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BAB II 

Hubungan Bilateral antara Jepang-Ghana serta Pola Kerja dari ODA 

(Official Development Assistance), TICAD (Tokyo International Cooperation 

on Africa Development) dan YAP (Yokohama Action Plan) Jepang di Ghana 

 

 

2.1 Hubungan Bilateral antara Jepang dan Ghana 

Sejak bergabungnya Jepang ke dalam PBB (perserikatan bangsa-bangsa) pada 

1956, negara ini semakin memperliatkan kontribusi dihadapan negara lain. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya negara berkembang yang telah dibantu oleh Jepang 

salah satunya Ghana. Pada dasarnya hubungan kedua negara secara non-diplomatik 

telah terbentuk di tahun 1927. Hal ini ditandai dengan adanya Dr. Hideyo Noguchi 

sebagai salah satu suka relawan yang dikirimkan oleh Jepang untuk menyelesaikan 

permasalahan penyakit kuning yang terjadi di Ghana.1 

Setelah terbangunnya hubungan Jepang dengan Ghana secara non diplomatik, 

Jepang berjanji untuk membuat Ghana menjadi lebih baik lagi. Hal ini dilakukan 

dengan cara membangun hubungan secara resmi antar kedua negara tepatnya pada 

6 Maret 1957.2  Sebagai buah positif hubungan resmi kedua negara di tahun 1963, 

Jepang pertama kalinya memberikan ODA (official development assistance) dalam 

bentuk bantuan luar negeri kepada Ghana sebesar sepuluh miliyar yen.3 Bantuan 

                                                           
1Koji Makino, Message from The Chief Representative, JICA (Japan Internasional Cooporation 
Agency), diakses dalam https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/about/message.html 
(13/2/2018, 11.13 AM) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/about/message.html
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luar negeri ini dialoksikan untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur salah 

satunya membangun Noguchi Memorial Institute sebagai tempat untuk meneliti dan 

menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi di Ghana. 

Disamping itu, untuk lebih memperluas bantuan luar negerinya di Ghana, 

Jepang membentuk sebuah konferensi yang disebut sebagai TICAD (Tokyo 

international cooporation on African development) pada 1993. Fungsinya ialah 

untuk menjembatani hubungan antara Jepang-Ghana serta negara-negara afrika 

lainnya dan membuat sebuah kerangka kerja yang berbasis kebutuhan masyarakat. 

Contohnya, memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian bagi para petani yang 

ada di Ghana agar produksi pertanian mereka meningkat. Tujuannya ialah hanya 

satu agar perluasan kemiskinan di negara berkembang dapat ditekan. 

Disisi lain, sebelum tahun 2003 hubungan antara Jepang dan Ghana serta 

negara-negara Afrika lainnya sempat mengalami ketidakstabilan. Hal ini 

dikarenakan negara-negara Afrika salah satunya Ghana melihat bantuan luar negeri 

yang terlalu berfokus untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya, memberikan 

dana bantuan luar negeri untuk pembangunan untuk mendapatkan potensi minyak 

dan mineral lainnya yang terdapat di Ghana agar kebutuhan domestik seperti 

perusahan-perusahaan Jepang terpenuhi.4 Dampaknya ialah kemiskinan di negara-

negara Afrika terutaman Ghana sangat tinggi. Berikut ada grafik kemiskinan di 

Ghana tahun 1991/1992 dan 1998/1999. 

  

                                                           
4 Ronald E. Dolan and Robert L. Warden, 1992, Japan: A Country Study (ed.5), Washington D.C: 
Library of Congress, hal. 293-295 
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Tabel 2.1 Persentasi Kemiskinan yang terjadi di Ghana Tahun 1991/92 dan 

1998/99 

 
Sumber: Interim Poverty Reduction Strategy Paper, Republic of Ghana, 2000-
2002, diakses dalam 
https://www.imf.org/external/NP/prsp/2000/gha/01/063000.pdf  (30/07/2018, 
12.13 PM) 
 

 Dari tabel 2.1 terlihat bahwa angka kemiskinan di Ghana masih cukup tinggi 

terutama di wilayah Upper West dan East dimana persentasinya mencapai 88 dan 

90 persen di tahun 1998/99. Kemudian, diikuti oleh wilayah lainnya seperti yang 

tertera pada tabel diatas. Melihat adanya kejadian ini maka Jepang melakukan revisi 

pada ODAnya di tahun 2003 untuk memperbaruhi arah dari bantuannya dengan 

memfokuskan pada kebutuhan dari Ghana. Setelah adanya perubahan pada ODA 

Jepang tersebut, hubungan bilateral kedua negara semakin membaik. Dimana saat 

ini tepatnya rentang tahun 2011-2015, Jepang akan lebih intensif dan 

memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM (sumber daya manusia) di 

Ghana dengan cara memberikan bantuan luar negeri baik yang bersifat jangka 

https://www.imf.org/external/NP/prsp/2000/gha/01/063000.pdf
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pendek seperti bantuan dana pinjaman ataupu bantuan jangka panjang berupa dana 

hibah dan bantuan teknis.  

 

Adanya implementasi dari bantuan jangka panjang ataupu jangka pendek di 

Ghana bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Dimana kemiskinan di 

tahun 20120berdampak pada pendapatan masyarakat Ghana terutama mereka yang 

berada di pedesaan hanya sekitar $1,90 dalam sehari. Maka dari itu, di dalam 

bantuan luar negerinya Jepang akan memfokuskan bantuan luar negerinya seperti 

pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan dan akses transportasi. Akan tetapi, 

Jepang juga memberikan bantuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti 

melawan penyakit gizi buruk dan penyakit berbahaya lainnya. Melalui metode 

bantuan seperti ini maka kemiskinan di Ghana dapat dikurangi dan perekonomian 

di negara tersebut dapat meningkat pada tahun 2015 mendatang. 

 

2.2 ODA (Official Development Assitance) Jepang 

ODA Jepang merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh negara-

negara maju dan organisasi internasional untuk membantu negara berkembang 

dengan cara memberikan bantuan luar negeri.5 Disamping itu, ODA Jepang 

memiliki kebijakan tersendiri dimana bantuan ini digunakan untuk pengembangan 

kapasitas militer, pengembangan nuklir atau kegiatan kejahatan kemanusiaan 

                                                           
5 Official Development Assistance-Definition and Coverage, OECD (The Organisation for 
Economic Co-operation and Development), diakses dalam 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 
(27/02/2018, 11.54 AM) 

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
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lainnya. Akan tetapi, ODA ini diperuntuhkan untuk pembangunan perekonomian 

dan kesejahteraan negara-negara berkembang.6 Selanjutnya, ODA Jepang juga 

memiliki beberapa kriteria dalam bantuan luar negerinya antara lain bantuan 

berupa pinjaman, dana hibah dan bantuan teknis. 

