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BAB II 

SEJARAH BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG PASCA PERANG 

DUNIA KE-2 

 

 Dalam bab ini akan membahas bantuan luar negeri Jepang pasca perang dunia 

ke-2, dimana posisi Jepang pada saat itu sebagai negara yang mendapat tanggung jawab 

untuk membayar ganti rugi perang berupa bantuan luar negeri terhadap negara – negara 

yang menjadi ‘korban’ perang selama perang dunia ke-2 yang dilakukan Jepang. 

Berawal dari bantuan tersebut, Jepang melewati beberapa fase hingga menjadi salah 

satu negara dengan bantuan luar negeri terbesar di dunia saat ini. Bantuan luar negeri 

negara maju seperti Jepang dapat membantu pembangunan di negara – negara sedang 

berkembang saat ini. Sejak adanya program Official Development Assistance (ODA) 

Jepang banyak membantu negara – negara berkembang yang sedang melakukan 

pembangunan seperti negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia 

yang memiliki historical panjang dengan Jepang sangat memanfaatkan bantuan luar 

negeri Jepang hingga saat ini. 

A. Bantuan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia ke-2 

Awal mula disalurkannya bantuan luar negeri Jepang dengan program Official 

Development Assistance (ODA) pasca perang dunia ke -2 atau tepatnya pada Colombo 

Plan. Pembayaran reparasi perang ini dilakukan sebagai bentuk realisasi perjanjian 



15 

 

perdamaian antara Jepang dengan pihak sekutu, dalam perjanjian perdamaian San 

Fransisco tahun 1951. Perjanjian tersebut mengharuskan Jepang untuk membayar 

reparasi akibat perang di negara-negara yang menjadi jajahan Jepang pada PD II. 

Bantuan yang diberikan pada dasarnya berupa hibah dan kerjasama teknis untuk 

pembangunan pasca perang. Sekalipun terlihat seakan-akan Jepang mengalami 

kerugian (karena harus membayar sejumlah biaya perang), namun sesungguhnya inilah 

awal bagi ekspansi ekonominya.  

Bantuan yang diberikan umumnya bersifat mengikat, dimana negara yang 

menerima bantuan Jepang wajib menggunakan semua produk Jepang yang akan 

diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan. Sebagai contohnya dalam membangun 

jembatan, pemerintah negara penerima bantuan Jepang, wajib menggunakan bahan-

bahan konstruksi Jepang, tenaga ahli dari Jepang, serta kontraktor dari Jepang yang 

akan menjalankan pekerjaan tersebut (sekalipun ada kerja sama dengan pengusaha 

lokal, namun proporsinya tidak seimbang). Hal ini tentunya berarti bahwa pengenalan 

sejumlah produk Jepang ke sejumlah negara di Asia (melalui cara di atas), pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan akan produk tersebut di masa yang 

akan datang, seiring dengan berkembangnya pasar yang ada. Banyak pihak 

beranggapan bahwa perdagangan, investasi, serta ODA merupakan sebuah trilogi yang 

tak dapat dipisahkan. Berikut adalah tabel yang memaparkan mengenai jumlah bantuan 

reparasi perang Jepang yang disalurkan ke sejumlah negara-negara yang menjadi 

‘korban kolonialisme Jepang’: 
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Table 1: Negara Penerima Biaya Reparasi-Perang Jepang, Periode Beserta 

Jumlahnya 

(Dalam Juta Dollar AS) 

 

Negara Tahun Persetujuan Jumlah Biaya Periode Pembayaran 

Burma 1954 340 1955-1965 

Thailand 1955 26,7 1962-1970 

Filipina 1956 550 1956-1966 

Indonesia 1958 223 1958-1970 

Laos 1958 2,8 1959-1961 

Kamboja 1959 4,2 1959-1961 

Vietnam Selatan 1959 390 1960-1965 

Korea Selatan 1965 300 1965-1975 

Singapura  1967 8,2 1968-1972 

Malaysia 1967 8,2 1968-1972 

Micronesia 1969 5,9 1973-1976 

Vietnam 1975 8,5 1975-1978 

Mongolia 1977 5 1977-1981 

Sumber :David Arase (1995), Hlm. 29. 

