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ABSTRAK 

Dilatarbelakangi oleh adanya perubahan di dalam lajur bantuan luar negeri Jepang di Kenya pada 
tahun 2014, terdapat kepentingan yang turut dibawa dalam perubahan tersebut. Hal ini menjadi 
tanda bahwa ada motivasi tertentu bagi Jepang yang menyebabkan terjadinya peningkatan 
bantuan luar negeri secara signifikan bagi Kenya. Perlu ada penjelasan yang dalam penelitian ini 
membahas untuk melihat motivasi yang dimiliki Jepang dalam perubahan sikap bantuan luar 
negerinya. Penlitian ini mengkaji tentang latar belakang Jepang di dalam bantuan luar negerinya. 
Pola seperti apa yang diberikan dalam bantuan luar negeri Jepang sehingga Jepang memutuskan 
untuk merubah secara signifikan jumlah bantuan luar negeri yang digelontorkan untuk Kenya. 
Hal ini berasal dari dua faktor yaitu faktor eksternal seperti potensi Kenya dan faktor internal 
seperti hambatan pasar atau industri Jepang sendiri. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa 
Jepang memiliki kepentingan di dalam memenuhi kebutuhan terhadap pasar baru dan pasokan 
industrinya. Hal ini juga melihat fenomena bantuan luar negeri Jepang di beberapa negara 
dengan sumber daya melimpah dan pola yang tidak biasa dari asumsi umum Jepang untuk 
menyeimbangi pengaruh Tiongkok ataupun mengamankan pasokan energi. Penelitian ini lebih 
melihat pada respon Jepang di dalam peningkatan signifikan bantuan luar negeri bahwa terdapat 
tujuan berbeda dari asumsi umum mengenai kebangkitan Tiongkok ataupun keamanan energi. 

 

Kata-kata kunci: Jepang, Kenya, Bantuan Luar Negeri, Pasar Baru, Pasokan Industri, 
Hambatan Dagang. 

 

ABSTRACT 

Departing from a significant increase in Japan’s aids to Kenya at year 2014, there are some 
interests included in the change. This marks a new motivation from Japan which brings the 
country to increase a significant number of aids and loan, including investment, in Kenya during 
the period. There needs to be an explanation which this paper will try to prove to see that there is 
indeed a change in motivation in Japan’s recent change at its assistance to Kenya. This paper will 
try to explain further the background, the motives, and the interest from Japan to its increase. 
What kind of pattern which Japan used before they decided to suddenly change the amount of 
aids to Kenya. These comes from two factors which both are internal factor and external factor. 
This paper will propose a preposition that Japan had new interest in its increasing aid to Kenya, 
which is not merely a hunt for energy, but also to secure its domestic needs of industry and market 
benefit. This is also affected by the fact that Japan try to balance the increase of loans from China 
to Kenya which mainly aims for Kenya’s energy. This paper will explain the response from Japan 
by it increasing aids to prove its interest in new market and supply for its industry. 

Keywords: Japan, Kenya, Aids, New Market, Industry Supply, Market Obstacle. 
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Implementasi keputusan pivot to Africa dalam konferensi Tokyo International 
Conference on African Development (TICAD) di Kenya pada Agustus 2016 oleh Jepang 
mempengaruhi laju bantuan luar negeri Jepang di benua Afrika, khususnya di Kenya. TICAD 
sebagai kendaraan Jepang di Afrika digunakan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara 
yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya Jepang, Tiongkok sebagai negara 
yang dekat dan investor besar di benua Afrika tentu menyadari adanya kehadiran Jepang di Afrika 
yang semakin sering terlibat (Iwata, 2012: 210-211). Paska Perang Dingin, Jepang dan Afrika 
memiliki hubungan sebatas patron-client, terlihat dari program bantuan luar negeri Jepang di 
Afrika dan tanggung jawab moral Jepang sebagai salah satu donor terbesar di Official 
Development Assistance (ODA). Jepang merasa perlu untuk membentuk relasi hubungan Jepang 
dengan Afrika untuk memperkuat pengaruh Jepang di benua Afrika, karena Tiongkok mampu 
mengaya kekuatan politik mereka di Afrika untuk mendukung posisinya dalam konflik Tiongkok-
Jepang, sehingga pivot to Africa dalam Deklarasi Nairobi akan menjadi salah satu hal yang 
berdampak pada hubungan Jepang dan Tiongkok ke depannya. 

 Keputusan pivot to Africa merupakan kebijakan dengan orientasi yang berfokus pada satu 
area, yaitu Afrika (Huyen, 2016). Program TICAD menjadi salah satu bentuk orientasi dari 
keputusan pivot to Africa dan merupakan program bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah 
Jepang pada tahun 1993, paska Perang Dingin sebagai kelanjutan program Official Development 
Assistance (ODA). TICAD VI yang terbaru dan pertama kali dilaksanakan di Afrika, tepatnya di 
Kenya pada Agustus 2016. TICAD sendiri merupakan forum multilateral, tidak hanya melibatkan 
Afrika dan Jepang semata namun juga organisasi internasional dan perusahaan swasta yang 
memiliki peran di bidang pembangunan (MOFA, 2016). TICAD dilaksanakan setiap 5 tahun 
sekali, dan pada tahun 2016, diputuskan untuk dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan dilakukan 
bergantian di Afrika dan Jepang. Terdapat 3 pilar yang menjadi program dari TICAD itu sendiri 
antara lain; (1) meningkatkan transformasi ekonomi secara struktural melalui industrialisasi; (2) 
meningkatkan standar kehidupan dan kesehatan; (3) meningkatkan stabilitas sosial dan 
keamanan (MOFA, 2016). Cara yang kemudian ditempuh adalah dengan Jepang memberikan 
tidak lagi hanya bantuan luar negeri, namun juga investasi dan kerjasama dengan negara-negara 
di Afrika untuk kemudian dapat meningkatkan infrastruktur dan standar kehidupan di Afrika. 

 Keputusan pivot to Africa Jepang telah terlihat semenjak adanya TICAD I pada 1993. 
Jepang menetapkan bantuan luar negerinya untuk terfokus pada kontinen Afrika, menjadi salah 
satu momentum bagi Jepang dalam mempererat hubungan diplomatik. Dalam 
perkembangannya, TICAD VI yang juga tertuang dalam Nairobi Declaration pada tahun 2016 
menjadi salah satu langkah Jepang untuk menantang pengaruh Tiongkok di Afrika. Jepang 
menempatkan Afrika tidak lagi sebagai posisi penerima bantuan luar negeri, namun sebagai mitra 
dagang yang setara dengan Jepang setelah kemudian TICAD untuk pertama kalinya 
diselenggarakan di kontinen Afrika (Sidiropoulos & Grobbelaar, 2016). Jepang tidak lagi sekedar 
memberikan bantuan luar negeri, namun juga memberikan investasi untuk pembangunan 
infrastruktur, kerjasama teknologi dalam menanggulangi teroris, dan perdagangan (Miller, 
2016). Bentuk investasi tersebut telah diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada 
pembukaan TICAD VI di Nairobi, “Taking the initiative, Japan will appropriate approximately 
10 billion US dollars to Africa over the next 3 years for building infrastructure. A portion of this 
will be executed through cooperation with the African Development Bank” (MOFA, 2016). 
Keputusan yang diambil oleh Jepang untuk mencoba menjadi rival investor di Afrika yang 
merupakan second continent bagi Tiongkok sebagai investor dan donor bantuan utamanya.  

