerjasama dan integrasi regional, dan  

4) menerapkan suksesnya pengalaman 

pembangunan di Asia ke Afrika. (MOFA, 

2018) 
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2. TICAD II 

TICAD II dilaksanakan pada 19-20 Oktober 1998 

di Tokyo, Jepang. Di bawah pemerintahan Perdana 

Menteri Keizo Obuchi, TICAD II memiliki tujuan untuk 

perjanjian kerjasama dan kepemilikan sebagai prinsip 

dasar TICAD dan pembanguan sosial serta pengentasan 

kemiskinan sebagai prioritas utama. Dihadiri oleh 80 

negara (termasuk 51 negara Afrika), 40 organisasi 

internasional, dan 22 LSM. Tema dari TICAD II adalah 

"African Development Towards the 21st Century: the 

Tokyo Agenda for Action" yang dirancang sebagai 

panduan untuk pelaksanaan kebijakan konkret oleh 

negara-negara Afrika dan mitranya menuju 

pembangunan Afrika di abad 21. TICAD II terlaksana 

akibat kerjasama antara pemerintah Jepang, the United 

Nation, Global Coalision for Africa (GCA).  

Ada beberapa bidang yang menjadi prioritas pada 

TICAD II ini yaitu bidang: 

1) pembangunan sosial; pendidikan, 

kesehatan, populasi, tindakan untuk 

membantu orang  miskin 

2) pembangunan ekonomi; pengembangan 

sektor swasta, pengembangan industri, 

pengembangan pertanian, utang luar 

negeri, dan  

3) dasar untuk pembangunan: pemerintahan 

yang baik, pencegahan konflik dan 

pembangunan pasca konflik. (MOFA, 

2018) 

3. TICAD III 

TICAD III dilaksanakan pada 29 September-1 

Oktober 2003 di Tokyo, Jepang. Dibawah pemerintahan 

Perdana Menteri Junichiro Koizumi, TICAD III yang 

bertujuan untuk mendukung NEPAD dan pembangunan 

Afrika serta human security sebagai pembangun 

perdamaian. Dihadiri oleh 1.000 orang partisipan yang 

berasal dari  50 negara Afrika, 39  negara Asia dan 
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negara donor, 47 organisasi. TICAD III dapat 

terselenggara akibat kerjasama dari pemerintah Jepang, 

the United Nation (UN), United Nation Development 

Programme (UNDP), Global Coalision for Africa 

(GAC) dan the World Bank.  

TICAD III fokus pada agenda: 

1) pengentasan kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi 

2) enam fokus utama yaitu; perdamaian, 

pembangunan, pengembangan sumber daya 

manusia, infrastruktur, agrikultur dan 

sektor privat 

3) mengembangankan kerjasama Asia-Afrika 

maupun internasional-Afrika, dan 

4) membuka dialog dengan civil society.  

Selain itu, TICAD III juga menghasilkan dua 

dokumen, yakni: 

1) “The TICAD 10th Anniversary 

Declaration” yang memuat tentang proses 

TICAD dari awal dan juga berisi tentang 

arah tujuan TICAD ke depannya dan 

dukungannya terhadap NEPAD 

2) “The TICAD III Chair’s Summary” yang 

memuat tentang prioritas-prioritas untuk 

pembangunan Afrika di dunia 

internasional. 

Isu human security juga menjadi fokus baru 

dalam TICAD. TICAD III telah memperlihatkan 

hasilnya selama ini, yakni diantaranya TICAD 

merupakan international platform terbesar untuk 

pembangunan Afrika, berhasil melibatkan aktif negara-

negara di Asia dalam pembangunan kerjasama dengan 

Afrika yang secara tidak langsung mempromosikan 

South-south Cooperation dan TICAD dianggap telah 

berhasil memfasilitasi dialog kebijakan tingkat tinggi 

dan membangun solidaritas antara Afrika dan 

partnernya. (MOFA, 2018) 



32 

 

 

4. TICAD IV 

TICAD IV dilaksanakan pada 28-30 Mei di 

Yokohama, Jepang. Di bawah pemerintahan Perdana 

Menteri Yasuo Fukuda, TICAD IV bertujuan untuk 

menggandakan Official Development Assistance (ODA) 

kepada Afrika, peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sebagai prioritas utama dan mealakukan mekanisme 

monitoring terhadap proses TICAD. TICAD IV dihadiri 

oleh 3,000 partisipasn yang berasal dari 51 negara 

Afrika, 34 partner pengembang dan negara Asia, 74 

organisasi internasional maupun internasional regional, 

institusi akademik. TICAD IV terlaksana akibat 

kerjasama dari pemerintah Jepang, the United Nation 

(UN), The United Nation Development Programme 

(UNDP), Global Coalision for Africa (GAC), the World 

Bank.   