 

Bantuan yang diberikan umumnya bersifat mengikat, dimana negara yang 
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menerima bantuan Jepang wajib menggunakan semua produk Jepang yang akan 

diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan. Sebagai contohnya dalam membangun 

jembatan, pemerintah negara penerima bantuan Jepang, wajib menggunakan bahan-

bahan konstruksi Jepang, tenaga ahli dari Jepang, serta kontraktor dari Jepang yang 

akan menjalankan pekerjaan tersebut (sekalipun ada kerja sama dengan pengusaha 

lokal, namun proporsinya tidak seimbang). Hal ini tentunya berarti bahwa pengenalan 

sejumlah produk Jepang ke sejumlah negara di Asia (melalui cara di atas), pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan akan produk tersebut di masa yang 

akan datang, seiring dengan berkembangnya pasar yang ada(Hasegawa, 1975). Banyak 

pihak beranggapan bahwa perdagangan, investasi, serta ODA merupakan sebuah trilogi 

yang tak dapat dipisahkan (Sudo, 2002). 

 Pasca 1950-an merupakan periode dimana penyaluran ODA Jepang mengalami 

peningkatan (secara kuantitas), khususnya yang dalam bentuk pinjaman, sebagai akibat 

dari adanya surplus perdagangan dalam neraca perdagangannya. Dalam periode ini, 

Jepang mulai mempromosikan pembangunan regional yang dipusatkan pada wilayah 

Asia Tenggara. Salah satunya ialah dengan mendirikan Overseas Economic 

Cooperation Fund (OECF) pada tahun 1960 dengan dana 5 miliar Yen (yang diambil 

dari Southeast Asia Development Cooperation Fund), dengan fungsi selain untuk 

mendukung kinerja bank ekspor-impor Jepang, juga berfungsi sebagai sumber dana 

pinjaman lunak bagi negara-negara berkembang. Untuk pelaksanaannya didirikanlah 

Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) pada tahun 1964, yang nantinya 

diubah menjadi Japan International Cooperation Agency(JICA) pada tahun 1974, 
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sebagai pelaksana bantuan kerja sama teknis di lapangan.  

Pada era selanjutnya, yakni tahun 1970-an, terjadi perubahan orientasi tujuan 

penyaluran ODA Jepang, yakni dari yang semula hanya bertujuan untuk kepentingan 

ekonomi Jepang (seperti ekspor), kini juga diarahkan kepada kepentingan politik dan 

keamanan Jepang dan juga sejumlah Negara Barat lainnya, terutama Amerika Serikat. 

Pada era tersebut Amerika Serikat terlibat dalam Perang Indochina, yang menyebabkan 

Amerika Serikat (dan juga sejumlah negara Barat lainnya) mulai menekan Jepang, agar 

lebih proaktif dalam dinamika geopolitik di Asia Tenggara (terutama dalam upaya 

membendung komunisme), dengan cara meningkatkan pembangunan dan kerja sama 

regional. Amerika Serikat mendukung peran Jepang dengan menyediakan kondisi yang 

baik bagi masuknya peran Jepang tersebut. Jepang sendiri menyambut baik inisiatif 

tersebut dan memulai peranannya dengan mendirikan sejumlah institusi, salah satunya 

ialah Asian Development Bank (ADB) (Sudo, 1992). 

Pada era ini terjadi sejumlah peristiwa yang mempengaruhi arah penyaluran 

ODA Jepang. Pertama, perang Indochina (terutama perang Vietnam), yang disusul 

dengan kekalahan Amerika Serikat, menyebabkan ‘surutnya’ pengaruh Amerika yang 

ada di wilayah Asia Tenggara, dan mulai digantikan oleh Jepang, yang tentunya 

berdampak pada peningkatan penyaluran bantuan ke wilayah tersebut. Kedua, krisis 

minyak dan meningkanya gelombang anti Jepang di sejumlah negara di Asia Tenggara 

(seperti Thailand dan Indonesia) menyebabkan Jepang mulai meninggalkan model 

kebijakan seikei-bunri (pemisahan antara politik dan ekonomi), dan beralih pada 

kebijakan keamanan yang komprehensif (comprehesensive security) untuk melindungi 
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dan mengamankan kepentingan Jepang, yang salah satu contohnya terlihat dalam 

