
41 

BAB IV 

TOKYO INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

AFRICAN DEVELOPMENT (TICAD) SEBAGAI 

ARENA POLITIK LUAR NEGERI JEPANG 
 

Seperti apa yang sudah ditulis pada bab sebelumnya, 

politik luar negeri adalah tindakan pemerintah yang dibuat 

untuk memajukan kepentingan nasionalnya melalui batas-

batas negara. Untuk melancarkan suatu politik luar negeri 

diperlukan power. Jepang menggunakan economic-power 

yang dimilikinya sebagai alat dan tujuan sekaligus.  

Ketika akan memutuskan untuk membuat suatu 

kebijakan politik luar negeri, kebijakan tersebut haruslah 

berpedoman pada prinsip dasar politik luar negeri Jepang. 

Menurut Ministery Of Foreign Affairs (MOFA), prinsip 

kebijakan luar negeri Jepang yaitu menguatkan posisi Jepang 

di dunia internasional khususnya ekonomi, menjaga 

perdamaian dan keamanan global, dan diplomasi sebagai cara 

melakukan kerjasama. Dan kemudian dipertegas kembali oleh 

prinsip kebijakan luar negeri Perdana Menteri Shinzo Abe. 

TICAD merupakan salah satu forum kerjasama antara 

Afrika dan Jepang dimana di dalam pelaksanaannya terdapat 

kepentingan-kepentingan nasional Jepang yang diartikulasikan 

dalam kebijakan luar negerinya. Bab ini merupakan 

pembuktian atas hipotesa dari rumusan masalah pada skripsi 

ini. 

 

A. Politik Energi Jepang Di Afrika 

Awalnya kedatangan Jepang ke Afrika adalah untuk 

memberikan bantuan kerjasama. Jepang dikenal sebagai 

negara donor melalui ODAnya yang terkenal. Namun seiring 

berjalannya waktu, TICAD dijadikan Jepang sebagai alat 

untuk melakukan ekspansi agar perekonomiannya terus 

tumbuh dan berkembang. Dan sifat bantuan Jepang yang 

awalnya sumbangan menjadi investasi. Ekonomi menjadi alat 

dan tujuan sekaligus bagi Jepang. 
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1. Politik Energi  

Pada tahun 1980, dalam dokumen “Report on the 

Concept of National Comprehensive Security”, Jepang 

untuk pertama kalinya mendefinisikan konsep 

keamanan nasionalnya secara lebih luas. Dalam konteks 

ini, keamanan energi (energy security) menjadi isu 

sentral dari para pengambil kebijakan Jepang. Hal 

tersebut tidak terlalu mengherankan karena sekitar 80% 

kebutuhan energi Jepang harus diimpor dari negara lain 

sehingga menyiratkan kondisi ketergantungan yang 

signifikan karena Jepang merupakan negara yang 

miskin akan sumber daya alam.  

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat di 

kawasan Asia Timur telah membuat berbagai negara, 

seperti China, Jepang, dan Korea Selatan membutuhkan 

energi dalam jumlah yang besar. Energi tersebut 

digunakan sebagai penggerak dari aktivas ekonomi 

negara di kawasan Asia Timur, namun permasalahan 

muncul ketika sumber energi yang dimiliki tidak 

sebanding dengan peningkatan dari kebutuhan energi itu 

sendiri. Krisis energi juga menjadi acaman bagi Jepang 

sebagai negara industri dunia, sehingga memerlukan 

pasokan energi yang begitu besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pesat.  (Parista, 2018) 

Kebutuhan terhadap pasokan energi yang begitu 

mendesak sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di 

China dan negara Asia Timur menyebabkan ancaman 

bagi ketersediaan energi itu sendiri. Ancaman terhadap 

kelangkaan sumber-sumber energi juga berdampak pada 

stabilitas keamanan dunia. Hal tersebut terjadi, karena 

tiga negara besar dunia, yaitu China, Jepang, dan 

Amerika Serikat sedang mengalami persaingan dalam 

mendapatkan pasokan energi, khususnya energi minyak. 

Cina, Jepang, dan Amerika Serikat merupakan tiga 

negara importir minyak terbesar di dunia, sehingga 

ketiga negara tersebut terlibat dalam perebutan sumber-

sumber energi di seluruh dunia. China sebagai kekuatan 
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ekonomi baru dunia berupaya mengurangi dominasi 

Jepang dan Amerika Serikat terkait penguasaan sumber 

energi dunia, sebagai upaya dalam melanggengkan 

kebangkitan China di masa depan. (Safril, 2011) 

Ancaman lain terhadap keamanan sumber energi 

juga dialami oleh Jepang, namun hal tersebut dapat 

diatasi dengan adanya keyakinan dari komunitas 

ilmuwan nuklir Jepang bahwa pusat pembangkit tenaga 

nuklir yang dikembangkannya tidak membahayakan dan 

dijamin keamanannya, meskipun ilmuwan-ilmuwan 

tersebut sadar adanya gangguan alam berupa tsunami 

dan gempa. (Funabashi, 2012) Keyakinan tersebut harus 

dimiliki oleh seluruh warga Jepang, karena 

pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di 

Fukushima dalam jumlah yang besar menjadi perhatian 

dunia terkait keamanan energi global. Langkah 

antisipasi terhadap kebocoran nuklir dilakukan oleh 

Jepang melalui pelatihan terhadap warganya yang 

dilakukan oleh TEPCO atau Tokyo Electric Power 

Company. Peristiwa tsunami dan gempa yang terjadi 

pada tahun 2011 menunjukan adanya kelemahan dalam 

sistem pembangkin listrik tenaga nuklir yang dimiliki 

oleh Jepang, sehingga tidak mampu mencegah 

terjadinya kebocoran radiasi nuklir di kawasan tersebut. 

Ancaman terhadap kebocoran radiasi nuklir dapat 

mengganggu pertumbuhan ekonomi Jepang yang 

bergantung pada sektor energi nuklir. Keamanan energi 

harus tetap diperhatikan oleh negara-negara di Asia 

Timur yang berfokus pada industri, karena ancaman 

tersebut tidak hanya dari aktor negara lain, namun juga 

dapat berupa gangguan alam yang mengancam energy 

nuklir. penyebab dari krisis energi yang dialami oleh 

China dan negara Asia Timur adalah ketersediaan 

sumber energi domestik yang terbatas, namun 

kebutuhan terhadap energi terus meningkat seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur yang 

meningkat dengan pesat. Krisis energi menyebabkan 
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munculnya berbagai ancaman terhadap keamanan 

sumber energi itu sendiri. Persaingan anatar negara 

dalam mengamankan sumber energi dapat menimbulkan 

konflik yang mengancam stabilitas keamanan dunia. 

