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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Sumber: https://www.cia.gov/library/publications/the-world 
factbook/geos/gh.html  

 
Ghana merupakan negara yang terletak dibagian barat benua Afrika dan total 

dari seluruh populasi masyarakatnya mencapai 25,121,796 jiwa di tahun 2011.1 

Namun, cukup banyaknya populasi di Ghana tidak mampu memberikan perubahan 

                                                           
1 World Economic Situation Prospects, 2014, New York: United Nations, hal. 144-149 
Menutut PBB, negara yang memiliki Gross Nations Income kurang dari $1,035 termasuk low-
income countries. Sedangkan, $1,036 sampai dengan $4,085 tergolong lower middle income 
countries. Kemudian, mulai dari $4,085 dampai dengan $12,615 termasuk sebagai negara 
berpenghasilan menengah. Terakhir, pemasukan $12,615 di kategorikan sebagai negara yang 
memiliki pemasukan besar atau negara maju. 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world%20factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world%20factbook/geos/gh.html


2 
 

bagi negaranya sendiri dimana menurut PBB (perserikatan bangsa-bangsa) Ghana 

masih di katagorikan sebagai negara lower middle income atau negara miskin. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan ekonomi perkapitanya 

hanya sekitar $ 1,460.66 per tahun pada 2011.2 Jika dilihat secara lebih spesifik 

maka pendapatan masyarakat Ghana di tahun 2011 dalam seharinya mereka hanya 

menerima kurang lebih $ 4,06.  

 Pendapatan perhari tersebut hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan 

konsumsi saja. Sehingga mereka jarang untuk mendapatkan pengalaman untuk 

bersekolah dan menikmati pelayanan kesehatan ketika mereka sakit. Kejadian 

seperti ini sering terlihat di Ghana karena perekonomian negara mereka masih 

sangat minim sehingga lapangan pekerjaan terutama di wilayah pedesaan belum 

dapat dikembangkan. Hal ini juga mengakibatkan munculnya urbanisasi yang 

cukup tinggi dimana mereka yang tinggal di wilayah perdesaan mencoba untuk 

mencari pekerjaan yang lebih layak di daerah perkotaan seperti Accra, Ghana guna 

mencukupi kebutuhan yang lainnya. 

 Namun, adanya urbanisasi yang masyarakat pedesaan lakukan tanpa di dukung 

dengan kemampuan-kemampuan khusus yang mereka miliki salah satunya 

penguasaan ilmu komputer, membuat angka kemiskinan di Ghana semakin 

                                                           
2 GDP Percapita (Constant 2010 US$), The World Bank, diakses dalam 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2015&locations=GH&start=2011 
(29/07/2018, 12.54 PM). Didalam buku World Economic Situation Prospects, 2014, New York: 
United Nations, hal. 144-149. Menutut PBB, negara yang memiliki Gross Nations Income kurang 
dari $1,035 termasuk low-income countries. Sedangkan, $1,036 sampai dengan $4,085 tergolong 
lower middle income countries. Kemudian, mulai dari $4,085 dampai dengan $12,615 termasuk 
sebagai negara berpenghasilan menengah. Terakhir, pemasukan $12,615 di kategorikan sebagai 
negara yang memiliki pemasukan besar atau negara maju. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2015&locations=GH&start=2011
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meningkat.3 Disamping itu, beberapa faktor lainnya yang membuat Ghana tetap 

menjadi negara miskin dikarenakan seringnya inflasi yang terjadi dimana Bank 

Dunia bahwa setelah tahun 2000 Ghana masih mengalami inflasi tepatnya di tahun 

2008. Adapun utama yang menyebabkan terjadinya inflasi di Ghana ini terletak 

pada harga minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang dolar ke sedi yang tidak 

stabil.4 

 Kejadian seperti tidak stabilnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang 

sudah lumrah terjadi negara berkembang seperti Ghana. Hal ini juga membawa 

dampak buruk yang cukup signifikan dimana seluruh harga kebutuhan hidup baik 

berupa makanan menjadi terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan pendapatan 

masyarakatnya perkapita. Disamping itu juga, adanya ketidakstabilan ini membuat 

pemerintah Ghana sering memberlakukan kebijakan moneter yang mana tujuan 

tindakan ini untuk menekan inflasi semakin membengkak di Ghana. Akan tetapi, 

tindakan ini memberikan beberapa dampak negatif bagi Ghana diantaranya 

produktifitas rendah, distribusi dan pemasaran yang buruk serta keterlambatan 

pembangunan ekonomi dan sosial.5 Akibatnya, pada saat ini Ghana sedang 

menghadapi persoalan kemiskinan yang skalanya luas dimana mencakup ketidak 

mampuan masyarakat Ghana untuk mengeyam dan melanjutkan pendidikan serta 

merasakan fasilitas kesehatan terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan. 

                                                           
3 Michael Baffoe dan Mavis Dako-Gyeke, Social Problems and Social Work in Ghana: Implication 
for Sustainable Development, Dictionary of Open Access Journal (DOAJ), Vol, 2, No, 1, Japan: 
International Society for Development and sustainability (ISDS), hal. 350-354. 
4 Amos Oppong, dkk, Key Determination of Inflation in Ghana, Journal Repository, Vol, 8, No,3 
(Juni 2015), China: British Journal of Economics, Management & Trade, hal. 202-204. 
5 Ernest Anryeetey dan Ravi Kanbur (ed), 2008, The Economy of Ghana: Analytical Perspectives 
on Stability, Growth and Poverty, Inggris: James Currey Ltd, hal. 280. 
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 Selain itu, minyak bumi merupakan sumber daya alam utama yang banyak 

digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mencukupi kebutuhan dalam 

negerinya baik untuk kebutuhan perumahan, perusahaan dan lain sebagainya. Sama 

halnya dengan masyarakat Ghana dimana mereka memiliki sumber daya alam yang 

melimpa terutama tentang minyak bumi.6 Akan tetapi, mereka tidak memiliki 

sumber daya berupa teknologi untuk mengelola hasil alamnya yang dimiliki. 

Akibatnya, tidak jarang pemerintah dan masyarakat Ghana bergantungan pada hasil 

ekspor minyak bumi dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan listrik di 

negaranya. 