Fukuda Doctrine, dimana Jepang mulai melakukan diplomasi ‘heart-to-heart’dengan 

Asia Tenggara, salah satunya ditujukkan dengan kunjungan rutin setiap PM Jepang 

yang baru terpilih ke Asia Tenggara serta berkembangnya politik omiyage, yakni 

pemberian ‘hadiah’ kepada para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara. Usaha 

lainnya juga terlihat dalam kebijakan double-aid-plan, dimana Jepang berjanji untuk 

meningkatkan ODA-nya tiap tahunnya. Pada tahun 1911 total ODA Jepang sebesar 1,1 

milyar Dollar AS, naik menjadi 3,3 milyar Dollar AS pada akhir 1980. Kemudian, 

Jepang berjanji untuk menggandakan kembali ODA-nya, lebih besar dari jumlah ODA 

yang disalurkannya selama lima tahun sebelumnya (1976-1980), menjadi 21,36 milyar 

Dollar AS, dengan realisasi sebesar 18,07 milyar Dollar AS (sebesar 84,6 persen dari 

total yang dijanjikan) (Sudo, 1992). 

 Pasca kebijakan melipat-gandakan bantuan yang disalurkan, Jepang menjadi 

negara urutan pertama dalam hal jumlah bantuan (ODA) yang disalurkannya, terutama 

yang bersifat bilateral. Kejadian ini menandakan fase awal (1989) dimana Jepang 

menduduki posisi top-donor. Penyaluran ODA Jepang telah meningkat tajam, 

semenjak kebijakan doubling aid diumumkan.  

Dalam perkembangannya Jepang mengalami stagnasi ekonomi (pada periode 

1990-an), sebagai akibat dari pecahnya ekonomi-gelembung Jepang. Hal inilah yang 

nantinya menjadi faktor utama (faktor ekonomi) bagi penurunan jumlah ODA yang 

disalurkan ke Asia Tenggara, selain krisis Finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 
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sampai dengan 1998. Selain itu pula dalam periode ini, pemerintah Jepang didesak 

(baik dari dalam maupun dari luar Jepang sendiri) untuk mereformasi ODA-nya, 

terutama terkait dengan kinerja (tujuan dan filosofi) dan proses pembentukan 

(perumusan) kebijakan ODA itu sendiri, yang dinilai tidak transparan, yakni dengan 

dibuatnya ODA Charter 1992 (lalu disempurnakan dalam ODA Charter 2003). Salah 

satu pemicunya ialah terbongkarnya skandal korupsi Marcos, dimana terbukti 10 

sampai dengan 15 persen dana OECF diberikan kepada Marcos dan kroninya, oleh 

lebih dari 50 kontraktor Jepang. Pada tahun 1997, terjadi krisis finansial yang 

menghantam ekonomi sejumlah negara di Asia, yang dimulai dari pelemahan mata 

uang Bath Thailand, dan kemudian ‘merambat’ negara-negara sekitarnya, bahkan 

sampai ke Korea Selatan. 

Sekalipun Jepang tidak secara langsung terkena efek buruk dari krisis tersebut, 

namun ada dua hal yang mendorong Jepang untuk ikut membantu mengatasi masalah 

ini: Pertama, karena negara-negara yang terkena dampak krisis terparah (seperti 

Indonesia, Thailand, dan juga Korea Selatan) merupakan negara-negara yang 

‘berharga’ di mata Jepang, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi. Serta 

kedua, adanya tekanan internasional yang menilai Jepang seakan-akan ‘lepas-tangan’, 

padahal seperti yang selama ini diketahui bahwa Jepang sering kali dipandang sebagai 

motor penggerak pembangunan di wilayah Asia. Oleh karena itu, Jepang mengeluarkan 

dua kebijakan dalam mengatasi krisis, yakni dengan mendirikan AMF (Asian 

Monetery Fund) dan mengeluarkan kebijakan New Miyazawa Plan yang akan 
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mengalokasikan dana sebesar 30 milyar Dollar AS, untuk membantu negara-negara 

Asia yang terkena dampak krisis (dan jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 80 

milyar Dollar AS) (Sing, 2001). 

B. Bantuan Luar Negeri Jepang di Indonesia 

 Indonesia merupakan salah satu negara terbesar (bahkan pernah menjadi negara 

yang terbesar untuk kurun waktu tertentu) penerima ODA Jepang. Hal ini dikarenakan 

posisi Indonesia itu sendiri yang sangat vital baik bagi kepentingan geoekonomi 

maupun kepentingan geopolitik Jepang. Sejumlah pendapat yang menjelaskan 

mengapa Indonesia dianggap ‘penting’ oleh Jepang, sehingga menjadikan Indonesia 

sebagai fokus bagi penyaluran ODA Jepang. 

