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BAB II 

ASIA SEBAGAI WILAYAH PRIORITAS DISTRIBUSI ODA JEPANG 

 

Dalam bab ini akan diulas mengenai sejarah ODA Jepang mulai dari awal 

kemunculannya hingga menjadi top donor bahkan ketika mengalami kelelahan 

pemberian bantuan. Bab ini secara keseluruhan akan memaparkan seperti apa 

negara-negara Asia dalam menjadi destinasi yang diutamakan oleh Jepang untuk 

ODAnya. Subbab pertama mengupas tentang awal Jepang menjadi negara penerima 

bantuan luar negeri dari negara lain, kemudian dilanjutkan bagaimana ODA 

digunakan sebagai usaha pemulihan ekonomi nasionalnya. Subbab berikutnya akan 

dibahas seperti apa dinamika ketika Jepang menjadi pendonor ODA yang mana 

tidak dapat dilepaskan dari peran negara-negara Asia sebagai wilayah unggulan 

bagi Jepang.  

 

2.1 Masa Rekonstruksi Paska-Perang, Ganti Rugi, dan Pemulihan Ekonomi 

Jepang ( 1945 – 1960 ) 

Masa Rekonstruksi Paska-Perang 

Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi target penjatuhan bom atom oleh 

Amerika Serikat saat Perang Dunia II tahun 1945 telah berdampak pada lumpuhnya 

aktivitas di kedua kota Jepang tersebut. Daratan beserta tempat berdirinya industri-

industri yang aktif beroperasi menjadi hancur dan Jepang mengalami kondisi 

terburuk saat berakhirnya perang. Berdasarkan estimasi dari Economic Stabilization 

Board, kekayaan nasional yang dimiliki oleh negara ini telah hilang sebesar 42% 
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dan produksi industri manufakturnya juga mengalami kejatuhan kurang dari 10% 

dari rata-rata tahun 1935-1937.38 Peristiwa ini mengharuskan Jepang terlibat dalam 

pengalaman program bantuan luar negeri sebagai pihak penerima atau recipient 

sebelum akhirnya menjadi negara kaya pendonor bantuan luar negeri untuk negara-

negara berkembang.  

Rekonstruksi paska-Perang Dunia II menjadi misi pertama dan utama 

Pemerintah Jepang. Melalui program Government and Relief in Occupied Areas 

(GARIOA) dan Economic Rehabilitation in Occupied Areas (EROA) dengan 

negara donor Amerika Serikat telah menempatkan Jepang sebagai penerima 

bantuan luar negeri pertama kali dalam kurun waktu dari 1945 sampai 1951. Dua 

program legislatif Amerika Serikat ini diabsahkan biaya untuk bantuan ekonomi 

dan rekonstruksi di negara yang diduduki selama Perang Dunia II.39 Pada Juni 1951, 

Jepang akhirnya selesai mendapatkan persediaan bantuan resmi dari Amerika 

Serikat. Setelah enam tahun atas berakhirnya Perang Dunia II, adanya penerimaan 

kembali oleh komunitas internasional atas keberadaan Jepang dan hal ini ditandai 

dengan penandatangan San Francisco Peace Treaty 1951. 

Pembentukan program GARIOA oleh Amerika Serikat bertujuan untuk 

memberikan persediaan bahan pangan kepada Jepang dan Jerman, sedangkan 

program EROA dibentuk untuk menyediakan bahan baku beserta mesin-mesin 

kegiatan industri. Melalui GARIOA dan EROA ini Jepang menerima bantuan 

ekonomi sebesar US$2 milyar dimana dana yang diberikan oleh GARIOA 

                                                
38 Shinji Takagi, 1995, “From Recipient to Donor: Japan’s ODA Flows 1945 to 1950”, Essays in 

International Finance, International Finance Section, No. 196, hlm. 5 
39 Inoguchi Takashi, Purnendra Jain (eds.), 2000, Japanese Foreign Policy Today, Palgrave, New 

York, hlm. 101 
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digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk aktivitas impor material 

industri menghabiskan dana dari EROA. 40  Pada tahun 1962, negosiasi atas 

kewajiban Jepang untuk melakukan pembayaran kembali/pengembalian bantuan 

luar negeri yang diberikan melalui program GARIOA dan EROA akhirnya 

disepakati. Pembayaran kembali (repayment) yang dibebankan kepada Jepang 

sebesar US$490 juta, akan tetapi Jepang mampu membayar lebih yaitu sebesar 

US$580 juta setelah 15 tahun.  

Jepang juga menerima bantuan dana US$880 juta pada tahun 1953 hingga 

tahun 1966 setelah bergabungnya Jepang dengan World Bank dan IMF tahun 1952 

di samping program GARIOA dan EROA.41 Pembangunan infrastruktur dasar dan 

pengembangan industri utama seperti menghubungkan kota-kota penting pusat 

kegiatan industri di Jepang menjadi proyek unggulan yang dijalankan Pemerintah 

melalui pengalokasian dana dari World Bank. Dana pinjaman dari World Bank 

diarahkan untuk aktivitas Korporasi yang bergerak dalam bidang pembangunan 

jalan raya atau Japan’s Public Highway Corporation, jalan kereta api nasional 

seperti pembangunan sistem kereta cepat – Tokaido Shinkansen, juga 

pembangunan expressway (jalan raya untuk lalu lintas kendaraan cepat) – 

Tomei/Hanshin expressway yang menghubungkan wilayah industri utama di Tokyo, 

Nagoya, dan Kobe.42 Begitu juga dengan sektor baja, mobil, pembuatan kapal, dam 

                                                
40 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, 2010, “From Aid Recipient to Aid Donor: Tracing 

the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy“, dalam http://www.gov-

online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201408/201408_01_en.html, diakses pada 18 Desember 

2016 
41 Takashi, Jain (eds.), Op. Cit., hlm.154 
42 Takashi, Jain (eds.), Ibid., 

http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201408/201408_01_en.html
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201408/201408_01_en.html
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(dam Kurobe), dan listrik. Pada tahun 1990 Jepang telah selesai melakukan 

repayment atas bantuan dana dari World Bank ini.  

 

Bantuan Luar Negeri Sebagai Sarana Pembayaran Ganti Rugi Perang 

Kemunculan inisiasi Jepang untuk menjadi negara pendonor bantuan luar 

negeri dimulai tepatnya pada tahun 1954 ketika dilaksanakannya pertemuan dengan 

Komite Penasehat Colombo Plan. Periode 1950an ini menjadi penting bagi awal 

keberlangsungan bantuan luar negeri Jepang kepada negara-negara Asia sebagai 

usaha ganti rugi, pertanggung jawaban serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi 

atas korban-korban Perang Dunia II. Jepang memberikan bantuan luar negeri 

kepada negara-negara berkembang didasarkan atas pemahaman sensibilitas 

menjadi negara pihak penerima bantuan. Bantuan luar negeri Jepang pertama kali 

diberikan dalam kerangka multilateral melalui Agensi Kerjasama Pembangunan 

Ekonomi dan Sosial di Asia dan Pasifik Colombo Plan. Technical cooperation 

(kerjasama teknik) digunakan pada awal pemberian bantuan luar negeri tahun 1954 

yang mana sampai saat ini kerjasama teknik menjadi elemen penting ODA Jepang. 