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang bermunculan di Ghana, timbul 

rasa simpati dari negara maju untuk membantu mereka seperti Jepang. Dimana 

Jepang menyadari bahwa negara berkembang tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan di negaranya sendiri melainkan harus adanya bantuan dari negara 

lain.7 Adapun bentuk uluran tangan dari Jepang kepada Ghana ialah berupa 

pemberian bantuan luar negeri. Selain itu, tindakan ini dilakukan oleh Jepang 

karena hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dari negara dunia pertama 

dimana harus membantu negara lain tanpa kecuali seperti yang telah tertulis di 

dalam piagam PBB.8 

                                                           
6 LaVerle Berry, 1994, Ghana a Country Study ed. 3, Washington D.C. : Federal Research Division 
Library of Congress, hal. 132 
7 Douglas Alexander, Responsibility to The Poor: A Matter Of Justice, Not Charity, The Guardian, 
8 Oktober 2010, diakses dalam https://www.theguardian.com/global-development/poverty-
matters/2010/oct/08/douglas-alexander-responsibility-poor-justice (22/10/2017, 10.29 AM) 
8  T. May Rudy, SH., MIR., M.Sc., 2005, Administrasi & Organisasi Internasional (ed. 2), Bandung: 
PT. Refika Aditama, hal.50 

https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/oct/08/douglas-alexander-responsibility-poor-justice
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/oct/08/douglas-alexander-responsibility-poor-justice
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 Permasalahan kemiskinan di Ghana menjadi perhatian serius bagi Jepang dan 

melalui skema bantuan luar negerinya. Jepang akan membantu untuk mengurangi 

kemiskinan seperti memberikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan 

mengurangi permasalahan urbanisasi dengan cara pembangunan infrastruktur yang 

berbasis ekonomi-sosial.9 Melalui metode ini, Jepang akan memperkuat sistem 

perekonomian terlebih dahulu dengan membangun dan merehabilitasi lapangan-

lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan Ghana. Karena ketika perekonomi di 

Ghana meningkat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, maka 

masyarakat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lain salah 

satunya untuk bersekolah dimana sekolah merupakan salah satu alternatif untuk 

memutus lingkaran kemiskinan yang terjadi di Ghana. 

 Lebih Lanjut, agar bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang dapat 

terlaksana sesuai dengan rencana. Maka dari itu, Jepang menggunakan instrumen-

instrumen penting Jepang diantaranya ODA (official development assistance) 

Jepang, TICAD (Tokyo international conference on Africa Development) dan JICA 

(Japan international Cooperation Agency) dimana mereka memiliki fungsi yang 

berbeda. Secara umum ODA Jepang berfungsi untuk mengeluarkan dana bantuan 

yang dibutuhkan oleh negara. Sedangkan, TICAD yang terbentuk pada tahun 1993 

berfungsi untuk menjebantani hubungan antara Jepang-Ghana maupun dengan 

negara-negara Afrika lainnya dan membentuk sebuah kerangka kerja untuk 

                                                           
9 Japan’s Official Development Assistance White Paper 2012:Socio-Economic Infrastruktur, 
MOFA (Ministry of Foreign Affairs), diakses dalam 
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2012/html/honbun/b3/s2_2_2_01.html (06/06/2018, 
23.37 PM) 

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2012/html/honbun/b3/s2_2_2_01.html
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mengalokasikan dana bantuan luar negeri yang diberikan oleh ODA Jepang.10 

Kemudian, JICA bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang telah di sepakati di 

dalam forum TICAD dan menyalurkan dana bantuan dari ODA Jepang kepada 

negara Ghana serta memberikan bantuan teknis berupa pelatihan baik dilingkungan 

sekolah maupun kesehatan.11 

 Jika melihat tugas dari setiap instrumen-instrumen Jepang yang bekerja untuk 

membangun Ghana, peran yang memiliki kontribusi besar ialah JICA. Dimana 

JICA sebagai eksekutor yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan 

bantuan dana ODA jepang baik yang sifatnya dana pinjaman, dana hibah ataupun 

bantuan teknis. Selain itu, didalam tugasnya JICA akan mengalirkan enam bentuk 

bantuan luar negeri Jepang kepada Ghana seperti pengembangan infrastruktur, 

sektor swasta, sektor pertanian, pemberian pelatihan untuk tenaga pengajar dan 

medis serta membentuk tata pemerintahan yang lebih demokratis yang diadopsi dari 

kerangka kerja YAP (Yokohama action plan).12  

 Program kerja YAP ditelah ada sejak konferensi TICAD memasuki periode IV 

dan berakhir pada TICAD ke V yakni tahun 2008 sampai dengan 2016.13  Secara 

umum kerangka kerja YAP menjadi acuan dari skema bantuan luar negeri yang 

diberikan oleh JICA kepada Ghana. Kerangka kerja ini dipilih oleh JICA karena 

                                                           
10 Kyodo, Taro Kono to Visit Mozambique and Ethiopia, Attend TICAD, Japantimes, 21 Agustus 
2017, diakses dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/21/national/politics-
diplomacy/taro-kono-visit-mozambique-ethiopia-attend-ticad/#.WoFZYuhubIU (12/02/2018, 
16.14 PM) 
11 Japan’s ODA and JICA, JICA (Japan International Cooporation Agency), diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html (12/02/2018, 16.33 PM) 
12 Activities in Ghana, JICA (Japan International Cooperation Agency), diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/ghana/english/activities/ghana.html (28/04/2018, 18.06 PM) 
13 JICA USA Newsletter,`JICA (Japan International Cooporation Agency), July 2008, diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/usa/english/office/others/newsletter/pdf/July_2008.pdf (12/02/2018, 20.02 
PM) 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/21/national/politics-diplomacy/taro-kono-visit-mozambique-ethiopia-attend-ticad/#.WoFZYuhubIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/21/national/politics-diplomacy/taro-kono-visit-mozambique-ethiopia-attend-ticad/#.WoFZYuhubIU
https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html
https://www.jica.go.jp/ghana/english/activities/ghana.html
https://www.jica.go.jp/usa/english/office/others/newsletter/pdf/July_2008.pdf
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program kerja yang ada di dalamnya mampu untuk mengurangi angka kemiskinan 

yang diakibatkan dari ketidakmampuan masyarakat Ghana untuk bersekolah, 

pemenuhan akses kesehatan serta tingginya urbanisasi. 