 Setelah kewajiban pembayaran ganti rugi perang selesai dibayarkan oleh 

pemerintah Jepang kepada Indonesia, pilihan untuk meningkatkan kerjasama di bidang 

investasi dengan Indonesia dinilai Jepang menjadi opsi yang menguntungkan. Hal ini 

dibuktikan dengan Indonesia menjadi salah satu negara penerima investasi (FDI) 

Jepang terbesar. Salah satunya dapat dilihat dari total investasi Jepang di Indonesia 

antara tahun 1967-1990 dalam sektor non-minyak, yang mencapai 7,9 miliar Dollar 

AS, mengalahkan investasi AS (tanpa sektor minyak) sebesar 2 milyar Dollar AS, dan 

Belanda yang hanya sebesar 1,5 milyar Dollar AS (Koppel B. M., 1993). Bahkan 

hingga saat ini total investasi asing Jepang di Indonesia mencapai US$ 4,498 miliar. 

Salah satunya investasi asing (FDI) di bidang otomotif masih menguasai pasar 

Indonesia (Tempo, 2017). 

 Penguasaan investasi Jepang di bidang otomotif ditunjukan banyaknya 
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masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan yang berasal dari perusahaan – 

perusahaan Jepang jika dibandingkan dengan kendaraan – kendaraan dari Eropa 

ataupun Amerika. Para investor – investor otomotif Jepang mampu melihat pasar 

melalui kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia yang lebih menginginkan 

kendaraan yang memudahkan penggunanya dibandingkan ‘fashion’ penggunanya 

seperti kendaraan – kendaraan otomotif dari Eropa dan Amerika. Tidak hanya di bidang 

otomotif saja ada banyak bidang investasi yang berasal dari Jepang, sedikitnya terdapat 

kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan 

tersebut mempekerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang 

sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia(KEDUBES Jepang, 

2016). Hal ini membuktikan hubungan yang sangat baik antara investor Jepang dengan 

masyarakat Indonesia dan membuat hubungan Jepang dengan Indonesia saling 

membutuhkan baik dalam investasi atau kerjasama atau bantuan luar negeri. 

 Selain itu, Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi 

ekspor maupun impornya dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an, Indonesia 

memiliki ketergantungan-impor dari Jepang, dan ketergantungan-ekspor kepada 

Amerika Serikat. Namun semenjak itu, baik impor dan ekspor Indonesia tergantung 

pada Jepang(William R Nester, 1992).Pertumbuhan masyarakat di Indonesia sangat 

signifikan, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia dan juga kawasan Asia. Bagi Jepang menjadi partner dagang 

Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta jumlah penduduk merupakan suatu 

keuntungan. 
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 Indonesia merupakan penyedia (supplier) LNG (liquefied natural gas) terbesar 

bagi Jepang. Selain itu pula, Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor 

minyak Jepang (dengan jumlah yang cukup signifikan). 

Table 2 : Negara Produsen dan Konsumen Gas Alam Terbesar pada Tahun 2015 

(dalam milyar m3) 

Produsen      Konsumen 

 1. Amerika Serikat 767.3  1. Amerika Serikat 778 

 2. Russia 573.3  2. Rusia 391.5 

 3. Iran 192.5  3. China 193.3 

 4. Qatar 181.4  4. Iran 191.2 

 5. Kanada 163.5  5. Jepang 113.4 

 6. China 138.0  6. Saudi Arabia 106.6 

 7. Norwegia 117.2  7. Kanada 102.5 

 8. Saudi Arabia 106.4  8. Meksiko 83.2 

 9. Algeria 83.0  9. Jerman 74.6 

10. Indonesia 75.0  10. Indonesia 39.7 

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2016 

 

 Diketahui Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan produsen gas 

terbesar di dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara (Indonesia-Investments, 

2016). Hal ini merupakan daya tarik bagi Jepang yang minim akan sumber daya alam 
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berupa gas untuk menopang kebutuhan industry di negaranya. Pada data di atas Jepang 

merupakan salah satu konsumen gas terbesar di dunia, sadar akan kondisi negaranya 

yang tidak menjadi produsen sumber daya alam tersebut Jepang pun melakukan 

kerjasama dengan negara yang menjadi produsen gas termasuk Indonesia didalamnya. 