Adanya energi nuklir sebagai solusi dari krisis energi di 

Jepang juga menimbulkan ancaman baru berupa 

kebocoran radiasi nuklir yang disebabkan oleh gempa 

atau tsunami. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara 

di Asia Timur dalam mendapatkan pasokan energi 

dilakukan dengan cara menjalin kerjasama luar negeri 

dengan negara produsen minyak atau gas. China dan 

Jepang menjadi negara yang aktif dalam melakukan 

investasi ke berbagai negara serta ada upaya 

pembangunan jalur transmisi minyak impor yang dirasa 

lebih efektif dan aman bagi kedua negara tersebut.  

Laporan periodik per dasawarsa Badan Energi 

Internasional/International Energy Agency (IEA) yang 

dirilis pada 14 Desember. IEA mendefinisikan 

ketahanan energi sebagai kemampuan mengeksplorasi, 

mengelola, sekaligus melestarikan sumber daya energi, 

baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Patut 

dipikirkan lagi mengapa kinerja di sektor energi belum 

memuaskan. Bukan hanya dalam konteks domestik, 

tetapi juga yang berorientasi ke luar negeri. 

Khusus untuk aspek eksternal, yang mesti 

menjadi sorotan adalah kinerja diplomasi energi. 

Bagaimana para pembuat kebijakan pengembangan 

sektor energi melihat arti penting diplomasi energi serta 

tindakan dan strategi apa yang sudah diterapkan. 

Empat negara Asia dengan kebutuhan energi 

tertinggi, yakni India, Jepang, Korea Selatan, dan China, 

empat negara industri termaju di Asia, sudah sangat 

berfokus pada upaya penguatan diplomasi energi yang 

diarahkan pada lima bidang spesifik. Yakni, mencari 

sumber baru, antisipasi kebijakan kompetitor, 

pengamanan jalur transportasi, pencegahan krisis 

berdimensi luas, dan ekspansi pengaruh politik. 
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Secara global, ada empat tantangan diplomasi 

energi yang harus dihadapi: 

1. Pertama, multilateralisme sektor energi 

telah bertransformasi dari forum kerja sama 

menjadi arena kompetisi. Pada awal 

pembentukan rezim energi antar 

pemerintah, misalnya Organisasi Negara-

Negara Pengekspor Minyak (OPEC), para 

anggota bersemangat dengan maksud 

diplomasi kolektif guna mengatur tata 

kelola produksi serta mencegah permainan 

harga yang berpotensi menciptakan 

kerugian dan ketegangan di antara 

produsen serta konsumen utama. Namun, 

fungsi OPEC bergeser menjadi wadah 

unjuk kekuatan, tekanan, bahkan paksaan, 

baik datang dari internal maupun pihak 

luar. Sebagai konsekuensi, OPEC selalu 

gagal mengontrol dinamika ekonomi 

politik perminyakan dunia. Kemudian 

harga pun berfluktuasi tanpa kendali. 

Anggota OPEC merugi, lalu terlibat 

polemik berkepanjangan. 

2. Kedua, yang dialami OPEC berkaitan erat 

dengan intrusi pengaruh aktor energi global 

seperti AS, Rusia, dan China yang berhasil 

memainkan kartu bilateral sehingga 

mengikis koherensi multilateral OPEC. 

Ketiga pemain besar bahkan telah mampu 

membentuk poros segi tiga pusat kekuatan 

diplomasi energi yang seolah beroperasi 

membatasi ruang gerak OPEC dari luar 

serta merongrong sinergi OPEC dari 

dalam. China sangat intensif di negara-

negara Afrika yang kaya minyak dan 

mineral. Beijing menggelar Konferensi 

China-Afrika secara rutin serta setiap tahun 
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menambah kucuran dana untuk 

pembangunan infrastruktur ekonomi dan 

sosial di hampir 30 negara Afrika. Pada 

2016, tidak kurang dari 60 miliar dolar AS 

sudah digelontorkan untuk diplomasi 

energi China di Afrika. Hasilnya efektif, 

China secara meyakinkan sudah 

memenangi sekitar 200 kontrak eksplorasi 

sumber minyak, gas alam, dan mineral baru 

di 30 negara Afrika, melampaui raihan 

Amerika Serikat dan Rusia. 

3. Ketiga, berkaitan dengan intensitas 

kompetisi di level internasional dan 

perluasan kepentingan aktor-aktor 

dominan, geopolitik energi di berbagai 

wilayah menjadi semakin keras. Saat ini 

memang belum tampak menyeruak konflik 

terbuka antara AS, Rusia, dan China. 

Namun, letupan-letupan sporadis seperti 

Arab Spring, perang internal Syria, konflik 

perbatasan di wilayah Kaspia, serta 

gelombang panas di Laut China Selatan 

dan Timur mengindikasikan penguatan 

potensi militerisasi ekonomi energi global. 

4. Keempat, fenomena relasi ekonomi politik 

energi dengan isu transnasional yang 

sebenarnya tidak punya urusan langsung 

dengan kebijakan energi. Ambil contoh 

Uni Eropa yang senantiasa menghubung-

hubungkan impor produk minyak sawit 

Indonesia dengan masalah pelestarian 

lingkungan, perburuhan, dan korupsi. 

(Jawa Pos, 2018) 

2. Kebutuhan Energi Jepang 

Produksi minyak domestik Jepang hanya 

menghasilkan 17 kb / d minyak mentah pada tahun 

2012, yang setara dengan 0,3% dari total konsumsi. 
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Hampir semua konsumsi minyak Jepang ditutupi oleh 

impor. Permintaan minyak negara terus menurun dari 

5.7 mb / d pada tahun 1997 menjadi 4,5 mb / d pada 

tahun 2010. Namun, permintaan minyaknya meningkat 

menjadi 4,7 mb / d pada tahun 2012 karena Gempa 

bumi Maret 2011 dan dampak selanjutnya. Pada tahun 

2011, sekitar 36% total permintaan minyak dikonsumsi 

oleh sektor transportasi, sementara sektor industri dan 

sektor transformasi / energi masing-masing 

menyumbang 29% dan 20%. Tinggi permintaan minyak 

di sektor industri sebagian besar berasal dari sektor 

kimia, termasuk petrokimia, terhitung 65% dari total 

konsumsi industri. Minyak tetap menjadi sumber energi 

paling signifikan di Jepang, terhitung sekitar 46% dari 

pasokan energi primer (TPES) total negara pada tahun 

2012.  

