
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bantuan luar negeri dalam praktek hubungan internasional realitanya 

ternyata tidak murni hanya membantu suatu negara saja. Dalam sejarahnya 

banyak bantuan luar negeri yang diinisiasi oleh state ataupun non-state actor 

yang digunakan untuk mencapai kepentingan aktor tersebut. Sebagai contoh 

Amerika Serikat sebagai negara pemberi kontribusi terbesar dalam bantuan 

kemanusiaan. Amerika Serikat melalui USAID 1 bekerjasama untuk membantu 

Filipina setelah dilanda musibah Topan Haiyan. Dengan mendirikan tempat 

perlindungan darurat, pemurnian air dan lain-lain.  

USAID juga membantu membangun pertumbuhan ekonomi Filipina dengan 

cara meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan lebih tinggi, juga 

meningkatkan sumber daya alamnya. Bantuan kemanusiaan inilah yang dijadikan 

sebagai alat untuk meningkatkan citranya dimata internasional2. 

Topan Haiyan merupakan sarana diplomasi yang lain untuk mengembalikan 

citra AS sekaligus menjadi jalan bagi AS untuk memanfaatkan keberadaan masa 

internasional dalam liputan – liputannya pada pemberian bantuan militer AS ke 

                                                 
1USAID (United State Agency For International development)adalah organisasi yang dibentuk 
oleh Pemerintah Amerika Serikat berdasarkan Undang – Undang Bantuan Luar Negeri pada  
tanggal 3 November 1961, untuk memberikan bantuan kepada negara - negara yang baru pulih dari 
bencana, mencoba keluar dari kemiskinan, dan terlibat dalam reformasi demokratis.  
 
2 Halimah Tussyadiah, Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam United State Agency 
ForInternational Development (USAID) Terhadap Program Bantuan Kemanusiaan Di Filipina 
(Topan Haiyan) Tahun 2013, Jom FISIP, Vol 1, No 2- Oktober 2014, Riau: Universitas Riau, hal. 
10-11. 
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Filipina. Dengan adanya pemberitaan massa dengan sendirinya mempengaruhi 

persepsi publik dan juga memperkuat legitimasi internasional terhadap AS dalam 

pembuatan kebijakan global dalam kerangka organisasi internasional khususnya 

Dewan Keamanan PBB.3 

Bantuan luar negeri pada umumnya tidak hanya ditujukan untuk 

kepentingan ekonomi politik jangka pendek tetapi untuk prinsip-prinsip 

kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Jangka panjang yang 

dimaksud yaitu dapat membantu menjamin beberapa tujuan ekonomi atau politik 

dari negara pendonor yang tidak didapatkan dengan cara diplomasi atau 

propaganda atau kebijakan publik.4 

Contoh lain yaitu kebijakan distribusi ODA (Official Development 

Assistance) Jepang ke Cina Periode 1992-2004 ternyata terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi perumusan kebijakan ODA Jepang di Cina, yaitu faktor 

kepentingan ekonomi dan kepentingan politik Jepang di Cina. Investasi dan 

perdagangan merupakan indikator yang digunakan Jepang terhadap kebijakan 

ODA Jepang ke Cina. Selain itu, pinjaman Yen sangat membantu meminimalkan 

biaya investasi di Cina untuk perusahaan swasta, termasuk perusahaan Jepang. 

Keuntungan Jepang yang lainnya juga pada sektor perdagangan, karena volume 

perdagangan Jepang-Cina meningkat seiring meningkatnya distribusi ODA ke 

Cina.5 

                                                 
3Ibid,. 
4 Holsti, KJ. 1992. Politik International: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta, hal. 251 
dalamAgung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 82. 
5Agnita Handayani, Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Cina: Studi Kasus Distribusi  
Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina Periode 1992-2004, skripsi. 
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Tema penelitian ini mengenai kajian bantuan luar negeri pada kasus 

pemberian bantuan luar negeri oleh Jepang melalui Official Development 

Assistance ke Indonesia dalam proyek pembangunan PLTA Koto Panjang 

Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian Keigo Kashiwabara dalam tesisnya, 

ODA adalah salah satu alat diplomasi yang paling penting dan efektif yang dapat 

memproyeksikan masa depan hubungan bilateral Jepang dan Indonesia.Perbaikan 

konsep ODA terjadi pertama kali ketika muncul masalah pada proyek PLTA di 

Koto Panjang. Awal mulanya pada tahun 1979, ketika PLN (Perusahaan Listrik 

Negara) merencanakan pembangunan sebuah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga 

Air) di Provinsi Riau.  

Menanggapi rencana pembangunan PLTA Koto Panjang, pemerintah 

Indonesia meminta pelaksanaan studi kelayakan untuk proyek ini kepada 

pemerintah Jepang pada Juni 1981. Studi kelayakan dilaksanakan pada kurun 

waktu Januari 1982-Maret 1984. Rencana pembangunan bendungan dilaksanakan 

oleh Hazama Coorporation dan TEPSCO (Tokyo Electric Power Services 

Corporation) sebagai pengawas proyek.Proyek Koto Panjang ini dibiayai 

pemerintah Jepang dengan skema pinjaman Yen. Setelah studi kelayakan 

diselesaikan oleh TEPSCO, masyarakat lokal memprotes rencana proyek tersebut 

karena kemungkinan pemusnahan hewan liar atau pemindahan penduduk secara 

paksa oleh pemerintah Indonesia yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan 

Presiden Soeharto. Meski demikian, kedua pemerintah tetap melanjutkan 

perencanaan proyek dan akhirnya menandatangani Exchange/Note proyek 

                                                                                                                                      
Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal. 103. 
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tersebut, denganbeberapa syarat mengikat yang diminta pemerintah Jepang 

kepada pemerintah Indonesia.6 

Syarat-syaratnya yaitu bahwa Indonesia harus bertanggung jawab untuk 

menyelamatkan hewan liar dan memproses pemindahan para penduduk ke tempat 

baru secara damai. Namun, syarat-syarattersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah 

Indonesia. Dalam hal pemeriksaan proses pelaksanaan proyek, Pemerintah Jepang 

tidak sadar akan kesalahan tindakan pemerintah Indonesia hingga semua proses 

proyeknya selesai.  