 Kenya menjadi perhatian bagi Jepang ataupun Tiongkok karena menyimpan sumber daya 
energi yang potensial, seperti biomassa, hidro, angin, solar, petroleum, ataupun pertambangan 
(Kiplagat et al, 2011: 2965).  Salah satu potensi energi besar di Kenya adalah energi solar 
mengingat letak geografis Kenya yang memungkinkan intensitas sinar matahari yang cukup 
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besar. Sumber energi biomassa Kenya seperti kayu, tanaman, ataupun yang lainnya juga menjadi 
potensial yang besar karena mampu memenuhi sekitar 74% kebutuhan energi Kenya. Sumber 
daya mentah Kenya yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai energi bagi negara-negara yang 
memiliki teknologi untuk mengolahnya, khususnya negara-negara maju. Batubara juga menjadi 
salah satu sumber energi biomassa yang besar, karena sekitar 47% masyarakat Kenya 
menggunakan batu bara untuk kegiatan sehari-hari mereka.  

 

Diagram 1.1. Data Bantuan Luar Negeri Jepang di Kenya (OECD.Stat, 2017) 

 

Diagram 1.2. Data Pinjaman Luar Negeri Tiongkok di Kenya (Brautigam & Hwang, 2016) 

Dari Diagram 1.1., terdapat indikasi kenaikkan yang signifikan dari Jepang pada tahun 
2016 untuk bantuan luar negeri Jepang ke Kenya. Bersamaan dengan hal ini, pinjaman luar 
negeri Kenya dari Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan pula dari tahun 2014. 
Terdapat asumsi bahwa Jepang berusaha mengejar Tiongkok di dalam menyalurkan dana di 
Kenya. Mulinge (2012: 2-3) mengungkapkan bahwa Kenya sendiri menerapkan kebijakan luar 
negeri dengan tipe look East, mencari donor dari negeri Timur. Hal ini membuka kesempatan 
bagi Jepang dan Tiongkok untuk mewujudkan kepentingan di Kenya dengan lebih mudah karena 
keterbukaan Kenya dengan masuknya donor Timur. Ditambah dengan adanya potensi sumber 
daya alam yang umum dicari oleh negara industri seperti Jepang dan Tiongkok, peningkatan 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Japan 96.49 53.56 7.34 25.48 26.69 54.65 89.79 226 40.94 162.7 948.2
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bantuan luar negeri bisa menjadi alat yang digunakan untuk mendapatkan akses dalam hubungan 
bilateral yang lebih dekat dengan Kenya (Mulinge, 2012: 5-6).  

Salah satu motif peningkatan bantuan luar negeri Jepang dikarenakan adanya peran 
Tiongkok di Afrika yang cukup besar di dalam ekonomi Kenya melalui pinjaman dan bantuan luar 
negerinya. Jepang melalui TICAD ingin mencoba untuk membangun Afrika dengan donor dana 
infrastruktur dan edukasi serta teknologi (MOFA, 2016). Bila dilihat dari Diagram 1.2, tahun 2014 
tingkat pinjaman Tiongkok terhadap Kenya meningkat secara tajam dari nilai 34 juta USD 
meningkat menuju 3,73 milyar USD. Hal ini direspon oleh Jepang dengan meningkatkan 
bantuannya secara bertahap, dari tahun 2014 menuju 2015, bantuan luar negeri Jepang di Kenya 
meningkat dari nilai 40.94 juta USD menjadi 162.72 juta USD dan dari tahun 2015 menuju 2016 
meningkat dari 162.72 juta USD menjadi 948.2 juta USD. Bantuan terhadap pembangunan 
infrastruktur Kenya oleh Jepang juga tidak dimulai baru-baru ini. Bantuan Jepang dalam 
membangun infrastruktur di Kenya telah dimulai semenjak tahun 1973 di dalam proyek Bandara 
Pesawat Terbang Mombasa 9 Mei 1973 (JICA, 2017). Salah satu aktor perusahaan Jepang yang 
aktif adalah Japan International Cooperation Agency sebagai salah satu media pemerintah 
Jepang untuk menjadi partner dan mitra Kenya untuk membangun infrastruktur. Kerjasama 
tersebut terus berlanjut hingga TICAD pertama kali dibentuk pada tahun 1993. Berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur menjadi fokus Jepang di Kenya, khususnya di dalam agrikultur, 
transportasi dan terminal untuk kemudian mempermudah akses dan jalur dagang di Kenya  

 Jepang meski bersifat pasif dengan bantuan luar negerinya di benua Afrika dan dengan 
absennya kunjungan diplomatik Jepang ke benua Afrika selama beberapa tahun, namun pada 
kunjungan Perdana Menteri Abe tahun 2014, Jepang memulai kembali hubungan diplomatik 
yang sempat redup dan menempatkan benua Afrika sebagai salah satu poin kepentingan Jepang. 
Meski kemudian pengaruh Tiongkok di Afrika saat kedatangan Jepang tahun 2014 cukup kental, 
Adem mengatakan bahwa Jepang tetap melakukan kunjungan ke Afrika dengan alasan 
pragmatis, yaitu melihat fenomena realita yang terjadi terkait dengan pelibatan Tiongkok di 
Afrika yang begitu erat (Adem, 2015: 96). Abe (2016) dalam pidatonya tanggal 27 Agustus 2016 
berkata: “…  reform of the United Nations Security Council is truly a goal that Japan and Africa 
hold in common. I call on everyone here to walk together towards achieving it …”. Abe 
mengindikasikan adanya tujuan kehadiran Jepang di Afrika, yaitu untuk mereformasi Dewan 
Keamanan PBB dan membutuhkan bantuan negara-negara di benua Afrika untuk 
mewujudkannya. Adanya motivasi dari Jepang untuk mendapatkan dukungan ataupun 
memberikan bantuan ke Afrika memberikan peluang baru. Jepang selain dapat mendapatkan 
dukungan politik, ada potensi Jepang mendapatkan akses pasar domestik Kenya ataupun sumber 
daya alam bagi industri Jepang.  

