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BAB II 

Penerapan Program Official Development Assistance (ODA) di Indonesia 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah beserta latar belakang 

diadakannya Program ODA Jepang secara umum danjuga  khususnya di Indonesia 

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

membuktikan bahwa bantuan ODA Jepang merupakan tindakan neo-merkantilis 

atau tindakan intervensi dari pemerintah Jepang yaitu memberikan bantuan luar 

negeri kepada Indonesia. 

 

2.1 Program Official Development Assistance (ODA) milik Jepang 

 Pada tahun 1954, Jepang bergabung dalam Colombo Plan23yang ditandai 

sebagai awal mula Jepang menyalurkan bantuan luar negeri Jepang ke sejumlah 

negara-negara di dunia. Jepang diwajibkan mengeluarkan kebijakan pampasan 

perang24 agar Jepang membantu mempercepat pembangunan negara-negara yang 

pernah dijajahnya. Larangan penggunaan militer dalam setiap kebijakan Jepang 

membuat Jepang mencari kompensasi dalam membangun kembali eksistensinya 

di dunia politik ekonomi internasional. Melalui program pampasan perang, 

merupakan alasan awal Jepang dalam menyalurkan bantuan luar negerinya. 

Bantuan-bantuan ini pada dasarnya tidak semata-mata karena motif kemanusiaan 

ataupun tanggung jawab moral, melainkan justru lebih menekankan pada motif 

ekonominya. 
                                                 
23 Colombo Plan  merupakan suatu organisasi kerjasama yang dibentukpada 1950 dengan tujuan 
mendukung pembangunan ekonomi dansosial negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara dan 
wilayah Pasifik.Kantor pusatnya berada di Kolombo, Srilanka 
24 Kebijakan pampasan perang yaitu kebijakan kewajiban suatu negara untuk memperbaiki negara-
negara yang pernah dijajah melaui bantuan asing,kerjasama ekonomi dan  lain-lain. 
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Kawasan Oceania, Amerika Latin, Afrika, Eropa, Timur Tengah dan 

kawasan Asia merupakan kawasan yang termasuk dalam salah satu fokus dari 

kebijakan diplomatiknya. Lebih tepatnya kawasan Asia Tenggarayang hingga 

sampai saat ini. Jepang telah bekerjasama dengan negara-negara yang berada 

dikawasan Asia Tenggara seperti kerjasama di bidang ekonomi. Sebagaimana 

Jepang merupakan mitra ekonomi terbesar dikawasan ini. Selain itu, Jepang juga 

aktif dalam memberikan bantuan bagi proses pembangunan negara-negara 

berkembang. 25 

Bantuan luar negeri Jepang dinamakan Official Development 

Assistance(ODA) yang disalurkan oleh JICA (Japan International Coorporation 

Agency). JICA didirikan sebagai organisasi resmi pemerintah jepang yang 

menyatukan lembaga-lembaga yang terlibat dalam bantuan teknis Jepang. JICA 

memberikan bantuan dan dukungan bagi negara-negara berkembang karena 

perannya sebagai badan pelaksana ODA Jepang.  Sesuai dengan visinya 

“Pembangunan yang inklusif dan Dinamis,” JICA mendukung upaya negara-

negara berkembang dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan 

berbagai cara pendekatan bantuan dengan menggabungkan pendekatan berbasis 

regional, negara, maupun berorientasi isu pembangunan.26 

JICA memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh ODA, seperti 

kerjasama teknik, pinjaman Yen, dan bantuan hibah kecuali kontribusi yang 

diberikan melalui organisasi internasional.  
                                                 
25 Portal Resmi JICA. Japan International Cooperation Agency. 

di akses dalamhttp://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/about/  (Pada 21/09/2016, Pukul: 

14.00 WIB) 
26Jurnal JICA.pdf, JICA PROFILE, Hal 4 

http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/about/
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2.2 Bentuk Kategori ODA 

ODA Jepang memiliki 2 bentuk kategori, yaitu:27 

1. Bilateral  

Sejak pertengahan tahun 1960, ODA jepang telah menyalurkan bantuan 

secara bilateral ke negara-negara ASEAN. Dan sudah lebih dari 150 

negara dan wilayah serta memiliki 100 kantor perwakilan di seluruh dunia 

dibawah naungan JICA. 