Saat ini, ODA sudah menjadi salah satu kendaraan utama bagi Jepang untuk 

membantu mengembangkan Afrika. Mulai dari bantuan untuk infrastruktur 

sampai dengan bantuan kemanusiaan. Maka dari itu, pada sub bab ini penulis akan 

memulainya dengan tahapan bantuan ODA Jepang di Ghana, sistem bantuan ODA 

Jepang di Ghana, ODA Charter dan orientasi kebijakan ODA. 

 

2.2.1 Tahapan Bantuan ODA Jepang di Ghana  

ODA Jepang sudah sejak lama benua Afrika untuk memberikan bantuan-

bantuan ekonomi, infrastuktur dan bantuan kemanusian. Jepang juga menjadi 

pendonor yang memiliki peran yang besar di Afrika karena kontribusi yang 

diberikan oleh Jepang sangat besar. Hal ini dapat dilihat ketika Jepang 

mencoba untuk mengandakan bantuan ODAnya untuk melakukan 

pengembangan di Afrika tahun 2003 sampai dengan 2012.7 

Bantuan luar negeri Jepang yang diberikan kepada negara-negara di 

Ghana dan negara Afrika lainnya, terbagi kedalam beberapa dekade. Hal ini 

dilakukan untuk menjelaskan fokus-fokus dari bantuan yang di berikan oleh 

                                                           
6 Official Development Assistance-Net ODA, OECD (The Organisation for Economic Co-operation 
and Development), diakses dalam https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm (27/02/2018, 12.04 PM) 
7 From TICAD to The G8 Summit: An Analysis of Japan Committemen to Africa, ONE Campaign, 
18 Juni 2008, diakses dalam https://www.one.org/us/policy/from-ticad-to-the-g8-summit-an-
analysis-of-japans-committment-to-africa/ (27/02/2017, 12.46 PM) 

https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://www.one.org/us/policy/from-ticad-to-the-g8-summit-an-analysis-of-japans-committment-to-africa/
https://www.one.org/us/policy/from-ticad-to-the-g8-summit-an-analysis-of-japans-committment-to-africa/
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Jepang ke negara-negara di Afrika. Berikut beberapa fase dari bantuan ODA 

Jepang di Afrika:8 

1. Fase pertama 1954-1973, pada periode bantuan dari Jepang belum terlalu fokus 

untuk membangun Afrika karena bantuan ODA Jepang di fokuskan untuk 

membangun Asia. Peran Jepang saat ini hanyalah untuk memperluas pasar ke 

Afrika dengan cara ekspor dan impor barang mentah. Kemudian, Jepang juga 

membuka beberapa konsulat Jepang dibeberapa negara Afrika seperti Nigeria, 

Ghana, Kenya dan Ethophia pada tahun 1960. Setelah 6 tahun berselang 

tepatnya 1966, Jepang pertama kalinya memberikan dana bantuannya ke 

Uganda diikuti Nigeria dan Tanzania. 

2. Fase kedua 1974-1980, pada tahap ini Afrika membuat Jepang semakin tertarik 

dengan mereka. Karena Afrika memiliki kebutuhan sumber daya alam seperti 

minyak bumi guna memenuhi kebutuhan dari industry Jepang. Maka dari itu, 

Jepang memberikan bantuan luar negerinya berupa pembangunan 

insfrastruktur, transportasi, komunikasi dan pembangkit listrik. Hal ini 

dilakukan agar Jepang mendapatkan pasokan sumber minyak dan mineral 

lainnya disana. 

3. Fase ketiga 1981-1988, pada periode ini Jepang semakin memperluas bantuan 

ODAnya ke negara-negara Afrika. Hal ini dilakukan karena Jepang pada saat 

ini mendapatkan tekanan dari PBB untuk memperluas bantuan luar negerinya 

                                                           
8 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. 15-17 
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sampai ke Afrika Selatan. Jadi, selama tahun 1980an, Jepang juga membangun 

mitra kerjasama dengan negara-negara Afrika Selatan. 

4. Fase keempat 1989-2000, perluasan bantuan yang dilakukan oleh Jepang dari 

dahulu membuat Jepang mendapatkan gelar sebagai pondonor terbesar di 

Afrika pada periode ini. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya konferensi yang 

dibentuk antara kedua negara yang dikenal dengan nama TICAD. 

5. Fase kelima 2001-sekarang, Jepang saat ini sedang menghadapi permasalah 

baru di Afrika. Permasalahan ini berupa fenomena sosial yang terjadi di 

wilayah domestik negara-negara Afrika berupa kemiskinan, gizi buruk, kurang 

pendidikan dan tingginya angka urbanisasi. Akbatnya, Jepang memfokuskan 

bantuan luar negerinya untuk bantuan kemanusian ke Afrika dewasa ini. 

Fase-fase ini membuktikan bahwa bantuan luar negeri Jepang ke negara-

negara Afrika sudah diberikan sejak lama. Begitu pula dengan bantuan dari 

Jepang ke Ghana. Bantuan luar negeri Jepang untuk Ghana tidak dapat 

dilepaskan dari sosok Dr. Hideyo Naguci.9 Dimana ketadatangan beliau ketika 

melakukan penelitian guna mengurangi kematian masyarakat Ghana karena 

penyakit kuning dan peristiwa ini dijadikan sebagai acuan terjalinnya 

hubungan Jepang dan Ghana pertama kali bahkan sampai saat ini. 

Jadi, dengan adanya ODA, Jepang mampu memberikan bantuan luar 

negeri kepada negara-negara dunia ketiga yang membutuhkan seperti Ghana. 

                                                           
9 Country Assistance Policy for The Republic of Ghana, Embassy of Japan in Ghana, April 2012, 
diakses dalam http://www.gh.emb-japan.go.jp/j/ghana2012april_en.pdf. (27/02/2018, 13.49 PM), 
hal. 1 

http://www.gh.emb-japan.go.jp/j/ghana2012april_en.pdf
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Dimana bantuan luar negeri yang diberikan ke Ghana untuk tujuan mengurangi 

angka kemiskinan dengan cara mencukupi kebutuhan dasar dasar masyarakat, 

infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya.10 Contohnya, memfasilitasi sarana 

dan prasarana sekolah, kesehatan dan lapangan pekerjaan mereka. 

 

2.2.2 Sistem Bantuan ODA Jepang di Ghana  

Secara umum bantuan yang dikeluarkan oleh ODA Jepang disebut 

sebagai bantuan luar negeri. Bantuan ini diutamakan bagi negara-negara 

berkembang dimana fungsinya untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka 

seperti Ghana. Selanjutnya, dalam memberikan bantuannya ke Ghana, Jepang 

membagi bantuan luar negerinya menjadi beberapa bagian. Bantuan yang 

pertama dikenal dengan bantuan berupa hutang (loans). Kedua, bantuan ODA 

Jepang berupa dana hibah dan yang ketiga bantuan teknik. 