 

Hambatan Tarif bagi Pasar dan Industri Jepang 

Jepang mengalami penurunan dalam nilai dagang yang dapat disebabkan oleh semakin 
banyaknya kompetitor di dalam pasar tradisional. Alasan lain adalah karena semakin 
berkurangnya pasokan sumber daya industri Jepang sehingga nilai produksi terhadap produk-
produk Jepang mengalami penurunan sehingga tidak mendapatkan nilai penjualan yang tinggi. 
Di tambah lagi, pasar tradisional Jepang seperti Uni Eropa mengalami penurunan daya beli pada 
tahun 2010. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan gaji di beberapa negara di Uni Eropa 
(Lynam, 2013). Spanyol mengalami penurunan sekitar 3,3%, UK sekitar 5,5%, dan secara 
keseluruhan Uni Eropa mengalami penurunan sebesar 0,7%. Penurunan gaji dan daya beli di Uni 
Eropa mengurangi hasil penjualan produk Jepang di dalam pasarnya. Hal ini dapat menghambat 
ekonomi dan produk industri Jepang di dalam pasar sehingga perlu adanya alternatif pasar yang 
memiliki potensi di dalam menerima produk Jepang. 
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Akibat adanya penurunan daya beli dan kompetisi asing, beberapa negara di dalam pasar 
tradisional Jepang menerapkan berbagai aturan untuk membatasi produk asing yang masuk, 
seperti penerapan hambatan tarif ataupun non-tarif. Lincoln (2000: 1-2) mengungkapkan bahwa 
dalam perdagangan yang sudah terbuka, negara dapat mengatur ulang kembali regulasi 
perdagangan mereka untuk menyesuaikan dengan kepentingan dagang secara internasional. 
Permintaan dan ketersediaan dalam perdagangan bebas yang sudah semakin luas dapat menjadi 
rumit bila kemudian tidak ada regulasi yang mengatur perdagangan internasional itu sendiri. 
Peraturan perdagangan internasional secara umum ditetapkan dalam World Trade Organisation 
(WTO) seperti perlindungan produk dan perdagangan jasa. Namun masing-masing negara juga 
menerapkan regulasi untuk perdagangan yang dilakukan dengan negaranya, seperti tarif atau 
barrier. 

Pengetatan regulasi dengan menggunakan tarif umumnya diterapkan oleh negara 
importir. Sebagai salah satu industri yang memanfaatkan produk dari industri besi dan baja, 
industri kendaraan bermotor Jepang seperti mobil atau motor telah menjangkau pasar 
internasional. Di dalam pasar tradisionalnya, Jepang mengalami kendala tarif. Menurut Kyodo 
Jiji (2017) dalam halaman daring The Japan Times, Jepang dikenakan tarif sebesar 10% untuk 
produk otomotifnya di pasar Uni Eropa. Di pasar ASEAN menurut laporan International Trade 
Administration (2010), pasar otomotif Jepang terkena tarif sekitar 1% hingga 5% oleh masing-
masing negara. Bagi Jepang, pengenaan tarif dalam produk industri besar dapat mengurangi 
keuntungan. Hal ini disebabkan biaya produksi dan transportasi ke negara importir sudah cukup 
tinggi. Dan bila terkena tarif, maka produk Jepang di pasar importir menjadi semakin mahal 
sehingga sukar untuk dibeli. 

 Dalam produk kayu, tarif juga diterapkan untuk beberapa negara importir kayu terpilih. 
Alevi (2007: 24-25) mengungkapkan bahwa tarif yang diterapkan oleh negara eksportir 
umumnya diterapkan untuk melindungi kemungkinan eksploitasi berlebihan di dalam ekspor 
produk tertentu. Dalam ekspor kayu atau produk berbahan dasar kayu yang dikategorikan 
sebagai produk dengan preferensi lingkungan, penerapan tarif diberikan kepada beberapa negara 
importir besar terpilih, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Secara umum dari 
tahun 1998, tarif yang diterapkan untuk ekspor kayu tropis dan produk kayu berada di angka 5% 
bagi negara maju dan 5-15% bagi negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara-negara 
berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Brazil adalah negara eksportir kayu dengan hutan 
yang luas, sehingga tarif ekspor kayu yang diterapkan lebih tinggi untuk melindungi hutan dalam 
negeri. 

Semenjak tahun 1998, Jepang memiliki tingkat tarif dalam rata-rata 5% bila mengimpor 
dari negara-negara berkembang. Hal ini menurut Alavi (2007: 26) juga dapat dikarenakan 
adanya koneksi dan negosiasi dari negara importir untuk menurunkan tingkatan tarif dari produk 
tertentu. Jepang memiliki tarif sebesar 4,8-7% tarif untuk kayu lunak yang telah digergaji dan 
7,6% tarif untuk kayu keras yang telah digergaji. Untuk kayu lembaran, 7,5% tarif untuk jenis 
kayu lunak dan 7,4-12% tarif untuk kayu tropis yang diimpor oleh Jepang. Menurut data dari FAO 
(2017: 27-28), Jepang pada tahun 2015 memiliki tingkat minimal tarif untuk kayu dan produk 
kayu sebesar 0,8% dan tarif tertinggi sebesar 10% sebagai salah satu negara pengimpor kayu yang 
disukai oleh negara pengeskpor atau Most Favoured Nation.  

 Dalam beberapa produk hasil industri besi dan baja Jepang, tarif impor juga dikenakan di 
dalam pasar tradisionalnya. Seperti EU yang menurut halaman daring Market Access Database 
(2017), tarif untuk produk-produk industri seperti furnace, oven, dan hasil dari industri berbahan 
besi dikenakan tarif minimal 2,2%. Terlebih lagi disusul saat Tiongkok yang juga sebagai importir 
produk besi dan baja Jepang menerapkan tarif yang cukup tinggi, mulai dari 9.2% hingga 14.4% 
pada tahun 2012. Menurut Dave Lee dalam halaman daring BBC News (2012), penerapan tarif 
ini untuk mencegah adanya dumping di dalam pasar. Selain itu, bagi pasar Uni Eropa, penerapan 
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tarif dilakukan karena daya beli masyarakat yang dirasakan menurun serta potensi saing yang 
perlu diawasi karena produk Jepang di Uni Eropa yang memberikan alternatif lebih murah 
dibandingkan produk domestik. Untuk mengatasi hal itu kemudian perlu diterapkan tarif 
terhadap beberapa produk dari industri Jepang. 

 

Hambatan Non-Tarif bagi Pasar dan Industri Jepang 

Hambatan non-tarif dalam tulisan ini terbagi menjadi tiga, yaitu deforestasi, regulasi 
banning, dan kompetisi dagang. Pertama, menurut Chakravarty (2012: 4-5), deforestasi menjadi 
fenomena yang besar pada tahun 1990 hingga 2000 dan menjadi perhatian bagi beberapa aktivis 
di dekade selanjutnya. Deforestasi adalah berkurangnya jumlah hutan, baik hutan tropis ataupun 
hutan di area sub-tropical dengan tingkat penebangan yang tinggi. Deforestasi terjadi karena 
adanya usaha eksploitasi dari manusia untuk memenuhi kebutuhan industri, atau ekspansi lahan 
secara domestik. Kurangnya regulasi ekonomi ataupun regulasi politik yang melindungi 
lingkungan hutan juga menjadi salah satu penyebab bagaimana eksploitasi hutan menjadi tidak 
bisa dikontrol dan deforestasi di negara-negara dengan area hutan luas menjadi semakin cepat 
(Chakravarty, 2012: 6). Bila kemudian negara-negara sumber pasokan industri kayu ini 
mengalami deforestasi dan tidak bisa mengirim pasokan industri dalam jumlah yang sama seperti 
sebelumnya, pihak korporasi perlu untuk mencari alternatif sumber di tempat lain yang memiliki 
tingkat sumber daya lebih baik dan deforestasi yang rendah. 