Pada kenyataannya, pemindahan penduduk diproses secara paksa, dan 

kompensasi dari pemerintah Indonesia setelah mereka pindah ke tempat yang baru 

juga tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga warga lokal menjadi miskin, 

kelaparan, dan hidup mereka menjadi lebih buruk. Meskipun mereka bisa 

menggunakan listrik dengan lebih stabil, kondisi perekonomian yang jauh lebih 

buruk daripada sebelum pemindahan membuat kehidupan mereka hancur. 

Sehingga membuat para penduduk ingin kembali ke kehidupan yang lama.7 

Masyarakat Koto Panjang bersikap kritis terhadap proyek pembangunan 

PLTA. Karena mereka bahkan menilai bahwa ODA Jepang tidak transparan, tidak 

terbuka untuk partisipasi publik, hanya memberikan dana dan membiarkan negara 

penerima menangani pelaksanaan proyeknya. Sikap kritis masyarakat ini 
                                                 
6Keigo Kashiwabara,  2014, Sikap Masyarakat Indonesia Terhadap ODA (Official Development 
Assistance) Jepang Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Jepang-Indonesia: Studi Kasus Proyek 
PLTA Koto Panjang. Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
7Keigo Kashiwabara, 2014, Sikap Masyarakat Indonesia Terhadap ODA (Official Development 
Assistance) Jepang Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Jepang-Indonesia: Studi Kasus Proyek 
PLTA Koto Panjang. Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal. 59. 
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kemudian memanas sehingga mereka, sebagian besar adalah penduduk lokal 

sebanyak 3.861 orang pada bulan September 2002 menggugat pemerintah Jepang, 

JICA dan TEPSCO ke Pengadilan Tokyo untuk meminta pembayaran ganti rugi 

sebanyak ¥19,3 milyar. Meskipun mereka berjuang di pengadilan dengan 

didukung beberapa LSM Indonesia dan Jepang, permintaan mereka tidak diterima 

dengan alasan bahwa itu adalah “urusan internal Indonesia.”  

PLTA Koto Panjang menjadi proyek pertama ODA Jepang yang 

mengakibatkan gugatan oleh penduduk di negara penerima kepada pemerintah 

Jepang. Namun hal itu tidak menghalangi pemerintah Jepang untuk melanjutkan 

proyek pembangunan PLTA Koto Panjang.Hal ini menjadi menarik bagi peneliti, 

karena kasus yang terjadi di proyek pengadaan pembangkit listrik di Koto Panjang 

tersebut memang bukan menjadi satu-satunya proyek yang bermasalah namun 

menjadi satu-satunya proyek yang mengakibatkan gugatan oleh penduduk negara 

penerima bantuan dalam sejarah ODA.  

Berdasarkan  pemaparan tersebut, penelitian ini akan fokus terhadap hal 

yang mengenai kepentingan ekonomi Jepang melalui bantuan luar negeri dalam 

bentuk Official Development Assistance (ODA) kepada Indonesia, yang 

difokuskan pada bantuan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di 

Koto Panjang.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pemaparan  tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah, 

“Mengapapemerintah Jepang tetap memberikan bantuan luar negeri melalui 

ODA (Official Development Assistance) pada proyek Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang meskipun ada penolakan dari 

masyarakat Koto Panjang?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan 

Jepang dalam Official Development Assistance (ODA) dibidang ekonomi di 

Indonesia. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

ilmu pengetahuan mengenai Bantuan Luar Negeri yang diberikan oleh Jepang 

kepada Indonesia. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti bisa lebih mengetahui 

dan memahami lebih dalam mengenai Jepang dan bantuan asing. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan 

dan perbandingan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang mana topik serta 

pembahasannya yang serupa. Yaitu penelitian dari Andriana Rezki Anwar dengan 
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judul “Analisis Bantuan JICA (Japan International Cooperation Agency) Pada 

Bidang Kesehatan di Sulawesi Selatan” 8 . Penelitian menunjukkan bahwa 

melalui terlaksananya pemberian bantuan ini, baik pemerintah Jepang maupun 

pemerintah Indonesia khususnya  provinsi Sulawesi Selatan mencapai 

kepentingannya masing masing.  

Pemberian bantuan ini bagi Jepang, bertujuan untuk membangun 

hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia dan menstabilkan kebijakan 

pemerintahan negara penerima bantuan. Dalam hal ini Indonesia, sehingga 

menguntungkan bagi pemerintah Jepang sendiri. Sedangkan bagi provinsi 

Sulawesi Selatan sendiri, pemberian bantuan ini  tentunya sangat membantu 

pembangunan infrastruktur layanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat di 

wilayahnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu Jepang 

sebagai aktor pemberi bantuan luar negeri melalui ODA di Indonesia. Namun 

yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu penelitian tersebut lebih berfokus 

kepada JICA di bidang kesehatan di daerah Sulawesi Selatan.  

Penelitian selanjutnya Agnita Handayani dengan judul  Kebijakan Luar 

Negeri Jepang Terhadap Cina:Studi Kasus Distribusi Official Development  

Assistance (ODA) Jepang Ke Cina Periode 1992-20049. Tesis ini membahas 

mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi distribusi ODA ke Cina. Cina 

                                                 
8 Andriana Rezki Anwar. E1310010. Analisis Bantuan JICA (Japan International 
CooperationAgency) Pada Bidang Kesehatan di Sulawesi Selatan. Jurusan Ilmu Hubungan 
Interasional. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.  