2. Multilateral 

Kontribusi keuangan yang disalurkan melalui organisasi internasional. 

Diantaranya melalui organisasi internasional PBb, seperti UNDP, UNEP, 

UNCHR, maupun melalui institusi finansial: ADB, IMF, World Bank, 

APEC, OECD. 

2.3 Penyaluran Bantuan ODA Bilateral oleh JICA 

JICA menyalurkan bantuan ODA bilateral dalam 3 bentuk, yaitu :28 

1. Pinjaman Yen 

Pinjaman dana dengan persyaratan ringan berjangka panjang dan berbunga 

rendah.  

Pinjaman ini dapat mendukung negara-negara berkembang yang memiliki 

tingkat pendapatan di atas level tertentu dengan memberikan tingkat bunga 

yang rendah dan jangka pengembalian yang panjang (dalam bentuk Yen 

Jepang) untuk membiayai pembangunannya. Pinjaman Yen ini digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur skala besar dan berbagai sarana dan 
                                                 
27Ibid, 
28Ibid, hal 4-5 
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prasarana lainnya yang memerlukan pembiayaan atau dana yang besar 

bagi pembangunannya.  

2. Bantuan Dana Hibah 

Bantuan dana hibah adalah bantuan dana yang tidak disertai dengan 

kewajiban untuk membayar kembali. Bantuan hibah dimanfaatkan untuk 

meningkatkan infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, termasuk 

penyediaan pelayanan kesehatan dan medis, berikut peralatan yang 

diperlukan serta berbagai kebutuhan lainnya. 

3. Kerjasama Teknik 

Kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan Sumber Daya 

Manusia di negara-negara berkembang dengan cara pengiriman tenaga ahli 

dan relawan dari Jepang, penerimaan peserta pelatihan, mengirim bantuan 

mesin dan peralatan, survey atau kesemuanya ini tercakup dalam bentuk 

“proyek kerjasama teknik” dan lain-lain. 
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Berikut Alur Operasional JICA Menyalurkan Bantuan Luar Negeri 

Jepang: 

      JICA 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA melakukan evaluasi terhadap proyek-proyeknya dengan 

menggunakan siklus Rencana-Tindakan-Pemeriksaan-Aksi (Plan-Do-Check-Act 

atau PDCA) untuk setiap skema baik kerjasama teknik, pinjaman ODA maupun 

bantuan hibah, dan selanjutnya sistem tersebut diterapkan pula untuk 

memperbaiki mekanisme operasional dan untuk mencapai akuntabilitaspublik 

yang lebih memadai29. 

 

 

 

                                                 
29Evaluations JICA, diakses dalam https://www.jica.go.jp/english/our_work/index.html (pada 
22/09/2016, pukul 11.24 

Strategi bantuan berbasis wilayah, 
negara dan tematik 

[Pemerintah Jepang] 
Kebijakan luar negeri 
Kebijakan bantuan 
 

Survei persiapan untuk perancangan 
proyek 

Proposal bantuan dari 
negara-negara mitra 

Penilaian 
pinjaman 

yen 

Penilaian 
bantuan 
hibah 

Penilaian 
kerjasama 

teknik 

Pelaksanaan, pengawasan 
[Pemerintah Jepang] 

Persetujuan, 
Penandatanganan 

perjanjian Internasional 
Evaluasi 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/index.html
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2.3.1  Misi-Misi JICA 

Dalam merealisasikan bantuannya untuk negara-negara penerima bantuannya, 

JICA memliki beberapa strategi  untuk memenuhi misi-misinya. yaitu:30 

1) Penggabungan tiga macam Bantuan Luar Negeri. 

Berbagai modal bantuan yaitu pinjaman yen, hibah dan kerjasama 

teknis dikelola oleh JICA untuk mendukung perbaikan kebijakan dan 

institusi di negara-negara berkembang, pengembangan kapasitas SDM, 

dan perbaikan infrastruktur. JICA menggunakan berbagai cara 

pendekatan dan mengambil keuntungan dari proyek berskala besar 

untuk mempengaruhi seluruh kawasan. Agar menghasilkan efek 

bantuan yang lebih baik dan mengacu ke kerjasama internasional. 