 Disamping itu, implementasi dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh 

Jepang melalui JICA mengedepankan implementasi dari human security dan non 

intervensi. Dimana bantuan yang diberikan dengan metode human security mampu 

membebaskan masyarakat Ghana dari rasa ketakutan dan rasa keinginan.14 Rasa 

ketakutan yang dimaksud di dalam ini ialah ketakutan karena tidak bisa bersekolah 

dan mendapatkan pekerjaan. Sedangkan, membebaskan dari rasa keinginan yang 

dimaksud ialah keiginan untuk mendapatkan akses kesehatan dan makanan. 

 Melalui model dan adanya konsep human security di dalam bantuan luar negeri 

Jepang, membuat Ghana tertarik untuk membangun hubungan yang semakin erat 

dengan Jepang. Karena seluruh skema bantuan luar negeri Jepang melalui JICA di 

pandang oleh Ghana, memprioritaskan kepentingan atau kebutuhan dari masyarakat 

Ghana dibandingkan dengan kepentingan pribadi Jepang sendiri.15 Kemudian, 

penerapan bantuan luar negeri seperti ini juga akan bersifat jangka panjang karena 

dari setiap bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang baik melalui JICA, 

Jepang selalu menekankan pada unsur non-intervensi.16 Maksudnya ialah Jepang 

tidak pernah mengatur Ghana untuk apa dana ODA Jepang tersebut digunakan 

                                                           
14 Human Security In Theory And Practice, United Nations, diakses dalam 
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theor
y_and_practice_english.pdf. (22/10/2017, 11.08 AM), hal. 9 
15 Leni Wild, dkk, Japan’s ODA within an African Context: japan’s ODA within an African Context, 
Oktober 2011, London: The Overseas Development Institute, hal. 13 
16 Ibid. 

http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
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karena setiap dana yang dikeluarkan oleh Jepang sesuai dengan permintaan atau 

kebutuhan dari Ghana. 

 Jika membaca model bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang melalui 

JICA untuk Ghana, terlihat tidak ada keinginan yang dominan dari Jepang untuk 

menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Ghana melainkan bagaimana cara 

Jepang untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi disana. Akan tetapi, jika diteliti 

secara mendalam ternyata melalui bantuan luar negeri yang diberikan oleh JICA 

kepada Ghana, memiliki beberapa motif-motif tertentu dan membuat pembahasan 

topik ini menarik untuk dibahas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis diatas. Rumusan 

masalah pada tulisan ini ialah Mengapa Jepang Memberikan Bantuan Luar 

Negerinya di Ghana Melalui JICA Tahun 2011-2015 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh 

penulis maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat motif dibalik bantuan 

Jepang melalui JICA di Ghana. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini ialah untuk memperluas ruang 

lingkup dari pembahasan di prodi ilmu hubungan internasional tentang 

organisasi internasional, yang secara spesifik mengenai masalah 

kerjasama internasional dan hubungan bilateral antara Jepang dan Ghana 

atau negara-negara di Afrika lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu 

memperluas menambah pengetahuan para akademisi tentang motif-motif 

dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang kepada negara-

negara Afrika melalui JICA dan yang terpenting ialah mengetahui motif 

bantuan luar negeri Jepang di Ghana. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penulis di dalam tulisannya menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk 

mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “In The 

Wake of TICAD V: Japan-Africa Relation Today”, ditulis oleh Istvàn Tarrosy.17 

Penulis menjelaskan dalam jurnal internasionalnya bahwa Jepang bukan menjadi 

negara satu-satunya yang memberikan bantuannya luar negerinya untuk membantu 

                                                           
17 Istvàn Tarrosy, In The Wake of TICAD V: Japan-Africa Relation Today, Directionary of Open 
Access Journals, Vol, 9, No, 5, University of Pécs: International Journal of Area Studies. 
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Afrika melalui TICAD V. Akan Tetapi, bantuan luar bantuan luar negeri dari 

Jepang tetap menjadi bantuan yang lebih diterima oleh masyarakat Afrika sendiri 

karena skala bantuan Jepang sangat luas dari pada bantuan dari negara lain. 

Tulisan ini juga memaparkan sejak munculnya kerjasama yang dibentuk oleh 

Jepang dalam membangun hubungannya dengan negara-negara di Afrika, yakni 

TICAD. Ada banya negara-negara lain bermunculan untuk membuat jejak yang 

sama dengan Jepang seperti Cina, India, Korea Selatan, Turkey dan Singapura. 

Akan tetapi, negara-negara tersebut memiliki perbedaan pada skala dan ruang 

lingkup bantuannya. Namun, mereka tetap memiliki tujuan jangka panjang yang 

sama di benua Afrika. 

Kemudian, setalah berjalannya TICAD selama empat dekade. Akhirnya, 

TICAD sudah sampai pada TICAD V yang di laksanakan pada 1-3 Juni 2013 di 

Yokohama, Jepang. Adapun program-programnya, antara lain: pertumbuhan sektor 

swasta, percepatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan yang berkelanjutan, 

pemberdayaan para petani, mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar 

manusia dan membangun perdamainan, stabilitas, demokrasi dan pemerintahan 

yang baik. Disamping itu, TICAD V bertujuan untuk mempromosikan hubungan 

kerjasama Afro-Asia dan membangun kerjasama selatan-selatan. Selain itu, 

tujuannya ialah untuk mempromosikan bisnis dan meningkatkan investasi di 

Afrika. 

Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa TICAD V juga berkontribusi dalam 

kerjasama triangular (Jepang, Mozambik dan Brazil) di Nacala, Mozambik melalui 
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JICA (Japan International Coorporation Agency) dalam pembangunan koridor yang 

berfokus pada zona khusus ekonomi regional. Selain itu, TICAD V juga 

memfokuskan untuk membangun maritime security yang bertujuan untuk menjaga 

barang ekspor-impor dari Jepang ke Afrika yang melewati perairan Somalia. Jadi, 

walaupun banyak pesaing Jepang di Afrika dalam memberikan bantuannya, Jepang 

tetap optimis menjadi pendonor dominan yang lebih di minati karena bantuan yang 

diberikan secara long-term dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Afrika. 