 Barbe dan Riker (2015: 8) mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi bagi 
sumber daya alam untuk pasokan industri adalah teritorial. Hal ini dikarenakan adanya 
perbedaan kemampuan teknologi dan industri masing-masing negara dan perbedaan dalam 
ketersediaan sumber daya alam di beberapa negara. Seperti Jepang yang mengalami deforestasi 
cukup besar pada industrialisasi sehingga memerlukan pasokan kayu dari luar teritorinya meski 
memiliki industri kayu yang besar. Deforestasi yang terjadi di dalam negeri memaksa Jepang 
untuk mencari alternatif lain, seperti dari negara-negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, 
Malaysia, dan Filipina. Namun negara-negara eksportir kayu juga memiliki resiko deforestasi 
yang besar akibat eksploitasi berlebihan dan penebangan kayu liar. Bagi Jepang, hal ini dapat 
mengancam suplai pasokan kayu akibat deforestasi karena negara cenderung mengurangi atau 
menghentikan ekspor kayu ke Jepang karena berkurangnya luas hutan secara drastis. Seperti 
Indonesia yang melakukan pelarangan ekspor pada tahun 1980-an (Guritno & Murao, 1999: 80). 

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang akibat industrialisasi, 
sebagian besar kebutuhan industri Jepang berasal dari impor. Dari suplai industri yang diimpor, 
Jepang sendiri memiliki beberapa hambatan, seperti adanya barang-barang yang tidak 
terverifikasi dan tidak diketahui kepastian legalitasnya. Bagi industri berbahan dasar kayu di 
Jepang misalnya, penebangan kayu secara ilegal adalah salah satu peristiwa yang menghambat 
industri kayu Jepang. Menurut Departemen Luar Negeri Jepang (MOFA, 2016), penebangan 
kayu secara ilegal dapat diartikan sebagai upaya dari pihak untuk mendapatkan, mengirim, 
membeli, ataupun menjual hasil produk kayu yang didapatkan secara ilegal tanpa izin verifikasi 
sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Jepang sebagai negara importir sumber daya kayu 
yang besar bagi industrinya tentu tidak terlepas dari penebangan kayu ilegal. Salah satu perhatian 
dalam penebangan kayu ilegal ini adalah negara-negara di Asia Tenggara, sebagai salah satu 
sumber impor kayu terbesar bagi Jepang. Sebagai partner yang potensial bagi industri kayu di 
Jepang, negara-negara di ASEAN menjadi partner tidak hanya dalam perdagangan, namun juga 
dalam industri Jepang. 

 Jepang sebagai salah satu negara yang paling banyak mengimpor kayu dari Malaysia, 
Indonesia, dan Filipina menghadapi penebangan kayu ilegal yang sering bermunculan di kawasan 
Asia Tenggara. Dengan Malaysia, meski Jepang telah mengimpor kayu dari Sarawak dengan nilai 
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1.046.879.130 USD pada tahun 2015, namun sekitar 241 kasus penebangan kayu ilegal juga 
terjadi di tahun yang sama di hutan Malaysia (Pei-Pei, 2016). Penebangan liar di Asia Tenggara 
sesungguhnya sudah menjadi perhatian semenjak tahun 2000, namun karena kurangnya 
peraturan yang mampu mencegah ataupun memberikan hukuman yang berat bagi penebangan 
liar yang justru menjadi alasan mengapa penebangan liar semakin menjadi. Pada tahun 2013, 
sekitar 47.060m3 kayu gelondongan ilegal disita oleh pemerintah Malaysia dan tahun 2014 terjadi 
peningkatan menjadi 90.873m3 yang membuat pemerintah Malaysia berusaha memerangi 
penebangan liar semakin ketat. Bila dilihat dari sisi Jepang, usaha negara-negara pengekspor 
kayu dalam memerangi penebangan liar tersebut dapat berujung pada pelarangan ekspor ke 
negara-negara lain, kuota ekspor yang semakin sedikit, ataupun adanya sistem verifikasi yang 
membutuhkan waktu bagi Jepang untuk mendapatkan pasokan industrinya. 

Dengan adanya penebangan kayu liar, produk ataupun bahan mentah hutan yang dikirim 
ke Jepang memiliki resiko bersumber dari pasar ilegal. Hal ini dapat merugikan pihak produsen 
maupun konsumen. Momii (2014: 4) mengungkapkan bahwa pada tahun 2008, 10% dari total 
impor produk berbahan dasar kayu ke Jepang memiliki status resiko ilegal yang tinggi. Dengan 
adanya produk kayu ilegal, ada kemungkinan standar produk yang dikirim menuju Jepang tidak 
sesuai dengan batasan yang dibutuhkan, seperti ketebalan, panjang, dan lain sebagainya. Harga 
dari produk tersebut juga dapat berubah karena berbeda dari produk dengan bahan dasar kayu 
lainnya. Selain itu, Jepang tidak memiliki aturan yang ketat terhadap impor kayu selain aturan 
sukarela di dalam verifikasi legalitas kayu yang diimpor oleh Jepang. Dengan adanya sistem 
goho-wood, perusahaan dan industri berdasar kayu di Jepang dengan sukarela dapat 
mendaftarkan dirinya ke Departemen Perhutanan Jepang untuk mendapatkan verifikasi dan 
legalisasi terhadap produk kayu di dalam industrinya. Keberadaan dari produk ilegal kayu yang 
diimpor oleh Jepang berpotensi menurunkan harga produk kayu yang dijual dari industri Jepang. 
Hal ini bagi industri Jepang merugikan karena biaya yang dibutuhkan untuk memproses kayu 
bagi satu produk dengan harga jual tidak memberikan keuntungan. 

Kedua, Regulasi mengenai ekspor dan impor juga dapat diterapkan untuk mengatasi 
permasalahan keterlebihan di dalam eksploitasi sumber daya alam, seperti penebangan hutan, 
eksplorasi minyak, dan pertambangan. Dalam industri kayu Jepang, sebagian besar sumber daya 
yang dibutuhkan bagi industrinya berasal dari impor luar negeri. Negara-negara di Asia Tenggara 
menjadi sasaran untuk Jepang dalam mendapatkan sumber daya bagi industrinya. Jepang telah 
mendekatkan diri dengan Asia Tenggara dalam impor kayu, seperti kayu bangunan, plywood, 
dan tropical kayu. Filipina adalah negara pertama yang menjadi partner Jepang dalam 
mengekspor kayu menuju Jepang pada tahun 1950 (JATAN, 2000). Selain Filipina, negara lain 
seperti Indonesia, Malaysia, Sabah, dan Sarawak menjadi sumber pengekspor kayu terbesar bagi 
Jepang pada periode 1970-1990an. Impor kayu yang besar dari Filipina menuju Jepang 
menyebabkan terjadinya deforestasi yang besar, karena Filipina tidak hanya melakukan 
penebangan untuk ekspor saja, namun juga untuk kegiatan domestik bagi industri bangunan 
dalam negerinya, sehingga pada tahun 1986, Filipina melakukan regulasi pelarangan ekspor 
gelonggongan kayu ke luar negeri untuk mengkonservasi hutan (JATAN, 2000). Hal yang sama 
terjadi dengan Indonesia yang mulai melakukan pengetatan ekspor kayu ke luar negeri pada 
tahun 1980. Adanya pengetatan dan pelarangan ekspor kayu dari dua negara dengan hutan yang 
besar tersebut menyebabkan Jepang menggeser pasokan sumber industri kayunya menuju 
Sarawak dan Malaysia. Sekitar 90% impor kayu Jepang berasal dari Sarawak dan Malaysia hingga 
awal tahun 1990. Restriksi dan pengetatan aturan bagi tropical kayu dan log memberikan 
kerugian bagi Jepang. Jepang harus secara berkala mencari pasokan kayu dari negara lain, seperti 
di Amerika Latin, yang berpotensi untuk menghabiskan biaya lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan pasar tradisional.  