2) Pemberian bantuan yang berkesinambungan 

JICA menggunakan banyak cara untuk menyediakan bantuan yang 

berkesinambungan yang dimana termasuk didalamnya mengenai 

pencegahan konflik bersenjata, bantuan kemanusiaan setelah adanya 

musibah bencana alam, pemulihan pasca bencana alam dan berbagai 

bantuan jangka panjang. 

3) Promosi terhadap Kemitraan dalam Pembangunan 

JICA berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi negara 

berkembang. Membangun kerjasama dengan badan swasta untuk 

berbagi pengalaman, teknologi dan sumberdaya dari pemerintah 

daerah, universitas-universitas, organisasi non pemerintah dan lain-lain. 

                                                 
30Jurnal JICA.pdf, JICA PROFILE, Hal 5 
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4) Pengembangan Penelitian dan berbagi pengetahuan 

JICA membentuk berbagai lembaga penelitian yang dapat 

menyalurkan berbagai pengalamannya di lapangan, membentuk 

jaringan akademis dari Jepang dan berbagai tempat di dunia untuk 

berbagi pengetahuan mengenai isu-isu global dan bantuan 

internasional. Melakukan berbagai survey dan penelitian yang 

berdasarkan pada proyek yang dilakukan. 

 

2.3.2 Falsafah dan Prinsip ODA Jepang 

ODA Jepang dilaksanakan sesuai dengan falsafah dan prinsip, dan lain-lain. 

Tercantum dalam Piagam ODA, berikut dijelaskan pokok-pokok utama dari 

Piagam ODA Jepang.31 

a. Tujuan ODA 

ODA Jepang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi 

perdamaian dan juga pembangunan komunitas internasional, dengan 

demikian dapat membantu menjamin keamanan dan kemakmuran Jepang. 

Jepang sebagai salah satu negara yang terkemuka di dunia internasional. 

Memiliki tekad untuk menggunakan sebaik-baiknya ODA dalam prakarsa 

mengatasi isu-isu pembangunan. 

b. Kebijakan dasar 

- Mendukung swadaya negara-negara yang sedang berkembang. Dengan 

memberikan kerjasama bagi pengembangan sumberdaya mereka, 
                                                 
31Bantuan ODA Jepang di Indonesia,  

diakses dalam  http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm 
(Pada 21/09/2016, Pukul: 17.00 WIB) 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm
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pembangunan institusi termasuk dalam pengembangan sistem hukum 

dan pembangunan prasarana ekonomi sosial. 

- Perspektif  “keamanan manusia” 

Jepang akan melakukan usaha-usaha untuk melindungi individu-

individu dan komunitas dari ancaman seperti konflik, kejahatan, 

kemiskinan, dan penyakit, dan juga memberikan bantuan bagi 

pemberdayaan rakyat agar dapat mengatasi berbagai ancaman tersebut. 

- Jaminan keadilan 

Dalam pelaksanaan ODA, Jepang mempertimbangkan kondisi kaum 

yang rentan secara sosial antara berbagai kawasan di negara- negara 

berkembang. Jepang juga membenahi status kaum wanita. 

- Pemanfaatan pengalaman dan keahlian Jepang 

Berbagai teknologi maju dan sumberdaya manusia dalam ODA Jepang 

dimanfaatkan oleh Jepang untuk sebagai pengalaman dan 

mempertimbangkan kebutuhan akan bantuan di negara berkembang. 

- Kemitraan dan kolaborasi dengan masyarakat internasional 

Jepang memperluas kolaborasi dengan para pelaku yang mengatasi 

bantuan pembangunan seperti LSM dan sektor swasta, organisasi 

internasional dan  negara donor lainnya. 

 

Dalam kebijakan ODA, kepentingan nasional Jepang yang utama adalah 

memperkuat pengaruh di masyarakat internasional, dan meningkatkan 

perekonomian domestik Jepang dengan upaya mendukung perusahaan Jepang. 
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ODA merupakan bantuan ekonomi untuk negara-negara berkembang sebagai alat 

diplomasi yang sangat efektif bagi negara-negara yang memiliki kekuatan 

ekonomi yang besar, khususnya bagi negara-negara yang tidak bisa secara leluasa 

menggunakan kekuatan militernya untuk mendapatkan pengaruh di dunia politik 

ekonomi internasional.  