Kemudian, Istvàn Tarrosy dalam jurnalnya menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dan menggunakan konsep bantuan luar negeri sebagai landasan 

konseptualnya. Kemudian, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu 

library research dan interview. Disisi lain, persamaan antara jurnal internasional 

dan skripsi ini ialah konsep dan liberary research sebagai metode pengumpulan 

data. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dari objek pembahasan dari kedua 

tulisan. 

Penetian terdahulu yang kedua berjudul “Japan’s TICAD: Alternative Global 

Framwork for Africa’s Development ?”, ditulis oleh Bertha Z. Osei-Hwedie dan 

Kwaku Osei-Hwedie.18 Dalam jurnalnya penulis menjelaskan TICAD menjadi 

kerangka kerja yang baru bagi Afrika dimana kerangka kerja dari TICAD 

memiliki masa waktu selama 5 tahun setiap 1 dekade TICAD.  

                                                           
18 Bertha Z. Osei-Hwedie dan Kwaku Osei-Hwedie, Japan’s TICAD: Alternative Global Framwork 
for Africa’s Development ?, Zambia Social Science Journal, Vol,1, No, 2 (November 2010), 
Bostwana: University of Bostwana.  
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 Penulis juga memaparkan bahwa TICAD merupakan suatu konferensi yang 

menghubungkan antara Asia-Afrika (Jepang-Afrika). TICAD awalnya 

dilaksanakan pada 1993, dengan program-program untuk mengubah struktur 

politik, ekonomi, meningkatkan pembangunan di Afrika, membangun kerjasama 

regional dan integrase serta mempromosikan kerjasama selatan-selatan. 

Kemudian, TICAD II dilaksanakan pada 1998, dengan tujuan untuk mengurangi 

kemiskinan dan membentuk TAA (Tokyo Agenda for Action) yang memiliki 

program-program untuk mengurangi intensitas konflik dan membangun 

perdamaian, membentuk tata pemerintah yang baik, meningkatkan ekspor dan 

memberikan pinjaman lunak kepada negara-negara Afrika. 

Selanjutnya, muncul kembali TICAD III yang dilaksanakan pada 2003 

dengan agenda kegiatan sebagai berikut: membantu pembentukan NEPAD (New 

Economic Partnership for African Development). Kemudian, NEPAD 

difungsikan agar negara-negara Afrika menyelesaikan konfliknya sendiri. Selain 

itu, adapun program-program di NEPAD yakni untuk menyelesaikan konflik, 

membangun perdamaian, membangun pemerintah yang baik, mengembangkan 

sektor swasta dan mengembangkan pertanian. Kemudian, TICAD IV 

dilaksanakan pada 2008 dengan tema “semangat membangun Afrika”.  

Namun, TICAD juga bekerja sama dengan ODA Jepang untuk melaksanakan 

program TICAD IV antara lain pemberantasan penyakit Malaria, TBC, 

HIV/AIDS, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, pendidikan, penyediaan air 

bersih dan membangun sanitasi. Jadi, TICAD memiliki jangka kerja lima tahunan 

dan TICAD dijadikan sebagai alternatif untuk membangun Afrika. Kemudian, 
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TICAD disini menekankan pada konsep ownership dan kersama internasional. 

Ownweship yang dimaksud ialah negara Afrika harus mampu mengidentidikasi 

kekurangannya dan memprioritaskan pembangunan sosial dan ekonomi sebagai 

tujuan awal. Sedangkan, kerjasama internasional bertujuan untuk 

mempromosikan kerjasama antara negara pendonor dengan negara penerima 

bantuan. 

Bertha Z. Osei-Hwedie dan Kwaku Osei-Hwedie menggunakan tipe penelitian 

deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam tulisan mereka. 

Kemudian, mereka menggunakan konsep oraganisasi internasional untuk 

menganalisa fenomena yang terjadi. Selain itu, terdapat perbedaan antara jurnal 

internasional dan skripsi yakni terletak pada konsep yang digunakan dan fenomena 

yang diangkat. Sedangkan persamaannya terletak pada tipe penelitian deskriptif 

yang digunakan bagaimana penulis membahas segala fenomena yang terjadi segala 

detail. 

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul “Japan’s Philosophy of Self-Help 

Efforts in International Development Cooporation: Does it Work in Africa ?, 

ditulis oleh Nobuhide Sawamura.19 Kemudian, penulis menjelaskan Self-Help 

sebagai metode di Afrika agar mereka tahu akan kekurangan mereka sendiri dan 

kemudian mengajukan bantuan ke Jepang. Mereka pada dasarnya harus 

menganalisa sendiri kebutuhan dari setiap negara-negara mereka. 

                                                           
19 Nobuhide Sawamura, Japan’s Philosophy of Self-Help Efforts in International Development 
Cooperation: Does It Work in Africa ?, Journal of International Cooperation in Education, Vol. 7, 
No.1, Japan: CICE Hiroshima University. 
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 Penulis juga menjabarkan bahwa Jepang merupakan negara yang menjadi 

supplyer terbesar melalui ODA (Official Development Assitance) pada tahun 1980 

dan di awal 1990-an. Kemudian, kebijakan dari ODA Jepang menekankan Self-

Help kepada negara penerima bantuan dan ODA Jepang juga memiliki karakter 

yang tidak dilandaskan pada dimensi politik dan lebih mengedepankan prinsip 

non-intervention. Akan tetapi, Selama Jepang melakukan Implementasi ODA, 

banyak mendapatkan banyak kesulitan karena didasarkan sejarah kolonialisasi 

Jepang. 

Selanjutnya, sepuluh tahun setelah dilaksanakannya piagam ODA yang 

pertama, Jepang melakukan beberapa perluasan bantuan ODAnya di tahun 2003, 

seperti pengembangan sumber daya manusia, pembangunan institusi, ekonomi, 

dan infrasturktur umum. Disisi lain, penulis menekankan pada tujuan dari Self-

Help Jepang ialah untuk memotivasi negara penerima bantuan dan Jepang sangat 

mengapresiasi kemampuan individu yang mampu memberikan kontribusi dalam 

suatu tim. 

Pada 1993, Jepang kembali melakukan sebuah rancangan untuk memajukan 

Afrika dengan cara membuat sebuah konferensi yang disebut sebagai (TICAD). 

