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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hubungan antara Indonesia dengan Jepang telah dimulai sejak kehadiran 

Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Pada saat itu, Jepang digadang-gadang oleh 

rakyat Indonesia sebagai saudara tua yang  hendak melepaskan Indonesia dari 350 

tahun kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda (Tjhin, 2012). Namun, 

keberadaan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun ternyata membawa 

penderitaan yang tidak kalah berat bagi rakyat Indonesia. Mulai dari 

diberlakukannya romusha sampai terjadinya berbagai kasus pelecehan seksual 

yang menimpa wanita-wanita di Indonesia. 

 Hingga akhirnya pada tahun 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaannya 

setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Hubungan diplomatik antara 

Indonesia dengan Jepang kemudian mulai dibangun pada tahun 1958, hal ini 

dibuktikan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang telah disebabkan oleh 

Jepang selama Perang Dunia II. Adanya pembayaran ganti rugi merupakan 

kewajiban bagi Jepang yang tertera dalam Perjanjian San Francisco yang 

disepakati pada tahun 1951. Instrumen yang digunakan oleh Jepang untuk 

menyalurkan ganti rugi adalah Official Development Assistance (ODA).  

 Menurut Fukushima Akiko, ODA dapat diartikan sebagai bantuan 

pinjaman luar negeri Jepang kepada negara-negara berkembang, baik melalui 

bentuk bilateral maupun bentuk multilateral (Akiko, 2000). Dalam 

perkembangannya ODA Jepang beralih fungsi yang awalnya sebagai ganti rugi 
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menjadi sarana bagi Jepang untuk meluaskan pengaruhnya di bidang ekonomi. 

Indonesia merupakan salah satu negara penerima ODA bilateral yang cukup besar. 

Setidaknya penulis menemukan terdapat dua tipe ODA yaitu bantuan finansial 

(terdiri dari pinjaman yen dan hibah) dan kerjasama teknik. Secara umum, hibah 

merupakan bantuan dana yang diberikan tanpa disertai dengan kewajiban 

membayar. Bantuan dana hibah merupakan komponen yang harus ada dalam 

ODA bilateral Jepang. Sedangkan pinjaman yen ditujukan sebagai project loan 

yang kerap dimanfaatkan sebagai pendanaan untuk pembangunan infrastruktur 

fisik seperti rel kereta api, bandara, jalur transmisi listrik, dan pembangkit listrik 

di negara penerima (Togo, 2005). Dan yang terakhir yaitu kerjasama teknik, 

merupakan kerjasama yang bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia 

(SDM) di negara penerima. Sehingga bantuan-bantuan ini seringkali dinyatakan 

menunjang sebuah proses pembangunan infrastrutur di suatu negara.

 Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan hal yang esensial bagi 

Indonesia, bahkan dalam tulisan ini pembangunan infrastruktur dapat 

dikategorikan ke dalam kepentingan nasional Indonesia. Pembangunan 

infrastruktur menjadi prioritas bagi Indonesia didasari atas pencapaian laju 

pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup baik pada tahun 2009. Hal ini membuat 

pengembangan infrastruktur sebagai dasar kegiatan ekonomi dinilai sebagai salah 

satu cara untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 

2010). Keinginan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia 

kemudian tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

periode 2010 – 2014.  Target yang ingin dicapai dalam RPJM ini meliputi 



3 
 

percepatan pembangunan infrastruktur fisik, perbaikan infrastruktur lunak 

(birokrasi dan tata kelola) dan penguatan infrastruktur sosial  (BAPPENAS, 

2010).  

 Tetapi untuk merealisasikan RPJM di atas, Indonesia memiliki beberapa 

hambatan. Salah satu hambatan datang dari minimnya anggaran untuk belanja 

infrastruktur. Pernyataan ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan 

Indonesian NGOs For International Development (INFID) yang berjudul 

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan Peran G-20 yang menyatakan bahwa:  

 

 

 

 

 

 Adanya permasalahan minimnya anggaran belanja untuk merealisasikan 

percepatan pembangunan infrastruktur memberikan ruang bagi ODA Jepang 

untuk masuk. Jepang, sebagai negara yang berkomitmen dalam membantu 

pembangunan di negara-negara berkembang menyediakan bantuan finansial untuk 

mendanai proyek-proyek infrastruktur dasar maupun skala besar di Indonesia. 