Bantuan ODA Jepang berupa hutang merupakan dana yang diberikan 

Jepang untuk mengembangkan usaha serta fasilitas–fasilitas umum di negara 

berkembang. Umumnya sifat dari bantuan ini ialah jangka pendek dan 

memiliki suku bunga yang rendah. Setelah itu, sektor-sektor yang berdampak 

dari Japan loans antara lain transportasi, komunikasi serta pengembangan 

infrastruktur dan sosial lainnya. Contohnya, penyelesaian permasalahan global 

layaknya tingginya angka HIV/AIDS dan pernyakit menular lainnya dan 

kurangnya akses air bersih.11  

                                                           
10 Ibid. 
11 Official Development Assisance Loans, JICA (Japan International Cooporation Agency), diakses 
dalam 
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Pada 5 Desember 2016 merupakan pertama kalinya Ghana 

menandatangani perjanjian pinjaman ODA Jepang sebesar 11.239 yen. Dana 

ini dialokasikan untuk pembangunan jembatan terbesar (520m) di Afrika barat 

yang berdiri diatas sungai Volta, Ghana. Kemudian, jembatan ini difungsikan 

untuk menguhubungkan setiap pelabuhan yang ada di Ghana. Disamping itu 

juga, adanya jembatan ini diharapkan mampu merangsang aktivitas ekonomi 

dan memperlancar akses transportasi di Ghana dan wilayah Afrika barat.12 

Bantuan ODA Jepang dalam bentuk hibah merupakan dana yang 

difokuskan untuk mengembangkan sarana dan prasanan untuk kebutuhan 

ekonomi dan sosial.13 Contohnya, penyediaan fasilitas untuk para petani di 

Ghana untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka. Dana hibah dari 

ODA Jepang bersifat tidak wajib maknanya ialah negara penerima bantuan 

tidak wajib untuk membayar kembali dana yang telah diberikan oleh 

pemerintah Jepang. Disamping itu juga, dana dari bantuan hibah ditargetkan 

untuk wilayah pedesaan yang belum mendapatkan akses yang memadai seperti 

layanya di perkotaan di Ghana. 

Salah satu bentuk implementasi dari bantuan ODA Jepang berupa dana 

hibah yang di jalankan oleh JICA ialah adanya project NES (National 

Electrification Scheme) atau proyek membangun pembangkit listrik di wilayah 

                                                           
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html 
(28/02/2018, 11.28 AM) 
12Press Releases: Signing of Japanese ODA Loan Agreement with Ghana: Improving the 
Transportation Network with Japanese Construction Technologies and Weathering Steel, JICA 
(Japan International Cooporation Agency), 9 Desember 2016, diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/161209_2.html (28/02/2018, 17.55 PM) 
13 ODA Grants, JICA (Japan International Cooperation Agency), diakses 
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/grant_aid/about.html (28/02/2018, 
12.50 PM) 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/161209_2.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/grant_aid/about.html
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Upper Denkyira, Ghana yang dimulai sejak 21 Agustus 2007 dan selesai pada 

Feberuari 2009. Tujuan dari proyek ini ialah untuk memberikan sarana listrik 

bagi 16 desa yang berada di sekitaran kabupaten Upper Denkyira. Selain itu, 

hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara fasilitas antara di desa 

dan kota. Kemudian, dalam proyek ini JICA telah menyalurkan dana sebesar 

410 juta yen.14 

Disisi lain, ODA Jepang juga berkolaborasi dengan JICA untuk 

menjediakan bantuan berupa bantuan teknik. Model dari bantuan teknik ini 

adalah dalam bentuk proyek yang diberi nama INSET (Inservice Education 

and Training). Proyek ini telah berjalan di Tamale, Northern Region, Ghana 

dan fokusnya pada GES (Ghana Education Service) atau mengajarkan mereka 

tentang pentingnya primary school (seperti pelajaran matematika, sains dan 

teknologi). Kemudian, mereka juga diajakan tentang secondary school atau 

belajar sambil bermain dimana mereka belajar matematika dengan cara 

memancing, berbelanja dan lain sebagainya.15  

Proyek JICA pada INSET juga berfokus untuk mengembangkan 

kapasitas dari para calon guru. Proyek ini dikenal dengan nama TED (Teacher 

Education Division). Mereka diberikan pelatihan untuk menjadi guru yang 

bertanggung jawab karena mereka nantinya akan dikembalikan ke Ghana untuk 

                                                           
14Activities in Ghana: Grant Aid for Rural Electrification-Phase II, JICA (Japan International 
Cooporation Agency), diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/ghana/english/activities/activity05.html (28/02/2018, 16.14 PM) 
15 JICA Ghana Education Newsletter, JICA (Japan International Cooperation Agency), November 
2013 (Vol.32), diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/others/c8h0vm000001qn5r-att/eduNL_201311.pdf 
(28/02/2018, 18.40 PM), hal. 1-2 

https://www.jica.go.jp/ghana/english/activities/activity05.html
https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/others/c8h0vm000001qn5r-att/eduNL_201311.pdf
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mengajar di sekolah-sekolah yang ada.16 Jadi, JICA bertugas untuk 

memberikan bantuan untuk teknik guna membentuk guru-guru yang 

profesional di Ghana agar kualitas dari pendidikan disana meningkat. 

 

2.2.3 ODA Charter dan Arah Baru dari Bantuan ODA Jepang 

Sejak memasuki awal tahun 2000an, kegiatan pemberian bantuan luar 

negeri Jepang telah disadari oleh negara-negara Afrika salah satunya Ghana 

berorientasi pada kepentingan dari Jepang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 

penemuan dimana bantuan luar negeri ini dipergunakan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik di dalam negeri Jepang. Contohnya, melalui bantuan luar 

negeri, Ghana diharuskan untuk mengkonsumsi beberapa produk lokal Jepang 

seperti motor, mobil dan lain sebagainya.17 Kemudian, karena adanya masalah 

keamanan minyak Timur Tenggah dimana harga minyak menjadi tidak stabil 

sehingga Jepang harus mencari alternatif sumber minyak bumi di tempat lain 

guna menjamin keberlangsungan hidup negaranya.18 Maka dari itu, Jepang 

memilih wilayah Afrika salah satunya Ghana dikarenakan negara ini memiliki 

ladang minyak dan mineral yang cukup besar. 