Adapun hasil yang diraih oleh TICAD melalui self-help, salah satunya 

meningkatnya kualitas pendidikan di Kenya karena Jepang melakukan pelatihan 

kepada tenaga pengajar disana.  

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi dan konsep bantuan luar negeri sebagai kerangka konsep 

untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Selanjutnya, persamaannya ialah 
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terletak pada konsep dan tipe penelitian deskriptif yang digunakan untuk 

menganalisa dan menjabarkan fenomena yang terjadi. Sedangkan, perbedaanya 

terletak pada objek pembahasan dimana penelitian ini berfokus tentang efektivitas 

konsep self-help di Afrika. Sedangkan, skripsi ini membahas tentang motif Jepang 

melalui JICA kepada Ghana tahun 2011-2015. 

Penelitian terdahulu yang keempat berjudul “Motif Jepang dalam Bantuan 

Luar Negeri Kepada Indonesia Melalui Program Grand Assistance for 

Grassroots Project”, ditulis oleh Aulia Akmalia. 20 Dalam skripsinya penulis 

menjelaskan bahwa bantuan dari Jepang melalui progam Grand Assitance fo 

Grassroots project berhasil membantu untuk memajukan Indonesia. Selain itu 

juga bantuan dari Jepang ini memiliki tiga motif utama seperti bantuan 

kemanusiaan, politik dan ekonomi.  

 Kemudian penulis juga menggambarkan, sejak bergabungnya Jepang dalam 

anggota G8 pada tahun 1956, Jepang lebih aktif dalam membantu pembangunan 

ke negara-negara berkembang. Jepang juga menggunakan ODA (Official 

Development Assistance) sebagai instrumen utama bantuan dana ke negara-negara 

Asia Tenggara salah satunya Indonesia. Selain itu, bentuk bantuan Jepang kepada 

Indonesia berupa bantuan hibah dimana bantuan ini bertujuan untuk 

menyelesaikan akar permasalahan perekonomian di Indonesia. 

Disisi lain, walaupun Jepang pernah menjajah Indonesia dengan tidak 

manusiawi dimana menjadikan wanita sebagai jugun ianfu (pemuas nafsu bagi 

                                                           
20 Aulia Akmalia, Motif Jepang Dalam Bantuan Luar Negeri Kepada Indonesia Melalui Program 
Grand Assistance for Grassroots Project, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 
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tantara Jepang), Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Jepang setelah 

perjanjian tahun1958. Selain itu, sejak baiknya hubungan kedua negara Jepang 

telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia seperti pemberian mobil 

ambulan bekas untuk rumah sakit Gianyar, Bali pada tahun 2003. Selanjutnya, ada 

beberapa sektor prioritas dari bantuan ODA Jepang di Indonesia, antara lain: 

bantuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kesinambungan oleh sektor swasta, 

bantuan ditujukan untuk mencapai masyarakat yang demokratis dan adil serta 

bantuan ditujukan untuk perdamaian dan keamanan. 

Program-program dari Jepang juga berfokus membantu pengembangan 

bidang LSM, sekolah dasar, pertanian, sanitasi, penyediaan air bersih dan 

organisasi nirbala. Selain itu, bantuan yang di berikan kepada Indonesia terhitung 

naik setiap tahunnya dari tahun 2007 sebesar JPY 24,141,18 sampai dengan tahun 

2014 sebesar JPY 82,249,016. Jadi, jika disimpulkan bahwa motif bantuan Jepang 

yakni motif kemanusiaan, motif politik, motif keamanan nasional dan motif 

kepentingan negara donor. Bantuan Jepang ini juga melalui ODA di pandang 

sebagai suatu hal yang positif dan mampu mengurangi permasalahan di Indonesia.  

Pada skripsi Aulia Akmalia, penulis menggunakan metode deskriptif untuk 

menggambarkan peristiwa di dalam tulisannya. Kemudian, penulis juga 

menggunakan konsep bantuan luar negeri untuk menjelaskan perilaku Jepang 

dalam membantu Indonesia. Disisi lain, persamaan dengan tulisan ini ialah tipe 

penelitian deskriptif dan menggunakan konsep bantuan luar negeri. Akan tetapi, 

perbedaannya pada fokus pembahasan dari bantuan luar negeri Jepang. 
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Penelitian kelima berjudul “Social Problems and Social Work in Ghana: 

Implication for Sustainable Development”, ditulis oleh Michael Baffoe dan Mavis 

Dako-Gyeke.21 Dalam tulisannya, mereka melihatkan bahwa banyak sekali 

permasalahan sosial yang terjadi di Ghana. Hal ini diakibatkan karena tidak 

meratanya pertumbuhan antara desa dan kota. 

Penulis juga menekankan dalam tulisannya bahwa modernisasi dan kemajuan 

teknologi tidak mampu menurunkan permasalahan di negara-negara berkembang 

seperti Ghana. Kemudian, banyak dari negara berkembang yang belum 

terfasilitasi struktur sosialnya sehingga belum siap untuk menerima modernisasi. 

Akibatnya, muncul banyak urbanisasi yang tidak seimbang yang menganggu 

struktur masyarakat lainnya seperti munculnya kekerasan pada anak, perceraian 

dan lain sebagainya. 

Ghana memiliki tiga kota yang terkenal akan urbanisasinya, antara lain 

bagian, pesisir, tengah dan sabana utara. Kemudian, latar belakang mereka 

mayoritas adalah orang pedalaman, terbelakang dan petani dimana mereka tidak 

memiliki kesempatan untuk bekerja di main sector Ghana. Akibatnya, banyak dari 

mereka yang bekerja sebagai buruh kasar seperti petani coklat musiman. Selain 

itu, 60 persen dari imigran adalah wanita yang bekerja di daerah Accara, Ghana 

sebagai kuli panggul dan tidak jarang dari mereka bahkan sudah memiliki anak di 

usia muda. 

Selain itu, dampaknya ialah tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan 

layanan publik yang di akibatkan dari pertumbuhan penduduk yang tidak merata. 

                                                           
21 Baffoe, Op.,Cit 



18 
 

Disisi lain, adanya permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada 

sustainable development karena masyarakat Ghana tidak mampu untuk 

menyelesaikan konflik sosial mereka sendiri sehingga hal ini sulit untuk dicapai. 