Jepang yang telah memberikan bantuan untuk total 185 negara dengan 

jumlah total bantuan yang disalurkan pada tahun 2003 sekitar 221 miliar dollar 

AS. Jepang telah menempati peringkat pertama di dunia pada tahun 1991-2000. 

Jepang juga memberikan bantuan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dari 

keseluruhan bantuan sekitar 20% bantuan ditujukan untuk fasilitas tenaga listrik di 

Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Sri Lanka. 

Bantuan air bersih diberikan oleh ODA Jepang  sekitar sepetiga dari total 

bantuan negara-negara anggota DAC yang diberikan ke seluruh dunia. Selain itu, 

Jepang juga telah membantu di bidang kesehatan masyarakat dengan memberikan 

vaksinasi polio gratis untuk 600 juta anak-anak pada tahun 1993-2001 di kawasan 

Pasifik Barat termasuk China dan Laos.Hal tersebut menunjukkan bahwa Jepang 

memang memperluas penyaluran bantuan ODAnya seiring dengan semakin 

meningkatnya kekuatan ekonomi Jepang.32 

Bantuan Jepang ke negara-negara Asia Timur diarahkan ke bidang-bidang 

infratsruktur ekonomi dan pendidikan juga pengembangan sumber daya manusia. 

Di antara negara-negara Asia yang Jepang telah berikan bantuan luar negerinya, 

                                                 
32Official Development Assistance (ODA),  Japan’s ODA Contributing to World Development. 
Diakses melalui 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/accomplishment1.html (pada  
30/09/2016 pukul 19.56) 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/accomplishment1.html
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ada beberapa yang telah mencapai pembangunan ekonomi luar biasa dan lulus 

dari posisi sebagai negara target bantuan contohnya Singapura dan Korea Selatan. 

Jepang juga telah memberikan bantuannya ke beberapa negara ASEAN yaitu pada 

tahun 1970-an Jepang memberikan pinjaman yen untuk proyek kereta bawah 

tanah pertama di Seoul, Korea. Dengan adanya bantuan dari Jepang, pemerintah 

Korea mengembangkan sistem jaringan kereta bawah tanah untuk mengurangi 

kemacetan lalu lintas. Selain itu, Jepang telah memberikan pinjaman Yen ke 

Vietnam untuk pembangunan pelabuhan di Hai Phong. Pelabuhan tersebut 

menjadi pelabuhan yang besar yang mampu menangani kargo dalam jumlah yang 

besar.33 

Tabel Diagram 2.3.3 :Distribusi Bantuan ODA Bilateral secara geografis dari 

tahun  1970-  2003 

 

Sumber:  Ministry of Foreign Affairs of Japan 

                                                 
33Official Development Assistance (ODA), East Asia’s Economic Development and Japan’s ODA. 
Diakses melalui 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/accomplishment2.html (pada 
30/09/2016 pukul 20.13) 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/accomplishment2.html
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Dari data diagram bantuan bilateral ODA Jepang menurut pendistribusian 

secara geografis, menunjukkan bahwa Jepang memang lebih banyak 

mendistribusikan bantuan ODA bilateralnya ke wilayah Asia. Dimulai dari tahun 

1970 hingga 2003, meskipun pendistribusiannya semakin menurun, tetapi bila 

dibandingkan dengan pendistribusian bantuan bilateral ODA Jepang ke wilayah 

Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, Pasifik, Eropa, dan kawasan lainnya, 

jumlah pendistribusian bantuan ODA paling banyak ke wilayah Asia.34 

Tabel 2.3.4  Data Pendistribusian Bantuan  Bilateral ODA Jepang menurut 

geografis tahun 1999.35 

 Grant 
aid 

Technica
l 
cooperati
on 

Total 
grants 

loans Total 
bilateral 
ODA 

Shar
e 
(%) 

Increase 
over 
previous 
year (%) 

