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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari 

permasalahan yang diangkat pada skripsi ini menggunakan 

teori dan data serta fakta yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya. 

TICAD yang merupakan forum kerjasama antara Jepang 

dan Afrika semakin berubah tujuan dan fungsinya. Saat ini, 

TICAD digunakan Jepang sebagai alat untuk melancarkan 

politik luar negerinya yang dilancarkan melalui kebijakan-

kebijakan yang dibuat di TICAD. 

Yang pertama berhubungan dengan ekonomi. Melalui 

TICAD, Jepang memiliki kepentingan untuk mencari sumber 

daya alam khususnya sumber daya alam berupa minyak bumi 

dan gas. Ini terbukti dari beberapa kerjasama dan proyek yang 

dihasilkan Jepang melalui TICAD VI dimana banyak 

kerjasama dan proyek yang dihasilkan yang berkaitan dengan 

minyak bumi dan gas. Hal ini dikarenakan perekonomian 

Jepang yang telah memimpin ekonomi global sejak lama 

semakin berkembang yang mana di satu sisi membutuhkan 

energi yang besar untuk dapat terus menggerakan industrinya. 

Sementara Jepang merupakan negara yang miskin akan 

sumber daya alam. Selain itu Jepang juga memanfaatkan 

Afrika sebagai pasar baru bagi perdagangan Afrika. 

Adanya persaingan energi di dunia membuat Jepang 

sebagai negara yang membutuhkan tidak boleh ketinggalan. 

Krisis di Timur Tengah membuat persaingan energi antara 

negara-negara besar di dunia semakin jelas, hal ini membuat 

pemerintah Jepang tidak ingin ketinggalan dengan negara-

negara lain dan tidak ingin ketinggalan kesempatan. 

Percepatan pelaksanaan TICAD juga dilatarbelakangi 

oleh China. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh gencarnya 

forum-forum serupa yang dibuat oleh negara-negara lain, 

khususnya China. Seperti yang diketahui, China dan Jepang 

selalu bersaing dalam banyak bidang. Puncaknya adalah ketika 

pada tahun 2000 ketika China membuat forum serupa dengan 



71 

 

 

TICAD yang diberi nama FOCAC. Pemerintah Jepang di 

bawah Perdana Menteri Shinzo Abe langsung mempercepat 

pelaksanaan TICAD yang awalnya lima tahun sekali menjadi 

tiga tahun sekali untuk membendung pengaruh China di 

Afrika. Saat ini Jepang dan China berada pada urutan kedua 

dan ketiga perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika 

Serikat. Perbedaan cara pandang dan sejarah di masa lalu 

menjadikan hubungan keduanya masih rentan sampai hari ini. 

Yang terakhir adalah Jepang memanfaatkan TICAD 

sebagai forum untuk melancarkan politik luar negerinya. 

Melalui TICAD Jepang menyerukan adanya reformasi di 

tubuh Dewan Keamanan PBB karena Dewan Keamanan PBB 

dirasa kurang demokratis dalam menyelesaikan konflik-

konflik yang ada di dunia. Tidak hanya disampaikan dalan 

pidato-pidatonya, Jepang juga membuat forum pada 2013 saat 

pelaksanaan TICAD V yang dihadiri oleh pemerintah Jepang, 

negara-negara perwakilan Afrika dan Dewan Keamanan PBB. 

Jepang menyuarakan pendapatnya dan berharap Jepang dan 

Afrika dapat mengirimkan perwakilannya untuk  duduk di 

kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jepang berharap 

Dewan Keamanan PBB dapat diisi oleh negara-negara 

perwakilan dari Asia dan Afrika. Keanggotaan anggota tetap 

Dewan Keamanan PBB juga di protes oleh negara-negara lain. 

Melalui TICAD, Jepang memanfaatkan forum yang telah 

berjalan selama 20 tahun lebih tersebut yang semakin 

berkembang baik partisipannya baik dari negara, organisasi 

internasional maupun negara donor. 

Dalam melaksanakan politik luar negerinya tersebut, 

Jepang berpedoman pada prinsip dasar politik luar negerinya 

seperti yang disampaikan oleh Ministry Of Foreign Affairs 

(MOFA) yaitu diantaranya 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, 

melakukan kerjasama di bidang politik dan ekonomi untuk 

menghindari konflik, Jepang harus berperan aktif dan 

perdamaian dan keamanan internasional dan menjadikan 
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ekonomi sebagai kekuatannya, diplomasi sebagai cara untuk 

mewujudkan tujuan politik luar negeri. 

Tujuan politik luar negeri Jepang yang dimuat dalam 

MOFA pun telah dijadikan Jepang sebagai politik luar 

negerinya yang diwujudkan dalam TICAD, yaitu Mewujudkan 

perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia khusunya di 

kawasan Asia, Jepang berupaya untuk memimpin 

perekonomian dunia dengan ekonomi yang stabil, Bersama 

International Energy Agency (IEA) Jepang berusaha 

memecahkan masalah energy dunia, dan bekerja sama dengan 

negara-negara berkembang. 