 

9 Agnita Handayani. 0806482112. 2011. Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Cina: Studi 
Kasus Distribusi Official Development Assistance (ODA) Jepang Ke Cina Periode 1992-2004. 
Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Indonesia.  
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merupakan salah satu negara yang banyak menerima distribusi ODA Jepang ke 

Cina. ODA Jepang telah banyak memainkan peran yang sangat penting dalam 

memfasilitasi Cina menuju modernisasi.  

Hubungan ekonomi antar kedua negara pada periode ini berjalan cukup 

harmonis pasca kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik ditahun 1972 serta 

perjanjian perdamaian di tahun 1978. Jepang mendukungreformasi Cina melalui 

pendistribusian ODA dan bantuan teknis serta mendorong Cina masuk ke WTO 

(World Trade Organization). Hal inilah yang membuat hubungan ekonomi kedua 

negara menjadi semakin dekat dan saling ketergantungan. Cina merupakan pusat 

investasi perusahaan Jepang hal ini didorong oleh faktor banyak dan murahnya 

tenaga kerja di Cina. Murahnya tenaga kerja serta luasnya lahan membuat Jepang 

merelokasi produksinya. Mayoritas investasi Jepang ke Cina adalah pada usaha 

manufaktur.  

Investasi jepang di Cina juga berupa usaha ringan dan padat karya seperti 

pengolahan makanan, tekstil, dan pakaian jadi. FDI (Foreign Direct Investment)  

Jepang di Cina mayoritas diimplementasikan oleh perusahaan Jepang sendiri.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan distribusi ODA  Jepang ke Cina 

Periode 1992-2004 dalam  merumuskan kebijakan distribusi ODA Jepang ke Cina 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut yaitu 

faktor internal dan faktor  eksternal.  

Faktor internal disini adalah faktor kepentingan ekonomi dan  faktor  

kepentingan  politik Jepang di Cina. Sementara faktor eksternal yang  

mempengaruhi adalah  faktor Amerika dan Korea Utara. Persamaan dari 
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penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu keduanya membahas tentang 

pendistribusian ODA Jepang, yang berbeda di negara penerima bantuan ODA 

Jepang yaitu Cina dan Indonesia. 

Penelitian ketiga adalah karya Keigo Kashiwabara dengan judul  Sikap 

Masyarakat Indonesia Terhadap ODA (Official Development Assistance) 

Jepang Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Jepang-Indonesia: Studi 

Kasus Proyek PLTA Koto Panjang.10 

Jepang sudah lama memiliki peran penting di dalam masyarakat 

internasional, khususnya dalam pembangunan negara-negara berkembang melalui 

pemberian ODA (Official Development assistance). Kerja sama ekonomi melalui 

ODA telah menjadi kunci utama untuk hubungan bilateral Jepang-Indonesia yang 

lebih harmonis. Namun, sebetulnya ODA mempunyai sisi negatif juga. Sebagian 

proyek ODA (Mondai-anken, proyek bermasalah) menimbulkan berbagai masalah 

di lapangan dan membuat penduduk lokal menderita dampak negatifnya. Mondai-

anken yang paling typical dan kelak memberikan kesempatan untuk perdebatan di 

masyarakat Jepang adalah pembangunan proyek PLTA Koto Panjang yang 

dilaksanakan di Provinsi Riau pada tahun 1991-1997.  

Masyarakat Koto Panjang bersikap kritis terhadap ODA Jepang dalam 

proyek pembangunan PLTA karena proyek tersebut mengakibatkan kerugian 

drastis bagi mereka, seperti kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan hidup 

dan lain-lain sebagai akibat dari pelaksanaan proyek secara paska oleh pemerintah 

                                                 
10 Keigo Kashiwabara. 12/341012/PSP/4493. 2014. Sikap Masyarakat Indonesia Terhadap ODA 
(Official Development Assistance) Jepang Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Jepang-Indonesia: 
Studi Kasus Proyek PLTA Koto Panjang. Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta.  
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Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sikap kritis masyarakat 

Koto Panjang tersebut akhirnya mengakibatkan gugatan di pengadilan Jepang. 

Meskipun gugatan tidak dikabulkan dengan alasan bahwa itu adalah “urusan 

internal Indonesia,” gerakan masyarakat telah mendorong reformasi/perbaikan 

ODA Jepang.  

Menanggapi perdebatan mengenai isu transparansi, partisipasi publik, 

efektivitas dan efisiensi ODA oleh berbagai pihak, aturan atau sistem yang baru 

ditetapkan dengan revisi Piagam ODA Jepang. Sementara itu, walaupun 

permasalahan yang disebabkan mondai-anken tersebut telah mengakibatkan 

kerugian serius bagi warga negara penerima, apalagi masyarakat lokalnya 

menggugat pemerintah negara donor, hal ini tidak berdampak apa pun terhadap 

hubungan kedua negara secara politik. Hubungan diplomasi kedua negara tidak 

pernah tegang akibat permasalahan proyek tersebut dan kedua negara juga tidak 

mengubah kebijakan diplomasi mereka untuk menjaga kepentingan nasional 

masing-masing yang didapatkan dari kerja sama ekonomi di antara keduanya. 

Perbedaan dari tesis tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji 

yaitu peneliti lebih berfokus pada kepentingan ekonomi Jepang melalui ODA 

dalam pemberian bantuan luar negeri di kasus yang sama dengan tesis tersebut 

yaitu kasus PLTA Koto Panjang yang bermasalah. 