Asia 882.91 1.217.75 2.100.6
6 

4.529.9
2 

6,630.5
8 

63.2 23.4 

Northeast 
asia 

102.08 
 

492.27 
 

594.35 
 

687.94 
 

1,282.2
9 
 

12.2 
 

5.9 
 

Southeast 
asia 

393.91 
 

549.14 
 

943.04 
 

2,977.5
8 
 

3,920.6
2 

 

37.3 
 

60.8 
 

Southwest 
asia 

341.24 
 

124.71 
 

465.94 
 

701.77 
 

1,167.7
1 
 

11.1 
 

–20.2 
 

Central 
asia 

28.52 
 

26.66 
 

55.19 
 

159.63 
 

214.82 
 

2.0 
 

–5.8 
 

Caucasus 17.16 
 

4.33 
 

21.50 
 

2.99 
 

24.49 
 

0.2 
 

80.4 
 

Other 
regions 

- 20.64 20.64 
 

- 20.64 
 

0.2 
 

10.8 
 

Middle 
east 

274.53 
 

132.68 
 

407.21 
 

136.94 
 

544.15 
 

5.2 
 

38.8 

Africa 693.08 
 

221.20 
 

914.27 
 

80.35 
 

994.63 
 

9.5 
 

4.7 
 

Latin 
America 

255.98 
 

323.01 
 

578.99 
 

235.22 
 

814.21 
 

7.8 
 

47.3 
 

                                                 
34Official Development Assistance. 50 Years of Japan’s ODA. Diakses melalui 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress2.html (pada 30/09/2016 
pukul 21.13) 
35 Geographical distribution of Japan’s Bilateral ODA. Diakses melalui 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/chart27.pdf (pada 30/09/2016 pukul 21.36) 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress2.html
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/chart27.pdf
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Oceania 69.72 
 

53.56 
 

123.29 
 

14.95 
 

138.23 
 

1.3 –6.1 

Europe 133.48 
 

57.33 
 

190.82 –39.70 
 

151.12 
 

1.4 
 

5.3 
 

(Eastern 
Europe) 

(22.29) (37.20) 
 

(59.49) (–
41.97) 
 

(17.52) (0.2) 
 

–63.1 
 

Unspecifie
d 

30.11 
 

1,193.62 
 

1,223.7
4 
 

0.89 
 

1,224.6
3 
 

11.7 
 

16.9 
 

Total 2,339.
82 
 

3,199.16 
 

5,538.9
7 
 

4,958.5
8 
 

10,497.
56 
 

100.
0 
 

22.0 
 

Sumber: Japan’s ODA Disbursements 

Dari tabel data tersebut terlihat bahwa ditahun 1999, dari sekian banyak 

kawasan yang diberikan bantuan bilateral ODA, kawasan Asia yang menduduki 

posisi terbesar dari pendistribusian ODA Jepang.  Tentunya hal ini menjadi fakta 

bahwa Jepang menganggap kawasan Asia sangat penting melihat dari sisi 

geografisnya, kawasan Asia yang menjadi target untuk kepentingan ekonomi 

Jepang. Lalu pada tahun 2013, beberapa negara Asia menjadi Top 30 dari tipe 

penerima bantuan ODA Jepang.  
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Tabel 2.3.5 Top 30 penerima ODA Bilateral Jepang tahun 2013:36 

 

Sumber: Japan’s ODA Disbursements 

Dari sekian banyaknya negara dari berbagai kawasan, Indonesia mendapat 

posisi dalam Top 30 penerima bantuan ODA ditahun 2013 dengan jumlah bantuan 

85,86. Meskipun bukan yang menjadi negara penerima terbesar di Asia, namun 

setidaknya masih mendapatkan perhatian dari Jepang.  