Kerjasama teknik dengan negara-negara penerima ganti rugi dalam bentuk trainess 

(pengikut pelatihan) dan pengiriman experts (tenaga ahli), menyediakan peralatan-

peralatan, dan penelitian. Dana bantuan digunakan untuk membiayai banyak 

experts yang dikirim ke negara penerima bantuan juga sebaliknya, para trainee 

yang dikirim ke Jepang.   

Bantuan pembangunan disediakan oleh Jepang dalam bentuk ganti rugi 

perang (war reparation) untuk negara-negara lain di Asia ketika negaranya juga 
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masih dalam status penerima bantuan luar negeri. Hal itu tertera dalam Artikel 14 

Perjanjian Damai San Fransisco 1951 tentang kewajiban Jepang untuk pembayaran 

ganti rugi kepada negara-negara Asia.43 Perjanjian ganti rugi perang oleh Jepang 

tersebut berlaku apabila adanya klaim negara Asia atas kerusakan yang diakibatkan 

oleh perang. Ada 12 negara Asia berada dalam perjanjian ganti rugi dengan Jepang 

sebagai kesepakatan pembayaran kompensasi atas kerusakan yang timbul sebagai 

akibat dari Perang Dunia II.  

Burma (Saat ini Myanmar) merupakan negara pertama yang melakukan 

perjanjian pembayaran ganti rugi dan kerjasama ekonomi dengan Jepang pada 

tahun 1954. Kemudian disusul dengan beberapa negara Asia yang lain seperti 

Filiphina pada tahun 1956, Indonesia pada tahun 1958, dan Viet Nam Selatan pada 

tahun 1959. Empat negara ini secara resmi menerima pembayaran ganti rugi Jepang 

tersebut. Sedangkan 8 negara berkembang tambahan seperti Thailand, Laos, 

Kamboja, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Micronesia, dan Mongolia 

melakukan perjanjian dengan Jepang sebagai bentuk dari penyelesaian Perang 

Dunia II. Dengan demikian, biasanya lebih dikenal dengan sebutan “quasi-

reparation” atau “ganti rugi semu” oleh Jepang karena pemberian bantuan tidak 

sebagai ganti rugi dalam arti yang sesungguhnya.  

Berdasarkan pada Perjanjian Damai San Fransisco 1951 dan perjanjian 

bilateral dengan negara-negara Asia, terbilang sejumlah US$1.65 milyar diberikan 

sebagai pembayaran ganti rugi perang dalam kerangka kerjasama ekonomi 

                                                
43 Mitsuhiro Maeda, 2010, “The Japan ODA Model: the History of Investment Promotion”, dalam 

http://www.rieti.go.jp/en/events/10101201/pdf/1-1_Maeda_presentation_en.pdf, diakses pada 18 

Desember 2016 

http://www.rieti.go.jp/en/events/10101201/pdf/1-1_Maeda_presentation_en.pdf
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(economic cooperation). Sedangkan lebih dari setengah pembayaran yang 

Pemerintah Jepang sediakan tersebut berupa pinjaman (loan aid). Namun, periode 

pemberian bantuan luar negeri sebagai ganti rugi atas terjadinya perang ini masih 

belum dapat dilihat sebagai bagian dari sejarah ODA Jepang sebab Jepang dinilai 

memasuki periode pemberian bantuan dalam takaran/volume ODA setelah tahun 

1960an. Selain itu, ada perbedaan yang nyata mengenai tujuan dan latar belakang 

antara ‘ganti rugi perang‘ dengan ‘ODA‘. Apabila ganti rugi perang itu lebih 

menunjukkan bahwa adanya pembayaran ke negara-negara yang dituju yang berada 

pada penderitaan/kerusakan akibat perang. Berbeda dengan ODA yang mana 

pemberian dana ke negara-negara yang dituju dimaksudkan untuk sarana 

pembangunan.44 Akan tetapi, tujuan Jepang memberikan pembayaran kompensasi 

bukan serta merta sebagai usaha ganti rugi saja, namun tidak lain untuk 

memperbaiki dan membangun hubungan yang baik dengan negara-negara di 

Kawasan Asia.  

 

Promosi Ekspor Sebagai Upaya Pembangkitan Ekonomi Jepang 

Jepang mengubah agenda bantuan luar negerinya dari ganti rugi perang ke 

promosi ekspor. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pembuat kebijakan bantuan 

luar negeri Jepang pada saat itu. Salah satunya adalah Export-Import Bank of Japan 

(JEXIM) yang didirikan pada tahun 1950. JEXIM atau lebih dikenal dengan Exim 

Bank merupakan institusi pembuat kebijakan sekaligus pelaksanaan bantuan luar 

                                                
44 Fumitaka Furuoka, 2007, “A History of Japan’s Foreign Aid Policy: From Physical Capital to 

Human Capital”, dalam https://www.researchgate.net/publication/24114531, diakses pada 1 Januari 

2017 

https://www.researchgate.net/publication/24114531


31 

 

negeri Jepang yang utama yaitu membiayai sejumlah besar proyek infrastruktur 

ekonomi di Asia. Sedangkan melakukan promosi ekspor merupakan kewajiban 

yang diutamakan dari Exim Bank ini. Jepang pada tahun 1950an hingga tahun 

1960an memang mempunyai tujuan untuk mengamankan impor material-material 

mentah penting bagi produktivitas industri, mengembangkan pasar ekspor Jepang, 

dan adanya harapan tinggi terhadap efek manfaat yang akan didapatkan pada 

perekonomian Jepang dari aksi-aksi pembayaran ganti rugi dan perluasan pinjaman 

Yen. 45  Pembayaran ganti rugi tersebut pada kenyatannya lebih kepada adanya 

kepentingan pembangunan kembali ekonomi nasional dalam jangka panjang seperti 

dahulu yang pernah diraih oleh Jepang sebelum perang, bukan sesederhana semata-

mata hanya sebagai sebuah bantuan ekonomi saja.  

Kerjasama ekonomi Pemerintah yang utama dimulai dalam bentuk Program 

Pinjaman Yen (Yen Loan). Dalam upaya untuk mendorong aktivitas ekspor di 

negara-negara Asia, Program Pinjaman Yen digunakan sebagai sarana efektivitas 

kegiatan ekspor tersebut. Pinjaman Yen diberikan pertama kali oleh Pemerintah 

Jepang kepada negara Asia. Pada tahun 1958, India yang juga menandatangani 

persetujuan dengan Jepang mendapatkan bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman. 