 

 

Tabel 4. 1  

Kebutuhan Minyak Jepang 

 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2018 

Production 

(kb/d) 
13,3 17,5 18,5 18,1 17,4 16,5 16,1 

Demand 

(kb/d) 
5315,3 5515,4 5327,9 4455,4 4471,2 4714,8 4354,6 

Net imports 

(kb/d) 
5302,0 5497,9 5309,4 4437,3 4453,8 4698,3 4338,5 

Import 

dependency 

(%) 

99,7 99,7 99,7 99,6 99,6 99,7 99,6 

Refining 

capacity 

(kb/d) 

4198,0 4997,7 4706,9 4896,5 4896,5 4896,5 - 

  

Sumber: International Energy Statistic (IEA) 

 

Hal yang sama juga terjadi di sektor gas alam. 

Permintaan Jepang untuk gas alam terus meningkat dari 

26 bcm (71 mcm / d) pada tahun 1980 menjadi sekitar 
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109 bcm (298.6 mcm / d) pada tahun 2010, menjadi 124 

bcm (340 mcm / d) pada tahun 2012. Produksi gas alam 

domestik Jepang terbatas, dengan produksi sekitar 3,3 

bcm pada tahun 2012. Sumber pasokan gas alam ke 

negara tersebut terdiversifikasi dengan baik. Pada tahun 

2012, Australia adalah pemasok terbesar, mewakili 20% 

dari total impor. Karena Jepang tidak memiliki lintas 

batas pipa saluran, negara mengimpor gas alam melalui 

31 terminal LNG dengan sekitar 10 miliar kubik meter 

(bcm) dari kapasitas penyimpanan gas alam. Elemen 

kunci dari kebijakan keamanan gas Jepang secara 

keseluruhan adalah: diversifikasi pasokan jangka 

panjangnya portofolio kontrak; memastikan bahwa 

kontrak jangka panjang mencakup fleksibilitas untuk 

meningkat impor selama keadaan darurat; dan 

menggunakan persediaan LNG komersial sukarela di 

industri. Meskipun industri tidak wajib memiliki 

cadangan gas darurat, industri memiliki stok komersial 

yang setara dengan sekitar 20 hingga 30 hari konsumsi. 

Tidak ada operator sistem transmisi gas (TSO) di negara 

ini sebagai trunk jaringan jalur telah dikembangkan 

secara terpisah di sekitar terminal LNG dan belum tentu 

terhubung satu sama lain. Setiap perusahaan gas diminta 

untuk memastikan pasokan gas alamnya area 

distribusinya. (IEA, 2018) 

 

Tabel 4. 2  

Data Gas Alam Jepang 

 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2018 

Production 

(mcm/y) 
2119 2499 3140 3343 3334 3177 2431 

Demand 

(mcm/y) 
58107 83499 88067 109344 126358 130737 130622 

Net imports 

(mcm/y) 
55988 81000 84927 106001 123024 127560 128191 

Import 

dependency 

(%) 

96,4 97,0 96,4 96,9 97,4 97,6 98,1 



49 

 

 

Sumber: International Energy Statistic (IEA) 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

produksi minyak dan gas alam Jepang tidak sebanding 

dengan permintaannya. Hal tersebut diakibatkan Jepang 

yang tidak memiliki sumber daya alam. Maka dari itu 

Jepang sangat mengandalkan impor dari negara lain 

untuk memenuhi kebutuhannya. Presentase impor 

minyak dan gas alam Jepang mencapai 90% lebih. 

3. Jepang Mencari Sumber Daya Alam ke Afrika 

Berbanding terbalik dengan Jepang, Afrika yang 

terdiri dari 40 negara merupakan benua yang kaya akan 

sumber daya alam terutama minyak bumi. Afrika 

memiliki sekitar 30% dari sumber daya mineral yang 

tersisa di bumi. Dengan kekayaannya tersebut, Afrika 

adalah wilayah dengan pertumbuhan paling cepat di 

dunia karena Foreign Direct Investment (FDI). 

Afrika merupakan rumah bagi negara-negara 

penghasil minyak terbesar di dunia. Negara-negara 

tersebut antara lain Aljazair, Angola, Kamerun, Chad, 

Republik Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Ghana, Kenya, 

Libya, Nigeria, Sudan Selatan, Sudan, Tunisia, dan 

Mozambik. Cadangan minyak terbukti telah meningkat 

hampir 150%, meningkat dari 53,4 miliar barel sejak 

1980, menjadi 130,3 miliar barel pada akhir 2012. 

Disamping minyak bumi dan gas, Afrika juga kaya akan 

sumber daya alam yang lain seperti berlian, emas, nikel, 

uranium, titanium, granit, besi, aluminium, dll. 
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Sumber: Al Jazeera. 

 

Karena tidak memiliki sumber daya alam 

khususnya minyak bumi dan gas untuk mendukung 

industrinya ditambah dengan kebocoran reaktor nuklir 

Fukushima pada 2011, ketahanan energi merupakan 

prioritas utama bagi Jepang dan membuat Jepang 

melakukan beberapa investasi besar dalam proyek 

minyak dan gas di seluruh Afrika karena Afrika 

memiliki apa yang Jepang butuhkan. Beberapa 

diantaranya adalah: 

1) Mitsui Group memegang 20% saham 

proyek gas alam cair di Mozambik yang 

pada akhirnya akan menghasilkan 50 juta 

Gambar 4. 1  

Peta Sumber Daya Alam Afrika 
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ton gas alam cair per tahun. Sebagian besar 

produksi ini diharapkan nantinya akan di 

ekspor ke Jepang. 

2) Di Tanzania, Japan International 

Cooperation Agency (JICA) dan African 

Development Bank membuat investasi 

gabungan sebesar $75 juta di jaringan 

distribusi gas negara. 

3) Koyo Corporation berencana membangun 

pembangkit listrik bertenaga gas 1.000 

megawatt di Tanzania dan juga melakukan 

investasi di pembangkit listrik tenaga 

surya. 

4) Marubeni akan membangun pabrik bahan 

bakar fosil di Nigeria. 

Gambar 4. 2 

Investasi MNC Jepang Di Afrika 
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Sumber: Asian Nikkei Review. 

 

Perusahaan-perusahaan Jepang yang melakukan 

ekspansi ke luar negeri di dukung oleh Japan Oil, Gas 

and Metals National Cooperation (JOGMEC) untuk 

memanfaatkan peluang dengan memberikan bantuan 

baik berupa keuangan atau teknis. JOGMEC 

memberikan dukungan keuangan sebesar $ 5,2 miliar 

setiap tahun untuk “M & As Migas”. Sekarang memiliki 

fokus di Afrika, di mana mendukung perusahaan-

perusahaan Jepang yang berinvestasi dalam proyek-

proyek minyak dan gas di negara-negara seperti 

Mozambik, Tanzania, Kenya dan Gabon. 