Kejadian diatas merupakan salah satu faktor penyebab mengapa Jepang 

harus melakukan perubahan pada ODAnya. Kemudian, faktor lainnya yang 

membuat Jepang harus merevisi ODAnya yakni karena kebutuhan negara 

                                                           
16 Ibid., hal. 4-5 
17 Ronald E. Dolan, Op.Cit., hal. 293-295 
18 Hisane Masaki, Japan and China Race for African Oil, The Asia-Pasific Journal: Japan Fokus, 14 
Agustus 2006, diakses dalam https://apjjf.org/-Hisane-MASAKI/2198/article.html (30/07/2018, 
20.19 PM) 

https://apjjf.org/-Hisane-MASAKI/2198/article.html
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berkembang untuk memberantas permasalahan kemiskinan mulai beragam. 

Dalam mengurangi angka kemiskinan mendapatkan pekerjaan dan membuat 

perekonomian negara meningkat bukan menjadi tolok ukur untuk memberantas 

permasalahan kemiskinan. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan 

kemiskinan dibutuhankan bantuan luar negeri untuk membangun sarana dan 

prasaran sekolah bagi anak-anak diwilayah pedesaan agar mendapatkan 

pendidikan yang layak. Selain itu, masyarakat Ghana yang tinggal di daerah 

pedesaan membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik guna pemberian 

edukasi tentang kesehatan agar mengurangi kematian yang diakibatkan dari 

penyakit menular.19  

Berdasarkan kritikan dan kebutuhan masyarakat Ghana, Jepang 

berinisiatif untuk merevisi ODAnya guna memperbaiki citra dan 

menyesuaikan bantuannya dengan kebutuhan dasar yang diinginkan oleh 

masyarakat Ghana terutama mereka yang berada di wilayah pedesaaan. Maka 

dari itu, Jepang merevisi ODAnya pada tahun 2003 sebagai bentuk wujud nyata 

membantu pembangunan sosial-ekonomi di Ghana.20 Disisi lain, pasca revisi 

ODA yang dilakukan oleh Jepang, negara ini menekankan pada empat prinsip-

prinsip dari ODAnya, antara lain:21  

                                                           
19 Kazuo Sunaga, The Reshaping of Japan’s Official Development Assistance (ODA) Charter, 
FASID (Foundation for Advance Studies on International Development), Working Paper No.3, 
November 2004, MOFA (Minisstry of Foreign Affairs of Japan), hal. 1-7 
20 Wild, Op.Cit., hal. 18 
21 Ken Okaniwa, Changes to ODA Charter Reflect New Realities, Japantimes, 29 Mei 2015, diakses 
dalam https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/29/commentary/japan-commentary/changes-
oda-charter-reflect-new-realities/#.Wp47v-hubIU (05/03/2018, 13.58 PM) 

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/29/commentary/japan-commentary/changes-oda-charter-reflect-new-realities/#.Wp47v-hubIU
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/29/commentary/japan-commentary/changes-oda-charter-reflect-new-realities/#.Wp47v-hubIU
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Pertama, Jepang ingin memberi tahu kepada seluruh negara di dunia 

bahwa Jepang merupakan negara yang cinta akan perdamain dan ingin 

menciptakan kemakmuran di negara dunia ketiga. Kemudian, Jepang juga akan 

menjamin adanya transparansi dan penggunaan dana bantuan luar negeri sesuai 

dengan kebutuhan dari negara berkembang serta memantau segala proyek yang 

berjalan dengan menggunakan dana ODA Jepang. 

Kedua, dana ODA Jepang akan diarahkan untuk mendukung mitra kerja 

terutama di sektor swasta, mengembangkan LSM (lembaga swadaya 

masyarakat) atau lebih tepatnya mengembangkan usaha-usaha kecil di negara 

berkembang dan melibatkan pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi dalam 

setiap proyek yang sedang berlangsung. Disisi lain, bantuan ODA juga 

ditujukan untuk pengembangan pengetahuan dan penggunaan teknologi dari 

Jepang. 

Ketiga, Jepang saat ini sedang menghadapi permasalahan global di 

negara-negara berkembang seperti kemiskinan. Maka dari itu, point ODA yang 

ketiga ini mengarahkan Jepang untuk memberantas permasalahan kemiskinan 

melalui peningkatan ekonomi dengan cara meningkatkan kwalitas manusianya 

atau SDM (sumber daya manusia) dan melakukan pengembangan di bidang 

infrastruktur. Jadi, pada point ini tujuan utama dari ODA Jepang untuk 

mengurangi kesenjangan ekonomi, menanggulangi isu-isu berkelanjutan 

seperti bencana alam dan ketidak stabilan politik.  

Keempat, Jepang juga akan menjamin dana dari ODA untuk 

mengembangkan peran wanita di negara berkembang agar wanita diakui 
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keberadaannya. Untuk sektor ini, Jepang telah mempersiapkan dana bantuan 

sejumlah 3 milliar dolar Amerika untuk proyek ini dari tahun 2013-2015. 

Masyarakat internasional sudah dapat melihat bahwa Jepang melakukan 

revisi kepada ODAnya untuk mengarahkan bantuannya untuk mencukupi 

human basic need di seluruh negara berkembang termasuk Ghana dan negara 

Afrika lainnya. Selain itu, Jepang juga menunjang kebutuhan dasar tersebut 

dengan pengembangan infrastruktur didalamnya seperti pembangunan jalan, 

irigasi, pasokan energy dan rumah sakit.22 Hal ini dilakukan agar kapasitas 

penghasilan di sekitar lingkungannya mampu meningkat. 

 

2.2.4 Sektor Prioritas dan Kebijakan Dasar ODA Jepang di Ghana 

Ghana merupakan negara yang masih membutuhkan bantuan dari negara 

lain untuk lebih berkembang. Hal ini ditinjau dari masih tingginya angka 

kemiskinan, kurangnya sarana dan prasarana publik seperti sekolah, rumah 

sakit, akses listrik dan telekomunikasi serta transportasi. Permasalahan-

permasalahan tersebut mendorong Jepang untuk memberikan bantuan 

ODAnya ke Ghana. Ketika Jepang memberikan bantuan ODA ke Ghana, ODA 

Jepang ini memiliki beberapa sektor prioritas dan kebijakan dasar ODA Jepang 

di Ghana. 