 Indonesia dengan kekayaan yang melimpah akan sumber daya alamnya, upah 

tenaga buruhnya yang relatif murah (walaupun sekarang ini disaingi oleh Vietnam), 

serta ditambah dengan jumlah penduduknya yang padat sebagai sebuah potensi pasar, 

membuat Indonesia ‘menarik’ di mata Jepang. Bagi sebuah negara maju dan 

perusahaan asingnya, negara dengan jumlah penduduk besar dan upah yang murah 

merupakan pilihan yang menguntungkan untuk melakukan investasi. Dengan 

mendirikan perusahaan asingnya di Indonesia, para investor dari perusahaan Jepang 

dapat menekan biaya ekspor dan menguasai pasar yang mana memudahkan konsumen 

untuk mendapatkan produknya. Terbukti hingga saat ini Indonesia masih menjadi pasar 

besar bagi produk – produk perusahaan tekonologi Jepang baik itu dibidang otomotif 

ataupun elektronik. 

 Selain itu adapula kepentingan geopolitik atas wilayah Indonesia yang menjadi 

salah satu alasan Jepang bekerjasama dengan Indonesia, (khusunya pasca krisis 

minyak), yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Lombok, baik 

sebagai jalur perdangangan internasional Jepang maupun jalur pengiriman minyak 

Jepang dari Timur-Tengah (Trinidad, 2007). Posisi Indonesia yang sangat strategis 

membuat Jepang menginginkan hubungannya selalu terjaga untuk mengamankan jalur 

perdagangan Jepang yang melalui Indonesia. Menjadi negara dengan letak strategis 
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merupakan alat diplomasi yang baik bagi suatau negara, seperti Singapura yang mampu 

memanfaatkan letak negaranya yang strategis. Begitu juga yang dilakukan dengan 

Indonesia dengan Jepang. 

 Posisi Indonesia yang dipandang Jepang sebagai ujung tombak ASEAN, yang 

memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kekayaan alamnya maupun 

potensi pasarnya, sehingga Indonesia dianggap memiliki peranan yang penting di 

kawasan ASEAN. Meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia secara khusus, 

berarti pula turut serta membangun regional ASEAN secara umumnya, dan hal tersebut 

dipercaya menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan tersebut. Selain 

itu pula, Indonesia dianggap sebagai ‘pintu-gerbang’ ASEAN, dimana membina 

hubungan baik dengan Indonesia, berarti pula akan membina hubungan baik dengan 

kawasan tersebut. Ini semua tentunya merupakan faktor penting bagi kelangsungan 

kepentingan ekonomi Jepang di kawasan tersebut. 

 Dari awal masuknya ke Indonesia, ODA Jepang bisa dikatakan mengalami 

peningkatan, khususnya ODA yang bertipe bantuan. Namun demikian, secara garis 

besar tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal proporsi ODA yang diberikan, 

dimana mayoritasnya masih dalam bantuan yang bertipe pinjaman. Bukan hanya itu 

pula, perbandingan antara proporsi bantuan tipe pinjaman dengan tipe lainnya pun 

cenderung terlalu besar. Tabel berikut memaparkan mengenai perkembangan ODA 

Jepang Indonesia, sejak tahun 1969 sampai dengan 2006: 
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Table 3: Perkembangan ODA Jepang Di Indonesia, Menurut Tipe-nya 

(Dalam US$ juta) 