Penelitian terakhir yang menjadi rujukan penelitian terdahulu oleh peneliti 

adalah skripsi dari Ricky Raymon yang berjudul Peran Bantuan Luar Negeri 

Jepang Dalam Memperkuat Hubungan Ekonomi Asimetris dengan 

Indonesia, Studi kasus: ODA Jepang Di Indonesia Pasca krisis Asia (1999-



11 
 

2008). Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development 

Assistance) Jepang pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubungan asimetris 

dengan Indonesia yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan ekonomi 

asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara secara ekonomi antara 

Jepang dengan Indonesia. 

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah di kawasan Asia Pasifik 

yang kaya akan migas (selain Cina). Namun demikian bukan hanya faktor 

kekayaan sumber daya alam saja yang menjadi penilaian Jepang untuk memilih 

wilayah Asia Tenggara melainkan pula kondisi dari negara-negara yang ada, 

dimana negara-negara Asia tenggara umumnya masih belum maju secara 

ekonomi, sehingga Jepang beranggapan bahwa bargaining yang ada akan lebih 

mudah ketimbang daerah lainnya. 

Penyaluran ODA ditujukan guna mendukung proses investasi yang ada. 

Terdapat faktor penguatan hubungan yang asimetris secara ekonomi antara jepang 

dan indonesia yakni lemahnya peran dan posisi pemerintah Indonesia yang dapat 

dilihat dari beberapa hal antara lain, lemahnya posisi tawar pemerintah Indonesia 

dalam setiap negosiasi yang ada, sebagai contohnya dalam negosiasi EPA, dan 

dalam negosiasi investasi yang kurang menekankan pada  proses ahli teknologi. 

Lalu, terletak pada permasalahan ketergantungan pemerintah Indonesia itu sendiri 

atas bantuan fiskal dan teknis dari Jepang, yang kemudian tentunya berpengaruh 

pada posisi-tawar yang ada.  

Dengan posisi yang kuat setidaknya pemerintah Indonesia akan mampu 

untuk memanfaatkan penyaluran ODA  Jepang yang ada guna mendukung proses 
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pembangunan ekonomi negaranya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 

ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan ekonomi yang 

asimetris dengan Indonesia yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan 

memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut 11 . 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu peneliti membahas 

ODA Jepang di Indonesia pada tahun 2003-2013 dan ingin menganalisis alasan 

Jepang memberikan bantuan luar negeri, sedangkan penelitian tersebut lebih 

membahas kepada hal mengenai peran ODA dalam hubungan ekonomi asimetris 

pasca krisis Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Raymon, Ricky, 2009.Peran Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Memperkuat Hubungan 
Ekonomi Asimetris Dengan Indonesia. Studi Kasus: ODA (Official Development Assistance) 
Jepang Di Indonesia Pasca Krisis Asia (1999-2008)). Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 
Universitas Indonesia. 
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Tabel 1.4.1 Posisi Penelitian  

Peneliti dan Judul 

penelitian 

Metodologi dan Konsep Hasil penelitian 

1. Andriana Rezki 
Anwar.  
Judul: Analisis  
Bantuan JICA 
(Japan 
International 
Cooperation 
Agency) Pada 
Bidang 
Kesehatan di 
Sulawesi 
Selatan. 

- Deskriptif analitis 
- Organisasi 

Internasional 
- Ekonomi Politik 

Internasional 
Bantuan Asing 

Bagi Jepang 
pemberian bantuan 
ini bertujuan untuk 
membangun 
hubungan diplomatik 
yang baik dengan 
Indonesia sehingga 
menguntungkan bagi 
pemerintah Jepang 
sendiri. Sedangkan 
bagi provinsi 
Sulawesi Selatan 
sendiri, pemberian 
bantuan ini tentunya 
sangat membantu 
pembangunan 
infrastruktur layanan 
kesehatan serta 
pemberdayaan 
masyarakat 
diwilayahnya. 
Dampak yang 
diperoleh Provinsi 
Sul-Sel berupa 
meningkatkan 
kapasitas 
pemberdayaan 
masyarakat. 
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2. Agnita 
Handayani 
Judul: 
Kebijakan Luar 
Negeri Jepang 
Terhadap Cina: 
Studi Kasus 
Distribusi 
Official 
Development 
Assistance 
(ODA) Jepang 
ke Cina periode 
1992-2004 

- Deskriptif analitis  
- Teori Bantuan 

Luar Negeri 
 

Hasil dari penelitian 
tersebut adalah 
terdapat dua faktor 
yang mempengaruhi 
perumusan kebijakan 
tersebut yaitu faktor 
internal dan faktor 
eksternal. Faktor 
internal disini adalah 
faktor kepentingan 
ekonomi dan faktor 
kepentingan politik 
Jepang di Cina. 
Sementara faktor 
eksternal yang 
mempengaruhi adalah 
faktor Amerika dan 
Korea Utara. 
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3. Keigo 
Kashiwabara 
Judul: Sikap 
Masyarakat 
Indonesia 
Terhadap ODA 
(Official 
Development 
Assistance) 
Jepang Dan 
Dampaknya 
Terhadap 
Hubungan 
Jepang-
Indonesia: Studi 
Kasus Proyek 
PLTA Koto 
Panjang 
 

- Metode deskriptif 
- Konsep ODA 

(Official 
Development 
Assistance) 