                                                           
22 Sunaga, Op.Cit., hal. 2 
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Sektor prioritas ialah area utama yang dianggap sebagai akar dari 

permasalah di Ghana yang harus di selesaikan. Adapun beberapa sektor yang 

di utamakan oleh ODA Jepang di Ghana, yaitu:23 

1) Menjamin terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat 

a) Persediaan air 

Ghana merupakan wilayah yang cukup sulit mendapatkan 

akses air bersih tertama di perkotaan dan pedesaan. Maka dari itu, 

Jepang memberikan bantuannya untuk membuat akses air dan 

menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat Ghana akan air 

bersih yang nantinya digunakan untuk kebutuhan konsumsi.  

b) Pendidikan 

Dana bantuan ODA selanjutnya bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dari SDM di Ghana dengan memberikan 

sarana dan prasarana sekolah. Disamping itu, Jepang juga ingin 

mendukung pendidikan bagi perempuan karena kalangan 

perempuan jarang yang diberikan akses untuk bersekolah. 

c) Pengendalian Populasi, Pencegahan AIDS dan Kesehatan 

Anak-Anak 

Salah satu faktor sulitnya negara Ghana untuk meningkatkan 

pertumbuhan di negaranya di dasari karena tidak mampu 

mengkontrol permasalahan-permasalahan tersebut. Contonya, 

                                                           
23 Official Development Assistance (ODA): ODA Country Policy Toward Major Recepients, MOFA 
(Ministry of Foreign Affairs of Japan), diakses dalam 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref3_07.html (05/03/2018, 19.27 PM) 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref3_07.html
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pernyebaran AIDS sangat cepat karena tidak adanya edukasi tentang 

hal tersebut. 

2) Sektor Pertanian 

Bencana alam seperti kerusakan pada tanah menjadi faktor 

alam yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, kejadian ini membuat 

mereka sulit untuk meningkatkan hasil produksinya. Kemudian, 

tidak adanya pemahaman untuk mengkolaborasikan pertanian dan 

teknologi. Hal ini membuat pertanian menjadi salah satu sektor 

utama dari bantuan ODA di Ghana. 

3) Meningkatkan fasilitas publik (jalan dan akses listrik) 

Pembangunan fasilitas publik menjadi yang di utama dari 

bantuan ODA karena dengan adanya fasilitas ini aktivitas ekonomi 

dapat dengan mudah untuk berkembang. Selanjutnya, akses listrik 

juga sangat diperlukan di Ghana terutama di pedesaan karena akses 

listrik ini mampu meningkatkan hasil produksi. 

Disamping itu, pada ODA Jepang tidak hanya membahas sektor priotas 

dari bantuannya. Namun, ODA Jepang juga membahas tetang beberapa 

kebijakan yang harus dijalankan negara penerima dan pemberi bantuan di 

Ghana dan negara Afrika lainnya. Adapun empat kebijakan dari ODA Jepang 

untuk Ghana dan negara Afrika lainnya antara lain:24 

                                                           
24 Japan’s Official Development Assistance Charter, MOFA (Ministry of Foreign Affairs), 29 
Agustus 2003, diakses dalam http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf 
(16/04/2018, 12.33 PM) hal. 5 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf
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 Pertama, Jepang dan negara penerima bantuan harus berkomintmen 

untuk melakukan pembangunan infrastruktur harus beriringan dengan 

pelestarian lingkungan. Kedua, setiap bantuan ODA Jepang yang diberikan 

kepada negara penerima, tidak boleh di pergunakan untuk keperluar militer 

apalagi memperburuk konflik di negara mereka. 

Ketiga, Jepang akan mengawasi dan memastikan penggunaan bantuan 

dana ODA yang telah dikeluarkan bukan digunakan untuk produksi, 

pengembangan, ekspor serta impor senjata pemusnah masal, rudal dan 

sebaginya. Akan tetapi bantuan yang diberikan tersebut harus dialokasikan 

untuk pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sosial mereka sendiri. 

Keempat, dengan adanya bantuan yang diberikan ODA Jepang, negara-negara 

penerima harus menjadi lebih demokratis dan mampu untuk mempromosikan 

demokrasi serta mengenalkan pengenalan ekonomi yang berbasis pasar. 

Disamping itu juga, bantuan yang diberikan harus dipergunakan untuk 

memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan dari sisi negara pemberi 

bantuan tidak boleh menggunakan bantuan yang diberikan untuk melakukan 

intervensi domestik di negara-negara yang menerima bantuan. 

Jadi, pada ODA Jepang tidak hanya membahas bagaimana proses 

bantuan yang diberikan. Akan tetapi, didalam ODA Jepang juga membahas 

sektor prioritas dan kebijakan dasar dari ODA Jepang kepada negara yang 

menerima bantuan. Kemudian, ODA Jepang pasca revisi juga sudah semakin 

memperluas cakupan dan kontibusi dari bantuannya di Afrika semakin kuat 
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walaupun pada awalnya bantuan dari Jepang ini dipandang hanya 

menguntungkan Jepang dan perusahaan-perusahaanya. 

 

2.3 Terbentuknya TICAD (Tokyo International Conference on African 

Development) sebagai Wujud bantuan dari Jepang di Ghana. 

 TICAD merupakan suatu konferensi yang menjembatani hubungan antara 

Jepang sebagai negara pemberi bantuan dan negara-negara di Afrika sebagai 

penerima bantuan dan berjalan pertama kali pada tahun 1993.25 TICAD juga 

memiliki beberapa tujuan dasar dalam membantu pembangunan di seluruh wilayah 

afrika seperti menekankan pada kepemilikan (ownership), mempromosikan 

kerjasama internasional, memperkuat sektor swasta dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), serta membuat mekanisme program kerja dan mengevaluasi 

setiap proyek yang dikerjakan.26 Disamping itu, Jepang memiliki alasan mengapa 

membentuk TICAD, salah satunya ialah sebagai bentuk antisipasi terhadap 

penyebaran paham komunis di Afrika karena selama perang dingin Uni Soviet 

selalu memberikan bantuannya ke Afrika sebagai salah satu cara merekrut anggota 

dari Uni Soviet dan memperluas paham komunisme.27  

 Pada saat berakhirnya perang dingin, banyak dari negara maju sudah tidak lagi 

memperhatikan negara-negara di Afrika. Namun hal ini tidak berlaku bagi Jepang 

                                                           
25 What is TICAD ?, The Government of Japan, diakses dalam 
https://www.japan.go.jp/ticad/index.html (09/04/2018, 16.57 PM) 
26 Ibid. 
27 Minoru Matsutani, The Evolution of TICAD since its Incepception in 1993, Japantimes, 1 Juni 
2013, diakses dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-
since-its-inception-in-1993/#.WswsTIhubIU (10/04/2018, 10.31 AM) 

https://www.japan.go.jp/ticad/index.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-since-its-inception-in-1993/#.WswsTIhubIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-since-its-inception-in-1993/#.WswsTIhubIU
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karena Jepang tetap konsisten memberikan bantuan berupa dana hibah dan teknis 

ke Afrika sampai dengan munculnya TICAD ke IV dan V.28 Sejak tahun 2000an, 

sudah banyak bermunculan negara-negara maju yang juga mengikuti jejak dari 

Jepang untuk memberikan perhatian mereka dalam membangun Afrika seperti 

Korea Selatan, China dan India. 