Penelitian dari Michael Baffoe dan Mavis Dako-Gyeke menggunakan tipe 

penelitian deskriptif untuk menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi. 

Kemudian, mereka menggunakan konsep sustainable development sebagai alat 

menganalisa kejadian yang mereka gambarkan. Disisi lain, kesamaan jurnal ini 

dengan skripsi yang dibahas oleh penulis terletak pada tipe penelitian dan objek 

negara yang dibahas yakni Ghana. Sedangkan, perbedaan terletak pada konsep 

yang digunakan untuk menganalisa kasus pada skripsi ini. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 

dan Alat 

Analisa 

Hasil 

1 Jurnal 
Internasional 

In the Wake of 
TICAD V: Japan-
Africa Relations 
Today 

Oleh: Istvàn 
Tarrosy 

University of Pecs 

Penelitian 
Deskriptif 

 

Konsep: 
Foreign 
Policy  

- Jepang tetap optimis akan 
menjadi negara dengan 
bantuan yang paling 
diminati di Afrika karena 
Jepang berorientasi pada 
bagaimana bantuan yang 
diberikan sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan 
masyarakat di Afrika dan 
bantuan yang diberikan 
dalam jangka panjang. 

- TICAD V juga memiliki 
skala bantuan yang luas. 
Hal ini tergambarkan dari 
program-programnya di 
Afrika mulai dari 
peningkatan infrastruktur, 
perdagangan sampai 
mengurangi masalah 
kemanusiaan atau 
kemiskinan. 

2 Jurnal 
Internasional 

Japan’s TICAD: 
Alternative Global 
Framwork for 
Africa 
Development ? 

Oleh: Bertha Z. 
Osei-Hwedie dan 
Kwaku Osei-
Hwedie, 

University of 
Bostwana 

Penelitian 
Deskriptif 

 

Konsep: 
Organisasi 
Internasional 

- Munculnya TICAD 
merupakan alternatif 
bantuan yang baru di Afrika 
sejak tahun 1990-an dengan 
berbagai program-program 
untuk membangun sektor 
sosial dan pembangunan. 

- TICAD juga menerapkan 
konsep ownership dan 
kerjasama internasional 
sebagai prinsip utama 
mereka dalam membantu 
pembagunan di Afrika. 
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3 Jurnal 
Internasional 

Japan’s 
Philosophy of 
Self-Help Efforts 
in International 
Development 
Cooperation: 
Does It Work in 
Africa? 

Oleh: Nobuhide 
Sawamura 

University of 
CICE Hiroshima 

 

Penelitian 
Deskriptif 

 

Konsep: 
Bantuan 
Luar Negeri 

- Dalam menjalankan proses 
bantuan luar negerinya 
melalui ODA, Jepang 
menekankan pada konsep 
self-help. 

- Dalam bantuan luar 
negerinya, Jepang tidak 
berlandaskan dimensi 
politik dan lebih 
mengedepankan konsep 
non-intervension. 

4 Skripsi 

Motif Jepang 
Dalam Bantuan 
Luar Negeri 
Kepada Indonesia 
Melalui Program 
Grand Assistance 
for Grassroots 
Project 

Oleh: Aulia 
Akmalia 

University of 
Muhammadiyah 
Malang 

Penelitian 
Deskriptif 

 

Konsep: 
Bantuan 
Luar Negeri 

- Bantuan dari Jepang untuk 
Indonesia di fokuskan untuk 
membantu pengembangan 
bidang LSM, sekolah dasar, 
pertanian, sanitasi, 
penyediaan air bersih dan 
organisasi nirbala. 

- Bantuan dari Jepang 
membawa dampak dan 
tanggapan positif dari 
Indonesia. 

5 Jurnal 
Internasional 

Social Problems 
and Social Work in 
Ghana: 

Penelitian 
Deskriptif 

 

- Gambaran tentang kota yang 
memiliki Gudang pekerjaan 
membuat banyak terjadi 
migrasi dari desa ke kota 
dengan harapan mendapatkan 
pekerjaan yang layak. 
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Implications for 
Sustainable 
Development 

Oleh: Michael 
Baffoe dan Mavis 
Dako-Gyeke 

University of 
Manitoba & 
University of 
Ghana 

Konsep: 
Sustainable 
Development  

Namun, hal itu tidak dapat 
dicapai karena masyarakat 
Ghana tidak memiliki 
kemampuan dimana latar 
belakang mereka berasal dari 
keluarga petani, terbelakang 
dan pedalaman 

- Banyaknya imigran di kota 
Accara Ghana membuat 
banyak dari mereka yang 
tidur dijalanan. Selain itu, 
wanita imigran juga bekerja 
sebagai buruh kasar dan 
sebagaian dari mereka juga 
hamil di usia muda. Pada 
dasarnya hamil muda 
dipandang sebagai penyakit 
dalam masyarakat yang 
mampu merunkan 
produktifitas. 

6 Skripsi 

Motif Jepang 
Memberikan 
Bantuan Luar 
Negerinya Kepada 
Ghana Melalui 
JICA (japan 
international 
cooperation 
agency) tahun 
2011-2015. 

Oleh: Syahid 
Prabowo 

University of 
Muhammadiyah 
Malang 

Penelitian 
Deskriptif 

 

Konsep: 
Bantuan 
Luar Negeri 

- JICA merupakan instrumen 
dari Jepang yang tujuannya 
untuk menyalurkan dana 
bantuan yang disediakan oleh 
ODA kepada Ghana. Bantuan 
lainnya dari JICA di 
persiapkan juga seperti 
bantuan teknis. 

- Pada saat implementasi 
bantuan luar negeri yang 
diberikan oleh JICA terdapat 
banyak motif dimana fokus 
utama dari bantuan luar 
negeri yang diberikan oleh 
JICA ialah motif keamanan 
nasional. 
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1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Konsep Bantuan Luar negeri 

  Bantuan luar negeri adalah bantuan yang diberikan oleh negara dunia 

pertama (negara maju) dan organisasi internasional kepada negara dunia ketiga 

(negara berkembang). Selanjutnya, bantuan luar negeri yang diberikan 

langsung oleh negara pendonor dikenal dengan nama bantuan bilateral. 