- Konsep Bantuan 
Luar Negeri 
 

Hasil penelitian dari 
Keigo Kashiwabara 
memperoleh 
kesimpulan bahwa 
sikap kritis 
masyarakat Indonesia 
terhadap pelaksanaan 
proyek PLTA di Koto 
Panjang yang 
memperoleh bantuan 
program ODA milik 
Jepang tidak 
mempengaruhi 
hubungan diplomatik 
antara Indonesia 
dengan Jepang. 
Kashiwabara justru 
mendapati bahwa 
bantuan tersebut 
member pengaruh 
positif untuk 
masyarakat Koto 
Panjang. 
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4. Ricky Raymon 
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Hasil dari penelitian 
ini memperlihatkan 
bahwa ODA Jepang 
memiliki peranan 
dalam memperkuat 
hubungan-ekonomi 
yang asimetris 
dengan Indonesia, 
yakni dengan cara 
memperkuat posisi 
Jepang dan 
memperlemah posisi 
Indonesia secara 
ekonomi dalam 
hubungan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Penelitian ini akan 
menjelaskan : 
1. Permasalahan yang 
terjadi pada proyek 
pembangunan PLTA 
Koto Panjang  
2. keuntungan yang 
didapat oleh Jepang 
dari bantuan ODA 
yang diberikan. 
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1.5 Landasan Teori/Konsep  

1.5.1 Teori Neo-Merkantilis 

Penelitian ini menggunakan teori neo-merkantilsme untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah. Namun, sebelumnya penulis ingin terlebih 

dahulu menjelaskan tentang konsep dasar teori merkantilisme klasik yang 

merupakan dasar dari munculnya teori neo-merkantilisme.Merkantilisme adalah 

pandangan dunia tentang elite politik yang berada di garis depan pembangunan 

negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena 

konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan, daripada area kerjasama 

dan saling menguntungkan. Singkatnya persaingan ekonomi antarnegara adalah 

“zero-sum game” dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi 

negara lain.12 

Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk 

pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara: politik harus diutamakan 

daripada ekonomi. Akan tetapi, isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang 

direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah sepanjang 

waktu.13 

Terdapat dua turunan teori dari perspektif merkantilis, yaitu merkantilis 

klasik dan neo merkantilis. Secara umum  merkantilis klasik merupakan kebijakan 

membangun perekonomian nasional yang kuat melalui penerapan hambatan impor 

dan meningkatkan subsidi ekspor. Merkantilisme dapat dikatakan sebagai bagian 

                                                 
12Jackson,Robert. Sorensen,George. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional,New York: 
Pustaka Pelajar,hal. 285. 
13Ibid., hal 287 
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dari proteksi ekonomi yang dipraktekkan semua bangsa dari masa ke masa.14 

Merkantilis menjadikan negara sebagai aktor utama dalam melakukan segala 

kegiatan ekonomi politik untuk memaksimalkan  kepentingan  nasionalnya 

dengan cara membatasi impor dan meningkatkan produksi barang dalam negeri 

untuk melakukan ekspor ke luar negeri lebih banyakKepentingan nasional 

menjadi hal yang paling di utamakan dalam kebijakan merkantilis.   

Gagasan  utama neo-merkantilis tidak jauh berbeda dengan gagasan utama 

teori merkantilis yaitu sama-sama menekankan kebijakan proteksionis yang harus 

dilakukan pemerintah. Menurut Robert Gilpin neo-merkantilis mencakup 

kebijakan prooteksionis berupa bantuan dari negara, regulasi, dan proteksi sektor 

industri spesifik untuk meningkatkan rasa kompetitif internasional mereka dan 

meraih commanding heights dari ekonomi global.15 

Menurut pandangan Neo Merkantilis, negara mengakui bahwa adanya 

perdagangan bebas, dan pertukaran ekonomi terbuka untuk peningkatan kekuatan 

perekonomian negara. Zaman yang semakin berkembang, menuntut negara harus 

bisa mengikuti  perubahan dunia internasional. Namun adanya campur tangan dari 

pemerintah dalam menerapkan hambatan perdagangan seperti kebijakan hambatan 

perdagangan internasional yaitu kebijakan mengenai ekspor dan impor barang/jasa 

misalnya mengenai tarif terhadap barang impor, kuota impor dan ekspor, dan lain-

lain.16 

 

                                                 
14Curry, Jefferey  Edmund, 2001. Memahami Ekonomi Internasional. Jakarta: World Trade Press. 
Hal 130 
15Jackson,Robert. Sorensen,George. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional,New York: 
Pustaka Pelajar,hal. 286. 
16Ardiprawira, 2013/2014. Ekonomi Internasional. Universitas Gunadarma. Hal 35  
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Kebijakan bantuan luar negeri juga merupakan tindakan pemerintah yang 

berhubungan dengan bantuan grants, pinjaman/hutang, dan bantuan untuk 

pembangunan. Contoh hambatan perdagangan dalam ekonomi internasional 

adalah:17 

1. Subsidi ekspor adalah pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu 

kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual produk ke luar 

negeri.  

2. Kuota impor merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh 

diimpor. Pembatasan ini diberlakukan oleh negara kepada pihak yang 

mengimpor suatu produk yang terdapat ketentuan jumlah yang boleh diimpor 

dan tidak melebihi jumlah maksimal. 

3. Voluntary export restaint (VER) atau bisa disebut pengekangan ekspor secara 

sukarela merupakan bentuk pembatasan kuota atas jangkauan atau tingkat 

intensitas hubungan perdagangan internasional yang dikenakan oleh pihak 

negara pengekspor bukan pengimpor. 

4. Persyaratan kandungan lokal merupakan suatu pengaturan yang mensyaratkan 

bahwa bagian-bagian tertentu dari suatu produk secara fisik harus dibuat di 

dalam negeri, atau menggunakan bahan baku komponen setempat.  

Terdapat satu faktor yang menstimulasi perkembangan neo-merkantilis 

dapat dilihat dari kasus Jepang dengan Negara-Negara Industri Baru (NICs). 