 

2.4 Bantuan ODA Jepang di Indonesia 

2.4.1 Sejarah Bantuan ODA Jepang di Indonesia  

Pada tahun 1954, bantuan ODA Jepang dimulai dalam bentuk penerimaan 

                                                 
36Japan’s ODA White Paper 2014. Top 30 Recipients of Japan’s Bilateral ODA by type in 2013. 
194  
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trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, pertanian, komunikasi 

transportasi dan juga kesehatan. Pada saat krisis ekonomi melanda di Asia, Jepang 

membantu Indonesia untuk keluar dari krisis dengan memberikan bantuan 

pinjaman khusus, perpanjangan jangka waktu pembayaran, dukungan dari 

pemerintah dan lain-lain.  Bantuan Jepang ke Indonesia berjumlah 29,5 milyar US 

Dollar (total kumulatif sampai tahun 2006). Bagi Indonesia, Jepang merupakan 

negara pendonor terbesar. Begitupun sebaliknya, bagi Jepang, Indonesia adalah 

negara penerima bantuan terbesar. Sudah lebih dari 50 tahun, Jepang memberikan 

bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Kedua negara ini telah menjalin 

persahabatan mitra penting sejak lama.37 

Pemerintah Jepang menetapkan 3 pilar utama dalam rangka membantu Indonesia, 

yaitu:38 

1. Bantuan untuk mewujudkan, “Pertumbuhan yang berkesinambungan oleh 

sektor swasta”. 

2. Bantuan untuk “Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil”. 

3. Bantuan terhadap “Perdamaian dan Keamanan”. 

2.4.2 Bantuan ODA Jepang di Indonesia Menurut Bidang:39 

1. Sektor Energi 

Bantuan Pemantapan Kemampuan Distribusi Listrik di Indonesia 

- Kondisi dan permasalahan permintaan dan ketersediaan listrik di 

Indonesia 

                                                 
37Bantuan ODA Jepang di Indonesia. Sejarah bantuan ODA Jepang di Indonesia. Diakses melalui 
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm (pada 1/10/2016 pukul 05.33) 
38Ibid, 
39Ibid, 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm
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- Bantuan terhadap peningkatan kapasitas ketersediaan listrik Jawa Bali 

yang mendesak 

- Bantuan pembangunan kelistrikan dalam rangka menjawab perubahan 

iklim 

2. Sektor Transportasi 

Bantuan terhadap Pembenahan Sistim Transportasi dan Jaringan Distribusi 

di Indonesia 

- Kondisi jaringan distribusi di Indonesia saat ini dan permasalahannya 

- Bantuan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta dan 

pembenahan distribusi barang 

- Pembenahan jaringan transportasi antar kota besar 

3. Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 

Dukungan pada Sektor Pertanian di Indonesia - Dukungan Irigasi 

Jepang, melalui berbagai macam skemanya telah memberikan bantuan 

terhadap kemajuan di sektor pertanian di Indonesia seperti pembenahan 

fondasi produksi pertanian, tehnik produksi pertanian, strategi pertanian, 

penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. 

4. Sektor Kesehatan dan Kebersihan 

Bantuan Jepang kepada Indonesia di sektor kesehatan -  ibu dan anak 

Sejak tahun 1989, melalui JICA, Jepang telah merealisasikan "Proyek 

Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak"(sampai tahun 1994). 

5. Sektor Informasi dan Komunikasi 
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- Bantuan Jepang di Indonesia di Sektor Siaran - Sumbangan terhadap 

Integrasi dan Demokratisasi 

- Bantuan Jepang di Indonesia pada sektor komunikasi – sumbangsih 

pada pembangunan negara dan kemajuan ekonomi 

6. Sektor Governance 

- Bantuan Sektor Governance Jepang di Indonesia - Pemerintah dan 

Masyarakat Kota 

Bantuan terhadap pemerintahan, penegakan hukum dan masyarakat 

kota diberikan sejak demokratisasi berlangsung sejak tahun 1998. 

Khususnya ketika otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak Januari 

2001, pendidikan SDM bagi pemda dan pembangunan daerah 

merupakan hal yang penting, maka kamipun membuat program 

"Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah",(terdiri dari "Bantuan 

strategi pembangunan daerah"dan "Pendidikan SDM pada Pemda", 

program pendidikan dan latihan ini mulai diadakan di masing-masing 

kota di daerah pada tahun 2002. 

