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BAB IV 

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ODA DAPAT MENJADI 

KATALIS DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA 

 ODA merupakan hal yang esensial dalam pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Kehadiran ODA Jepang di Indonesia membawa pengaruh yang positif 

yaitu sebagai katalis dalam pembangunan khususnya pada sektor transportasi dan 

energi. Pada bab ini penulis akan memaparkan faktor-faktor yang mendorong 

ODA Jepang dapat dinyatakan sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur 

di Indonesia. Terdapat dua faktor yang mendasari ODA Jepang dapat menjadi 

katalis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu karena adanya 

penerapan prinsip Good Governance yang diusung dalam pengelolaan bantuan 

dan adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh JICA selaku lembaga 

yang bertanggung jawab dalam pemberian ODA.  

A. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Bantuan 

 ODA Jepang merupakan salah satu bentuk bantuan luar negeri masih 

mengalir di Indonesia sampai saat ini. Keberadaan ODA secara khusus sangat 

penting bagi Indonesia yang memiliki keterbatasan modal untuk mendukung 

jalannya pembangunan infrastruktur di negaranya. Karena modal merupakan salah 

satu syarat yang harus dimiliki apabila suatu negara hendak melakukan 

pembangunan infrastruktur.  

 Penulis menganggap bahwa ODA Jepang sebagai bantuan luar negeri 

merupakan katalis terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama 

pada sektor transportasi dan energi seperti yang telah dipaparkan pada bab 
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sebelumnya. Kondisi infrastruktur energi dan transportasi di Indonesia pada tahun 

2014 dinyatakan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur yang 

ada pada tahun 2009. Hal ini dibuktikan dengan semakin luasnya rasio 

elektifrikasi di Indonesia dan semakin gencarnya pergeseran penggunaan batu 

bara ke penggunaan energi panas bumi di beberapa pembangkit listrik. Selain itu, 

Jepang juga membantu banyak rehabilitasi dan pembangunan rel kereta api serta 

flyover selama periode tahun 2009-2014. 

 ODA sebagai bantuan luar negeri mampu menjadi pembuka peluang 

kerjasama antara Jepang dengan Indonesia sehingga Indonesia mampu 

meningkatkan kondisi infrastruktur yang ada. Dalam White Paper ODA tahun 

2010 disebutkan bahwa visi JICA adalah mendukung pembangunan berkelanjutan 

yang mendorong pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil di negara 

berkembang melalui Improving Governance. Program ini menganggap bahwa 

untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dibutuhkan sinergi antara negara 

donor dengan negara penerima. Sinergi tersebut dapat dilaksanakan dengan 

mengadopsi prinsip-prinsip yang ada pada Good Governance. Penerapan prinsip 

Good Governance dapat menjadi jaminan bahwa bantuan tidak salah sasaran dan 

dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Prinsip Good 

Governance yang akan penulis kaji meliputi rule of law, partisipasi, efektivitas 

dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan visi yang strategis serta kepedulian 

terhadap lingkungan.  

 Rule of law merupakan prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus adil 

dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Prinsip ini di realisasikan dengan 
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berlakunya sistem sanksi bagi pelaku tindak korupsi dan penyuapan. Sanksi yang 

diberikan berlaku untuk oknum yang melanggar kebijakan anti korupsi JICA baik 

yang berasal dari Jepang maupun Indonesia. Sanksi mungkin saja dapat 

bertambah karena Jepang dan Indonesia selain mematuhi kebijakan anti korupsi 

JICA, kedua negara juga memiliki hukum di negara masing-masing untuk 

menindak oknum pelanggar. Pemberlakuan sanksi merupakan bentuk pertanggung 

jawaban atas penyelenggaraan tata kelola bantuan.  