Struktur perdagangan Jepang dan tingkat perubahan dari keuntungan komparatif 

Jepang telah meningkatkan tekanan pada ekonomi negara-negara lain.Kesuksesan 

                                                 
17Ardiprawira, 2013/2014. Ekonomi Internasional. Universitas Gunadarma. Hal 36 



20 
 

Jepang merefleksikan suatu tindakan intervensionis yang pintar dari sebuah 

negara merkantilis yang telah dapat lingkungan sosial, membangun aktivitas 

ekonomi dan meningkatkan rasa kompetitif ekonomi. Dengan adanya 

keberhasilan Jepang tersebut yang memacu negara-negara lain untuk 

mengembangkan kebijakan intervensionis mereka sendiri. 18 

Terkait dengan kasus yang diteliti, Jepang merupakan salah satu negara 

yang menerapkan neo-merkantilis. Teori Neo-merkantilis dalam kasus ini  

digunakan  untuk menjelaskan tindakan Jepang memberikan bantuan luar negeri 

kepada Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan adanya 

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang secara tidak langsung membawa 

dampak terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah Jepang ke kebijakan luar 

negeri Indonesia. Karena Jepang dapat mengintervensi Indonesia dengan adanya 

bantuan yang diberikan melalui ODA.  

 

1.5.2 Konsep Bantuan Luar Negeri 

Bantuan luar negeri adalah salah satu instrumen kebijakan yang tidak 

jarang digunakan dalam hubungan internasional. Secara umum bantuan luar 

negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya satu pemerintah ke 

pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau jasa.19 

Bantuan luar negeri juga dapat diasosiasikan sebagai alat yang digunakan 

oleh negara-negara maju untuk memperluas pasarnya. Bantuan luar negeri identik 

                                                 
18Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional .hal.81 
19 Ibid., 
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dengan motif perdagangan, sehingga hal ini diistilahkan sebagai “trade aid”. 

Bantuan luar negeri yang bermotif perdagangan ini, kerap kali muncul sebagai 

tindakan negara maju kepada negara berkembang agar mempermudah ekspor 

negara maju di negaranya. “trade aid” yang demikian juga pada kesempatan 

investasi yang diinginkan oleh negara maju kepada negara. 

Menurut Holsti, definisi bantuan asing adalah sebagai pemindahan dana, 

barang, atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada negara penerima yang 

merupakan sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri. 

Hanya negara-negara besar yang dapat menggunakan bantuan asing sebagai 

sarana kebijaksanaan yang efektif untuk menopang diplomasi mereka, dan hal 

inipun tidak menyalurkan bantuan dalam jumlah besar kepada semua negara yang 

masih kurang maju. 

Lebih lanjut, Holsti membagi empat tipe utama bantuan asing, yaitu:20 

1. Bantuan militer 

Bantuan militer adalah bantuan yang memiliki keuntungan seperti 

penguasaan negara donor terhadap negara penerima bantuan. 

Ketergantungan yang terjadi tidak hanya pada negara penerima bantuan 

pada negara donor tetapi juga penerima bantuan tidak akan mampu 

mengoperasikan kekuatan militer secara efektif kecuali apabila negara 

donor memberikan bantuan latihan yang diperlukan, suku cadang dan 

pemeliharaan. Dengan cara seperti itu pengawasan dalam penggunaan 

senjata memberikan sebuah jaminan bahwa negara penerima bantuan akan 
                                                 
20Holsti, KJ. 1992. Politik International: Suatu Kerangka Analisis,Bandung: Bina Cipta, hal.321-
328. Dalam buku Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2005, Pengantar Ilmu 
Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.83 
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menggunakan kekuatan militernya dengan cara yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan negara donor. 

2. Bantuan teknik 

Bantuan teknik merupakan bantuan yang terdapat beberapa orang yang 

memiliki keahlian khusus dari negara industri akan dikirim ke negara 

berkembang untuk memberikan bantuan dalam berbagai proyek 

pembangunan. Namun bantuan teknik tidak dibuat untuk menyebarluaskan 

pengetahuan dan keahlian. 

3. Grant (hibah dan program impor komoditi) 

Metode  bantuan modal dan barang yang paling disukai adalah grant atau 

hadiah yang tidak memerlukan pembayaran kembali. Tetapi, pemberian 

hadiah seperti ini selalu menciptakan konflik bagi negara donor dan negara 

penerima bantuan. Karena pemerintah negara besar akan menggantikan 

Grant dengan pinjaman jangka panjang. Grant dalam bidang ekonomi 

sering dilakukan ketika negara penerima bantuan menghadapi keadaan 

darurat seperti ancaman militer mendadak, kelaparan, wabah penyakit 

maupun bencana alam.  

4. Pinjaman pembangunan 

Pinjaman merupakan bantuan dana dalam jangka pendek, tetapi negara 

penerima bantuan harus membayar kembali pinjaman serta bunga. 

Banntuan ini bersifat sementara, hanya pinjaman bilateral dan multilateral 

yang diberikan kepada negara penerima bantuan, dengan bunga lebih 
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rendah rendah dari pasar keuangan internasional baru dapat 

dipertimbangkan sebagai bantuan. 

Dari keempat tipe bantuan asing, dalam studi kasus PLTA Koto Panjang 

termasuk dalam tipe nomor ketiga yaitu pinjaman pembangunan. Dalam proyek 

pembangunan PLTA Koto Panjang di Riau, Jepang sebagai negara donor 

memberikan bantuan dana dalam bentuk Pinjaman Yen kepada Indonesia. Dalam 

penelitian ini peneliti memahami bahwa sebuah negara memberikan bantuan luar 

negeri karena terdapat kepentingan atau motivasi dari negara yang memberikan 

donor. 

 Adapun motif pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri adalah tidak terlepas 

dari motivasi atau kepentingan para pemberi bantuan asing (negara donor). 

Terdapat 4 motivasi atau kepentingan negara pendonor, yaitu:21 

1. Motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di 

negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi. 