TICAD IV fokus pada: 

1) pembangunan infrastruktur untuk 

menghubungkan negara-negara di Afrika 

2) agrikultur 

3) mempromosikan perdagangan 

4) pembangunan komunitas yang dimulai di 

12 negara Afrika 

5) pendidikan dengan membangun 1000 

sekolah dasar dengan total 5.500 ruang 

kelas, memberikan pelatihan kepada 1.000 

guru, melakukan reformasi managemen 

pengelolaan pendidikan di 1.000 sekolah 

6) kesehatan dengan memberikan pelatihan 

kepada 1.000 tenaga medis, memberikan 

perhatian khusus ada kesehatan bayi dan 

anak dan berdampak pada selamatnya 

4.000 nyawa bayi dan melakukan reformasi 

di kesehatan reproduksi, dan 

7) ketersediaan air bersih dengan membangun 

dan mengembangkan fasilitas air siap 

minum yang bersih untuk 6,5 juta orang, 
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melakukan penelitian dan pencarian 

sumber sair bersih. (MOFA, 2018) 

5. TICAD V 

TICAD V dilaksana  pada 1-3 Juni 2013 di 

Yokohama, Jepang. Dibawah pemerintahan Perdana 

Menteri Shinzo Abe, TICAD V memiliki tujuan 

menjadikan Afrika sebagai rekan bisnis yang sejajar 

bagi Jepang dan dunia serta mengundang AUC sebagai 

penyelenggara TICAD yang baru. Dihadiri oleh 4.500 

partisipan yang berasal dari 51 negara Afrika, 31 negara 

pengembang dan negara Asia, 72 organisasi 

internasional maupun organisasi regional, institusi 

akademik. TICAD V terselenggara akibat kerjasama 

antara pemerintah Jepang, the United Nation, the 

African Union Commission (AUC), the World Bank, the 

United Nations Development Programme (UNDP). 

TICAD V mengangkat tema “Hand in Hand with a 

More Dynamic Africa”.  

Tiga fokus utama dalam TICAD V yaitu: 

1) ekonomi yang kuat dan berkelanjutan 

2) masyarakat yang berdaya, dan 

3) perdamaian dan stabilitas keamanan. 

(MOFA, 2018) 

TICAD V merupakan TICAD pertama dibawah 

pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, dalam 

pidatonya Shinzo Abe menyebutkan akan meningkatkan 

pertumbuhan Afrika melalui perdagangan dan investasi 

lewat sektor privat. Selain itu Shinzo Abe juga akan 

berkontribusi terhadap pembangunan Afrika dengan 

cara memberikan bantuan sejumlah USD 32 billion dan 

USD 14 biliion untuk ODA. 

TICAD V juga menghasilkan dua dokumen yaitu 

“Yokohama Declaration 2013” dan “Yokohama Action 

Plan 2013-2017” yang berisi:  

1) mempromosikan pembangunan Afrika 

melalui sektor privat 

2) mempercepat pembangunan infrastruktur,  
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3) memberdayakan pertanian sebagai aktor 

penting dalam perekonomian,  

4) mempromosikan pertumbuhan yang 

berkelanjutan,  

5) menciptakan lingkungan yang menunjang 

untuk pertumbuhan,  

6) mendukung perdamaian, stabilitas 

kawasan, dan reformasi pemerintahan. 

6. TICAD VI 

TICAD VI dilaksanakan pada 27-28 Agustus 

2016 di Kenya, Afrika. Di bawah pemerintahan Perdana 

Menteri Shinzo Abe, TICAD VI terlaksana. TICAD VI 

dihadiri oleh 32 kepala negara dan pemerintahan yang 

berasal dari Afrika, 300 eksekutif bisnis papan atas, 

1.700 perwakilan bisnis dari Jepang. TICAD VI 

mengangkat tema “Advancing Africa’s sustainable 

Development agenda: TICAD Partnership for Shared 

Prosperity”.  

Ada tiga fokus utama dalam TICAD VI ini yaitu: 

1) mempromosikan transformasi ekonomi 

yang terstruktur melalui industrialisasi 

2) mempromosikan sistem kesehatan untuk 

kehidupan yang lebih baik, dan 

3) mempromosikan kestabilan sosial. 

TICAD VI juga menghasilkan beberapa dokumen 

yaitu: 

1) The Nairobi Declaration, berisi tentang 

deklarasi komitmen negara-negara Afrika 

untuk membantu menangani masalah-

masalah yang menjadi fokus utama. 

2) The Nairobi Implementation Plan, berisi 

tentang strategi TICAD untuk tiga tahun ke 

depan.  