7. Sektor Penanggulangan Bencana 

Membentuk Negara yang Tangguh Menghadapi Bencana Alam-Kerjasama 

Indonesia-Jepang Dibidang Penanganan Bencana Alam 

- Indonesia – Jepang, Negara yang Selalu Dirundung Bencana Alam 

Dari segi topografi, banyak sekali terjadi bencana alam, seperti gempa 

bumi, tsunami, ledakan gunung, banjir, longsor, kekeringan kebakaran 

hutan, dan lain-lain. Sejak tahun 1999 sampai 2008, selama 10 tahun, 
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bencana alam telah mencatat kerugian yang sangat besar seperti, 180 

ribu orang meninggal, 8,4 juta orang menjadi korban. Kerugian 

ekonomi mencapai US$.10 milyar. Dan posisi Jepang dan Indonesia 

terletak di garis pasifik dan monsoon Asia, kedua negara seringkali 

menjadi korban bencana alam. Oleh karena itu penting artinya apabila 

kedua negara saling bekerja sama dalam menanggulangi bencana alam. 

- Bantuan Bencana Alam (Komite Gabungan Jepang-Indonesia 

Penanggulangan Bencana Alam) 

Tanggal 24 Juli 2006, pada pertemuan ke 2 Komite, Utusan Khusus 

Kabinet (bidang Bencana Alam) Tetsuo Kutsukake dan Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakri membuat 

kesepakatan mengenai arah kebijakan penanganan bencana alam di 

Indonesia yang dituangkan kedalam, "Building the Resilience of 

Indonesia and its Communities to Disasters for the Next Generation", 

yang kemudian telah dilaporkan kepada masing-masing Kepala Negara.  

Untuk mengetahui seberapa pentingnya Indonesia bagi Jepang, bisa dilihat 

dari seberapa besarnya bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. 

Dari beberapa negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang menjadi negara 

kreditur terbesar.  
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Tabel Diagram 2.4.2 (1)  Bantuan ODA Jepang di Indonesia terhadap 

bantuan pemerintah asing dan LSM asing (total dari 2001-2005) 

 

Dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa Jepang, merupakan negara 

pendonor terbesar yaitu 4.573,38 (47,06 %). Dan pendonor kedua terbesar yaitu 

Amerika Serikat sebanyak 904,48 (9,31%), dan Jerman menduduki peringkat 

ketiga sebesar 767,26 (7,89%)40. Bantuan ODA diberikan kepada negara yang 

dikategorikan sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang 

dihadapi seperti kemiskinan, kurangnya pelayanan pemerintah terhadap 

pendidikan dan kesehatan. 

Bantuan yang diberikan pada umumnya memiliki syarat-syarat mengikat, 

dimana negara yang telah menerima sebuah bantuan dari Jepang wajib 

menggunakan semua produk Jepang yang akan diperlukan dalam pelaksanaan 

perbaikan. Sebagai contoh dalam proyek pembangunan sebuah jembatan, 

                                                 
40 JICA, Bantuan ODA Jepang di Indonesia, diakses melalui http://www.id.emb-
japan.go.jp/oda/id/datastat_02.htm (pada 1/10/2016 pukul 07.27) 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_02.htm
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_02.htm
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pemerintah negara penerima bantuan Jepang, diwajibkan untuk menggunakan 

bahan-bahan konstruksi Jepang, tenaga ahli dari Jepang dan juga kontraktor 

berasal dari Jepang dengan menggunakan harga standar dari negara tersebut41.  

Hal inilah yang menunjukkan bahwa setiap tindakan pemberian bantuan terdapat 

maksud tersembunyi. Dimana sebagian besar dana hutang yang dipinjam dari 

Jepang kembali ke Jepang, meskipun tercatat sebagai hutang Indonesia yang harus 

dibayar. 

 Bantuan-bantuan yang diberikan Jepang juga diberbagai bidang di 

Indonesia. Yang dari bidang-bidang tersebut menunjukkan adanya ketertarikan 

Jepang kepada Indonesia. Berikut data perincian bantuan ODA Jepang di 

Indonesia.  