Pemerintah Jepang dan JOGMEC juga bertujuan 

untuk meningkatkan dukungan keuangan untuk 

mempromosikan investasi oleh perusahaan Jepang di 

pertambangan Afrika, dengan mempercepat pertemuan 

bilateral dengan masing-masing negara Afrika untuk 

membawa lebih banyak proyek pertambangan ke depan. 

Ini akan membantu Jepang untuk mengamankan 

pasokan sumber daya seperti batu bara, tembaga, dan 

tanah langka yang diperlukan untuk membuat 

komponen elektronik. “Japan aims to expand 

opportunities to bring about a mid-to-long term stable 

supply of mineral resources from Africa,” menurut 

perwakilan the Japans Ministry of Economy, Trade and 

Industry. 

Pada bulan Februari, Jepang menandatangani 

perjanjian kerjasama dengan Afrika Selatan yang kaya 

akan mineral, yang memungkinkan kedua negara untuk 

berkolaborasi dalam sejumlah area di seluruh rantai 

nilai penambangan.  

“With the agreement, the two countries 

acknowledge that Japan, as an important consumer and 

investor, and South Africa, as a supplier of minerals 

and most importantly, a key participant in the mineral 
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beneficiation value chain, have complementary interests 

in mining. Our country cannot grow exclusively on the 

back of supplying raw minerals to other nations. It is in 

this context that we wish to invite Japanese companies 

to invest in South Africa’s downstream mineral 

development industries, effectively manufacturing and 

beneficiation as well as production of goods and supply 

of requisite services” ucap South Africa’s Minister of 

Mineral Resources, Minis Mosebenzi Zwane. (The 

World Folio, 2018) 

Disamping mencari sumber daya alam baik gas 

maupun minyak di Afrika untuk menunjang industrinya, 

Jepang juga menjalin kerjasama-kerjasama baik dengan 

negara maupun dengan organisasi Afrika. 

Berikut daftar MOU kerjasama antara 

perusahaan/organisasi Jepang dengan negara/organisasi 

Afrika yang dibuat melalui TICAD VI. Terdapat 16 

perusahaan Jepang, 6 organisasi Jepang, 20 negara 

Afrika, 6 organisasi. (lihat lampiran table 4.3) 

Kerjasama yang dibuat tidak hanya berkaitan 

dengan ekonomi seperti investasi dan perdagangan 

namun juga beberapa MOU memuat tentang kerjasama 

di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan energi, 

infrastruktur, transfer teknologi, dll yang sesuai dengan 

sektor prioritas pada TICAD VI. 
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Sumber: Japanese Trade And Investment Statistics 

(JETRO) 

 

Berdasarkan data diatas, investasi dan 

perdadangan Jepang di Afrika terus naik dari tahun ke 

tahun. 

 

B. Persaingan Jepang Dan China 

1. Forum On China-Africa Cooperation 

(FOCAC) 

Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 

merupakan suatu forum perjanjian antara China dan 

Afrika terkait dengan peningkatan kerjasama dalam 

bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur dan 

pertukaran budaya. Dalam hal ini, China berkontribusi 

memberikan fasilitas kepada Afrika melalui sistem 

perdagangan, investasi, bantuan dan pembangunan 

terhadap negara-negara di Afrika. Selain itu, 

Gambar 4. 3  

Investasi Jepang Di Afrika 
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pembentukan forum ini bertujuan untuk meningkatkan 

solidaritas serta sebagai wadah untuk melakukan 

konsultasi, konsensus dan kemitraan yang saling 

menguntungkan antara China dan Afrika. FOCAC 

pertama kali diselenggarakan pada bulan Oktober 2000 

di Beijing. Forum ini pada awalnya berfokus pada 

promosi dan penetapan tatanan internasional baru yang 

secara adil dilakukan China untuk memperkuat 

hubungan antara China dan Afrika mengenai 

pembangunan ekonomi dan sosial.  

China dan Afrika memutuskan bahwa forum 

tersebut akan diadakan setiap tiga tahun sekali, yang 

mana pertemuan kedua diadakan pada 15 hingga 16 

Desember 2003 di Addis Ababa, Etiopia. Pada 

pertemuan forum kedua ini, China dan Afrika mengkaji 

pelaksanaan dua kebijakan yakni Deklarasi Beijing dan 

program kerjasama pembangunan sosial-ekonomi yang 

telah dibuat pada pertemuan sebelumnya untuk 

memperdalam kerjasama dibidang utama seperti 

pengembangan sumber daya manusia, pertanian, 

infrastruktur, investasi dan perdagangan. Kemudian 

pada 2006, hubungan China-Afrika telah mengalami 

perkembangan yang mengacu pada pada konsep 

pengembangan kemitraan strategis dengan dibentuknya 

kebijakan antara Afrika dan China. Lalu pada 2009, 

pertemuan FOCAC diadakan kembali dengan dihadiri 

oleh sekitar 50 negara Afrika, yang mana pertemuan 

tersebut diadakan di resor Sharm el-Sheikh, Mesir. 

Lebih lanjut, inti pertemuan yang diadakan di 

Mesir tersebut membahas mengenai delapan langkah 

yang baru untuk memperkuat kerjasama antara China-

Afrika. Delapan langkah baru tersebut meliputi bantuan 

China untuk mendanai agenda rencana kemitraan ilmu 

pengetahuan dan teknologi Afrika, memberikan 

pinjaman sebesar 10 miliar USD untuk meningkatkan 

promosi impor Afrika, pembangunan sekolah dan 

rumah sakit dan pelatihan-pelatihan terhadap Afrika. 
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Kontribusi yang telah diberikan oleh China 

memperlihatkan bahwa komitmen yang telah dibuat 

pada dasarnya memiliki kepentingan atau motif tertentu 

yang salah satunya adalah untuk menggali kekayaan 

sumber daya alam dan energi yang dimiliki oleh Afrika. 

(FOCAC, 2018) 

Keterlibatan China dalam pengembangan struktur 

sosial-ekonomi Afrika pada dasarnya memiliki motif 

untuk mendapatkan pasokan sumber daya alam yang 

banyak dimiliki oleh negara-negara Afrika. 

Pertumbuhan ekonomi China yang pesat, terutama 

dalam sektor industri serta ekspansi ekonomi global 

yang telah dilakukan oleh China pada dasarnya akan 

menuntut adanya pasokan sumber energi dan mineral 

yang melimpah untuk menggerakan industri yang 

dikembangkan oleh China.  