Jepang memaksudkan pemberian bantuan pinjaman untuk meningkatkan aktivitas 

ekspor produksi industry negara penerima. Pemberian ke India ini menandai 

permulaan dari pinjaman Yen. Bahkan, negara-negara penerima War Reparation 

serta Quasi-Reparations pun menerima pinjamannya dan ini digunakan oleh 

                                                
45 Ministry of Foreign Affairs, 2005, “Japan’s Official Development Assistance: Accomplishment 

and Progress of 50 Years”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress4.html, diakses pada 2 

Januari 2017 
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Pemerintah Jepang demi promosi ekspor Jepang sendiri. Jepang mempromosikan 

hubungan yang ramah dengan negara-negara Asia merupakan tujuan dari perluasan 

pinjaman Yen. 46  Kerjasama ekonomi tampak nyata digunakan Jepang demi 

mendirikan industri di negara-negara penerima bantuan, sebab Jepang percaya 

bahwa sebuah negara akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang maju jika mau 

melakukan industrialisasi di negaranya terutama dengan melaksanakan ekspor. 

Namun, bantuan Jepang pada tahun 1950an ini tidak lain dihubungkan dengan 

manfaat ekonomi yang besar bagi Jepang yaitu: ekspansi pasar ekspor Jepang, 

menjamin pemasukan material mentah dalam perluasan perusahaan domestik, dan 

bahkan mendorong perusahaan Jepang tersebut di beberapa negara Asia.47 Adanya 

fakta bahwa Jepang sangat menikmati masa-masa pertumbuhan ekonomi yang baik 

atau ‘giant economy’, hal ini mematahkan maksud pemberian ODA Jepang untuk 

mendorong aktivitas ekspor terhadap negara-negara penerima. 

Dalam awal sejarah ODA Jepang, sebagian besar pinjaman Yen tersebut 

bersifat ‘tied-aid’ atau ‘bantuan yang terikat/seimbang’ dengan permintaan dari 

negara pendonor. Bantuan luar negeri Jepang mempunyai 2 karakteristik yaitu 

‘Tied‘ dan ‘Untied‘. Tied-aid lebih cenderung kepada bahwa sebuah bantuan baik 

dalam bentuk loans maupun grants harus digunakan untuk membeli barang-barang 

juga jasa-jasa dari negara donor. Sedangkan ‘untied-aid‘ tidaklah memiliki kondisi 

semacam ini dalam pemberian bantuannya. 48  Sebenarnya, pada tahun 1950an 

                                                
46 Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
47  N. S. Cooray, Md. Shahiduzzaman, 2004, “Determinants of Japanese Aid Allocation: An 

Econometric Analysis”, IUJ Research Institute Working Paper 2004-4, International Development 

Series, pp. 1-19, hlm. 3 
48 Fumitaka Furuoka, 2009, “International Comparison of Japan's Official Development Assistance 

(ODA) Policy”, Munich Personal RePEc Archive Paper, MPRA, No. 11899, hlm. 3 
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hingga 1970an ODA Jepang yang mana sangat intensif terhadap kawasan Asia dan 

dalam bentuk ‘tied-aid’ tidak lain hanya untuk memperluas ekspor bagi ekonomi 

domestik Jepang.49 Selain pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman Yen yang 

mana negara penerima dikenai kewajiban melakukan pembayaran kembali, di 

tambah dengan bantuan yang bersifat ‘tied‘. Sehingga, pinjaman Yen yang sangat 

commercial-oriented ini berperan penting dalam upaya revitalisasi ekonomi 

domestik Jepang yang memiliki imbas besar hingga tahun 1970an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Seiki Muratani, 2007, “The Nature of Japan’s Official Development Assistance: Japan’s Bilateral 

ODA and Its National Interests, 1981-2001”, Master’s Thesis of International Law, Indiana State 

University, hlm. 29 
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Gambar 2.1 Kronologi ODA Jepang Tahun 1945 - 2012 

 

Sumber: ODA White Paper dan Izumi Ohno (2014). Dengan dielaborasi kembali oleh penulis. 

 

Jepang menggunakan prinsip-prinsip karakteristik dalam bantuan luar negeri yaitu 

yoseishugi atau “request-based” untuk proyek yang bersifat ‘tied’ tidak lain sebagai 

upaya promosi ekonominya.50 

 

  

                                                
50  Takuo Iwata, 2012, “Comparative Study on ‘Asian’ Approach to Africa: An Introductory 

Reflection”, African Study Monographs, Vol. 33, No. 4, pp. 209-231, hlm. 219 
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2.2 Masa Kemunculan dan Ekspansi ODA Jepang di Kawasan Asia ( 1960 – 

2000 ) 

Kurun waktu 1960 – 1970 merupakan masa dimana Pemerintah Jepang 

memutuskan untuk mulai mengeluarkan kebijakan Official Development 

Assistance (ODA) beserta kebijakan ekspansinya sebagai sarana lanjutan 

pembangkitan ekonomi Jepang. ODA merupakan bantuan teknik dan finansial yang 

disediakan oleh Pemerintah Jepang kepada negara-negara berkembang sebagai 

bagian dari kerjasama ekonomi dalam upaya mendukung pembangunan di bidang 

sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang.51 Salah satu ciri utama yang 

tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang kebijakan ODA ini terkait dengan 

adanya grant element sebesar 25%. Grant element merupakan istilah finansial dari 

komitmen-komitmen tentang tingkat suku bunga, jatuh tempo pembayaran, dan 

masa tenggang (berkaitan dengan jarak waktu saat pertama kali pembayaran 

kembali modal) yang ditanggung oleh negara penerima bantuan ODA.52 

ODA Jepang pada dasarnya memiliki 3 komponen, yaitu a) bilateral grants 

dan kerjasama teknik; b) bilateral loans – atau dikenal dengan Yen Loan; dan c) 

bantuan multilateral. 53  Jepang memang memberikan sumbangan ODA melalui 

organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, IMF, 

African Development Fund (ADF) dan lain-lain. Namun, Jepang memilih 

                                                
51  Japan International Cooperation Agency, 2015, “JICA 2015: Annual Report”, dalam 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-

att/c8h0vm00009q82o5.pdf, diakses pada 6 April 2016 

52 OECD, 2011, “OECD Development Assistance Peer Reviews: Japan 2010”, OECD Publishing, 

dalam http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en, diakses pada 6 Januari 2017 
53  Minoru Makishima, Mitsunori Yokoyama, 2010, “Japan’s ODA to Mekong River Basin 

Countries”, dalam http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/pdf/01_japansoda.pdf, 

diakses pada 2 Januari 2017 

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-att/c8h0vm00009q82o5.pdf
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2015/c8h0vm00009q82bm-att/c8h0vm00009q82o5.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264098305-en
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memberikan bantuan luar negeri melalui kerjasama bilateral karena itu akan lebih 

efektif memberikan manfaat langsung kepada Jepang.  