Bagi Jepang bantuan finansial ini adalah implementasi dari komitmen Jepang 

sebagai negara yang memiliki surplus ekonomi yang besar untuk membantu 

negara-negara di dunia ketiga dalam pembangunan. Selain itu, ODA Jepang 

sendiri memiliki fokus dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang industri 

karena Jepang meyakini bahwa tersedianya insfrastruktur yang memadai akan 

“Secara nominal angka anggaran untuk pembangunan 

infrastruktur  menunjukkan peningkatan. Diperkirakan 

hingga tahun 2014 Indonesia membutuhkan dana sebesar 

1.429 triliun rupiah agar pertumbuhan ekonomi mencapai 

angka 5% hingga 7%.. Namun dari angka ini, pemerintah 

hanya sanggup memberikan 451 triliun rupiah atau sekitar 

31%.” (Keliat, Virgianita, & Astriana, 2013) 
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memotong pengeluaran dalam perdagangan dan menarik investasi domestik dan 

luar negeri. Hal ini berdasarkan pengalaman Jepang sendiri ketika menjadi negara 

penerima ODA. Sehingga pendekatan pembangunan dari ODA Jepang sering 

disebut sebagai ingredients approach (Sahoo, 2006). ODA Jepang pada 

kenyataannya telah membantu beberapa negara untuk merealisasikan percepatan 

pembangunan infrastruktur yang diinginkan misalnya di India, dimana kehadiran 

ODA mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga saat ini India memiliki 

infrastruktur yang baik. 

 Kehadiran ODA di Indonesia pada tahun 2009-2014 kemudian 

menimbulkan pengaruh tersendiri bagi upaya percepatan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan oleh Jan P. Pronk dalam 

tulisannya yang berjudul Aid as a Catalyst, ia menyatakan bahwa keberadaan 

bantuan luar negeri (ODA) di suatu negara dapat menimbulkan dua pengaruh 

terhadap pembangunan infrastruktur yaitu mempercepat (catalyst) dan 

menghambat (impediment) (P.Pronk, 2004, pp. 10-11). Jan P. Pronk kemudian 

menyatakan lebih lanjut bahwa bantuan dapat menimbulkan pengaruh secara 

maksimal apabila dialokasikan pada sektor yang mampu memobilisasi sumber 

daya di suatu negara. Bantuan luar negeri sebagai katalis juga dapat dipahami 

bahwa bantuan luar negeri dapat menjadi pelengkap sumber daya dalam negeri 

(modal) dan memungkinkan negara penerima untuk meningkatkan kerjasama 

serta menjangkau pengetahuan dan praktik-praktik yang baik dari negara donor 

guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun kondisi 

infrastruktur yang ada (BAPPENAS, 2016). Sedangkan bantuan sebagai 
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penghambat pembangunan dapat diartikan dengan kehadiran bantuan 

memperlambat jalannya pembangunan infrastruktur di negara penerima karena 

dalam penyelenggaraannya terdapat penyimpangan baik yang dilakukan oleh 

negara donor maupun penerima. Misalnya dalam skandal Project Management 

Unit 18 (PMU 18) di Vietnam pada tahun 2006. Departemen yang seharusnya 

mengawasi proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi ini memanfaatkan 

bantuan luar negeri dari Jepang dan Bank Dunia untuk kepentingan pribadi 

pejabatnya (Anh, 2015). Sehingga pembangunan infrastruktur yang tengah 

berjalan pada saat itu (tol dan rel kereta api) dijalankan dengan sangat buruk dan 

berdampak pada lamanya infrastruktur selesai dikerjakan. Karena pada rencana 

awal, proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan pada tahun 2004 

diharapkan selesai pada tahun 2007. Namun, skandal korupsi pejabat PMU 18 

mengakibatkan proyek baru dapat diselesaikan pada tahun 2011. Selain itu, 

bantuan dari Asian Development Bank juga dinilai menghambat proses 

pembangunan proyek pendukung transportasi (jalan dan rel kereta api) di bagian 

selatan Sri Lanka pada tahun 1999. Penyelesaian proyek yang diharapkan hanya 

memakan waktu 5 tahun pada kenyataannya membutuhkan waktu 9 tahun (Asian 

Development Bank, 2015). Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara 

ADB dengan pihak pemerintah mengenai biaya, lokasi dan dampak terhadap 

lingkungan akibat pembangunan proyek ini. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan luar negeri 

tidak selalu menjadi katalis terhadap pembangunan infrastruktur di negara 

penerima. Dalam skripsi ini, penulis mengkategorikan ODA Jepang sebagai 
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katalis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2009-2014. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kondisi infrastruktur di Indonesia 

terutama pada sektor transportasi dan energi dalam kurun waktu tersebut. Dalam 

sektor transportasi, Indonesia berhasil melanjutkan program konversi jalur rel 

kereta api tunggal menjadi ganda melalui Railway Double Tracking on Java South 

Line III. Proyek konversi jalur ganda rel kereta api sebelumnya dilakukan di jalur 

Kutoarjo-Yogyakarta yang selesai pada tahun 2007.  