Dalam hal ini, energi merupakan salah satu 

bentuk timbal balik atas bantuan yang telah diberikan 

oleh China terhadap pembangunan sosial-ekonomi 

Afrika. Adapun beberapa bukti mengenai impor yang 

dilakukan oleh China untuk mendapatkan pasokan 

energi dari Afrika. Menurut Broadman, aktivitas impor 

energi yang telah dilakukan China telah mencapai 

presentase sebesar 47% dari Angola, diikuti oleh Sudan 

yang memasok sekitar 25%, Republik Kongo sebesar 

13%, Republik Guinea Khatulistiwa sebesar 9% dan 

Nigeria sebesar 3%. Secara spesifik, impor energi yang 

dilakukan China meliputi pasokan sumberdaya energi 

seperti minyak, tembaga, biji besi, bauksit, uranium, 

aluminium dan berlian.  

Namun, yang paling diutamakan dalam 

melakukan kerjasama dengan Afrika pasokan minyak 

untuk menjalankan sektor perindustriannya. Hal ini 

kemudian memperlihatkan bahwa geoplitik energi yang 

dilakukan oleh China merupakan suatu kebutuhan 

mendasar untuk memperoleh energi agar sektor 
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perekonomian dan industri China dapat berjalan dengan 

semestinya. 

Menambahkan data aktivitas impor energi China 

menjelaskan bahwa Angola merupakan negara eksportir 

minyak utama yang dimiliki oleh Afrika ke China serta 

merupakan negara dengan pemasok minyak terbesar 

kedua setelah Saudi Arabia pada tahun 2013. 

Pengolahan minyak yang dilakukan oleh China terhadap 

Angola melibatkan perusahaan minyak asal China yakni 

China Petroleum & Chemical Coporation atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan Sinopec. Negara yang 

berada dikawasan Afrika selanjutnya adalah Nigeria, 

merupakan salah satu mitra strategis China. Selain 

menjadi pasar konsumen China, Nigeria juga 

merupakan negara yang memiliki pasokan minyak 

terbanyak di Afrika. Hal ini kemudian membuat China 

memberikan dukungan kepada Nigeria melalui Sinopec 

dan Sinosure, yang mana kedua perusahaan tersebut 

akan memfasilitasi Nigeria dalam melakukan 

pengolahan terhadap minyak mentah diwilayah tersebut. 

Lebih lanjut, selain energi terdapat pula jenis 

sumberdaya alam atau bahan baku yang diimpor oleh 

China untuk diproduksi menjadi barang jadi yang akan 

diekspor dan diperdagangkan. Sumberdaya alam dan 

bahan baku yang dimaksud seperti bahan baku kayu 

yang diimpor dari Gabon, Kongo, Guinea Khatulistiwa, 

Kamerun dan Libya. Lalu, bahan baku kapas yang 

diimpor dari Benin, Burkina Faso, Mali, Pantai Gading 

dan Kamerun. Selanjutnya adalah tembaga yang 

diimpor oleh China dari Zambia dan Kongo. Lalu 

platinum dan ferrochrome yang diimpor dari Zimbabwe. 

Kemudian yang terakhir adalah timah dan tantalum 

yang diimpor China dari Kongo. Hal ini kemudian 

memperlihatkan bahwa semakin erat hubungan yang 

dilakukan oleh China dengan Afrika, maka akan 

semakin mudah kepentingan geopolitik energi China 

dijalankan. Kemudahan China dalam mendapatkan 
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sumberdaya alam dan bahan baku merupakan suatu 

bukti bahwa segala bentuk bantuan pendanaan, investasi 

dan pembentukan forum atau organisasi seperti FOCAC 

merupakan alat yang cukup efisien dalam 

memanfaatkan dan menggali potensi pasokan energi 

yang dimiliki Afrika. 

Menurut data The Forum on China-Africa 

Cooperation Johannesburg Action Plan (2016-2018), 

kerjasama yang terjadi antara China dan Afrika dalam 

FOCAC merupakan suatu bentuk kerjasama dalam 

menggali masing-masing potensi yang dimiliki oleh 

kedua negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan keamanan. Dalam bidang ekonomi, 

China dan Afrika mengembangkan potensi yang salah 

satu agendanya adalah untuk menggali potensi energi 

dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh maisng-masing 

negara. Cara yang dilakukan China untuk 

merealisasikan hal tersebut adalah dengan melaukan 

eksploitasi sumber daya dan mendukung adanya 

penggunaan energi serta sumberdaya alam dari kedua 

negara. 

Selanjutnya, adapun beberapa komitmen yang 

dijalankan oleh China dalam forum tersebut. Pertama, 

China dan Afrika akan bersama-sama berusaha untuk 

meningkatkan kapasitas kemampuan negara-negara 

Afrika dalam memproduksi energi secara intensif, 

memastikan adanya peningkatan terhadap lapangan 

kerja lokal Afrika, dan penambahan nilai produk primer 

serta sekaligus melindungi lingkungan lokal Afrika dari 

dampak yang akan diakibatkan oleh penggunaan atau 

ekploitasi energi di wilayah tersebut. Kedua, kerjasama 

energi dan sumber daya China terhadap Afrika dapat 

dilakukan dengan mendukung perusahan-perusahaan 

pengolah energi dan lembaga keuangan untuk 

melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Dukungan pengolahan energi yang diberikan oleh China 

terhadap Afrika adalah dengan memberikan bantuan 
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oleh perusahaan energi China kepada perusahaan energi 

Afrika melalui dukungan transfer teknologi yang lebih 

canggih agar pengolahan energi dapat lebih efektif serta 

agar negara-negara Afrika dapat menyadari besarnya 

potensi yang energi dan sumber daya alam yang 

dimilikinya. 

Lebih lanjut, komitmen yang ketiga adalah baik 

China maupun Afrika telah menyetujui pembentukan 

program pelatihan yang ditujukan untuk 

mengembangkan keahlian praktisi energi yang dimiliki 

oleh Afrika. Hal ini dilakukan oeh China dengan 

melakukan pertukaran peneliti serta mendukung adanya 

penelitian dan pengembangan terkait potensi yang 

dimiliki oleh sumber energi negara-negara Afrika. 

Kemudian komitmen yang keempat adalah China-

Afrika akan mendorong terbentuknya suatu forum dan 

organisasi energi dan sumber daya alam, yang mana 

forum dan organisasi tersebut akan berjalan dibawah 

kerangkan yang dimiliki oleh FOCAC. Komitmen yang 

dilakukan oleh China dan Afrika memperlihatkan 

bahwa kedua negara memiliki ketergantungan antara 

satu sama lain. China merupakan negara dengan 

pertumbuhan sektor industri dan perkeonomian yang 

pesat sehingga membutuhkan pasokan energi yang 

tinggi dengan cara mengimpor berbagai bentuk energi 

yang bersumber di Afrika. 