Jepang membuat kebijakan ODA setelah menjadi anggota DAC di bawah 

OECD pada tahun 1961. Kemudian setelah tiga tahun akhirnya Jepang resmi 

bergabung menjadi anggota OECD tepatnya pada tahun 1964. Hal ini 

memperlihatkan keseriusan Jepang yang berkomitmen untuk memberikan bantuan 

luar negeri. Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) dibentuk pada tahun 

1961. Institusi ini bertugas pada area keuangan untuk pembangunan dan mulai 

beroperasi pada tahun 1966 menyediakan pinjaman tingkat suku bunga rendah 

untuk proyek pembangunan. Merger antara OECF dan Exim Bank baru pada tahun 

1999 menjadi Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Kemudian, 

Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) sebagai institusi untuk realisasi 

pemberian ODA didirikan pada tahun 1962. OTCA melakukan 

merger/penggabungan dengan Japan Emigration Service (JES) yang kemudian 

pada tahun 1974 berganti menjadi JICA. JICA dan JBIC melakukan merger pada 

tahun 2008 menjadi ‘the new JICA’. Sedangkan Japan Overseas Cooperation 

Volunteers (JOCV) terbentuk pada tahun 1965 sesegera setelah berdirinya OTCA.  

Kebijakan ODA Jepang semakin terlihat jelas ketika Pemerintah mulai 

berusaha meningkatkan jumlah (secara kuantitas) dari ODAnya sejak pertengahan 

tahun 1960an. Di mulai pada tahun ini bantuan luar negeri Jepang berada pada 

volume ODA yang sebenarnya. Pemerintah Jepang terlihat mengeluarkan kebijakan 

ekspansi ODAnya ke Asia dan khususnya lagi Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) sebab kawasan ini sangat diperlukan oleh Jepang sebagai 
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destinasi pemasaran produksi begitu juga dengan investasi. Hal ini dapat dilihat dari 

bilateral aid Jepang terhitung sebanyak 98.7% dari total ODA (sebesar US$124 

juta) berada di Asia dan negara-negara ASEAN yang tercatat mendapatkan alokasi 

sebesar US$118 juta pada tahun 1963.54 Kemudian pada tahun 1969, bilateral aid 

Jepang ke negara-negara Asia yang terhitung sebesar 96% dari keseluruhan ODA 

(sebesar US$339 juta) dimana ASEAN menerima US$162 juta. 55  Peningkatan 

anggaran distribusi ODA dari tahun 1963 hingga 1969 telah menunjukkan adanya 

kebijakan pemerintah Jepang menaikkan ODA secara kuantitas.  

Konsentrasi alokasi ODA Jepang ke Asia khususnya ASEAN atas dasar 

alasan untuk menjamin keberlanjutan pasokan sumber daya alam dan material yang 

dibutuhkan perusahaan-perusahaan Jepang melalui pembangunan hubungan yang 

baik secara intensif dengan negara di kawasan ini. Dalam pemberian dana bantuan 

ke negara-negara Asia, Jepang lebih memilih dana akumulasi modal fisik - 

membangun infrastruktur ekonomi seperti proyek jalan kereta api, jalan raya, 

dam/bendungan, listrik, telekomunikasi dan fasilitas transportasi lainnya melalui 

ekspansi kuantitatif ODA Jepang secara cepat. Bentuk dari bantuan luar negeri 

Jepang yang dominan adalah proyek infrastruktur melalui ekspor mesin dan 

peralatan. Sebab ini merupakan sarana prasarana dasar dalam kelancaran aktivitas 

ekonomi Jepang seperti mengkondisikan perdagangan dan efektivitas dalam 

mengambil sumber alam di negara-negara Asia. Jepang meluaskan perusahaan-

                                                
54 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, 2010, “From Aid Recipient to Aid Donor: Tracing 

the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy” dalam 

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html, diakses pada 5 Januari 

2017 
55 Furuoka, Oishi, Kato, Ibid.,  

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html
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perusahaannya sampai ke Asia satu demi satu dan telah menghasilkan penciptaan 

lapangan pekerjaan lokal, mempromosikan budaya konsumsi (terutama konsumsi 

barang-barang manufaktur Jepang), dan memacu pertumbuhan ekonomi disana 

melalui pemajuan infrastruktur tersebut berdasarkan pada ODA tahun 1960an.56 

Jepang menggunakan ODA yang diberikan ke negara-negara Asia untuk 

meningkatkan mutu infrastruktur di negara tujuannya serta untuk meningkatkan 

daya beli masyarakat disana dimana bisnis Jepang akan mendapatkan keuntungan 

besar dari semua itu.  

Transformasi Jepang dalam menjadi negara dengan predikat ‘bubble 

economy’ mencerminkan adanya kebijakan alokasi bantuan luar negeri yang baik 

dan strategis. Keajaiban ekonomi dari tahun 1960an hingga 1970an karena selain 

didorong oleh kebijakan Jepang yang mengunggulkan bantuan dalam bentuk 

pinjaman (loan) juga dipacu dengan ODA yang bersifat ‘tied‘. Berdasarkan laporan 

ODA tahun 2004 bahwa pinjaman Yen ODA Jepang telah hampir sekitar 100% 

berupa tied-aid‘ yang mana pembangunan infrastruktur ekonomi diutamakan di 

negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Timur sejak tahun 1950an hingga 

1960an.57 Dengan demikian berdasarkan atas perspektif geografis, distribusi ODA 

Jepang sangat terkonsentrasi di kawasan Asia terutama di negara-negara ASEAN 

sepanjang tahun 1960-1970.  

                                                
56 Tami Kawasaki, 2014, “Sixty Years of Japanese ODA: Interview With Kimihiro Ishikane”, dalam 

http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201408/201408_01_en.html, diakses pada 

5 Januari 2017 
57 Furuoka, Oishi, Kato, Op. Cit., 

http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201408/201408_01_en.html
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Dalam setiap perumusan kebijakan ODA tentu tidak terlepas dari para 

pembuat kebijakan di Jepang yang sangat terpusat pada birokratiknya. Ministry of 

Foreign Affairs (MOFA), Ministry of Finance (MOF), dan Ministry of Economy, 

Trade, and Industry - METI (sebelum tahun 2001 - MITI atau Ministry of 

International Trade and Industry) saling berusaha membuat kepentingan masing-

masing dapat termuat dalam agenda kebijakan ODA. Tidak jarang tarik menarik 

kepentingan terjadi di forum ini. Economic Planning Agency (EPA) merupakan 

lembaga yang mengkoordinir ketiga kementerian tersebut dan EPA menginginkan 

adanya perluasan bantuan dalam bentuk pinjaman, di samping JEXIM Bank. 