 Pada Periode TICAD yang keempat dan kelima Jepang sedang menghadapi 

permasalah baru yang harus di selesaikan di Afrika. Contohnya, banyak dari 

masyarakat Afrika salah satunya Ghana yang tidak mampu mencukupi kebutuhan 

primer dan sekunder seperti makan, sekolah dan kesehatan. Akibat tidak 

terpenuhinya human basic needed masyarakat Ghana, banyak dari anak di Ghana 

saat ini menghadapi kekurangan gizi, tidak mendapatkan akses pendidikan dan 

kurangnya akses kesehatan. Dengan kata lain, Ghana saat ini sedang menghadapi 

masa-masa dimana mereka menghadapi masalah kemiskinan yang cukup 

signifikan. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, Jepang  kembali berkontribusi untuk 

membantu pembangunan di Afrika dengan mengadakan konferensi TICAD IV dan 

V. TICAD IV dilangsungkan pada 28-30 Mei 2008 sampai dengan tahun 2013. Saat 

diadakannya konferensi TICAD yang ke IV ada 52 anggota dari negara afrika yang 

turut ikut serta di dalamnya. Selain itu ada beberapa negara Asia, organisasi 

internasional dan organisasi non-pemerintah juga terut meramaikan TICAD ke 

                                                           
28 Looking Back at TICAD’s History, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), 15 April 2016, 
diakses dalam http://www.mofa.go.jp/afr/af2/page23e_000411.html (10/04/2018, 10.41 AM) 

http://www.mofa.go.jp/afr/af2/page23e_000411.html
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IV.29 Sedangkan TICAD V diadakan Jepang pada 1-3 Juni 2013 di Yokohama, 

Jepang.30 pada TICAD V, Jepang berhasil mengajak 51 negera Afrika, 31 negara 

untuk mitra pembangunan termasuk negara di Asia, 39 kepala negara dan 

pemerintah serta 72 organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah untuk 

meramaikan pembangunan bagi Afrika.31 Selain itu, pada konferensi Jepang telah 

mempersiapkan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di seluruh negara 

Afrika termasuk Ghana. 

 Pada saat TICAD IV dan TICAD V, Jepang memiliki 3 pilar utamanya ke 

Afrika antara lain membentuk perekonomian yang solid dan berkelanjutan, semua 

masyarakat mendapatkan hak yang sama serta membangun perdamaian dan 

stabilitas di negara Afrika.32 Disamping 3 pilar itu, pada kedua konferensi ini juga 

Jepang meluncurkan sebuah proyek yang dijadikan sebagai acuan bagi Jepang 

untuk melangkah membantu Ghana dan Afrika untuk menjadi kawasan yang lebih 

baik. Program kerja ini di kenal dengan nama YAP (Yokohama Action Plan). Pada 

kerangka kerja ini juga, Jepang telah mempersiapkan program-program yang sesuai 

dengan kebutuhan Ghana dan negara Afrika lainnya. 

                                                           
29 Address by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan at The Opening Session of the Fourth 
Tokyo International Conference on African Development (TICAD IV), MOFA (Ministry of Foreign 
Affairs of Japan), diakses dalam http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/pm/address.html 
(10/04/2018, 16.19 PM) 
30 Fifth Tokyo International Conference on African Development, MOFA (Ministry of Foreign 
Affairs of Japan), diakses dalam http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html (09/04/2018, 
17.58 PM) 
31 Ibid. 
32 Press Release: TICAD V (the Fifth Tokyo International Conference on Africa Development Closed 
–Aiming for Inclusive and Dynamic Development of Africa-, JICA (Japan International Cooperance 
Agency), 3 Juni 2013, diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2013/130603_02.html (09/04/2018, 19.14 PM) 

http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/pm/address.html
http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html
https://www.jica.go.jp/english/news/press/2013/130603_02.html
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2.4 Program kerja dari YAP (Yokohama Action Plan)  

Yokohama Action Plan (YAP) merupakan acuan rencana kerja yang telah 

dibentuk oleh Jepang guna memenuhi kebutuhan human basic needed Ghana. 

Kerangka kerja YAP diambil dari sebuah nama kota di Jepang. Hal ini dilakukan 

karena kota Yokohama memiliki sejarah tersendiri bagi Jepang dimana kota ini 

menjadi pintu utama modernisasi seperti perdagangan dunia dan pusat dari 

kemajuan teknologi di Jepang.33 Maka dari itu, Kota ini juga dijuluki sebagai salah 

satu kota metropolitan di Jepang. 

Pada dasarnya, Program-program dari YAP telah berjalan dari tahun 2008 dan 

diperpanjang kembali oleh Jepang pada periode TICAD berikutnya atau TICAD ke 

V. Maka dari itu, tidak ada perbedaan dari program YAP pada periode TICAD IV 

dan V karena Jepang hanya melajutkan programnya dimana ada beberapa proyek 

yang belum di selesaikan pada periode TICAD sebelumnya. Contohnya, 

pembangunan 17 sekolah diusulkan oleh Jepang tahun 2008 di wilayah Northern 

(karaga, Bunkpurugu Yunyoo, Salwa Tuna-Kalba dan pusat  Gonja) dan 

ditargetkan akan selesai ditahun 2012. Akan tetapi, sekolah tersebut diselsaikan 

oleh Jepang melalui JICA pada tahun 2014 atau periode TICAD V.34  

                                                           
33 Yokohama Climate Change Prevention Measures Project: Aiming for New Environment and 
Future, Open Yokohama, Vol, 4, Maret 2014, diakses dalam 
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/etc/pdf/eco-panphlet-eng.pdf. (21/02/2018, 11.56 AM), hal. 
1. 
34 JICA Ghana Education Newsletter, JICA (Japan International Cooperation Agency), Agustus 
2014 (Vol.35), diakses dalam 
https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/others/c8h0vm000001qn5r-att/eduNL_201408.pdf 
(10/04/2018, 22.58 PM), hal. 4 

http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/etc/pdf/eco-panphlet-eng.pdf
https://www.jica.go.jp/ghana/english/office/others/c8h0vm000001qn5r-att/eduNL_201408.pdf
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Disamping itu, ada beberapa program-program yang telah dirancang oleh 

Jepang pada YAP guna sebagai wujud konsistensi Jepang dalam membantu 

membangun Afrika dan bantuan dari YAP akan menyesuaikan kebutuhan setiap 

negara-negara di Afrika. Adapun beberapa program-program kerja tersebut antara 

lain:35  

1) Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Pada program ini Jepang memprioritaskan 2 hal penting yang menjadi 

tujuan utama dari program YAP, diantaranya meningkatkan daya tarik akan 

perdagangan dan investasi serta pengembangan sektor swasta dan sektor 

public.  