Menurut Giulia C. Romano dan Jean-Francois Di 

Meglio  dalam bukunya yang berjudul China’s Energy 

Security: A Multidimensional Perspective menjelaskan 

bahwa komitmen kerjasama energi dalam FOCAC 

antara China dan Afrika dapat memperkuat adanya 

keamanan energi regional yang nantinya akan 

menstabilkan kondisi pasar. Lebih lanjut juga 

menjelaskan bahwa jika China ingin melakukan 

pengamanan terhadap pasokan energi yang dimilikinya, 

maka kuncinya selain menstabilkan kondisi pasar 

global, China juga harus melakukan kerjasama energi 
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secara mengglobal. Dalam hal ini, bentuk kerjasama 

FOCAC antara China-Afrika merupakan salah satu 

hubungan yang perlu untuk ditingkatkan.  

Hambatan yang mencakup berbagai permasalahan 

domestik dan internasional harus dapat diatasi dengan 

melakukan penyesuaian agar sistem energi internasional 

dapat dijalankan dengan baik ketika kerjasama energi 

China-Afrika dilakukan. Melalui pendekatan 

multilateral dan geopolitik, tata kelola energi global 

yang baik akan memicu adanya suatu dorongan untuk 

meningkatkan kerjasama energi sehingga hal ini dapat 

menjadi momentum dalam kontribusi keamanan energi 

global, yang mana pada akhirnya akan menguntungkan 

China. 

2. Persaingan FOCAC dan TICAD di Afrika 

Sejak tahun 2013, dibuat kebijakan bahwa 

pelaksanaan TICAD yang awalnya berselang lima tahun 

menjadi tiga tahun. Bukan hanya karena pesatnya 

pertumbuhan global sehingga peningkatan Afrika juga 

butuh lebih, namun lebih kepada persaingan antara 

China dan Jepang. Saat ini China menempati posisi 

kedua dalam perekonomian terbesar di dunia sementara 

di posisi ketiga ditempati oleh Jepang, hal ini yang 

membuat persaingan antara China dan Jepang semakin 

jelas. 

Persaingan kedua negara pun berlanjut sampai ke 

Afrika. Dimana pada tahun 1993 Jepang menginisiasi 

kerjasama dengan Afrika melalui Tokyo International 

Conference On African Development (TICAD), tujuh 

tahun kemudian tepatnya pada tahun 2000 China 

membentuk forum kerjasama serupa yang diberi nama 

Forum On China-Africa Cooperation (FOCAC). 

FOCAC mun menjadi alasan mengapa pemerintah 

Jepang mempercepat pelaksaan TICAD dari awalnya 

lima tahun sekali menjadi tiga tahun sekali sejak tahun 

2013.  
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Dalam pidatonya, Perdana Menteri Shinzo Abe 

juga secara terang-terangan menyebutkan bahwa 

kualitas baik barang maupun infrastruktur Jepang lebih 

baik dari kualitas China. Ini dikarenakan infrastuktur 

China dinilai memiliki kualitas yang rendah dan Jepang 

langsung menawarkan kualitas infrastuktur mereka yang 

lebih baik. (Japan Times, 2018) 

 

C. Jepang Dan Dewan Keamanan PBB 

Tidak hanya melakukan politik luar negeri yang bersifat 

ekonomi, namun Jepang juga memanfaatkan TICAD sebagai 

tempat untuk menyerukan pentingnya reformasi Dewan 

Keamanan PBB dan mengajak negara-negara Afrika untuk 

mendukung Jepang agar bisa menjadi anggota tetap Dewan 

Keamanan PBB. 

1. Jepang Di Dewan Keamanan PBB 

Sejak terbentuk tahun 1946, Jepang tercatat sudah 

beberapa kali menjadi anggota tidak tetap Dewan 

Keamanan PBB, bahkan bisa dibilang Jepang 

merupakan salah satu negara yang paling sering menjadi 

anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 

dibandingkan dengan negara lainnya. Tercatat Jepang 

sudah sebelas kali menjadi anggota tidak tetap Dewan 

Keamanan PBB dari rentang tahun 1958-2017, yaitu 

pada tahun 1958 – 1959 , 1966 – 1967 , 1971 – 1972 , 

1975 – 1976 , 1981 – 1982 , 1987 – 1988 , 1992 – 1993 

, 1997 – 1998 , 2005 – 2006 , 2009 – 2010 , 2016 – 

2017. (United Nation, 2018) 

2. Reformasi  Dewan Keamanan PBB 

Seiring berjalannya waktu, beberapa negara 

beranggapan bahwa  Dewan Keamanan dianggap tidak 

adil apalagi ditambah dengan hak veto yang dimiliki 

lima anggota tetap. Maka dari itu beberapa negara 

menginginkan adanya reformasi di tubuh Dewan 

Keamanan.  

Sering ada panggilan untuk mereformasi 

keanggotaan Dewan Keamanan PBB, yang sebagian 
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besar termasuk menerima Jepang, Jerman, India, dan 

Brasil (dikenal sebagai G4) sebagai anggota tetap. 

Jepang dan Jerman adalah kontributor terbesar kedua 

dan ketiga untuk anggaran PBB. India memiliki 

kekuatan nuklir, demokrasi terbesar di dunia, dan 

negara terpadat kedua. Brasil adalah negara terbesar, 

terpadat, dan paling makmur di Amerika Latin. 

Kerajaan Inggris, Perancis, dan Rusia dikatakan 

mendukung keanggotaan permanen G4 di Dewan 

Keamanan. Selain usulan untuk menjadikan G4 anggota 

permanen Dewan Keamanan, ada beberapa proposal 

lain yang dilayangkan oleh berbagai kelompok dan 

masing-masing negara, tidak satupun yang mendapat 

tanggapan positif dari Dewan Keamanan. 

Sebagai perbandingan, sejak PBB didirikan pada 

1945, ada 51 negara anggota. Dan saat ini ada 193 

negara anggota, hampir empat kali jumlah asli. Namun 

hal tersebut tidak dibarengi dengan penambahan 

anggota tetap Dewan Keamanannya yang dari awal 

didirikan tetap beranggotakan lima negara. 

 

 

Sumber: Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) 

Gambar 4. 4  

Keanggotaan Dewan Keamanan PBB 
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Asia memiliki 53 Negara Anggota di PBB, 

dengan lebih dari setengah populasi dunia. Meskipun 

pertumbuhannya cukup besar, Asia saat ini diwakili di 

Dewan oleh angka yang setara dengan hanya seperlima 

dari Negara Anggota (Cina dan dua anggota tidak 

tetap). Afrika juga menyumbang lebih dari seperempat 

dari Negara Anggota. Namun, tidak ada kursi permanen 

untuk Afrika  

Meskipun ada perubahan besar dalam realitas 

global, struktur dasar Dewan Keamanan tidak berubah 

secara signifikan dari bentuk aslinya pada 1945. Banyak 

Negara telah dengan kuat menganjurkan pembentukan 

Dewan yang lebih sah, representatif, efektif dan efisien, 

termasuk peningkatan baik dalam kursi permanen dan 

tidak permanendan hanya tiga kursi non permanen.. 