Sejumlah perusahaan sebenarnya telah berhasil meraih kemenangan dalam 

membuat peraturan-peraturan ODA Jepang. Hal ini dapat terlihat dari kontrak 

senilai lebih dari US$10 juta untuk pekerjaan konstruksi dan US$ 1 juta untuk jasa 

konsultasi telah dimenangkan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar.58 Sehingga ODA dalam bentuk pinjaman telah menjadi tanggungjawab 

Biro Jepang untuk mengimplementasikannya.  

Grant Assistance - bantuan Jepang dalam bentuk grant terbentuk pada tahun 

1969. Karena pada masa awal ini bantuan Jepang lebih bersifat ‘tied‘, maka bantuan 

grant terikat dengan pertimbangan dalam hal kemanusiaan. Bentuk-bentuk bantuan 

grant ada yang berupa bantuan untuk makanan, pertolongan bencana alam, dan 

konstruksi (sosial) terkait pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan komunikasi.59 

Pemerintah Jepang menjanjikan pemberian grant terhadap negara-negara Asia juga 

                                                
58 Marie Soderberg (ed.), 1996, The Business of Japanese Foreign Aid: Five Case Studies from Asia, 

Routledge, New York, hlm. 3 
59 Inoguchi Takashi, Purnendra Jain (eds.), 2000, Japanese Foreign Policy Today, Palgrave, New 

York, hlm. 161 
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seperti Indonesia pada tahun 1969, Mongolia pada tahun 1977, dan Viet Nam pada 

tahun 1975.60 Meskipun porsi grant assistance Jepang yang dikeluarkan ke negara-

negara penerima terbilang masih sedikit dibandingkan dengan loan, akan tetapi 

awal pemberian bantuan grant pun berada di Asia.  

Kurun waktu tahun 1970 – 1980 merupakan masa adanya diversifikasi 

dalam kebijakan ODA Jepang serta ekspansi ODA secara kuantitatif. Pertumbuhan 

ekonomi spektakuler Jepang sejak tahun 1960an berlanjut hingga sampai pada 

tahun 1970an. Jepang masih terus menikmati pemberian ODA ke negara-negara 

penerima bantuan terutama Asia Tenggara hingga pada pertengahan tahun periode 

ini. Sebab, Jepang menggunakan strategi bantuan ‘tied-loan’ secara intensif selama 

ini sehingga kepentingan ekonomi domestik Jepang mendapatkan imbas 

keuntungan yang nyata atas distribusi ODA tersebut. ODA telah memainkan peran 

penting mencakup peningkatan investasi maupun hubungan perdagangan. Bahkan, 

Jepang yang mencapai predikat negara dengan ‘giant economy’ atau ekonomi 

raksasa pada tahun 1960an masih tetap bertahan sampai periode tahun 1970an.  

Pada Juli 1976, ODA Jepang memasuki era baru setelah terpenuhinya semua 

pembayaran ganti rugi perang ke negara-negara Asia. Filiphina yang mana menjadi 

negara penerima pembayaran terakhir telah menandai selesainya Jepang dalam 

memenuhi kewajiban ganti ruginya. Setelah Jepang lepas dari pembayaran ganti 

ruginya tersebut, ODA Jepang mulai mengalami peningkatan dan sistem 

                                                
60 Fumitaka Furuoka, 2007, “A History of Japan’s Foreign Aid Policy: From Physical Capital to 

Human Capital”, dalam https://www.researchgate.net/publication/24114531, diakses pada 1 Januari 

2017 
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implementasi bantuan juga menjadi lebih bervariasi.61 Selama periode ini, Jepang 

melakukan penganekaragaman terhadap ODAnya meliputi bidang dan distribusi 

regional dalam cakupan yang lebih luas. Dalam hal distribusi secara geografis 

(berada di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik, sebagai 

tambahan terhadap Kawasan Asia) maupun pada sektor bantuan (Basic Human 

Needs dan Human Resources Development, sebagai tambahan terhadap 

infrastruktur ekonomi).62 Begitu juga dengan tipe ODA Jepang yang mengalami 

perubahan lebih cenderung bersifat ‘untied-aid‘ yang mana diresmikan oleh 

Pemerintah Jepang pada tahun 1978 dari yang sebelumnya berupa ‘tied-aid‘. Maka 

dari itu, ketertarikan korporasi Jepang terhadap ODA mulai mengalami penurunan.  

Diversifikasi kebijakan ODA Jepang nampak pada adanya perubahan dalam 

jangkauan geografis distribusi bantuannya. Pemberian bagian bantuan luar negeri 

yang lebih besar ke berbagai wilayah selain Asia seperti Timur Tengah, Afrika, 

Amerika Latin, dan Pasifik pada kurun waktu ini mencerminkan adanya kebijakan 

ODA yang menjadi bervariasi khususnya perluasan distribusi geografis ODA. 

Jepang mulai memikirkan tentang kebijakan keamanan komprehensif mengingat 

ancaman terhadap keamanan atas aktivitas ekonominya semakin bermunculan. 

Ancaman seperti adanya krisis minyak tahun 1973 dan tahun 1977 membuat Jepang 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan raw materials. Sehingga Timur Tengah 

menjadi wilayah berprioritas tinggi dalam ODA Jepang. Dimana hal ini terlihat dari 

                                                
61 Ministry of Foreign Affairs, 2005, “Japan’s Official Development Assistance: Accomplishment 

and Progress of 50 Years”, dalam 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress4.html, diakses pada 2 

Januari 2017 
62Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
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alokasi ODA Jepang pada tahun 1972 di Timur Tengah yang berada pada presentase 

0,8% naik hingga pada 24,5% pada tahun 1977.63 Kemudian, pembagian ODA 

Jepang di Afrika juga terlihat meningkat sampai 9,7% pada tahun 1979 dari yang 

sebelumnya hanya 2,5% di tahun 1973. 64  Tambahan lagi, Amerika Latin pun 

mengalami peningkatan pembagian ODA Jepang pada tahun 1979 sebesar 8,6% 

dari yang hanya sekitar 4,6% pada tahun 1973.  Pembagian ODA ke negara non-

Asia yang nampak mengalami peningkatan mengindikasikan bukti Jepang 

menganekaragamkan distribusi ODAnya.  

Adanya diversifikasi kebijakan ODA mengenai distribusi secara geografis 

tetap menjadikan Asia sebagai penerima bantuan bilateral Jepang yang terbesar di 

tahun 1970an. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri presentase distribusi ODA 

di negara-negara Asia dan ASEAN khususnya mengalami penurunan. Pembagian 

bantuan di wilayah ini berkurang ke presentase 69% tahun 1979 dari semula tahun 

1973 sebesar 88% dan tahun 1975 sebesar 75%.65 Begitu juga dengan negara-

negara ASEAN yang mengalami kemunduran pembagian ODA Jepang sebesar 

42% di tahun 1973 ke 29% pada tahun 1979. 66  Meskipun demikian, setelah 

Perancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat menempati 4 peringkat atas donor 

terbesar bantuan luar negeri, posisi ke-5 berhasil ditempati oleh Jepang pada tahun 

1970an ini. 