8 
 

 Larangan terhadap ekspor kayu oleh Indonesia berlangsung hingga tahun 1992, sebelum 
kemudian direvisi dan diaktifkan kembali pada tahun 2001. Bagi Jepang, pelarangan ekspor kayu 
dari Indonesia menyulitkan produksi industri kayu Jepang, sebab Indonesia pada tahun 1980 
menjadi pasar utama Jepang bagi suplai industri kayu karena memenuhi tiga kriteria kayu yang 
dibutuhkan berdasarkan ukuran, ketebalan, dan kualitas. Larangan ekspor tersebut menurunkan 
angka ekspor plywood Indonesia dan industri kayu Jepang mengalami penurunan dari 400 unit 
menjadi 100 unit (Guritno & Murao, 1999: 79-80). Tidak hanya Jepang, negara-negara lain yang 
juga mengimpor bahan baku kayu dari Indonesia juga mengalami penurunan. Taiwan mengalami 
penurunan dari 120 unit menjadi 15 unit industri kayu dan Korea Selatan dari 60 unit menjadi 6 
unit industri kayu. Ditambahkan oleh Guritno dan Murao, penetapan regulasi terhadap larangan 
tersebut umumnya sebagai respon terlalu banyaknya deforestasi, karena Indonesia sendiri juga 
dijadikan pasar impor bahan baku industri kayu bagi Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan 
Singapura.  

 Tidak hanya dari pihak eksportir seperti Indonesia dan Malaysia, pihak importir juga 
menerapkan regulasi dalam negeri di dalam perhutanan. Selain dari peraturan yang ditetapkan 
berdasarkan perjanjian bilateral dengan negara lain, Jepang juga memiliki aturan yang 
membatasi tentang perhutanan dan konsumsi kayu dalam negeri. Dalam Forest and Forestry 
Basic Act tahun 1964, Act. No. 161 menyatakan bahwa Jepang memiliki perencanaan hutan dalam 
5 tahun. Dalam Artikel 12, negara memiliki kewajiban untuk menjaga konservasi hutan dan 
memberdayakan segala upaya untuk menjaga hutan di dalam negeri tetap terawat dalam jangka 
waktu yang panjang. Hal ini berujung pada berbagai aturan yang membatasi Jepang untuk 
melakukan deforestasi, pemotongan kayu, dan pengolahan aktivitas perhutanan tanpa kemudian 
ada persetujuan dari pihak terkait, seperti Pemerintah Nasional, Pemerintah Lokal, ataupun 
Pemilik Hutan (organisasi ataupun privat). Hal ini diungkapkan oleh Ota (2010: 3-4) yang 
menyatakan bahwa kecukupan Jepang dalam mengolah sumber daya hutan di dalam negerinya 
masih berkisar 34%, angka di bawah rata-rata bila dibandingkan dengan negara lain. Bila 
kemudian pihak produsen ingin memproduksi menggunakan bahan domestik, umumnya biaya 
yang akan dikenakan untuk produksi menggunakan kayu dari hutan sendiri akan tinggi sehingga 
akan lebih baik bila industri kayu Jepang mengimpor kayu, plywood, dan bahan baku industri 
kayu dari negara lain.  

Ketiga, kompetitor juga menjadi salah satu tantangan bagi Jepang di dalam perdagangan 
dan produksi industrinya. Negara yang memiliki potensi sebagai rival dagang dan kompetitor 
industri seperti Tiongkok, India, Korea Selatan dan Brazil menjadi salah satu tantangan yang 
harus diperhitungkan Jepang di dalam perdagangannya. Naiknya Tiongkok dan India sebagai 
negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat India dan Tiongkok menjadi 
aktor yang memiliki peran penting dalam politik dan ekonomi global ataupun regional, seperti 
BRICs. Selain itu, Tiongkok juga memberikan perkembangan dan model bisnis yang lebih murah 
dari yang tidak disediakan oleh negara-negara Barat umumnya dengan modal sumber daya 
manusia yang besar. Tiongkok juga menjadi mitra dagang dan tujuan ekspor yang besar bagi 
negara-negara berkembang di Asia ataupun Afrika selain juga menjadi negara impor bahan bakar 
dan sumber energi dari mereka (Akiyama, 2006: 8-9).  

Bagi Jepang, Tiongkok yang memiliki perkembangan yang pesat dalam segi ekonomi dan 
pembangunan pada awal tahun 2000 memberikan ancaman bagi pasar Jepang. Tiongkok 
memiliki kekuatan lebih untuk mengaya kekuatan negara dan pengaruhnya lebih cepat bila 
dibandingkan Jepang yang memiliki ukuran lebih kecil secara geografis dan jumlah penduduk. 
Kemenade (2006: 7-8) mengungkapkan bahwa rivalitas antara Jepang dan Tiongok terlihat sejak 
Tiongkok mulai bergerak secara internasional, seperti melakukan hubungan dagang dengan 
ASEAN, Uni Eropa, dan Timur Tengah. Meski Jepang dan Tiongkok sendiri memiliki hubungan 
dagang, namun Kemenade berargumen bahwa keduanya kurang berhasil dalam 
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mempertahankan hubungan politik yang ramah. Hal ini terlihat dari bagaimana sukarnya kedua 
negara untuk bekerjasama di dalam bentuk regional di Asia Timur. Adanya hubungan yang 
cenderung unfriendly membuat kedua negara saling berusaha untuk berada di posisi yang lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan negara lain. 

Dengan aktifnya Tiongkok memberikan bantuan luar negeri di Asia dan Afrika dengan 
tujuan untuk mengamankan sumber daya alam, dan potensi Tiongkok untuk mempengaruhi 
pasar dan harga energi global, maka Jepang sebagai salah satu importir energi yang besar perlu 
untuk menjaga suplai mereka di tempat yang serupa. Tiongkok sendiri tidak menjadi salah satu 
anggota resmi Development Assistance Committee (DAC) dari OECD dan menjadi salah satu 
donor yang cukup aktif. Jepang sendiri juga menjadi salah satu donor dalam bantuan luar negeri 
melalui Official Development Assistance (ODA) dan memiliki mitra dagang dalam jumlah yang 
cukup besar di bidang manufaktur yang tersebar di berbagai negara (Adem, 2015: 96-97). 
Diplomasi bantuan luar negeri Jepang juga menjadi efektif karena adanya status internasional 
yang ingin dicapai oleh Jepang.  