Tahun Pinjaman Yen Bantuan 

Hibah 

Kerjasama 

Teknik 

Total 

1969 56,90 7,34 1,60 65,84 

1970 101,79 24,16 2,89 128,84 

1971 110,26 12,09 2,77 125,12 

1972 109,63 7,04 4,48 121,15 

1973 141,78 3,62 7,08 152,48 

1974 216,38 8,78 7,44 232,60 

1975 198,88 0,43 10,32 209,63 

1976 205,56 0,83 12,02 218,41 

1977 153,08 8,15 16,05 177,28 

1978 237,47 14,33 25,00 276,80 

1979 242,30 19,94 23,65 285,89 

1980 366,87 26,51 32,71 426,09 

1981 329,43 15,05 37,34 381,82 

1982 332,65 19,47 37,18 389,30 

1983 293,14 20,04 39,99 353,17 

1984 212,65 30,03 43,66 286,34 

1985 206,41 31,06 45,28 282,75 

1986 227,54 46,75 63,07 337,36 

1987 804,55 68,71 67,88 941,14 

1988 1.121,50 49,40 93,79 1.264,69 

1989 1.260,57 44,66 101,82 1.407,05 

1990 964,81 58,39 108,68 1.131,88 

1991 1.169,73 79,73 133,07 1.382,53 

1992 1.469,06 85,73 141,72 1.696,51 

1993 1.303,45 67,61 157,93 1.528,99 

1994 1.084,37 72,28 177,69 1.334,34 

1995 1.155,14 66,47 203,67 1.425,28 

1996 1.234,15 64,41 163,31 1.461,87 

1997 739,61 66,57 148,39 954,57 

1998 1.034,51 114,60 123,99 1.273,10 

1999 1.994,04 100,54 130,80 2.225,38 

2000 945,66 52,07 144,60 1.142,33 

2001 702,83 45,16 117,27 865,26 

2002 441,59 63,54 126,46 631,59 

2003 946,77 82,36 120,66 1.149,79 

2004 452,52 25,47 105,96 583,95 

2005 1.072,18 172,21 98,40 1.342,79 

2006 882,83 60,67 91,11 1.034,61 

Total 24.690,06 1.939,16 2.907,49 29.597,35 

Sumber: OECD/DAC, Japan's Official Development Assistance (ODA) White Paper 2007 

(Departemen Luar Negeri Jepang), IMF, Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS)  
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Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa total ODA Jepang setiap tahunnya rata-

rata mengalami peningkatan secara kuantitas (lihat dari totalnya). Tahun 1969 

merupakan awal bagi REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan ODA 

Jepang menjadi faktor penting bagi terlaksananya rencana tersebut, terutama dalam 

mengatasi defisit anggaran yang ada (Soederberg, 1996). Dari tahun 1969 sampai 

dengan 1973 ODA Jepang berupa pinjaman mengalami peningkatan (proporsi 

pinjaman dalam total ODA yang ada juga mengalami peningkatan, yakni di atas 85 

persen), bahkan pada tahun 1973 menembus angka 141,78 US$ juta. Pada era ini, 

Jepang berkeinginan untuk meningkatkan peranannya sebagai negara donor (salah 

satunya bisa dilihat pada peningkatan peran Jepang dalam IGGI). Untuk ODA berupa 

kerja sama teknis, nilainya cenderung bertambah. Sedangkan untuk ODA hibah 

cenderung tidak mengalami peningkatan, atau bahkan mengalami penurunan. 

Periode 1980-1990 ditandai dengan adanya dua peristiwa besar yang 

mempengaruhi penyaluran ODA Jepang ke Indonesia, yakni: Pertama, ialah surplus 

neraca perdangan Jepang yang semakin besar, yang tentunya menyebabkan 

meningkatnya jumlah ODA Jepang ke Indonesia (khususnya pada tahun 1988 dari 88 

milyar Dollar AS menjadi 197,63 milyar Yen). Sejak era kebijakan keamanan- 

komprehensif, Indonesia mendapat perhatian lebih ketimbang negara-negara lainnya, 

terutama yang berada di wilayah regional yang sama. Hal ini bisa dilihat dari jumlah 

penyaluran ODA dan investasi Jepang (Foreign Direct Investment) ke Indonesia. 

Dalam periode ini juga, Jepang mengeluarkan kebijakan double-aid, yang bertujuan 
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untuk meningkatkan jumlah ODA setiap tahunnya. Ini tentunya yang menjadi faktor 

utama Jepang dapat menduduki posisi Top-Donor (dibandingkan dengan negara-

negara pendonor lainnya dalam OECD), baik di tataran global, dan terutama bagi 

Indonesia sendiri. Kedua, ialah terjadinya apresiasi nilai Yen terhadap Dollar AS, 

dalam kesepakatan Plaza Accord. 

 Dalam hal kaitannya dengan penyaluran ODA, apresiasi ini juga menjadi 

pendorong bagi peningkatan jumlah ODA ke sejumlah negara, terutama, negara- 

negara yang Jepang berkepentingan di dalamnya, salah satunya Indonesia. Apresiasi 

Yen menyebabkan industri Jepang untuk tidak kompetitif lagi, jika masih berproduksi 

di negara asalnya, sehingga banyak dari perusahaan- perusahaan di Jepang 

memindahkan fasilitas produksinya ke negara-negara yang cenderung memiliki nilai 

keuntungan-komparatif (comparative-advantage), sebagai contohnya Indonesia, 

dalam bentuk FDI. ODA digunakan dalam ‘memperlancar’ penyaluran FDI tersebut di 

Indonesia. 