                                                
63 Ministry of Foreign Affairs, Ibid.,  
64 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, 2010, “From Aid Recipient to Aid Donor: Tracing 

the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy”, dalam 

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html, diakses pada 18 

Desember 2016  
65Furuoka, Oishi, Kato, Ibid., 
66Furuoka, Oishi, Kato, Ibid.,  

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html
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Jepang ketika berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Takeo Fukuda 

mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan sebutan ‘Doktrin Fukuda’ pada tahun 

1977. “Heart to Heart Relations” merupakan inti dari Doktrin Fukuda. Doktrin ini 

juga menjadi tonggak Jepang meluaskan program ODAnya sebab Jepang 

mengumumkan bahwa akan melakukan penggandaan anggaran ODA setiap tiga 

hingga lima tahun dimana ini akan dimulai pada tahun 1978.67 ‘Aid Doubling Plans’ 

yang tertera dalam Medium-Term ODA Target dibentuk pada tahun 1977 termasuk 

sebagai bentuk kebijakan diversifikasi yang mengatur setiap negara penerima 

bantuan. Untuk mecapai ‘aid doubling’ dalam ODA target setiap tahunnya, bantuan 

pinjaman merupakan sarana penting yang digunakan meskipun ODA ini lebih 

bersifat ‘untied’. Sedangkan Jepang mendeklarasikan untuk menggandakan 

ODAnya dalam Medium-Term Target yang pertama kalinya selama 3 tahun di 

mulai pada 1978. Sehingga pada periode ini hingga tahun 1990an, Jepang berada 

dalam periode ekspansi ODA secara sistemik dengan pengadaan Medium-Term 

Target tersebut. Dengan demikian, dalam istilah kuantitas, total pengeluaran ODA 

Jepang terus bertambah cepat. 

Kebijakan ODA yang tambah bervariasi terlihat dari prioritas isunya dimana 

bantuan yang ditujukan pada Basic Human Needs (BHN) ditekankan oleh Jepang 

dari fokus sebelumnya pada proyek infrastruktur industri. BHN termasuk meliputi 

pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, perumahan, dan 

pengembangan sumber daya manusia. BHN menjadi fokus dari kebijakan ODA 

                                                
67 Nicole Armitage, 2009, “From Crisis to Kyoto and Beyond: The Evolution of Environmental 

Concerns in Japanese Official Development Assistance”, Graduate School of International 

Development (GSID) Discussion Paper, No.176, pp. 1-44, hlm. 7 
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Jepang setelah dikeluarkannya Doktrin Fukuda sebab nampak adanya peningkatan 

hingga 23% di tahun 1978 dari tahun sebelumnya yang hanya 10% dan di tahun-

tahun berikutnya berada pada rata-rata presentase 20-30%. Namun, sebenarnya hal 

ini tidak langsung menjadi konsentrasi yang utama oleh Jepang.  

Kurun waktu tahun 1980 – 1990 merupakan periode atas kelanjutan 

ekspansi ODA sebagai langkah Jepang untuk menjadi top donor. Jepang terus 

berusaha mengembangkan dalam aktivitas ODA maupun meningkatkan jumlah 

anggaran atau volume ODA pada masa ini. Beberapa proyek penting diluncurkan 

oleh Jepang selama periode ini, dimana menunjukkan hubungan yang lebih kuat di 

negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari perspektif geografisnya, pada 

tahun 1980an ini, meskipun distribusi ODA di Asia terus mengalami penurunan, 

namun negara-negara Asia tetap menjadi penerima terbesar dari bilateral ODA 

Jepang. Pemberian bantuan berkurang dari 70,5% di tahun 1980 menjadi 67,7% di 

tahun 1985, dan semakin berkurang menjadi 62,8% di tahun 1988.68 Sebenarnya 

anggaran ODA telah disediakan untuk pembangunan modal fisik (termasuk proyek 

infrastruktur ekonomi) tetap berusaha dipertahankan oleh Pemerintah Jepang pada 

tahun 1980an sebelum munculnya beberapa kritik atas kualitas ODAnya. Dengan 

kata lain, karakteristik ODA Jepang masih sama sejak tahun 1960an yakni 

berkonsentrasi pada negara-negara Asia, dilakukan atas motif komersial, 

mengurangi ketidakamanan dalam pasokan bahan baku untuk industri, dan kualitas 

ODA yang masih rendah.  

                                                
68 Furuoka, Oishi, Kato, Loc. Cit.,  
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Pada tahun 1985, setelah Jepang berhasil meningkatkan belanja ODAnya 

sebesar US$3797 juta dari tahun 1981 sebesar US$3171 juta, peringkat Jepang 

sebagai donor semakin meningkat  berada pada posisi ke-3 di antara anggota DAC 

setelah Amerika Serikat dan Perancis. Setahun sesudahnya tepatnya pada 1986, 

Jepang mampu menaikkan peringkatnya kembali pada posisi ke-2 donor terbesar di 

antara anggota DAC. Dimana total ODA mengalami peningkatan drastis hingga 

US$5634 juta. Pada kondisi ini, China menjadi penerima terbesar ODA Jepang dari 

tahun 1982-1986. Sedangkan dibandingkan dengan Asia, keterlibatan Jepang di 

Afrika masih terbilang kecil hingga adanya peningkatan pemberian bantuan 

pembangunan akibat kekeringan pada tahun 1980an.   

Kritik terhadap Jepang yang terlalu commercial-oriented pada pembagian 

ODAnya semakin jelas. Dalam upaya merespon kritik terhadap Jepang mengenai 

kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi yang semakin beragam pada negara-

negara berkembang, Jepang mulai menginisiasi bantuan untuk proyek orang desa 

yang dikenal dengan “Small-scale Grant Assistance Scheme” tepatnya pada tahun 

1989. Hal ini berarti Jepang merespon untuk lebih meningkatkan kualitas 69 

ODAnya terhadap negara penerima bantuan, meskipun persentase dari bilateral 

                                                
69 Kualitas bantuan luar negeri dapat dilihat melalui kriteria Grant Share (GS) dan Grant Element 

(GE). Secara umum bantuan dalam bentuk bilateral grants dinilai lebih baik untuk negara-negara 

penerima ketimbang Bilateral loans sebab grants tidaklah mengharuskan adanya pengembalian. 

Jika total pemberian grants (GS) itu tinggi, maka kualitas bantuan luar negeri dianggap lebih baik. 