 Dalam ODA Jepang, prinsip akuntabilitas dan tranparansi juga sangat 

diutamakan terutama sejak tahun 2010. Transparansi sendiri dapat dipahami 

dengan kemudahan akses informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal 

ini direalisasikan dengan laporan berkala yang dipublikasikan di website JICA 

berkaitan dengan tahap-tahap pengerjaan sebuah proyek. Selain itu, setiap 

tahunnya JICA juga membuat annual report yang berisi tentang garis besar 

proyek-proyek ODA yang dijalankan di beberapa negara serta evaluation report 

yang dipublikasikan guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan 

ODA dapat di akses secara bebas. Transparansi pada kenyataannya tidak hanya 

mempublikasikan temuan yang positif saja, temuan negatif yang ada pada proyek 

ODA juga dipublikasikan sebagai bahan pembelajaran. 

 Selain itu, ODA Jepang merupakan bantuan yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan. Hal ini direalisasikan dengan adanya analisa dampak 

lingkungan pada proyek-proyek yang didirikan di negara penerima. Analisa ini 

mengkategorikan lingkungan ke dalam beberapa bagian dan memberikan 
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perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah. Bentuk 

kepedulian Jepang terhadap lingkungan di dasari atas beberapa kejadian 

pembangunan proyek ODA yang akhirnya merusak lingkungan atau membawa  

dampak negative bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan proyek. 

Sehingga sebelum tahap implementasi proyek, wilayah yang rentan ini terlebih 

dahulu harus melalui analisa dampak lingkungan. Sedangkan efektivitas dan 

efisiensi merupakan prinsip yang berbicara tentang hasil dari proyek yang sesuai 

dengan kebutuhan negara penerima dan pada prosesnya menggunakan sumber-

sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Untuk mengetahui hasil dari 

sebuah proyek JICA memberlakukan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan 

sesuai dengan jenisnya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas bantuan di negara penerima. Untuk menunjang agar bantuan menjadi 

efektif, tidak jarang JICA mengaitkan pinjaman yen dengan kerjasama teknik atau 

kerjasama teknik dengan hibah. Hal ini dilakukan guna memastikan agar ODA 

dapat diterima dengan baik karena sebelumnya telah dilakukan sharing tentang 

know-how maupun hibah alat pada proyek ODA. Hibah alat pada umumnya 

diberikan untuk mempercepat proses pelaksanaan sebuah proyek sehingga 

bantuan menjadi efisien karena dapat diselesaikan dengan waktu yang relative 

cepat. Berikut ini penulis akan memaparkan bagaimana realisasi dari penerapan 

prinsip Good Governance pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di 

Indonesia : 
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Tabel 4.1. 

Realisasi Prinsip Good Governance dalam Proyek Pembangunan 

Infrastruktur di Indonesia tahun 2009-2014 

No Proyek Infrastruktur Prinsip Good 

Governance 

Realisasi 

1 Capacity building for 

enhancement of the 
geothermal exploration 

technologies. 

(2010-2013) 

Transparansi Adanya Terminal Report 

yang dimuat pada website 
JICA mengenai detail 

pelaksanaan dan 

perkembangan proyek. 

Visi Strategis Workshop dalam bidang 

pengembangan peralatan, 

teknologi eksplorasi, analisis, 

dan evaluasi sumber daya 
panas bumi 

Efektivitas dan 

Efisiensi 
 Pemberian hibah teknologi 

untuk menganalisa sumber 

daya panas bumi. 

 Mendorong terciptanya UU 

Geothermal No. 21/2014. 
 Proyek dilakukan secara 

gencar dengan berusaha 

menggandeng lebih banyak 

peneliti Indonesia yang 

memiliki expertise dalam 
bidang geothermal. 

 

Partisipasi Peserta proyek terdiri dari 12 
peneliti ahli Jepang dan 29 

peneliti Indonesia. 

2 Railway Double 

Tracking on Java South 
Line Project (III) 

Transparansi  Adanya Annual Report 

mengenai perkembangan 

proyek baik dari JICA 
maupun PT. KAI. 

 Informasi mengenai dana 

pembangunan dapat di 

akses secara terbuka di 
website JICA. 

 Adanya tim audit internal 

dana pinjaman. 

 



62 
 

Akuntabilitas Larangan bagi Japan 
Transportation Consultans 

untuk berpartisipasi dalam 

proyek ODA selama 36 bulan 
karena kasus penyuapan 

pejabat kementerian 

perhubungan Indonesia. 