Kemudian Indonesia merencanakan konversi rel ganda di jalur Kroya-

Kutoarjo pada tahun 2007, namun proyek ini tidak dapat segera direalisasikan 

karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh Indonesia. Sehingga, Jepang 

menawarkan ODA untuk mendukung konversi rel kereta api jalur Kroya-Kutoarjo 

pada tahun 2010. Kemudian, pada sektor energi, ODA Jepang telah mendorong 

peningkatan rasio elektifikasi di Indonesia yang semula hanya 65% pada tahun 

2009 menjadi 84% pada tahun 2014. Selain pencapaian dalam hal infrastruktur 

listrik, melalui ODA infrastruktur pembangkit listrik tenaga panas bumi juga 

meningkat. Beberapa proyek yang dapat penulis kaji untuk memperkuat argumen 

di atas meliputi proyek Capacity Building for Enhancement of the Geothermal 

Exploration Technologies merupakan bagian ODA Jepang dalam bentuk 

kerjasama teknik. Fokus dari proyek ini adalah untuk mendorong pengembangan 

energi panas bumi sehingga Indonesia dapat memutus ketergantungan pada bahan 

bakar fosil sebagai sumber energi. Kemudian Dan yang terakhir adalah proyek 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut 

Mengapa ODA dapat menjadi Katalis dalam Pembangunan Infrastruktur di 

Indonesia pada tahun 2009-2014? 

C. Kerangka Pemikiran Dasar 

 Untuk dapat mendeskripsikan pengaruh ODA Jepang terhadap 

pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2009-2014, penulis mencoba 

untuk menerapkan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini 

dilakukan agar penelitian dapat terkonsep dengan baik. Adapun teori maupun 

konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep bantuan luar negeri dan 

teori good governance. 

1. Konsep Bantuan Luar Negeri 

 Holsti mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pemindahan dana, 

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

merupakan suatu sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar 

negeri selama berabad-abad lamanya (Holsti, 1987). Lebih lanjut, Holsti membagi 

empat macam tipe utama bantuan luar negeri, yaitu (Perwita & Yani, 2005): 

1) Bantuan militer 

2) Bantuan teknik 

3) Grants (hibah dan program impor komoditi) 

4) Pinjaman pembangunan 
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Dalam hal ini, Official Development Assistance (ODA) merupakan instrumen 

yang digunakan oleh Jepang untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-

negara bekas jajahannya, salah satunya Indonesia. Untuk lebih jelasnya ODA 

Jepang terdiri atas 3 bentuk yaitu :  

1. Pinjaman Yen 

Pinjaman Yen merupakan pinjaman dana dengan persyaratan ringan yaitu 

berjangka waktu panjang dan berbunga rendah. Sehingga ODA dalam bentuk ini 

digemari oleh sebagian besar negara berkembang untuk mendanai proyek 

pembangunan.  

2. Bantuan Dana Hibah 

Bantuan dana hibah merupakan bantuan dana yang tidak disertai dengan 

kewajiban untuk membayar kembali. 

3. Kerjasama Teknik 

Kerjasama teknik adalah kerjasama yang diberikan untuk membantu 

pengembangan SDM di negara berkembang. Upaya pembangunan manusia 

memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan di suatu negara.  

 Ketiga bentuk ODA Jepang ini memiliki kaitan yang erat dengan 

pembangunan infrastruktur terutama di negara-negara berkembang salah satunya 

Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan oleh Jan P. Pronk bahwa bantuan luar 

negeri dapat menjadi katalis maupun penghambat. Namun, pada dasarnya, adanya 

peningkatan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial dinilai dapat 

meningkatkan produktivitas di dalam bidang ekonomi sehingga negara dapat 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (Chakravati, 2005).  
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2. Teori Good Governance (Tata Kelola yang Baik)  

Menurut Bank Dunia istilah Good Governance dapat dipahami sebagai : 

 “Cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya  

  sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat”.  

Sedangkan UNDP (United Nations Development Programme) memahami Good 

Governance sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan 

penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua 

tingkatan (UNDP, 1997). Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Good Governance sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada 

untuk mencapai kepentingan nasional dari negara tersebut. Keberadaan Good 

Governance sangat dibutuhkan terutama dalam pengelolaan bantuan luar negeri 

yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini hubungan antara 

bantuan luar negeri dengan Good Governance adalah bahwa adanya pengelolaan 

bantuan luar negeri yang baik dapat membuat bantuan tersebut menimbulkan 

pengaruh katalis terhadap pembangunan infrastruktur di negara penerima bantuan. 