Kriteria kualitas yang lain dapat dilihat melalui GE yang mana kualitas bantuan diukur dengan istilah 

– tingkat suku bunga, jatuh tempo/masa pembayaran, dan masa tenggang. Jika ratio GE dalam total 

ODA rendah, maka membuat sebuah bantuan kurang diminati oleh penerima. Sebaliknya kualitas 

ODA lebih baik jika ratio GE tinggi (100%). Selain itu, kriteria penting berikutnya mengenai ratio 

‘untied-aid’ yang dinilai lebih baik daripada ‘tied-aid’. Fumitaka Furuoka, 2009, “International 

Comparison of Japan's Official Development Assistance (ODA) Policy”, MPRA, Munich Personal 

RePEc Archive Paper, No. 11899, hlm. 3 
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grants sebesar 33,9% lebih rendah daripada bilateral loans yang berada pada 

persentase 41,5%. 

Pada tahun 1989, setelah ditentukannya Guidelines tentang dampak 

lingkungan yang diperkenalkan oleh OECF, Jepang memperkuat komitmen 

mendukung penanganan isu lingkungan di negara berkembang dalam rangkaian 

pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi secara besar-besaran telah memberikan 

pengalaman negatif di negaranya. Tragedi Minamata Diseases dan Itai-Itai yang 

melanda didapatkan dari limbah industri Jepang yang mengandung racun campuran 

bahan kimiawi terutama merkuri. Begitu juga dengan Yokkaichi asthma yang 

disebabkan oleh polusi udara disekitar area perindustrian Jepang. Pada tahun 

1970an, diplomasi Jepang tentang polusi lingkungan ini sebenarnya telah dilakukan, 

akan tetapi efektivitas kebijakan ODA terlihat setelah isu-isu lingkungan semakin 

menjadi concern.  

Kebijakan ODA Jepang telah berprioritas pada ekspansi bantuan secara 

kuantitatif hingga pada akhir tahun 1980an ini. Terbukti tepatnya pada tahun 1989, 

pertama kali total ODA sejumlah US$8965 juta yang didistribusikan Jepang 

mampu melampaui total ODA milik Amerika Serikat yang berada pada jumlah 

US$7695 juta. Label Jepang sebagai pemimpin donor bantuan luar negeri di antara 

anggota DAC yang lain bermula pada akhir tahun 1980an dan ini berlanjut hingga 

periode tahun 1990an. Sedangkan 5 penerima ODA terbesar di tahun 1990 antara 

lain Indonesia (US$1.1 milyar), China (US$832 juta), Thailand (US$ 448.8 juta), 

Filiphina (US$403.8 juta), dan Bangladesh (US370.6 juta) yang mana hal ini 
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menandakan Asia tetap menjadi prioritas tujuan ODA Jepang.70 Begitu juga dengan 

sektor terbesar dari penggunaan anggaraan bilateral ODA Jepang dimana 

infrastruktur ekonomi masih lebih ditekankan (sebesar 31.5%) daripada 

infrastruktur sosial (19.7%).71  

Kurun waktu tahun 1990 – 2000 merupakan periode dimana Jepang 

berpredikat sebagai top donor ODA dalam istilah kuantitas. Setelah Jepang meraih 

kepemimpinannya pada tahun 1989, sebenarnya pada awal tahun 1990 Jepang 

berada di posisi kedua sebagai top donor. Namun, ketika era Perang Dingin usai 

pada tahun 1991 dan 1992 Jepang berhasil melebihi Amerika Serikat kembali dalam 

total ODAnya. Bahkan, di tahun 1995 capaian tertinggi bahkan dari tahun-tahun 

sebelum dan sesudahnya didapatkan Jepang pada angka US$14.489 juta. Porsi 

pengeluaran ODA Jepang jauh melebihi donor yang lain meninggalkan Perancis, 

Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris. Pada dekade ini, Asia masih tetap menjadi 

wilayah prioritas pembelanjaan ODA oleh Jepang berada pada porsi 59,3% 

meskipun masih adanya trend penurunan. Terlebih lagi adanya krisis ekonomi Asia 

tahun 1997 dan Jepang yang mulai memfokuskan pada soft infrastructure dalam 

kebijakan ODAnya.  

Terbentuknya Four-New Aid Guidelines 1991 terlihat memberikan 

penekanan untuk berkontribusi pada nilai-nilai universal seperti demokrasi dan hak 

asasi manusia. Sejak diperkenalkannya new aid guidelines tersebut, promosi modal 

                                                
70 Ronald E. Dolan and Robert L. Worden, 1994, “International Economic Cooperation and Aid”, 

dalam www.country-data.com, diakses pada 5 Januari 2017 
71 Dolan, Worden, Ibid.,  
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pembangunan fisik (konstruksi infrastruktur ekonomi) mendapat lebih sedikit 

perhatian oleh Pemerintah Jepang daripada upaya untuk pembangunan kondisi 

institusional serta situasi politik di negara penerima bantuan yang semakin menjadi 

prioritas. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepang mulai berfokus pada human 

development (pembangunan manusia) di negara-negara penerima bantuan. 

Pembangunan sumber daya manusia yang dipertimbangkan oleh Pemerintah 

Jepang dirasa lebih penting sebagai prioritas kebijakan bantuan luar negerinya. 

Tambahan lagi pada tahun 1993, sebesar 97% dari pinjaman menjadi 

‘untied‘ sehingga ODA dipandang tidak akan lagi menjamin keuntungan besar bagi 

industri Jepang.72 Dengan demikian, ini berarti ODA semakin mempertimbangkan 

inisiasi fokus yang lain.  

Esensi New Aid Guidelines 1991 merupakan tonggak dari adanya adopsi ODA 

Charter pertama kali oleh Jepang pada tahun 1992 sebagai landasan untuk setiap 

kebijakan ODA selanjutnya. Dalam ODA Charter ini tertera bahwa kawasan Asia 

menjadi prioritas distribusi ODA. Isu-isu global juga diumumkan oleh Jepang akan 

lebih menjadi concern pemberian ODAnya. Seperti yang tertulis di dalam prioritas 

sektoral dari ODA Charter Jepang antara lain: 1) permasalahan lingkungan; 2) 

kebutuhan dasar manusia; 3) pembangunan sumber daya manusia; 4) pembangunan 

infrastruktur; dan 5) penyesuaian struktural. 