2. Motif politik, yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara 

donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri 

baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri donor. 

3. Motif keamanan nasional, yang mendasar pada asumsi bahwa bantuan luar 

negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong 

stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan 

negara donor. Dengan kata lain motif keamanan memiliki sisi ekonomi. 

4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. 
                                                 
21Holsti, KJ. 1992. Politik International: Suatu Kerangka Analisis,Bandung: Bina Cipta. Dalam 
Makalah Utariah, Dewi. 2007. Ekonomi Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri, FISIP, 
Universitas Padjajaran. 
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Berdasarkan pemaparan empat motivasi pemberi donor, Jepang sebagai negara 

pemberi donor memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia melalui 

JICA (Japan Interantional Coorporation Agency) dalam bentuk ODA pinjaman 

Yen di proyek PLTA Koto Panjang di Riauberhubungan dengan motif keempat 

yaitu motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. 

Jepang memberikan bantuan Pinjaman Yen kepada Indonesia dalam proyek 

tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mendapatkan 

keuntungan ekonomi yang dapat mendukung  perusahaan-perusahaan Jepang dan 

industri Jepang.  Kepentingan nasionalpun beragam jenisnya, seperti kepentingan 

keamanan teritorial dan regional, serta kepentingan ekonomi. Disini peneliti 

berfokus pada kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi merupakan 

kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian suatu 

negara yang akan mempengaruhi kehidupan negara tersebut dan mendapatkan 

keuntungan secara ekonomi. 

Kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam memberikan bantuan 

luar negeri juga bermacam-macam, yaitu: 

- Keuntungan dari suku bunga pinjaman 

Keuntungan yang diperoleh negara donor dari suku bunga yang telah 

ditetapkan oleh negara donor kepada negara penerima donor.  

- Keuntungan optimalisasi sumber daya manusia (SDM)  negara donor.  

Keuntungan yang didapatkan negara donor berupa lahan pekerjaan bagi 

para tenaga kerja negara donor. Selain mengurangi tingkat pengangguran, 

negara donor juga mendapatkan keuntungan “image” atau citra yang baik 
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di mata negara lain karena telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Apabila telah mendapatkan citra yang baik di mata internasional, tenaga 

kerja dari negara tersebut tentunya bisa direkomendasikan apabila ada 

proyek atau pekerjaan di bidang yang sama. 

- Keuntungan dari pengadaan alat dan barang dari negara donor 

Negara donor mendapatkan keuntungan ekonomi dari pengadaan alat dan 

barang proyek berasal dari negara donor. Selain mendapatkan keuntungan 

karena alat dan barangnya yang dibeli oleh negara penerima donor, negara 

donor juga secara tidak langsung bisa mempromosikan barang 

produksinya ke negara-negara lain. 

Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan ekonomi 

jangka pendek melainkan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam 

jangka panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin 

beberapa tujuan ekonomi politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya 

melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. Akan tetapi pada 

umumnya negara donor mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan 

perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya.  

Jepang sebagai negara yang memiliki peran penting di Asia, ingin 

menunjukkan di mata internasional bahwa negaranya mampu memberikan 

bantuan dengan nilai yang besar. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang 

tentunya tidak murni hanya untuk membantu Indonesia tetapi juga karena 

memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai.Apalagi bila melihat dari 

latar belakang sejarah di kawasan Asia Pasifik, yang menempatkan Jepang 
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sebagai negara yang ekspansif pada Perang Dunia II, sehingga Jepang berusaha 

memulihkan hubungan baiknya dengan Indonesia dengan berpartisipasi dalam 

kerjasama pembangunan Indonesia. 

Bantuan luar negeri yang disalurkan Jepang juga untuk memperoleh 

kembali keuntungan seperti hal investasi, pembukaan pasar negara-negara 

berkembang, atau bahkan dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh Jepang 

melalui ODA pada proyek PLTA Koto Panjang, merupakan menjadi jalan bagi 

kebijakan luar negeri Jepang untuk masuk ke kebijakan luar negeri Indonesia. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian Dan Level Analisa 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu independen dandependen. 

Variabel independen atau unit eksplanasi adalah variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan tingkah laku dari variabel dependen, sedangkan variabel dependen 

atau unit analisa adalah variabel yang tingkah lakunya akan dianalisa dan 

diprediksi oleh variabel independen. 

Level analisa yang digunakan yaitukorelasionis. Kelompok analisa 

korelasionis yaitu unit eksplanasi dan unit analisanya pada tingkat yang sama. 

Unit analisa atau variabel dependen yaitu Kepentingan ekonomi Jepang dalam 

pemberian bantuan luar negeri. Unit eksplanasinya yaitu Proyek Pembangkit 

Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang. 
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1.6.2Metode Penelitian 

Untuk memaparkan dan menjelaskan tentang Kepentingan Ekonomi 

Jepang melalui ODA di Indonesia, maka peneliti menggunakan metode penulisan 

dengan metode eksplanatif,yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, 

informasi, data mengenai hal-hal yang belum di ketahui dengan menghubungkan 

dua variable yang mana hasil penelitian ini digunakan sebagai aspek pengujian 

atas hipotesa yang telah dirumuskan mengenai Jepang dalam Official 

Development Assistance (ODA). 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sajian 

data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai 

pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai 

kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang 

ada. Sajian data ini merupakan narasi yang disusun dengan pertimbangan 

permasalahan dengan menggunakan logika penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan metode penelitian deduksi yaitu data mengenai kepentingan Jepang 

dalam Official Development Assistance (ODA) di Indonesia dan dikaitkan dengan 

teori. 

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder. 

Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung dari lapangan, dan juga 

dengan mempelajari artikel, buku-buku, website, jurnal dan karya ilmiah yang 
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berkaitan dengan penelitian ini22. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilaian terkait dengan kepentingan Jepang dalam Official 

Development Assistance (ODA) di Indonesia. 

1.6.5 Ruang lingkup Penelitian 

a.  Batasan Waktu 

Penelitian ini menggunakan batasan waktu yang telah peneliti tentukan 

yaitu bantuan luar negeri Jepang dalam Official Development Assistance (ODA) 

di Indonesia untuk proyek PLTA di Koto Panjang yang dilakukan mulai 1 tahun 

sebelum masuknya program ODA di proyek PLTA Koto Panjang hingga setelah 

masuknya program ODA di proyek PLTA Koto Panjang. 

b.  Batasan Materi 

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah lebih pada kepentingan 

ekonomi Jepang dalam Official Development Assistance (ODA) di Indonesia 

untuk proyek PLTA di Koto Panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Adi Rianto, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, PT. Granit, hal.61 
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1.7 Hipotesa 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki asumsi bahwakepentingan ekonomi 

Jepang pada masa pembangunan PLTA Koto Panjang belum langung terlihat, 

namun dampak keuntungan yang bisa diambil dari proyek pembangunan PLTA 

tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kondisi Indonesia yang kaya 

akan sumber daya alam membuat Jepang jadi lebih tertarik untuk memberikan 

bantuan dalam jumlah yang besar, meskipun ada penolakan dari masyarakat Koto 

Panjang,pemerintah Jepang tetap melanjutkan proyek pembangunan PLTA di 

Koto Panjang karena adanya kepentingan ekonomi yang ingin dicapai oleh Jepang.  

Adanya kebijakan dari ODA secara tidak langsung ODA menjadi alat  

kebijakan luar negeri Jepang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di 

Indonesia, seperti adanya syarat-syarat yang harus diikuti oleh Pemerintah 

Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan PLTA Koto Panjang, dan juga dari 

proyek tersebut Jepang dapat mejadikan Indonesia sebagai pasar untuk 

industrinya. Karena setelah proyek PLTA selesai dibangun, terdapat proyek-

proyek yang disepakati oleh Jepang dan Indonesia. Dan juga bantuan-bantuan 

yang diberikan Jepang ke Indonesia juga karena strategi pemenuhan kebutuhan 

bahan mentah bagi Jepang. Indonesia menjadi sumber bahan mentah dan energi 

bagi keperluan domestik dan industrinya.  
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1.8 SistematikaPenulisan 

 

BAB I: Pendahuluan 

Terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka konsep dan teori, model analisis, metode penelitian dan 

hipotesa. 

BAB II: Program Official Development Assistance (ODA) Jepang di 

Indonesia 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah beserta latar belakang 

diadakannya Program ODA Jepang secara umum dan khususnya di Indonesia 

serta gambaran tentang perkembangan Program ODA Jepang di Indonesia. Hal ini 

membuktikan bahwa bantuan ODA Jepang merupakan tindakan neo-merkantilis 

Jepang yaitu memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia. 

BAB III: Pro Kontra Bantuan ODA Jepang di Proyek Pembangunan PLTA 

Koto Panjang  

Pada bab ini berisi tentang masyarakat yang memprotes proyek ODA 

Jepang ,dan juga membahas mengenai dampak dari proyek tersebut baik secara 

ekologi dan pergerakan perekonomian Koto Panjang. 

BAB IV: Analisis bantuan ODA Jepang di Koto Panjang dalam perspektif 

Pemerintah Jepang 

Pada bab ini berisi tentang analisis penulis terkait dari adanya Polemik di 

masyarakat Koto Panjang pada proyek pembangunan PLTA Koto Panjang dengan 

dari dampak-dampak yang ada, dianalisa menggunakan teori dan konsep yang 
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mana membuktikan bahwa Jepang memiliki kepentingan ekonomi dari proyek 

tersebut. 

BAB V: Penutup 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian Kepemtingan 

Ekonomi Jepang dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri pada Proyek PLTA di 

Koto Panjang. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 
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Bagian Bab Judul Pembahasan 

Satu Bab I Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

    1.3.1 Tujuan penelitian 

    1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian terdahulu 

1.5 Kerangka Konseptual 

      1.5.1 Bantuan luar negeri 

1.5.2 Teori Ketergantungan 

1.6 Metodologi penellitian 

1.6.1 Variabel penelitian dan level 

analisa 

1.6.2 Metodologi penelitian 

1.6.3 Teknik analisa data 

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

1.6.5 Ruang lingkup penelitian 

 

1.7 Hipotesa 

1.8 Kerangka Penulisan 
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 Bab II Penerapan 

Program 

Official 

Development 

Assistance 

(ODA) di 

Indonesia 

2.1 Program Official Development 

Assistance (ODA) milik Jepang 

2.2 Implementasi Program ODA 

Jepang di Indonesia  

Tiga Bab III Pro Kontra 

Bantuan ODA 

Jepang di 

Proyek 

Pembangunan 

PLTA Koto 

Panjang 

 

3.1 Awal Pengadaan PLTA di Koto 

Panjang 

3.2 Polemik Proyek PLTA di Koto 

Panjang 

Empat Bab IV Analisis 

bantuan ODA 

Jepang di Koto 

Panjang dalam 

perspektif 

Pemerintah 

Jepang 

4.1 Analisa Kepentingan Jepang 

Menggunakan Persepektif  Neo 

Merkantilis 

4.2 Dampak Kerjasama Pengadaan 

Proyek PLTA di Koto Panjang 

bagi Jepang 

4.3Dampak Pengadaan Proyek PLTA 

bagi Indonesia 
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Lima Bab V Penutup 5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