Dua peristiwa di atas tersebut memberikan efek positif bagi ODA Jepang, 

namun hal tersebut tidak bagi Indonesia, karena justru dua peristiwa tersebut yang 

menjadi pemicu bagi krisis ekonomi Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Anjloknya 

harga minyak dunia pada tahun 1986, menjadi dibawah 10 Dollar AS per barel, 

menyebabkan penurunan penerimaan pemerintah dan bahkan menggandakan defisit 

anggaran pemerintah, lebih dari 2 kali lipat, yakni sebesar - 4,1 milyar Dollar AS pada 

tahun fiskal 1986-1987 (Koppel B. M., 1993). Pada waktu yang bersamaan, Indonesia 

juga terkena dampak dari endaka (apresiasi Yen), dimana utang- utangnya mayoritas 
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berbentuk Yen. Pada satu sisi Indonesia harus membayar utang-utangnya yang 

mayoritas berbentuk Yen, yang hampir menyetarai nilai Dollar AS. Pada sisi lainnya 

Indonesia masih sangat bergantung pada penerimaan minyak, yang menjadi basis 

penerimaan Dollar terbesar Indonesia. 

Periode tahun 1991-1998, dimulai dengan adanya stagnasi ekonomi Jepang, 

sebagai akibat dari pecahnya ekonomi-gelembung Jepang. Apresiasi Yen Jepang 

dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab ekonomi-gelembung Jepang (Sing, 

2001). Pecahnya ekonomi-gelembung Jepang berdampak pada semakin besarnya 

beban anggaran pemerintah (terutama dalam menyelesaikan kredit- macet di Jepang). 

Pada periode ini ODA Jepang mulai mengalami penurunan secara jumlah (untuk ODA-

nya di Indonesia cenderung masih tetap bertambah), sekalipun Jepang masih menjadi 

top-donor. Hal lainnya yang terjadi di era ini, terkait dengan ODA Jepang ialah, 

munculnya desakan, baik dari dalam maupun luar Jepang. Desakan dari luar Jepang, 

kebanyakan muncul dari negara-negara pendonor lainnya, yang menuntut penyesuaian 

antara posisi Jepang sebagai top- donor dengan peranannya dalam kehidupan 

internasional. Mereka berpendapat bahwa Jepang belum berkontribusi secara penuh 

terhadap, salah satunya pengentasan kemiskinan, penegakkan HAM, dan 

demokratisasi. Salah satunya ialah kritik komunitas internasional atas reaksi Jepang 

kepada Cina, dalam tragedi Tiananmen, yang dinilainya terlalu lunak. Sedangkan dari 

dalam negeri sendiri kritiknya ditujukan, selain mengenai filosofi dasar ODA, juga 

pada transparansi pembentukan kebijakan itu sendiri, contoh kasusnya ialah skandal 
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korupsi Marcos, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Berakhirnya Perang Dingin, seakan-akan membawa ‘angin-segar’ bagi 

penyaluran ODA Jepang. Pada April tahun 1991, PM Kaifu mengumumkaan (dalam 

pidatonya dihadapan Diet) adanya standar baru dalam pengimplementasian ODA, 

yakni penegakan HAM dan penyebaran nilai demokrasi (Sudo, 2002). Inisiatif ini 

mulai terlihat manakala Jepang membuat Piagam ODA 1992, yang mengandung lima 

unsur pokok dalam setiap penyaluran ODA-nya, yakni: kemanusiaan (humanitarism), 

hubungan yang setara dan saling ketergantungan (interdependence), perlindungan 

lingkungan (environmental protection), perdamaian (peace), kemandirian diri (self-

help aided) melalui pengembangan pelatihan infrastruktur, fasilitas dasar(Arase, 

1995). Dalam kaitannya dengan Indonesia, Jepang pada dasarnya tidak mengaitkannya 

dengan nilai-nilai penegakan HAM dan penyebaran nilai demokrasi (dengan alasan 

tidak mau mencampuri urusan domestik Indonesia. 
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