Diskusi tentang reformasi telah berlangsung 

selama hampir 20 tahun. Jika ini berlanjut lebih jauh 

tanpa mengambil tindakan, legitimasi dan keefektifan 

Dewan dipertanyakan. Adalah penting untuk bertindak 

sekarang menuju pencapaian hasil konkrit pada 

reformasi, sementara momentum untuk itu meningkat. 

Ketika peran Dewan Keamanan menjadi 

terdiversifikasi, termasuk non-proliferasi dan peace 

building, telah menjadi sangat penting dan mendesak 

agar Dewan diubah menjadi sebuah badan yang dapat 

menjamin pelaksanaan keputusan secara universal. 

3. TICAD Sebagai Alat Politik Jepang 

Dalam prinsip politik luar negerinya tercantum 

jelas salah satu prinsipnya yaitu menjaga keamanan dan 

perdamaian di dunia global. Selain itu Jepang juga 

mentaati isi Pasal 9 Konstitusi Jepang yang isinya 

Jepang turut serta berkontribusi dalam perdamaian 

dunia. 

Untuk itu, Jepang merasa bahwa Dewan 

Keamanan PBB tidak melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara baik karena dirasa kurang demokratis. 
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Dari segi keanggotaan dan pemungutan suara pun, 

negara-negara yang duduk di kursi anggota tetap Dewan 

Keamanan yang memiliki wewenang dan kuasa penuh, 

apalagi ditambah dengan hak veto yang dimilikinya. 

Kehadiran anggota tidak tetap yang dirotasi setiap dua 

tahun sekali menurut regional dirasa tidak berpengaruh 

banyak karena pengambilan keputusan akhir ada di 

tangan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang 

merupakan negara para pemenang Perang Dunia II. 

Permasalahan reformasi Dewan Keamanan PBB 

juga dibawa Jepang di forum kerjasamanya dengan 

Afrika yaitu TICAD. Dalam pidatonya Shinzo Abe 

mengatakan bahwa dalam tubuh Dewan Keamanan PBB 

perlu adanya reformasi, untuk itu negara-negara di 

Afrika dan Asia dinilai perlu untuk mengirimkan 

perwakilannya seperti yang disebutkan Shinzo Abe 

dalam pidatonya, “Africa should send a permanent 

member to the U.N. Security Council by 2023." Karena 

selama ini negara-negara dari kawasan Asia dan Afrika 

dinilai kurang dipandang dan di dengar suaranya. Dalam 

kesempatan itu pula Jepang secara terang-terangan 

mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota 

tetap Dewan Keamanan PBB. 

Usaha Jepang untuk melakukan reformasi di 

tubuh Dewan Keamanan PBB telah dilakukan sejak 

tahun 2013. Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo 

Abe telah menanggapi isu reformasi Dewan Keamanan 

PBB ini secara serius. Terbukti pada tahun 2013 saat 

berlangsungnya TICAD V, Perdana Menteri Shinzo 

Abe mengadakan “Japan-African Summit Meeting on 

UN Security Council Reform”. 

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Abe 

menyatakan pandangan bahwa reformasi Dewan 

Keamanan PBB, yang merupakan agenda penting dan 

umum lainnya bagi negara-negara Jepang dan Afrika, 

adalah bagian besar yang hilang dalam reformasi 

pemerintahan global secara keseluruhan. Menyadari 
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bahwa ini adalah pertemuan tingkat pertemuan pertama 

yang pernah ada antara Jepang dan Afrika yang 

berfokus pada reformasi Dewan Keamanan, dia 

menyatakan harapannya untuk lebih memperkuat 

kerjasama Jepang-Afrika mengenai reformasi Dewan 

Keamanan melalui pertemuan ini. Perdana Menteri Abe 

menyatakan bahwa Jepang dan Afrika, sebagai kekuatan 

pendorong reformasi, yang bertujuan untuk 

mewujudkan ekspansi baik dalam kategori permanen 

maupun tidak permanen, berbagi banyak elemen yang 

sama, dan bahwa Jepang ingin meningkatkan 

momentum untuk mewujudkan Dewan Keamanan 

reformasi melalui peningkatan kerjasama lebih lanjut 

dengan Afrika. 

Sebagai tanggapan, pihak Afrika, termasuk 

Presiden Sierra Leone Dr. Koroma dan para pemimpin 

C-10 lainnya, mengucapkan terima kasih kepada Jepang 

untuk mengadakan pertemuan semacam itu dan 

menjelaskan posisi dan kebijakan Afrika tentang 

reformasi Dewan Keamanan. Kedua pihak, dengan 

maksud untuk realisasi awal reformasi, menyetujui 

koordinasi dan kerjasama lebih lanjut antara Jepang dan 

negara-negara Afrika di ibu kota mereka dan melalui 

misi mereka ke PBB. (Japan Africa Summit Meeting On 

UN Security Council Reform, 2018) 

Jepang mewujudkan ambisinya sebagai "negara 

normal", yaitu yang memiliki kekuatan ekonomi dan 

juga politik di tingkat global. Saat ini Jepang belum bisa 

disebut negara normal, mengingat dunia saat ini hanya 

mengakuinya sebagai kekuatan ekonomi semata, tetapi 

impoten dalam kekuatan politik. Perlindungan dan 

kebijakan keamanan yang selalu meminta restu Amerika 

Serikat mempertegas julukannya sebagai negara boneka 

AS. Dengan menjadi anggota tetap DK PBB akan 

memberi legitimasi bagi Negeri Sakura itu untuk 

berperan aktif dalam percaturan politik internasional. 

Sebuah legitimasi internasional nampaknya diperlukan 
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untuk mengubah bangunan konstitusi Jepang yang 

melarang kegiatan militer aktif kecuali untuk membela 

diri. Apalagi dengan dimasukinya millenium baru 

terjadi transformasi paradigma dari anti komunis 

menjadi anti terorisme, yang membutuhkan kehadiran 

aktif Jepang di kancah global. Jepang langsung 

menegaskan sikapnya untuk memainkan peran yang 

lebih aktif dan konstruktif dalam mengupayakan 

perdamaian dan keamanan internasional. "Jepang juga 

akan mewujudkan reformasi di tubuh Dewan Keamanan 

PBB, sekaligus mengupayakan menjadi anggota tetap 

DK PBB," kata Menteri Luar Negeri Jepang Hirofumi 

Nakasone.   