 Bentuk kompetisi Jepang dan Tiongkok umumnya tidak dilaksanakan secara langsung. 
Hal ini terlihat dari upaya-upaya kedua negara di dalam mewujudkan kepentingan mereka 
dengan menggunakan soft-power. Tidak hanya di Afrika, Jepang dan Tiongkok sebelumnya juga 
berkompetisi dalam perdagangan di Asia Tenggara. Posisi Jepang sebagai mitra dagang di 
beberapa negara di Asia Tenggara sebelumnya menjadi tergeser, tergantikan oleh Tiongkok. Hal 
ini terlihat dari bagaimana Tiongkok mampu menggantikan Jepang sebagai kekuatan ekonomi 
terbesar kedua secara internasional pada tahun 2010 (Siew-Mun, 2014: 5). Munculnya Tiongkok 
sebagai salah satu kekuatan besar secara regional berdampak positif dan negatif, bagaimana 
kemudian Tiongkok dapat menjadi mitra dagang dan industri yang besar bagi negara lain, namun 
di lain pihak juga menjadi ancaman dan kompetitor yang besar bagi negara yang memiliki 
kepentingan serupa.  

 

Potensi Pasar Baru dan Pasokan Industri bagi Jepang 

Semenjak terjadi beberapa hambatan bagi industri Jepang dan pasarnya, perlu adanya alternatif 
baru bagi Jepang untuk tetap mempertahankan eksistensi pasar industrinya. Cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan mencari tempat baru yang memiliki potensi untuk menjadi mitra 
dagang bagi produk-produk Jepang. Tempat baru yang kemudian dapat menjadi pasar bagi 
Tokyo adalah negara-negara di benua Afrika. Menurut Endo (2013: 6-7), negara-negara di Afrika, 
khususnya sub-Saharan seperti Afrika Selatan, Kenya, dan Tanzania memiliki potensi besar dan 
mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang potensial sebagai negara produsen sumber daya. Hal 
ini diakui oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Prancis yang mulai 
melihat Afrika sebagai benua yang memiliki sumber daya alternatif bila dibandingkan dengan 
negara-negara yang selama ini menjadi suplai bagi industri mereka. Dengan adanya tawaran 
alternatif baru di Afrika pada tahun 1992, beberapa negara juga mengalami tantangan baru 
mengingat kondisi politik, keamanan, iklim, dan budaya yang berbeda bila dibandingkan dengan 
Asia ataupun Timur Tengah. Hal ini yang kemudian membuat Jepang dan beberapa negara donor 
lebih berperan aktif untuk membangun Afrika menjadi benua yang lebih aman sekaligus 
mendapatkan akses untuk eksplorasi lebih lanjut dalam membangun potensinya (Endo, 2013: 7-
8). Terlebih lagi saat kemudian beberapa eksplorasi menunjukkan potensi sumber daya alam, 
seperti emas, berlian, minyak, dan gas alam yang besar di beberapa negara di Afrika yang semakin 
membuat potensi Afrika menjadi besar.  

 Potensi pasar di Afrika yang besar kemudian turut menarik Jepang untuk mendapatkan 
ataupun memberikan produk industrinya dalam pasar Afrika. Salah satu negara yang potensial 
bagi Jepang adalah Kenya. Kenya adalah negara sub-Saharan Afrika yang secara strategis 
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memberikan dukungan bagi Jepang bila dibandingkan dengan negara lain (Wild et al, 2011: 28). 
Hubungan dekat Jepang dan Kenya telah terbentuk sejak Jepang mengakui kemerdekaan Kenya 
pada tahun 1963 dan Jepang berhasil membuat Kantor Kedutaan Luar Negeri Jepang bagi Kenya 
di Nairobi pada tahun 1964. Kenya kemudian merespon hal serupa dengan membentuk Kantor 
Kedutaan Luar Negeri Kenya bagi Jepang di Tokyo pada tahun 1979. Kenya menjadi dekat dengan 
Jepang sebagai salah satu investor yang cukup lama, semenjak tahun 1973 Jepang telah 
memberikan bantuan pembangunan bagi Kenya. Kenya sendiri telah mendapatkan bantuan dari 
Jepang di dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, agrikultur, jasa, teknologi, dan ekonomi. 
Hubungan dekat Kenya dengan Jepang memberikan dampak positif pada perdagangan yang 
meskipun awalnya tidak memiliki nilai surplus berlebih karena Jepang mendekatkan diri dengan 
Asia Tenggara, namun Jepang dan Kenya berhasil membentuk hubungan bilateral yang stabil dan 
positif bagi kedua negara dalam jangka waktu panjang.  

 

Diagram 1.3.: Sumber: World Integrated Trading Solution (2017) [Online]. "Japan Exports by 
Country and Region" 

 

Diagram 1.4: Sumber: World Integrated Trading Solution (2017) [Online]. "Japan Exports by 
Country and Region" 
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 Diagram 1.3. dan Diagram 1.4. mengindikasikan bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 
2013, ekspor dan impor antara Jepang dan Kenya masih berada di angka yang dekat antar tahun 
dan tidak memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2014, tahun yang 
sama saat Jepang mulai memberikan invenstasi, bantuan luar negeri, dan pembangunan yang 
terfokus di Kenya, angka impor dan ekspor antara Jepang dan Kenya mengalamai kenaikkan, 
sebelumnya berada di angka 46 juta USD naik menjadi 60,9 juta USD atau sekitar 32,2% 
mengalami kenaikkan dari tahun sebelumnya. Kenaikkan dalam jumlah ekspor dan impor dari 
Jepang ke Kenya ini menandakan adanya sinergi positif dari meningkatnya bantuan luar negeri 
dan investasi Jepang di Kenya yang semakin meningkat. Tidak hanya sebagai sinergi, namun 
kenaikkan impor dan ekspor menandakan bahwa Jepang dan Kenya telah semakin membuka 
hubungan perdagangan dan pasar bagi kedua negara, menandakan keberedaan Jepang untuk 
mendapatkan pasar baru di Kenya semakin kuat.  

 Merujuk pada Diagram 1.3., terdapat indikasi bahwa tahun 2016, ekspor Jepang 
mengalami penurunan. Hal ini juga disebabkan karena adanya pengalihan bentuk bantuan luar 
negeri menjadi bentuk investasi dan bantuan luar negeri langsung berupa uang atau pinjaman 
dana. Mengikuti argumen Randhawa (2012: 3-4), bantuan luar negeri dapat terbagi menjadi 
berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah bentuk bantuan luar negeri terikat yang 
memberikan mesin dan peralatan berat juga transportasi, bantuan dalam bentuk konsumsi 
makanan, bantuan teknis untuk industri, bentuk bantuan luar negeri dalam bentuk project. 
Bantuan luar negeri yang tidak berbentuk dana ini dapat termasuk dalam nilai ekspor-impor 
karena termasuk barang yang keluar dari negara donor ke negara penerima. 