Tabel 2.4.2 (2) : Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia Menurut 

Bidang (Total Kumulatif  dari tahun 2003 s/d 2005) 

 

Sumber : Departemen Luar Negeri Jepang 

                                                 
41International NGO Forum on Indonesian Development, Panduan Monitoring untuk Pinjaman 
ODA Jepang, 2005, hal 6 
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Dari sekian banyak bidang yang diberikan bantuan oleh Jepang kepada 

Indonesia, bidang yang paling terbesar diberikan bantuan yakni energi sebesar 

55,42%. Bidang transportasi mendapat posisi terbesar kedua sebesar 19,87%.  

Lalu bidang Pertanian, kehutanan dan perikanan mendapat posisi ketiga sebesar 

5,51%.42 

Berdasarkan data diagram tersebut, memperjelas bahwa bantuan Jepang 

lebih ditujukan bagi proyek-proyek yang terkait dengan permasalahan energi 

(listrik dan gas), seperti pembangunan dan perbaikan pembangkit listrik. sebagian 

besar fokus bantuan ODA Jepang berupa pembangunan infrastruktur agar 

memudahkan Jepang mengambil alih sumber daya alam di Indonesia yang dimana 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA. Apalagi bila mengingat 

kondisi negara Jepang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan energi 

domestiknya. Maka dari itu, Jepang membutuhkan Indonesia agar bisa 

mendapatkan olahan sumber daya alam, baik itu minyak bumi, gas, tembaga dan 

lain-lain.  Terbukti dari data diagram yang dicantumkan oleh Jepang mengenai 

perincian bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut bidang pada masing-masing 

skema mulai tahun 2003-2005. 

 

 

 

 

 

                                                 
42JICA, Bantuan ODA Jepang di Indonesia diakses melalui http://www.id.emb-
japan.go.jp/oda/id/datastat_04a.htm (pada 1/10/2016 pukul 09.26) 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04a.htm
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04a.htm
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Tabel 2.4.2 (3) Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Bidang 
pada Masing-masing Skema  
  (2003 s/d 2005)  
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Sumber : Departemen Luar Negeri 

 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bantuan ODA Jepang terbagi menjadi 

tiga bidang yaitu pinjaman yen, hibah dan kerjasama teknik. Dari ketiga diagram 

menurut skema  Pinjaman Yen pada tahun 2003-2005, bagian Energi masih 

mendapat porsi yang besar yang diberikan ODA Jepang mencapai 62,89%. 

Sedangkan bagian Transportasi mendapat 21,03%. Yang dimaksud dengan 

pinjaman yen adalah salah satu bagian dari ODA yang memiliki tujuan untuk 

menjaga stabilitas ekonomi. Tipe pinjaman seperti ini seringkali diberikan kepada 

negara yang ingin melakukan impor komoditas dari luar negara tersebut. Jepang 

menyalurkan tipe pinjaman semacam ini untuk melancarkan ekspornya ke 

Indonesia.   

Hal ini juga terlihat di tabel diagram menrut skema Bantuan Hibah yaitu 

bidang Pemerintah dan Masyarakat Umum 22,90%, transportasi menjadi bidang 

yang paling besar kedua yang diberikan oleh ODA Jepang yaitu sebesar 18,40%, 

dan bagian Perlindungan Lingkungan Secara Umum mendapat posisi ketiga 

sebesar 17,45%, dan sedangkan bagian energi berada di tingkat keempat dengan 
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jumlah 13,82%43.  

Posisi Indonesia yang menjadi menarik bagi Jepang sebagai negara yang 

memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kekayaan alamnya 

maupun potensi pasarnya, sehingga Indonesia dianggap memiliki peranan yang 

penting di kawasan ASEAN. Membantu meningkatkan pembangunan ekonomi 

Indonesia secara khusus, juga berarti turut serta membangun regional ASEAN 

secara umum. Hal ini tentunya merupakan faktor penting bagi kelangsungan 

kepentingan ekonomi Jepang di kawasan tersebut khususnya Indonesia. Indonesia 

merupakan penyedia (supplier) LNG (liquefied natural gas) terbesar bagi Jepang, 

dan juga Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak Jepang 

dengan jumlah yang cukup signifikan.  

 

 

 

                                                 
43JICA, Bantuan ODA Jepang di Indonesia, diakses melalui http://www.id.emb-
japan.go.jp/oda/id/datastat_04b.htm (pada 1/10/2016 pukul 10.47) 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04b.htm
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04b.htm