Visi Strategis Penambahan rel jalur ganda 
setelah realisasi jalur ganda 

Kutoarjo-Yogyakarta 

merupakan upaya untuk 
menggenjot pertumbuhan 

ekonomi. 

3 Lumut Balai 

Geothermal Power 
Plant 

Kepedulian terhadap 

Lingkungan 

Proyek ini telah melalui 

proses analisa dampak 
lingkungan yang dilakukan 

oleh JICA. 

Efektivitas dan 

Efisiensi 
UU Geothermal No. 

21/2014 memudahkan 

pembangunan PLTP 

sehingga unit pertama 

dapat beroperasi pada 

2018. 
Transparansi Informasi tentang proyek 

dapat di akses di website 
JICA dan PT.Pertamina. 

Sumber : disarikan dari berbagai referensi. 

 Berdasarkan tabel di atas penulis dapat menyampaikan bahwa terdapat 

penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan proyek ODA di 

Indonesia selama tahun 2009-2010. Dalam hal transparansi JICA baru telah 

memberikan kemudahan untuk mengakses data terkait dengan proyek ODA di 

Indonesia mulai dari laporan tentang evaluasi sebelum proyek dilaksanakan (ex-

ante evaluation) hingga laporan pengawasan yang dilakukan 7 tahun setelah 

proyek selesai dikerjakan. Kemudian, JICA juga tidak ragu untuk membongkar 

informasi terkait dengan kasus penyuapan yang dilakukan oleh Japan 

Transportation Consultants Inc  untuk mendapatkan proyek ODA di tiga negara, 

salah satunya Indonesia. Tindakan ini merupakan pelanggaran atas kebijakan anti 
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korupsi yang dibuat oleh JICA pada tahun 2010 sehingga JICA melarang JTC 

untuk ikut dalam proyek yang berkaitan dengan ODA selama 36 bulan. Di Jepang 

sendiri, pelaku penyuapan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda 

maksimal 5 juta Yen dan hukuman penjara selama 5 tahun karena telah melanggar 

The Unfair Competition Prevention Law yang melarang penyuapan terhadap 

pejabat publik di negara asing (Japan Times, 2014). Sedangkan di Indonesia, 

penegakan hukum terhadap penerima suap juga dijalankan oleh KPK pada tahun 

2014. Eksistensi kebijakan anti korupsi merupakan bentuk tanggung jawab dari 

JICA untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan suap di negara penerima. 

Bentuk pertanggung jawaban JICA atas lingkungan juga dapat dilihat dari adanya 

ketentuan tentang analisa dampak lingkungan yang berlaku efektif pada tahun 

2010. Analisa ini mengkategorikan proyek-proyek yang pembangunannya 

berdampak pada lingkungan. Misalnya dalam proyek pembangunan PLTP Lumut 

Balai, karena proyek ini dikategorikan dalam kelas A, proyek harus mendapatkan 

analisa dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum dimulai pengerjaannya. Hal 

ini dilakukan agar tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi selama proses 

pembangunan PLTP. 

 Sedangkan efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari sistem dari JICA 

baru. Sistem baru mengizinkan Jepang untuk menimplementasikan 3 skema 

bantuan yang pada awalnya berada di bawah pengawasan MOFA dan JBIC. 

Dengan adanya perubahan ini, Jepang dapat meningkatkan efektivitas bantuan 

dimana pinjaman ODA atau hibah dapat disertai dengan kerjasama teknik untuk 

memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia yang terkait dalam proyek 
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ODA (MOFA, 2008). Dalam salah satu contoh proyek di atas dipaparkan bahwa 

agar efektivitas dapat tercapai Jepang turut berperan dalam peningkatan kesadaran 

tentang pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia melalui kerjasama teknik. 