Pertama, meningkatkan daya tarik akan perdagangan dan investasi 

maksudnya ialah Jepang mencoba membantu untuk mewujudkan sistem 

perdagangan multilateral seperti yang ada pada sistem kerja WTO (World 

Trade Organization). Disamping itu juga, Jepang juga ingin menciptakan 

perdagangan intra-regional antar negara Afrika. Menurut Jepang, semua hal 

ini akan membawa manfaat yang positif bagi mereka karena dengan 

terciptanya sistem ini mampu mewujudkan disversifikasi ekonomi dengan 

kata lain setiap negara akan menciptakan produk unggulan di negaranya dan 

nantinya akan diekspor ke negara lain. Manfaat lainnya ialah keuntungan 

yang didapat negara akan stabil, mengurangi biaya ekspor dan impor, serta 

                                                           
35 Yokohama Action Plan 2013-2017, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), 3 Juni 2013, 
diakses dalam http://www.mofa.go.jp/region/page3e_000054.html#16 (10/04/2018, 20.56 PM) 

http://www.mofa.go.jp/region/page3e_000054.html#16
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ketika sistem perdagangan ini telah berjalan sesuai dengan rotasinya maka 

angka kemiskinan mampu ditekan. 

2) Berupaya Mempercepat Pengembangan Infrastruktur dan kapasitas dari 

SDM (sumber daya manusia) 

Pada sektor ini Jepang memiliki beberapa agenda utama yang harus 

diselesaikan seperti pengembangan infrastruktur, mengembangkan sumber 

daya manusia serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

inovasi. 

Pertama, dalam proyek pengembanga infrastruktur di program YAP 

Jepang akan membantu untuk membuat akses perekonomian bagi 

masyarakat Afrika. Bantuan ini akan diutamaka bagi masyarakat Afrika 

yang tinggal di daerah pedesaan. Contohnya, Jepang akan membantu untuk 

membuat jalur transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dan 

konsumsi atau wilayah pedesaan dan perkotaan. Selain itu, Jepang juga akan 

membantu pembangunan energi listrik sehingga produksi diwilayah 

pedesaan akan meningkat. 

Kedua, didalam program YAP, Jepang juga akan berkontribusi untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dengan cara memberikan akses 

pendidikan, teknis dan kejuruan. Hal ini dilakukan karena Jepang ingin 

mempersiapkan tenaga pekerja yang profesional di Afrika. Contohnya, 

masyarakat Afrika yang memiliki pendidikan tinggi akan diberi tempat pada 

bidang-bidang penting seperti pemerintahan. 
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Ketiga, inovasi, pengembangan sains dan teknologi sangatlah penting 

bagi masyarakat Afrika dimana Jepang ingin mengajarkan mereka bahwa 

praktik sains dapat di inovasikan dengan menggunakan bahan lokal atau 

yang tidak terpakai. Kemudian, Jepang juga akan memberikan bantuan ke 

sekolah di Afrika untuk menyediakan sarana teknologi guna mengajarkan 

mereka bagaimana mengoprasionalisasikan komputer 

Pada sektor investasi Jepang berusaha untuk meningkatkan daya tarik 

investasi asing di Afrika agar terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat 

Afrika. Contohnya, mempromosikan sektor-sektor pariwisata yang ada di 

negara-negara Afrika. Akan tetapi, untuk mewujudkan semua hal ini Jepang 

masih memiliki beberapa kendala seperti permasalahan infrastruktur, 

pertanian dan manufaktur. 

Kedua, pengembangan sektor swasta dan publik bertujuan agar negara- 

di Afrika mampu untuk menciptakan lapangan atau kesempatan kerja yang 

luas bagi masyarakatnya. Dalam mengembangkan sektor swasta, Jepang 

berkolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) di negara untuk 

mendukung pelaku usaha swasta. Dukungan dari BUMN merupakan kunci 

untuk mencapai struktur perekonomian yang kuat dan terciptanya stabilitas 

pendapatan perusahaan swasta. 

3) Pemberdayaan Para Petani 

Pada proyek ini Jepang memiliki 2 agenda yang akan dikembangkan di 

Afrika seperti sektor pertanian serta menjamin ketahanan pangan dan nutrisi 
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bagi mereka. Adapun upaya atau target yang akan dikerjakan oleh Jepang 

pada agenda ini seperti meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian 

melalui program CARD (Coalition for African Rice Dvelopment), 

pengembangan infrastruktur dan penggunaan teknologi didalam pertanian 

guna meningkatkan hasil produksi. Disamping itu juga, Jepang akan 

menjamin ketahanan pangan dan gizi nasional di Afrika dengan cara 

meningkatkan produksi pertanian dan mendukung pengembangan 

peternakan ikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru serta 

sebagai wujud dari memastikan keamanan pangan dan pengurangan 

kemiskinan diwilayah pedesaan. 

4) Mempromosikan Pertumbuhan Berkelanjutan dan Stabil 

Agar tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil di Afrika. 

Jepang akan berusaha untuk menekan terjadinya permasalahan lingkungan 

dan perubahan iklim. Kemudian, mengurangi resiko dari bencana alam. 

Berikut adalah usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Jepang 

mempromosikan langkah-langkah pengambilan kebijakan tentang 

lingkungan serta pengaplikasian teknologi di dalam lingkungan, 

mempromosikan bagaimana cara membuka lahan di daerah hutan, 

mempromosikan langkah-langkah penyelesaian masalah bencana alam 

yang terjadi dengan mengadopsi rencana kerja dari konferensi pengurangan 

bencana di Tohoku, mempromosikan energi listrik terbaharukan dari 

bencana yang terjadi seperti tenaga air, angin dan matahari, memberntuk 

layanan informasi layaknya badan meteorology cuaca dan iklim. 



57 

 

5) Berupaya untuk Menciptakan Masyarakat Inklusif untuk Pertumbuhan 

Dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif atau semua orang harus 

mendapatkan hak yang sama di Afrika baik di bidang pendidikan, kesehatan 

serta akses air bersih dan sanitasi. Pada sektor edukasi Jepang akan 

memberlakukan Education for All. Maksudnya ialah Jepang akan 

menciptakan kesetaraan di dalam pendidikan dimana tidak hanya laki-laki 

saja yang mendapatkan akses pendidikan namun wanita juga berhak 

mendapatkan hak yang sama. Kemudian, Education for All ini juga sebagai 

wujud bantuan dari Jepang dalam memberantas tingginya angka buta huruf 

yang terjadi di wilayah Afrika. 

Kedua, pada bidang kesehatan, Jepang ingin membuat masyarakat yang 

berada di desa mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang sama seperti 

masyarakat Afrika yang tinggal di wilayah perkotaan. Disamping itu juga, 

Pada program YAP ini khusunya bidang kesehatan Jepang akan 

berkontribusi untuk mengurangi AKI (Angka Kematian Pada Ibu) dan AKB 

(Angka Kematian Pada Bayi) di seluruh Wilayah Afrika yang disebabkan 

oleh kekurangan gizi, HIV-AIDS serta penyakit berbahaya lainnya. 