Dalam perspektif hubungan internasional, apa 

yang menjadi keinginan Jepang sejalan dengan 

pandangan kaum realis yang berpendapat bahwa negara 

besar (great power) ikut bertanggungjawab dalam 

menjaga perdamaian dunia. Oleh karenanya, Jepang 

yang merupakan kekuatan ekonomi dunia (anggota 

negara-negara industri maju - G8), perlu mendapat 

kewenangan dan tanggung jawab khusus juga. Apalagi 

jika menengok jauh ke belakang, Jepang sudah memiliki 

semboyan "Ukoku kyohei" atau "negara kaya dengan 

militer yang kuat". Sebuah semboyan yang menjadi 

spirit Restorasi Meiji. Namun bila berkaca pada piagam 

PBB, maka upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap 

DK PBB sangatlah mustahil. Belum lagi mengingat 

sejarah masa lalu Jepang. Perang dengan China (1894-

1895), dengan Rusia (1904-1905) dan juga di era 

Perang Dunia II. Sentimen anti Jepang masih terasa 

kental di China, Korea (Utara dan Selatan) serta negara-

negara ASEAN lainnya. Penghapusan artikel 53 dan 

107 dalam piagam PBB mengenai status "enemy states” 

yang disandang Jepang, Jerman, dan sejumlah negara 

Eropa lainnya tentu saja menyusahkan Jepang. Upaya 

mengubah status tersebut pernah diupayakan dengan 
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gigih di era Perdana Menteri Koizumi, namun selalu 

kandas di tengah jalan.  

China lantas menggunakan hak veto-nya untuk 

mengkandaskan ambisi Jepang pada tahun 2005, saat 

negara-negara anggota PBB merasa perlu untuk 

mereformasi DK PBB. Sedangkan kendala bagi Jerman 

datang dari Italia, sehingga memunculkan kesan bahwa 

G8 sendiri masih setengah hati dalam memunculkan 

anggotanya untuk duduk sebagai angota tetap DK PBB. 

Kemustahilan menjadi anggota tetap DK PBB 

dikemukakan pakar politik internasional dari The 

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). 

Sebuah lembaga "think tank" yang dibangun pemerintah 

Jepang sendiri. “Mustahil menjadi anggota tetap DK 

PBB walau Jepang kembali terpilih sebagai anggota 

tidak tetap DK PBB," kata Profesor Takashi Shiraishi. 

Menurut Wakil Pimpinan GRIPS itu, pihaknya sudah 

mempelajari kemungkinan pengubahan piagam PBB 

sejak dua tahun lalu, dan hasilnya memang mustahil 

untuk mengubahnya dalam situasi saat ini. Di Jepang 

sendiri muncul pandangan yang kuat bahwa sangatlah 

bermanfaat bila Jepang menjadi anggota tetap DK PBB, 

lebih didasarkan pada persoalan keamanan semata-mata, 

khususnya dengan ancaman nuklir dan peluru kendali 

dari Korut. “Jika ada yang berpendapat dengan menjadi 

anggota tetap DK PBB maka memudahkan Jepang 

untuk menunjukkan perannya dalam keamanan regional 

dan global, saya meragukan hal itu," katanya. Mengenai 

sikap China, pemerintah Jepang pun merasa perlu 

mengubah paradigmanya yang menggandeng China 

sebagai kawan ketimbang sebagai lawan yang 

dibuktikan dengan saling kunjung para pemimpin dari 

kedua negara. "Kata kunci sebenarnya adalah sinergi, 

sehingga upaya yang lebih aktif dalam mewujudkan 

perdamaian dunia bisa dilakukan bersama," kata Deputi 

Press Secterary Yasuhisa Kawamura.  Jepang sendiri 

bersama Jerman, Brazil dan India, sempat mengajukan 
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"Usulan G4" pada tahun 2005 untuk menjadi anggota 

tetap DK PBB, namun proposal itu kandas. Argumen 

yang diusung G4 antara lain Jepang dan Jerman 

merupakan penyumbang kedua dan ketiga terbesar di 

PBB setelah AS. Jepang menyetor dana sebesar 16,62 

persen dari total kebutuhan dana PBB yang mencapai 

1,2 miliar dolar AS setahunnya. Upaya untuk 

mereformasi PBB sebetulnya sudah berlangsung lebih 

dari satu dekade lalu, menyusul ketidakpuasan atas 

kinerja PBB, khususnya DK PBB yang dinilai tidak 

demokratis. Pangkal soalnya adalah soal hak veto yang 

dinilai tidak relevan lagi. Walau demikian keanggotan 

tetap DK PBB tetaplah menjadi incaran banyak negara, 

terutama bagi negara yang merasa besar dan maju. 

Entah itu besar dalam ukuran luas wilayah, populasi, 

ideologi dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena 

lembaga tersebut punya otoritas besar dalam percaturan 

global. Dalam kenyataannya posisi negara besar atau 

pemenang perang memiliki peran yang lebih besar 

dalam menentukan agenda internasional. Meminjam 

istilah Gramsci, negara anggota tetap DK PBB itu 

merasa memiliki hegemoni, kelas yang lebih tinggi 

untuk mengatur dan mendominasi tatanan dunia. Bagi 

Jepang sendiri, posisinya di DK PBB hendak 

digunakannya secara bijaksana guna memuluskan jalan 

menjadi anggota tetap DK PBB di masa mendatang. 

"Posisi tersebut menjadi signifikan mengingat 

perubahan dunia saat ini, sehingga membuat Jepang 

perlu menjalankan tugasnya dengan baik agar bisa 

memberikan hasil positif," demikian Yomiuri. Upaya 

untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari negara 

lain, beberapa tahun belakangan aktif dilakukan Jepang 

melalaui kerjasama dengan negara berkembang dengan 

menawarkan bantuan ekonomi, seperti dengan Afrika 

maupun Asia. Konferensi TICAD untuk Afrika 

merupakan bukti betapa Jepang cukup memiliki 

pengaruh di benua hitam tersebut, begitu juga dengan 
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negara-negara Asia lainnya. Kenyataan bahwa tatanan 

dunia kini sedang berubah membuat reforomasi DK 

PBB juga suatu tuntutan yang mutlak diperlukan di 

masa depan. Negosiasi dan tawar menawar akan selalu 

terjadi. Apalagi masalah-masalah seperti pemanasan 

global, terorisme, kejahatan lintas batas, kemiskinan, 

wabah penyakit sudah mulai menjadi beban dari 

masyarakat internasional. Namun demikian, Jepang 

nampaknya harus menghadapi kenyataan bahwa 

ambisinya untuk menjadi negara normal akan terus 

berhadap dengan beban sejarah masa lalunya. (Antara 

News, 2018) 

 

 