3) The TICAD VI Business Declaration, berisi 

tentang deklarasi bisnis dimana sektor 

swasta.  
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4) “A call to Action”, berisi tentang program 

di bidang kesehatan, lingkungan dan 

kesejahteraan sosial.  

Poin-poin tersebut baik fokus utama dalam 

TICAD VI maupun yang dihasilkan selaras dengan 

agenda 2063 dan program pengembangan berkelanjutan 

bagi Afrika. (TICAD 6, 2018) 

 

C. TICAD Ministerial Meeting 

Pasca diselenggarakannya TICAD IV, dibuat suatu 

mekanisme kebijakan baru untuk memonitoring TICAD. Pada 

tahun 2014, untuk pertama kalinya diadakan TICAD 

Ministerial Meeting yang dilaksanakan di Yaounde, Republik 

Kamerun. Pertemuan tingkat menteri yang pertama ini 

dilaksanakan satu tahun setelah pelaksanaan TICAD V.  

Pertemuan tingkat menteri yang pertama ini terlaksana atas 

kerja sama antara Office ot the Special Adviser on Africa 

(OSAA), pemerintah Jepang, African Union Commission 

(AUC), United Nations Development Programme (UNDP) dan 

The World Bank. Pertemuan ini dihadiri oleh 52 orang 

perwakilan dari negara-negara di Afrika, negara-negara donor, 

negara-negara Asia, organisasi internasional, organisasi 

regional dan LSM dengan total 800 peserta. Ini merupakan 

pertemuan tingkat menteri pertama sejak TICAD V. (MOFA, 

2018) Pertemuan tersebut mengesahkan matriks implementasi 

dari Yokohama Action Plan 2013-2017. Matriks tersebut 

berisi 617 inisiatif pengembangan konkret dari lembaga Afrika 

dan mitra pembangunan yang terdiri dari 57 negara dan 

organisasi. Terutama memfokuskan penggabungan 

perdamaian, stabilitas, demokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. (United Nation, 2018) 

Kemudian pada tahun 2017, TICAD Ministerial 

Meeting kembali diadakan di Mozambik, Afrika. Pertemuan 

tingkat menteri ini dilaksanakan setelah satu tahun 

pelaksanaan TICAD VI. (MOFA, 2018) 

 



36 

 

 

D. Perbedaan TICAD 2013 

Ada beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaan 

TICAD 2016 di Nairobi, Kenya lalu. TICAD yang merupakan 

forum kerjasama antara Jepang-Afrika merupakan inisiasi dari 

pemerintah Jepang yang melihat Afrika adalah benua yang 

penuh potensi namun di sisi lain masih banyak masalah krusial 

seperti masalah di bidang ekonomi, politik, pendidikan, 

kesehatan, lingkungan, dll. Jepang ingin memperlihatkan 

Afrika kepada dunia. Sebagai negara inisiator dilaksanakannya 

TICAD, pelaksanaan TICAD yang pertama kali pada tahun 

1993 bertempat di Tokyo, Jepang. Begitu pula dengan 

pelaksanaan TICAD selanjutnya selalu menjadikan Jepang 

sebagai tuan rumah. Namun pada tahun 2016 untuk pertama 

kalinya TICAD dilaksanakan di Afrika dengan Kenya selaku 

tuan rumah. Bukan hanya menjadikan Afrika tuan rumah 

untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Shinzo Abe juga 

melakukan pertemuan dengan satu persatu kepala negara. 

Selain tempat pelaksanaannya yang berbeda, waktu 

pelaksanaan TICAD pun ikut mengalami perubahan. Dimana 

pada awalnya TICAD dilaksanakan setiap lima tahun sekali 

namun sejak tahun 2013 disepakati bahwa pelaksanaan 

TICAD selanjutnya yakni TICAD 2016 hanya berselang tiga 

tahun dari TICAD sebelumnya. Hal ini dilakukan karena 

Jepang dan Afrika merasa bahwa perkembangan lingkungan 

global semakin cepat dan Afrika harus menyesuaikan dengan 

keadaan tersebut.  
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Gambar 3. 1  

Jangka Waktu Pelaksanaan TICAD 

Dibanding Negara Lain 
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Sumber: Nikkei Asian Review. 

 

Namun dalam beberapa pernyataan di pidato-pidatonya, 

Perdana Menteri Shizo Abe secara langsung mengatakan 

bahwa salah satu faktor penyebab percepatan pelaksanaan 

TICAD tersebut adalah adanya Cina yang membuat forum 

serupa sehingga Jepang merasa tersaingi karena selama ini 

Jepang dan Cina selalu bersaing dalam segala hal.  