 Dari tahun 2015 ke tahun 2016, terjadi penurunan dalam nilai ekspor transportasi sebesar 
22%, penurunan 19% dalam produk barang-barang konsumsi, dan penurunan 26% dalam produk 
barang-barang modalitas (WITS, 2017). Menurut analisis menggunakan argumen Randhawa, 
ketiga produk tersebut adalah termasuk barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai 
bantuan luar negeri. Mengingat beberapa proyek Jepang seperti pembangunan jalan, jembatan, 
dan infrastruktur mengirimkan produk modalitas dan transportasi, tidak mengherankan bila 
kemudian tahun 2016 terjadi penurunan karena adanya perpindahan bentuk bantuan luar negeri 
dalam beberapa programnya. Jepang tidak lagi berusaha untuk memberikan bantuan berupa 
produk modalitas, namun memberikan bantuan dana untuk membangun infrastruktur dan 
investasi di Kenya dengan lebih baik (Miller, 2016). Hal ini diindikasikan dengan adanya 
peningkatan dalam bantuan luar negeri Jepang pada tahun 2016, namun dengan menggeser tipe 
bantuan luar negeri menjadi bantuan luar negeri langsung atau direct aid, Jepang secara perlahan 
mengurangi bantuan luar negeri di dalam produk modalitas dan konsumsinya. 

Dengan menganalisis menggunakan teori korporasi modern, Jepang memutuskan untuk 
mencari alternatif pasar baru untuk menyelesaikan hambatan-hambatan di pasar lamanya. Selain 
Jepang mampu untuk mempertahankan pemasaran produk-produknya di pasar tradisional, 
seperti di Asia Tenggara dan Uni Eropa, Jepang juga memiliki kesempatan baru untuk 
memperdagangkan hasil industrinya di pasar baru, yaitu Kenya. Jepang sendiri juga berusaha 
untuk meningkatkan rantai produksinya secara internasional, sesuai dengan apa yang akan 
dilakukan oleh industri dan korporasi modern dalam menghadapi tantangan dalam pasarnya 
(Marin, 2012: 5-6). Peningkatan rantai produksi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai 
ekspor Jepang ke Kenya dalam waktu 2 tahun semenjak Jepang meningkatkan bantuan luar 
negerinya bila dibandingkan dengan tahun 2013. Tahun 2014, Jepang mengalami keningkatan 
sebanyak 20,9% dalam ekspor consumer goods, dari tahun 2013 sebesar USD 353,4 juta menjadi 
tahun 2014 sebesar 427,43 juta (World Integrated Trade Solution, 2017). Barang-barang 
konsumsi yang dikirim Jepang seperti baju, makanan, ataupun elektronik dan perhiasan. Tidak 
hanya itu, dengan minimnya regulasi perdagangan dan perlindungan ataupun penerapan tarif 
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dan preferensi produk dari Kenya, cukup banyak produk Jepang yang dapat masuk ke Kenya dan 
mendapatkan respon positif.  

 Kenya sendiri juga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi target pasar secara 
internasional. Menurut World Bank Press Release (2017), Kenya memiliki tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang cukup stabil. Tahun 2014 pertumbuhan ekonominya sekitar 5,3%, tahun 2015 
sebesar 5,6% dan tahun 2016 berada di angka 5,9%. Diarietou Gaye selaku Direktur Bank Dunia 
untuk negara Kenya mengatakan bahwa Kenya memiliki makro-ekonomi yang cukup stabil dan 
lingkungan yang potensial bagi pasar internasional. Harga minyak di Kenya tergolong murah, 
turisme yang menarik dalam bidang pariwisata dan tingkat remiten yang cukup tinggi. Tidak 
hanya itu, Kenya juga berusaha untuk menarik investasi publik untuk mengembangkan 
infrastruktur dan perdagangan di dalam Kenya (World Bank Press Release, 2017). Dengan 
potensi dan perkembangan yang cukup stabil tersebut, Kenya termasuk salah satu negara 
menjadi alternatif pasar bagi industri Jepang. 

 Mencari pasokan industri dengan ukurang industri yang cukup besar bagi Jepang adalah 
kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi produksi dan penjualan secara domestik 
ataupun internasional. Industri kayu Jepang sebagian besar berasal dari negara-negara di Asia 
Tenggara dengan jumlah hutan yang luas seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sekitar 80% 
pasokan industri kayu Jepang berasal dari impor luar negeri. Permasalahan deforestasi menjadi 
permasalahan yang serius bagi industri kayu Jepang karena negara pemasok kayu mulai 
mengurangi jumlah pasokan kayu akibat berkurangnya hutan (Brann, 2002: 3). Pada tahun 1996, 
Indonesia memasok sekitar 3.6 milyar USD kayu secara internasional dan pada tahun 2000 
mengalami penurunan menjadi 2 milyar USD dan produksi plywood yang diekspor mengalami 
penurunan sebesar 22.5% secara internasional. Hal ini tentu memukul industri kayu secara 
global, seperti Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Korea Selatan. Dari permasalahan ini kemudian 
Jepang memerlukan alternatif untuk menutupi kekurangan dari penurunan ekspor kayu dari 
sumber pasokan industri utama.  

Dalam 15 tahun, setidaknya terjadi beberapa penurunan yang cukup signifikan bagi 
pasokan industri kayu Jepang, seperti pada tahun 1998, 2009, dan tahun 2013. Jepang sebagai 
negara pengimpor kayu yang besar di kedua negara, setidaknya mencapai 20% dari total ekspor 
di Indonesia dan Malaysia tentu perlu mencari sumber lain saat terjadi pengurangan jumlah 
ekspor yang cukup signifikan (Brann, 2002: 3-4). Sumber lain tersebut kemudian berasal dari 
negara-negara di Afrika ataupun dengan membeli produk setengah jadi untuk menutupi 
kekurangan dari pasokan sumber daya kayu di Jepang. Pada tahun 1998, Jepang mengalami 
pengurangan sebesar 922 juta USD dari Indonesia dan 679 juta USD dari Malaysia dalam 
pasokan industri kayu. Terjadinya penurunan yang menyentuh 50% dari total sebelumnya ini 
menyebabkan Jepang perlu mencari pasokan lain untuk menutupi jumlah tersebut. Jepang 
kemudian mencari sumber lain seperti negara-negara di Afrika, Amerika Selatan, ataupun Asia 
Selatan untuk menutupi kekurangan. Dari sub-saharan Afrika menutupi sekitar 270 juta USD 
kayu dengan Kenya hanya mampu menutupi sekitar 1 juta USD karena tahun 1998 Kenya masih 
belum memiliki teknologi perhutanan yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya hutannya. 
Penurunan yang cukup drastis di dua sumber eksportir produk industri kayu Jepang yang 
menyebabkan sulitnya untuk mencari alternatif saat itu. 