Sedangkan, bantuan yang diberikan oleh organisasi internasional disebut 

sebagai bantuan multilateral. Secara umum, bantuan luar negeri menjadi salah 

satu alat yang digunakan oleh negara-negara besar guna manjalin hubungan 

luar negeri. Karena bantuan luar negeri memiliki 3 macam bentuk bantuan 

seperti bantuan berupa dana pinjaman, teknis dan dana hibah.22 

Pada implementasinya bantuan luar negeri diberikan oleh negara anggota 

G8 seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada 

dan Rusia kepada negara-negara miskin yang ada di dunia. Kemudian, bantuan 

luar negeri pada dasarnya difokuskan untuk membantu masalah-masalah 

kemanusiaan.23 Akan tetapi, pada perkembangannya bantuan luar negeri yang 

diberikan saat ini sudah diperluas cakupannya salah satunya pembangunan 

infrastruktur. Selain itu, Bantuan luar negeri ada yang bersifat jangka panjang 

dan ada yang bersifat jangka pendek.24  

                                                           
22 K.J. Holsti, 1987, Politik International Suatu Kerangka Analisis (terj), Bandung: Binacipta, hal. 
324-325 
23 Naomi Larson, Foreign Aid: Which Country Are The Most Generous ?, The Guardian, 09 
September 2015, diakses dalam https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/sep/09/foreign-aid-which-countries-are-the-most-generous (23/10/2017, 20.26 PM) 
24 K.J. Holsti, 1987, Politik Internasional: Kerangka Analisa (1st), Terj, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 
hal. 346 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/09/foreign-aid-which-countries-are-the-most-generous
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/09/foreign-aid-which-countries-are-the-most-generous
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Disisi lain, bantuan luar negeri tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. 

Namun, organisasi internasional juga dapat melakukan bantuan ke negara-

negara dunia ketiga seperti PBB. Selain itu, dalam proses pemberian pinjaman 

negara penerima bantuan tidak boleh menggunakan dananya untuk 

kepentingan negaranya sendiri. Contohnya, meningkatkan kapabilitas 

militer.25 

Selanjutnya, di dalam konsep bantuan luar negeri ada banyak yang 

mengungkapkan bahwa bantuan luar negeri memiliki berbagai macam tujuan. 

Seperti di dalam bukunya yang berjudul Japan’s foreign aid challenge: policy 

reform and aid leadership.26 Alan Rix membagi tujuan bantuan luar negeri ke 

dalam beberapa motif. Motif-motif yang dimaksud oleh Alan Rix antara lain:27 

a. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk melakukan penekanan 

terhadap angka kemiskinan dengan cara melakukan kerjasama 

ekonomi. 

b. Motif politik dimana bantuan yang diberikan dijadikan alat untuk 

memperlihatkan image negara pendonor kepada negara yang akan 

diberikan bantuan. Hal ini juga bertujuan untuk menggumpulkan 

tanggapan-tanggapan manis dari negara penerima bantuan luar negeri. 

                                                           
Bantuan dana jangka panjang berupa dana hibah atau investasi di negara berkembang. Namun, 
bantuan jangka pendek layaknya dana pinjaman atau loan. Bantuan jangka pendek memiliki kriteria 
dimana negara peminjam harus mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu berserta dengan 
bunga pinjaman. 
25 Bantuan luar negeri memiliki beberapa tipe, antara lain: bantuan bersifat hibah, pinjaman lunak 
dan bantuan berupa jasa. Lihat di Net ODA, diakses dalam https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm 
(24/10/2017, 10.32 AM) 
26 Alan Rix, 1993, Japan Foreign Aid Challenge: Policy Reform and Aid Leadership, Routladge: 
London dan New York, hal. 18-19 
27 Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional (1st), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 83 

https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
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c. Motif keamanan nasional bertujuan untuk memberikan dana bantuan 

kepada negara dunia ketiga yang membutuh agar negara penerima 

mampu memperkuat sektor perekonomian mereka sebagai landasan 

keamanan nasional. 

d. Motif kepentingan nasional, hal ini sangat bersinggungan dengan 

keinginan dari negara pendonor terhadap negara penerima bantuan.  

Menurut Alan Rix, motif kemanusiaan adalah perentasan kemisinan yang 

dilakukan oleh negara maju yang memiliki kapasitas ekonomi yang besar. 

Selain adanya pergerakan ekonomi yang besar, Alan rix juga menegaskan 

bahwa di dalam motif kemanusiaan sudah selayaknya negara miskin menjadi 

tanggung jawab dari negara maju untuk diberikan bantuan luar negeri.28 

Kemiskinan ini sering di temukan di Ghana dan tolok ukurnya adalah 

masyarakat disana masih banyak yang hidup di angka $1.00 bahkan bisa 

kurang.29  

Dampak dari krisis kemanusiaan di Ghana ialah masyarakat di Ghana tidak 

memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan di negaranya terutama mereka 

yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya orang tua 

mereka yang memiliki biaya untuk kebutuhan sekolah mereka seperti membeli 

pakaian, pensil dan membayar uang bulanan. Kemudian, krisis tersebut juga 

berimbas pada sektor kesehatan di Ghana dimana masyarakat yang berada di 

                                                           
28 Alan Rix, Op.Cit. 
29Africa- A Continent of Contrasts-Education in Ghana: Moving Forward, The Royal Geographical 
Society (RGS), diakses dalam 
http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Teaching+resources/Key+Stage+3+resources/Africa+A+co
ntinent+of+contrasts/Education+in+Ghana+-+moving+forward.htm (21/10/2017, 11.02 AM). 

http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Teaching+resources/Key+Stage+3+resources/Africa+A+continent+of+contrasts/Education+in+Ghana+-+moving+forward.htm
http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Teaching+resources/Key+Stage+3+resources/Africa+A+continent+of+contrasts/Education+in+Ghana+-+moving+forward.htm
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desa tidak pernah menikmati akses kesehatan yang layak seperti pemberian 

edukasi seputar kesehatan atau koseling gratis. Akibatnya, tidak sedikit dari 

masyarakat Ghana yang terjangkit pernyakit berat seperti HIV-AIDS, Ebola, 

gizi buruk serta kematian pada ibu dan anak. Jadi, intinya di dalam motivasi 

kemanusiaan Alan Rix berpendapat bahwa negara maju harus memberikan 

bantuan-bantuan sosial kepada Ghana karena ini merupakan salah satu tugas 

dari negara maju kepada negara berkembang. 