Pada tahun 1995, “Grant Assistance for Grass-root Projects” diresmikan 

sebagai ganti dari “Grant Assistance Scheme” dalam upaya merespon kritik atas 

                                                
72 Marie Soderberg (ed.), 1996, The Business of Japanese Foreign Aid: Five Case Studies from Asia, 

Routledge, New York, hlm. 77 
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kualitas ODA Jepang untuk negara-negara berkembang. Pada tahun 1997, Kabinet 

menyetujui arah kebijakan Jepang yang tidak lagi berfokus pada kuantitas ODA 

dan cenderung lebih kepada kualitasnya. Hal ini berdampak pada penurunan 

pemberian anggaran ODA ke negara-negara penerima karena ditambah dengan 

adanya krisis ekonomi tahun 1998. Disusul pada akhir periode ini tepatnya tahun 

1999, Medium-Term Policy on ODA diumumkam oleh Jepang sebagai ganti dari 

Medium-Term ODA Target. Pembangunan sosial lebih menjadi perhatian daripada 

sebelumnya yang sangat berfokus pada pembangunan ekonomi. Hal ini juga 

dipertegas dengan berkurangnya anggapan dari komunitas para pebisnis mengenai 

efektivitas ODA dalam memenuhi kepentingan ekonomi Jepang. Sebab, tampak 

adanya penurunan pada saham perusahaan-perusahaan non-Jepang di pengadaan 

kontrak terkait dengan ODA yaitu sekitar 20% saja di tahun 2000 dari 70% di tahun 

1980an.73 Dalam kebijakan ini, Jepang terlihat menitikberatkan pada kualitas untuk 

setiap aktivitas ODA di tahun-tahun berikutnya. Begitu juga dengan promosi 

bantuan luar negeri yang berfokus pada pembangunan ‘human-centered’.  

Kurun waktu tahun 2000 – 2012 merupakan periode dimana Pemerintah 

Jepang menghadapi tantangan pembangunan baru Abad-21 atas ODAnya. Adanya 

imbas krisis ekonomi tahun 1998 yang berdampak pada pengurangan anggaran 

ODA Jepang yang membuat Jepang tidak lagi menyandang sebagai negara 

pemimpin dunia dalam donor bantuan luar negeri pada tahun 2001. Selain itu, 

peristiwa 9/11 atau 11 September 2001 menyisakan pengaruh tersendiri bagi 

                                                
73 Hadi Soesastro, 2004, “Sustaining East Asia’s Economic Dynamism: The Role of Aid”, dalam 

Kiichiro Fukasaku, et.al (eds.), Policy Coherence towards East Asia: Development Challenges for 

OECD Countries, OECD Publishing, pp. 219-254, hlm. 238 
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kelangsungan fokus kebijakan ODA Jepang. Tambahan lagi dengan adanya adopsi 

MDGs oleh UN yang membuat Jepang lebih menghubungkan prioritas kualitas 

ODAnya dengan program pembangunan UN ini.  

ODA Charter mengalami revisi pada tahun 2003 dimana ada penambahan 

dan penekanan isu yang menjadi prioritas Jepang di era millenium. Periode ‘soul-

searching’ atau perlu adanya pertimbangan secara matang ini Jepang memilih 

Peace-building dan terutama Human Security sebagai prinsip pemandu aktivitas 

ODA Jepang. Kemudian, disusul dengan ODA Medium-Term Policy yang juga 

mengalami revisi pada tahun 2005. Dokumen ini juga menekankan adanya 

elaborasi lebih jauh mengenai ‘human security’. Bahkan, JICA yang diresmikan 

menjadi institusi independen pada tahun 2003, mengalami merger dengan JBIC 

pada tahun 2008 sebagai upaya untuk lebih menguatkan implementasi ODA Jepang. 

‘The new JICA’ mempunyai kewenangan untuk implementasi ketiga bentuk ODA: 

kerjasama teknik, grant (hibah), dan loan (pinjaman). JICA pun memulai beberapa 

reformasi termasuk melakukan mainstreaming konsep Human Security dimana 

dewasa ini JICA meningkatkan alokasi ODAnya ke ‘fragile states’ khususnya ke 

negara-negara Afrika.74 

 

                                                
74 Hiroshi Kato, John Page, Yasutami Shimomura (eds.), 2016, Japan’s Development Assistance: 

Foreign Aid and the Post-2015 Agenda, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 4 
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Gambar 2.2 Distribusi ODA Jepang di Setiap Kawasan Tahun 1970 – 2012 

 
Sumber: Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013 

 

Distribusi ODA secara geografis biasanya mencerminkan hubungan politik 

atau sejarah khusus antara negara donor dan penerima. Negara-negara di kawasan 

Asia Timur serta Asia Tenggara baik secara geopolitik, kedekatan sejarah dan 

kultural, serta ekonomi memiliki arti penting bagi Jepang, maka hal ini mampu 

mendukung distribusi ODA Jepang dalam jumlah yang besar secara tradisional 



52 

 

pergi ke negara-negara Asia. Karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa 

keamanan dan kesejahteraan Jepang sebagian besar bergantung pada stabilitas dan 

perdamaian regional.  

Longdon menekankan bahwa hubungan diplomatik Jepang dan negara-

negara tetangga Asia non-komunis yang mampu terjalin kembali dan semakin baik 

secara berangsur-angsur serta adanya pemajuan perdagangan dengan negara-negara 

ini karena Jepang memanfaatkan agenda pembayaran ganti rugi. 75  Adanya 

hubungan ekonomi dan perdagangan sebelum perang antara Jepang dan Kawasan 

Asia, pengalaman pendudukan Jepang di banyak negara Asia, adanya sumber daya 

alam yang melimpah dengan jarak wilayah yang terjangkau membuat Asia jelas 

menjadi target utama. Selaras dengan Kusano yang menyatakan jikalau Jepang 

memilih strategi pembayaran ganti rugi selain karena untuk menembus pasar Asia 

bagi produksinya juga Jepang kekurangan dan memerlukan sumber daya alam. 

Hasegawa menjelaskan bahwa bukti pada pertengahan tahun 1950an yang mana 

Jepang mengkonstitusikan untuk mendorong ekonominya kembali seperti yang 

telah dicapai sebelum masa perang yang kemudian disusul menjadi instrumen 

perluasan ekspor produk-produk Jepang bagi beberapa industri dan perusahaan 

Jepang merupakan kontribusi dari baishou (pembayaran ganti rugi perang).76 

Sejarah Asia dalam prioritas ODA terlihat jelas dari apa yang telah Jepang 

lakukan di kawasan tersebut. Sementara semua volume 77  ODA mengalami 

                                                
75 Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi, Iwao Kato, 2010, “From Aid Recipient to Aid Donor: Tracing 

the Historical Transformation of Japan's Foreign Aid Policy”, dalam 

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html, diakses pada 18 

Desember 2016 
76 Furuoka, Oishi, Kato, Ibid.,  
77 Volume merujuk kepada data dari aliran bantuan yang biasanya dinyatakan dalam dolar AS.  

http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2010/FuruokaOishiKato.html
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penurunan, berbanding terbalik dengan ODA ke Afrika yang mendapat posisi kedua 

setelah Asia, mengalami kenaikan secara signifikan. Karakterisistik Bantuan luar 

negeri Jepang yang berfokus pada Asia semakin mengalami pergeseran seiring 

berjalannya waktu. Begitu dengan karakteristik ODA Jepang yang cenderung 

menggunakan bantuan dalam bentuk loans (pinjaman) daripada grant, meskipun 

dewasa ini mengalami pergeseran juga. Dengan demikian, pembahasan mengenai 

perubahan kebijakan ODA Jepang ke negara-negara Afrika akan dilanjutkan dalam 

Bab III.  

 