 Pada tahun 2001 hingga 2003, Malaysia mengalami penurunan sebesar 216 juta dari 
tahun 2000 dan Indonesia masih berada di sisi yang stabil. Cukup serupa, Jepang menutupinya 
dengan mencari sumber di Afrika dan mendapatkan kayu setara dengan 293 juta USD dengan 
Kenya menutupinya secara berkala dengan total 1,3 juta USD pada tahun 2004 (WITS, 2017). 
Semenjak adanya ketidakpastian dari sumber pasokan industri tradisional, seperti Indonesia dan 
Malaysia, dan adanya kemungkinan terhadap produk-produk ilegal dan eksploitasi berlebihan, 
Jepang mulai mendekati negara-negara yang memberikan kontribusi terhadap pasokan industri 
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kayu bagi Jepang, seperti negara-negara di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Dengan adanya 
diversifikasi sumber pasokan industri, Jepang berusaha untuk mengurangi resiko kekurangan 
pasokan akibat hambatan-hambatan di dalam perdagangan ataupun pasokan industrinya. 
Dengan adanya peranan awal, seperti Kenya yang membantu Jepang dalam pasokan kayu bagi 
industrinya, maka Jepang secara bertahap meningkatkan impor kayu dari negara-negara 
tersebut, salah satunya Kenya. Meski tidak bisa mencapai nilai yang melebihi dari impor kayu 
negara-negara dengan luas hutan yang lebih besar, namun Jyrki Salmi dalam halaman daring 
Indufor Forest Intelligence (2016) memprediksi bahwa industri kayu di Kenya akan semakin 
berkembang dan perhutanan di Kenya akan semakin besar. Hal ini juga berkaitan dengan 
pertumbuhan ekonomi Kenya sebesar 5,8% dan meningkatnya permintaan akan masyarakat 
terhadap produk berbahan dasar kayu, seperti furniture, yang membuat Kenya perlu 
meningkatkan produksi dan teknologi perhutanannya. Tahun 2016, Kenya memiliki total 
plantation hutan sebesar 220.000 hektar dan diprediksi akan meningkatkan jumlah lahan hutan 
sebesar 10% sebagai tujuan dari sustainability growth bagi hutan di Kenya.  

 

Kesimpulan 

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini. Pertama, Jepang 
mengalami hambatan di dalam pasar tradisionalnya, yaitu hambatan dagang dan industri. Pasar 
tradisional Jepang yang sebagian besar di Uni Eropa dan Asia Tenggara mulai menerapkan 
berbagai aturan dengan berbagai alasan seperti melindungi produk domestik atau mengamankan 
sumber daya alam. Penerapan aturan seperti tarif atau pelarangan ekspor ke Jepang menjadi 
hambatan besar bagi penjualan produk Jepang. Selain itu, menurunnya pasokan bagi industri 
Jepang akibat pelarangan ekspor dan produk ilegal juga menyulitkan pemasaran produk Jepang 
di pasar tradisional. Adanya proses sertifikasi dan verifikasi untuk produk legal menambah biaya 
dan waktu tersendiri bagi industri Jepang. Selain menambah biaya dalam proses legalitas, Jepang 
juga harus menghadapi kompetisi dagang yang semakin banyak di dalam pasar tradisional. 
Adanya ketertarikkan dari kompetitor untuk turut meletakkan produknya di dalam pasar justru 
menyebabkan Jepang harus berkompetisi dengan Tiongkok dan Korea Selatan yang menyediakan 
produk serupa dengan harga yang lebih murah. Dengan daya beli masyarakat yang semakin 
menurun, tidak mengherankan jika produk kompetitor yang lebih murah semakin diminati. 
Hambatan dalam pasar tradisional seperti ini yang memaksa Jepang untuk mengamankan pasar 
bagi produk industrinya dengan cara lain, yaitu mencari pasar baru di Kenya.  

Kedua, Jepang memberikan bantuan luar negeri di Kenya tidak untuk semata-mata 
mencari sumber energi bagi Jepang. Pemberian bantuan luar negeri dan peningkatan investasi 
dan pembangunan secara signifikan adalah cara Jepang untuk mendapatkan akses pasar dan 
pasokan industri bagi produksinya. Pencarian sumber energi memang menjadi permasalahan 
umum bagi negara-negara industri, khususnya Jepang yang memiliki sumber daya energi yang 
kecil. Namun Jepang lebih besar mengalami hambatan dagang dan industrinya dibandingkan 
hambatan di dalam energi. Dengan bantuan luar negeri yang meningkat secara signifikan, rasa 
saling keterbutuhan antara Jepang dan Kenya meningkat pula. Hal ini mendorong Kenya untuk 
membuka pasarnya untuk produk industri Jepang di dalam pasar domestik. Selain itu, Kenya 
juga memiliki sumber daya yang baik bagi industri Jepang. Hal ini juga dapat menjadi hubungan 
timbal-balik bagi Jepang dan Kenya. Jepang memberikan bantuan luar negeri, investasi, dan 
pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang signifikan, sebaliknya Kenya akan memberikan 
akses bagi produk Jepang ke dalam pasar domestik dan memberikan pasokan industri bagi 
Jepang untuk mengganti pasokan industri yang berkurang karena hambatan di dalam pasar 
tradisional. 
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Ketiga, hubungan dagang antara Jepang dan Kenya semakin meningkat paska 
peningkatan bantuan luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa Jepang mendapatkan alternatif 
pasar baru di Kenya dengan respon positif dari masyarakat Kenya yang juga memiliki potensi 
ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi, permintaan penduduk yang meningkat, dan juga 
sumber daya alam yang banyak menjadi sumber hubungan dagang yang diberikan Kenya untuk 
Jepang. Sebaliknya Jepang juga meningkatkan ekspor produk-produk konsumsi bagi masyarakat 
Kenya yang juga mengalami peningkatan di dalam daya beli masyarakatnya. Selain itu, Kenya 
juga memberikan pasokan industri seperti kayu dan akses sumber daya alam untuk dieksporasi 
oleh Jepang dengan investasi dan pembangunan. Adanya hubungan dagang yang semakin 
meningkat tersebut menandakan adanya potensi pasar yang positif yang didapatkan oleh Jepang 
paska peningkatan bantuan luar negeri. 

Dengan demikian, peneliti dapat menegaskan bahwa preposisi di dalam tulisan ini 
terbukti benar adanya. Alasan Jepang meningkatkan bantuan luar negerinya secara signifikan 
pada periode 2014-2016 adalah dengan usaha Jepang mengatasi hambatan di dalam pasar lama, 
yaitu untuk mencari alternatif pasar baru dan pasokan industri. Pertama, peningkatan hubungan 
ekspor dan impor dalam produk-produk Jepang di Kenya berada di angka yang lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan ekspor dan impor pada tahun 2013 atau sebelumnya, saat Jepang belum 
menaikkan bantuan luar negerinya secara signifikan. Meski Jepang memberikan peningkatan 
bantuan luar negeri yang cukup banyak, namun Jepang juga mendapatkan keuntungan dengan 
meningkatnya penjualan produk-produk konsumsi dari industri Jepang pada periode yang sama 
pula. Peningkatan pada tahun 2014 hingga 2016 dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan 
sebelum kenaikkan bantuan luar negeri menjadi bukti bahwa Jepang mendapatkan akses pasar 
yang lebih luas dan produk Jepang yang semakin mendapatkan banyak permintaan di 
masyarakat Kenya. Kedua, Kenya berhasil menjadi salah satu negara yang memiliki potensi untuk 
memberikan pasokan industri bagi Jepang. Dalam metode diversifikasi sumber oleh Jepang, 
Kenya berhasil mengisi kekurangan pasokan industri yang dialami Jepang akibat adanya 
hambatan di dalam pasar tradisional. Pada periode yang sama dengan kenaikkan bantuan luar 
negeri, pasokan industri dari Kenya berpotensi untuk mengalami kenaikkan karena adanya usaha 
bagi Kenya untuk meningkatkan luas hutan sebesar 10% semenjak tahun 2016 untuk memenuhi 
kebutuhan akan permintaan bahan baku kayu. 
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