Disisi lain, adanya motif politik dimana motif politik disini sering dikaikan 

dengan keamanan dari negara pendonor bagaimana dia mampu memperbaiki 

citra buruk menjadi baik di hadapan negara penerima bantuan. Selain itu, motif 

ini ditujukan untuk kepentingan sendiri bagi negara pendonor dimana selaku 

negara pendonor seperti Jepang berhak mendapatkan imbalan dari hasil 

bantuan luar negeri yang selama ini diberikan kepada negara penerima 

bantuan.30 Selanjutnya, pada kasus hubungan antara Jepang dan Ghana, tidak 

jarang Jepang menggunakan bantuan luar negerinya untuk memperbaiki 

citranya yang buruk karena bantuannya dipandang terlalu berfokus untuk 

memenuhi keinginan pribadi dengan menguasai sumber mineral yang ada di 

Ghana dan Afrika lainnya. Akan tetapi, adanya bantuan secara berkelanjutan 

yang diberikan oleh Jepang, negara ini mampu meraih prestasi berupa pujian-

pujian positif dari pemangku kebijakan di Ghana sebagai wujud imbalan atas 

segala bantuan yang telah diberikan. 

                                                           
30 Ibid. 
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Alan Rix juga menegaskan kembali bahwa di dalam bantuan luar negeri 

ada yang dikenal sebagai motivasi keamanan nasional. Argument dasar pada 

motif ini ialah bagaimana negara pendonor dengan bantuan luar negeri mampu 

mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. 

Ketika hal ini telah diimplementasikan memberikan maanfaat positif bagi 

negara pendonor yakni terciptanya timbal balik ekonomi dengan merubah pola 

konsumtif di dalam negara penerima bantuan.31 Sebagai gambaran bahwa 

Jepang juga melakukan hal yang sama kepada Ghana dimana tujuan awal 

Jepang membukakan berbagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat Ghana 

yang tinggal di pedesaaan agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal ini 

dilakukan oleh Jepang karena dapat memberikan imbas positif bagaimana 

masyarakat Ghana mengkonsumsi segala produk-produk ekspor dari Jepang. 

Terakhir, menurut Alan Rix juga di dalam bantuan luar negeri terdapat 

motif kepentingan nasional. Motif ini menggambarkan adanya bantuan luar 

negeri yang terus diberikan secara berkelanjutan menimbulkan rasa 

ketegantungan dari negara penerima bantuan terhadap negara pendonor. 

Kemudian, ketergantungan ini dimanfaatkan oleh negara pendonor untuk 

mendapatkan kebutuhan di dalam negerinya seperti sumber daya alam.32 Jika 

melihat studi kasus antara Jepang dan Ghana bagaimana bantuan luar negeri 

Jepang dapat menimbukan efek ketergantungan bagi Ghana. Akibatnya, 

Jepang berusaha untuk mendapatkan sumber daya alam berupa minyak bumi 

                                                           
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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agar kebutuhan listrik untuk menjalankan aktivitas seperti industri, perumahan 

dan lain sebagainya dapat tercukupi. 33  

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih metode deskriptif sebagai metode 

penelitiannya. Metode deskriptif ialah menggabarkan segala kejadian atau 

peristiwa secara terperinci. Kemudian, peristiwa terperinci yang dimaksudkan 

oleh penulis adalah upaya dan motif bantuan luar negeri Jepang melalui JICA 

dalam membantu mengurangi kemiskinan di Ghana yang berdampak pada 

kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan tingginya 

permasalahan urbanisasi yang terjadi. 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik induktif sebagai alat untuk menganalisa data 

yang ada karena proses kerjanya teknik ini ialah mengumpulkan fenomena-

fenomena dan kejadian yang dijabarkan oleh penulis akan di uji dengan 

sebuah konsep.34 

1.7.3 Teknik Pengumpulan data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sekunder atau liberary 

research. Adapun cara kerja dari metode ini ialah menggambil beberapa 

referensi-referensi untuk melengkapi data-data pada tulisan ini. Kemudian, 

                                                           
33 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 
hlm. 79 
34 Ibid., hal. 92 
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refensi pada tulisan ini diambil dari beberapa buku, jurnal dan skripsi. Selain 

itu, untuk memperkuat data pada tulisan ini penulis juga mengambil bahan 

bacaan dari berita, majalah dan sumber-sumber internet lainnya. 

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan dalam ruang lingkup penelitian akan mencakup dua hal 

penting, yakni berkenaan dengan batasan materi penelitian dan batasan waktu 

materi. Kemudian, batasan materi dalam penelitian ini akan melihat apa saja 

motif Jepang melalui JICA dalam membantu masalah krisis perekonomian di 

Ghana yang berimbas pada sektor kurang perhatiannya pada sektor dan edukasi 

bagi anak-anak di Ghana. Sedangkan, batasan waktu untuk penelitian ini ialah 

dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Jangka waktu ini dipilih karena Jepang 

akan menggandakan bantuan luar negerinya untuk memberantas kemiskinan 

yang sedang terjadi dengan cara meningkatkan pendapatan perkapita mereka. 
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1.8 Argumen Dasar 

Berdasarkan konsep bantuan luar negeri bahwa bantuan yang diberikan oleh 

Jepang melalui JICA memiliki beberapa motif. Jepang memberikan bantuan luar 

negeri kepada Ghana karena motif kemanusiaan dimana Jepang memiliki tanggung 

jawab terhadap negara miskin. Selain itu, bantuan luar negeri tersebut diberikan 

untuk motif politik yang mana untuk memperbaiki citra buruk Jepang dimasa lalu. 

Kemudian, bantuan luar negerinya juga diberikan ke Ghana karena ada motif 

keamanan nasional untuk mengamankan perekonomian kedua negara. Terakhir, 

melalui JICA Jepang memberikan bantuan luar negerinya karena ada kepentingan 

nasional Jepang untuk menjamin keamanan energy guna memenuhi kebutuhan 

domestiknya.   
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