 Steven Radelet pernah memaparkan dalam A Primer on Foreign Aid 

bahwa ia mendukung keberadaan bantuan luar negeri di suatu negara, Ia meyakini 

bahwa pengaruh katalis pada bantuan dapat muncul apabila bantuan tersebut 

diberikan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu (Radelet, 2006):  

a) Adanya peningkatan partisipasi negara penerima dalam merancang 

program dan menetukan prioritas pembangunan 

b) Adanya peningkatan koordinasi dengan negara donor 
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c) Penetapan tujuan yang jelas dari bantuan tersebut  

d) Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang 

telah di danai. 

 Pendapat yang dikemukakan oleh Steven Radelet memberikan pandangan 

bahwa pengaruh katalis dapat ditimbulkan oleh penerapan prinsip-prinsip utama 

yang ada pada teori Good Governance. Menurut United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and the Pasific (UNESCAP), good governance terdiri 

dari prinsip yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kesamaan dan keadilan, 

efektivitas dan efisiensi, tegaknya hukum, partisipatif, dan visi strategis 

(UNESCAP, 2009). Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang ada pada Good 

Governance : 

a. Partisipasi : Partisipasi berkaitan dengan kepastian untuk berpartisipasi secara 

konstruktif dalam pengelolaan bantuan. 

b. Tegaknya hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa 

pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi 

manusia. 

c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai 

agar dapat dimengerti dan dipantau. 

d. Peduli: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan. 
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e. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki 

atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 

f. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan 

sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 

g.  Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun pada 

lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

h. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 

dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, 

serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan 

tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas 

kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 

 Penerapan prinsip Good Governance seperti yang telah dipaparkan pada 

poin-poin di atas dalam pengelolaan ODA diyakini dapat memunculkan pengaruh 

katalis ODA dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Japan International 

Cooperation Agency (JICA) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk 

penyelenggaraan ODA. Kewenangan ini mulai diemban oleh JICA sejak tahun 

2008, karena pada awalnya JICA hanya bertanggung jawab menyalurkan 

kerjasama teknik dan bantuan hibah saja. Tercatat cabang JICA di Indonesia 

berdiri pada tahun 1969, dan menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan 70 

cabang lainnya. Kehadiran kantor cabang tentunya akan mempermudah 

koordinasi dengan pemerintah Jepang terkait dengan ODA. 
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D. Hipotesa 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan 

sementara bahwa ODA Jepang dapat menjadi katalis dalam pembangunan 

infrastruktur di Indonesia pada tahun 2009-2014 karena adanya dua faktor yaitu 

penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola bantuan dan adanya 

pengawasan dan evaluasi JICA. 

E. Jangkauan Penelitian 

 Untuk membatasi jangkauan penelitian agar tetap fokus dalam konteks, 

maka penulis hanya akan menganalisa pengaruh Official Development Assistance 

(ODA) Jepang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2009-

2014. Sumber-sumber dan data yang digunakan dibatasi hanya pada kurun waktu 

tersebut. Sehingga dengan pembatasan waktu jangkauan penelitian ini diharapkan 

agar penelitian fokus pada topik yang diteliti dan penulis dapat menguraikan 

pembuktian yang telah dijabarkan dalam hipotesa. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Dalam memudahkan analisis dan deskripsi pada penelitian 

ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka atau library 

research dengan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal, kamus yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi, penulis juga menggunakan media internet untuk mencari sumber-



13 
 

sumber berupa data online yang mendukung penelitian seperti artikel online, 

berita online, e-journal, e-book, annual report, makalah dan sumber-sumber 

lainnya. 

G. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih 

mendalam terkait dengan faktor yang membuat ODA Jepang dapat menjadi 

katalis pada pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2009-2014. Penulis 

ingin memberikan informasi bahwa ODA dapat menjadi katalis dengan keadaan 

tertentu. Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat membuka jalan bagi 

mahasiswa lain untuk melanjutkan penelitian ke topik yang belum dikaji dalam 

skripsi ini.  

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I   berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka  

  pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian,tujuan 

   penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  pemaparan tentang ODA secara umum dan perkembangannya  

  di Indonesia yang dibagi ke dalam tiga masa distribusi meliputi  

  distribusi ODA masa awal, distribusi ODA masa krisis Asia dan  

  distribusi ODA pasca krisis. 

BAB III  berisi tentang dinamika pembangunan infrastruktur di Indonesia  

  dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian, bab ini juga  

  memaparkan bagaimana keterlibatan ODA dalam pembangunan  
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  infrastruktur di Indonesia terutama di sektor infrastruktur   

  transportasi dan energi. 

BAB IV  berisi tentang pembuktian hipotesa yakni penjelaskan dan analisis  

  mengenai penyebab ODA dapat menjadi katalis dalam   

  pembangunan infrastrutur di Indonesia tahun 2009-2014. 

BAB V  berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari  

  permasalahan secara keseluruhan berdasarkan pembahasan-  

  pembahasan pada bab sebelumnya. 

  