Sedangkan pada sektor akses air bersih, Jepang akan menjamin bahwa 

masyarakat Afrika terutama yang tinggal di daerah pedesaan akan 

mendapatkan jaminan air bersih dan sanitasi. 
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6) Menciptakan Suasana damai, Stabil, Demokrasi dan Pemerintahan yang 

Baik. 

Ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Jepang agar tercapainya 

perdamaian, stabilitas, demokrasi dan pemerintahan yang baik di Afrika. 

Proyek-proyek tersebut terdiri dari penguatan kapasitas menejemen 

kelembagaan perdamaian dan keamanan. Maknanya ialah Jepang akan 

mendukung semua organisasi intra yang telah terbentuk di Afrika seperti 

AU (African Union), APSA (African Peace and Security Architecture), 

RECs (Regional Economic Communities) untuk mewujudkan perdamaian 

dan keamanan di Afrika. Kedua, pencegahan, menejemen konflik serta 

konsolidasi perdamaian. Maksudnya ialah mencegah kembalinya konflik 

yang terjadi di Afrika dengan menyelesaikan faktor-faktor penyebab 

munculnya hal tersebut seperti pengangguran dikalangan pemuda Afrika, 

ketidaksetaraan jender, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 

Ketiga, penyelesaian permasalahan lintas batas. Pada permasalahan ini 

Jepang mengarahkan Afrika untuk bekerjasama dengan Jepang dalam 

mengatasi permasalahan terorisme dan aksi perompak yang akan 

berdampak pada hilangnya sumber pembiayaan negara seperti permintaan 

uang tebusan, perdagangan manusia dan narkoba, senjata ilegal serta 

pencucian uang Terakhir, terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang 

baik. Memiliki arti bahwa Jepang akan mendukung segala usaha dari 

negara-negara di Afrika ketika mereka mengimplementasikan demokrasi di 

negara mereka demi tercapainya pemerintahan yang baik. 
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2.5 Implementasi Program YAP (Yokohama Action Plan) di Ghana 

Setiap negara-negara di Afrika memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda 

tergangtung dari karakteristik geografisnya. Seperti layaknya Ghana dimana 

mereka memiliki beberapa hal yang menjadi keutamaan dari kebutuhan 

masyarakatnya. Contohnya, masyarakat di Ghana saat ini sangat membutuhkan 

akses sekolah terutama mereka yang tinggal di pedesaan, akses dan layanan 

kesehatan bagi masyarakat Ghana terutama perhatian kepada kesehatan ibu dan 

anak serta penanggulangan permasalahan urbanisasi yang sering terjadi di Ghana. 

Pada sektor pendidikan YAP memiliki beberapa rencana kerja untuk 

memajukan negara-negara di benua Afrika termasuk Ghana. Kerangka kerja 

tersebut antara lain menjalankan program”School for All” meningkatkan sarana dan 

prasarana pendidikan, meberikan pelatihan-pelatihan kepada guru guna 

pengembangan kapasitas guru itu sendiri serta memberikan pelatihan tentang 

pengelolahan dan administrasi pendidikan.36  

Program YAP memfokuskan perhatian mereka pada bidang kesehatan. Pada 

bidang ini, program-program kerja mereka ialah meningkatkan perhatian terhadap 

kesehatan pada ibu, bayi baru lahir dan kekurangan gizi pada anak serta penyekit 

menular lainnya. Selain itu juga, meningkatkan dan memperbaiki pelayanan 

kesehatan di perkotaan maupun pedesaan serta memberikan air bersih bagi warga 

Ghana dan Afrika yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan.37 

                                                           
36 Yokohama Action Plan 2013-2017, MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan), 3 Juni 2013, 
diakses dalam http://www.mofa.go.jp/region/page3e_000054.html#16 (26/02/2018, 20.23) 
37 Ibid. 

http://www.mofa.go.jp/region/page3e_000054.html#16
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Terakhir, rencana kerja dari YAP juga beruntuk menyelesaikan permasalahan 

urbanisasi. Rencana untuk mengurangi kejadian ini adalah membangun akses 

transportasi dan jalan raya, memberkan akses listrik, mengkolaborasi pertanian 

dengan teknologi di daerah pedesaan serta memberikan pelatihan guna 

pengembangan sektor pertanian.38 Hal ini di lakukan Jepang dengan tujuan 

masyarakat yang tinggal di pedesaan dapat merasakan fasilitas seperti yang ada di 

perkotaan. 

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan program kerja dari YAP periode pertama 

pada TICAD IV dengan YAP peride kedua pada TICAD V. Keduanya memiliki 

tujuan yang sama yakni bagaimana cara membuat negara-negara di Afrika salah 

satunya Ghana menjadi lebih baik lagi. Jadi, Program kerja dari YAP periode kedua 

ialah lanjutan dari program-program yang telah dibuat oleh YAP di periode 

sebelumnya.

                                                           
38TICAD IV Yokohama Action Plan 2008-2012, Loc.Cit., hal. 2-6 
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2.6 Perbedaan antara ODA (Official Development Assistance), TICAD (Tokyo International Cooperation on African 

Development) dan YAP (Yokohama Action Plan). 
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Berdasarkan gambar diatas, terlihat dengan Jelas perbedaan tugas dari masing-

masing instrumen-instrumen Jepang seperti ODA, TICAD dan YAP. Pertama, dari 

tabel tersebut terlihat bahwa tugas dari ODA ialah sebagai penyalur dana bantuan 

untuk negara-negara dunia ketiga atau negara miskin yang membutuhkan seperti 

Ghana. Adapun bantuan dana yang dimiliki oleh ODA dibagi menjadi tiga kriteria 

diantaranya bantuan dana berupa dana pinjaman, dana hibah dan bantuan teknis. 

Kedua, TICAD merupakan sebuah konferensi yang telah disepakati oleh Jepang 

dan negara Afrika yang mana tujuannya ialah menjembatani kepentingan-

kepentingan dari negara-negara Afrika yang di tuangkan didalam sebuah program 

kerja. Dengan kata lain, TICAD juga berfungsi untuk membuat program-program 

kerja yang dibutuhkan oleh negara-negara Afrika salah satunya Ghana. Adapun 

bentuk program dari TICAD untuk Ghana seperti YAP (Yokohama Action Plan). 

Yokohama Action Plan merupakan sebuah kerangka kerja yang telah disepakati 

oleh Jepang dan negara-negara Afrika guna membangun kawasannya lebih baik di 

tahun 2011-2015. Didalam YAP ini juga terdapat banyak beragam program-

program untuk negara-negara Afrika. Akan tetapi, semua program-program yang 

terdapat didalam YAP tidak semuanya diimplementasikan karena Jepang hanya 

menjalankan program sesuai dengan kebutuhan serta permintaan dari setiap negara-

negara penerima bantuan. 

 