Sejak menginisiasi forum TICAD pada 1993, Jepang 

bukanlah satu-satunya negara yang membuat forum serupa, 

ada China dengan Forum On China-Africa Cooperation 

(FOCAC) yang dibuat tahun 2000, the Korea-Africa Forum 

(KAF) pada tahun 2006 dan India-Africa Forum Summit 

(IAFS) pada tahun 2008. Selain itu Amerika Serikat dan 

European Union memiliki kerjasama serupa. Melihat hal 

tersebut, para politisi Jepang menganggap mempercepat 

pelaksanaan TICAD merupakan urgensi yang harus segera 

dilaksanakan agar Jepang tidak ketinggalan dan tidak 

kehilangan peluang. 

FOCAC sendiri dilaksanakan setiap tiga tahun sekali 

dan tuan rumahnya bergantian antara China dan Afrika. Fokus 

utama China melalui FOCAC ini adalah untuk mencari pasar 

bagi produk-produk China dan menggalang dukungan dari 

negara-negara Afrika di politik global. (Asia Nikkei, 2018) 

Pada tahun 2015, China memberikan bantuan ekonomi sebesar 

$60 billion untuk Afrika. Sehingga ketika Cina melakukan 

inovasi-inovasi yang lebih tentu akan membuat Jepang 

melakukan hal serupa. Hal ini terbukti pada tahun 2016 Jepang 

memberikan suntikan dana sejumlah $30 billion. 

Selain dalam hal ekonomi, persaingan antara Jepang dan 

China ini juga merambat ke sektor maritim. Dimana dalam 

pidatonya yang berbunyi “Japan wishes to make the two seas 

"peaceful seas that are governed by the rule of law”, Shinzo 

Abe mengumumkan strategi diplomasinya yang fokus pada 

"free and open Pacific and Indian oceans”. (Asia Nikkei, 

2018) Dimana hal tersebut bisa menjadi lawan untuk 

perkembangan maritim China. 
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Kedatangannya pertama kali ke Afrika tersebut tidak 

hanya ditemani oleh perwakilan pemerintahan, namun Perdana 

Menteri Shinzo Abe juga turut membawa 1.000 orang 

pengusaha dari berbagai perusahaan Jepang. Hal ini berbeda 

dengan pelaksanaan TICAD sebelumnya dimana hanya 

diwakilkan oleh kepala pemerintahan, kepala negara atau 

perwakilannya. 

Perdana Menteri Shinzo Abe juga menjanjikan total 

investasi sejumlah $30 billion. Total investasi tersebut 

semakin menekankan perubahan orientasi politik luar negeri 

Jepang di Afrika dari yang awalnya berupa sumbangan 

menjadi investasi. Hal tersebut diperkuat Shinzo Abe dalam 

pidatonya, “The bulk of the $30 billion investment the prime 

minister pledged will come from the private sector,". (Asia 

Nikkei, 2018) 

 

E. Perubahan TICAD Dari Tahun Ke Tahun 

Dari awal dibentuk pada tahun 1993 lalu, TICAD terus 

mengalami perubahan dan semakin berkembang. Dimulai dari 

tujuan forum tersebut, awalnya TICAD bertujuan untuk 

melakukan reformasi ekonomi dan politik di Afrika yang pada 

akhirnya tujuan tersebut terus berkembang menjadi kerjasama 

ekonomi khususnya bidang pengembangan infrastruktur dan 

investasi di berbagai bidang oleh pemerintah Jepang. 

Partisipan yang menghadiri TICAD semakin banyak 

kuantitasnya dan semakin beragam latar belakangnya. Apabila 

pada awalnya TICAD hanya dihadiri oleh pemerintah Jepang, 

negara-negara Afrika dan beberapa organisasi internasional, 

maka pada pelaksanaan TICAD VI partisipan yang hadir terus 

bertambah dari segi kuantitas dan beragam latar belakang 

hingga organisasi internasional seperti the United Nations 

(UN), UNDP, the World Bank dan bahkan dari kalangan 

akademisi ikut hadir. 

Pada awalnya TICAD I diakhiri dengan komitmen 

bersama untuk terus membangun Afrika, namun seiring 

berjalannya waktu outcome yang dihasilkan berupa perjanjian 

bisnis dan blue-print pembangunan Afrika ke depannya. 
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Fokus dari TICAD pun semakin luas jangkauannya, bila 

awalnya hanya menyangkut reformasi di bidang politik dan 

ekonomi maka pada TICAD VI sudah banyak bidang yang 

dijadikan fokus kerjasama seperti pendidikan, kesehatan, 

keamanan, lingkungan bahkan inovasi teknologi. 

 