Selain mendorong pemanfaatan, di dalam kerjasama teknik ini Indonesia juga 

memperoleh donasi berupa alat ukur magnetotelurik, isotopet analyzer, ion 

chromatograph, software modeling 3 dimensi data magnetotelurik, software 

simulasi reservoir TOUGH2, software analisis data satelite imagery yang 

diberikan langsung kepada Kepala Badan Geologi (Badan Geologi Indonesia, 

2010). Donasi alat ukur ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Badan 

Geologi dalam survey, eksplorasi, dan evaluasi sumberdaya panas bumi sehingga 

mampu menyediakan informasi sumberdaya panas bumi yang terpercaya bagi 

pengembangan panas bumi. Kemudian pada tahun selanjutnya baru terlihat 

peningkatan dalam pinjaman ODA terkait dengan pembangunan PLTP di 

beberapa wilayah. Sehingga dapat dilihat dalam pembangunan PLTP yang 

menggunakan pinjaman ODA pada tahun 2014 proyek lebih cepat selesai jika 

dibandingkan dengan upaya pembangunan PLTP yang ada pada tahun sebelum 

2010. Bahkan PLTP Lumut Balai 1 sudah dapat beroperasi pada tahun 2018, 

proses pembangunan PLTP ini cukup singkat jika dibandingkan dengan PLTP 

masa lalu yang pembangunannya cenderung terkendala oleh berbagai macam hal 

akibat kurangnya efektivitas dalam bantuan. 

 Pemaparan mengenai bagaimana penerapan dari prinsip Good Governance 

dalam proyek pembangunan infrastruktur yang di danai oleh ODA berupaya untuk 

menunjukkan hubungan yang ada di antara keduanya. Prinsip Good Governance 
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hadir dalam penyelenggaraan ODA untuk memastikan bahwa bantuan 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal dari proposal bantuan tersebut. Adanya 

tata kelola yang baik dalam proyek ODA dapat menimbulkan output berupa 

pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan terarah serta peningkatan 

kemampuan SDM di Indonesia karena terjadi transfer pengetahuan selama proyek 

berlangsung. Kemudian Indonesia juga memperoleh kondisi infrastrutur yang 

lebih baik. 

 

B. Evaluasi dan Pengawasan JICA dalam Proyek ODA di Indonesia 

 JICA didirikan untuk memberikan kontribusi kepada promosi kerjasama 

internasional atas pembangunan Jepang dan ekonomi global melalui 

pembangunan sosio ekonomi, recovery atau stabilitas ekonomi negara-negara 

berkembang. Visi yang dimiliki JICA adalah “Inclusive dan Dynamic 

Development” yang memiliki arti bahwa pendekatan pembangunan yang 

diterapkan bertujuan untuk mendorong negara penerima untuk mengenali isu-isu 

pembangunan apa yang dihadapi sehingga dapat berpartisipasi dan pada akhirnya 

dapat menikmati hasil pembangunannya.  

 Siklus pelaksanaan project terkait dengan prosedur pinjaman ODA diawali 

dengan perjanjian pinjaman, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut dari 

kegiatan tersebut. Program evaluasi dan pengawasan dilakukan sedari project 

berlangsung hingga selesai. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan 

tahap identifikasi serta persiapan untuk project berikutnya. Secara umum evaluasi 
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dilakukan dalam beberapa tahap pada tiap project yang dilaksanakan, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2.  

Tahapan Evaluasi JICA 

No Tahapan 

Evaluasi 

Bentuk Evaluasi Evaluator 

1 Pre 

Implementation 
Stage 

Ex Ante Evaluation dilakukan 

sebelum proyek dilaksanakan 

Internal Evaluator 

2 Implementation 

Stage 

Mid Term Review dilakukan pada 

setengah periode pelaksanaan 

proyek dan lima tahun setelah 
pinjaman dikucurkan. 

Joint Evaluation 

untuk kerjasama 

teknik 

Terminal Evaluation dilakukan 

hanya pada proyek kerjasama 

teknik. Evaluasi dilakukan 

enam bulan sebelum 

penyelesaian proyek. 

Internal Evaluator 

3 Post 
Implementation 

Stage 

Ex Post Evaluation dilaksanakan 
sekitar tiga tahun setelah proyek 

diselesaikan. Kriteria evaluasi 

yang digunakan adalah relevansi, 

efektivitas, efisiensi, dampak dan 
sustainabilitas. 

 

External Evaluator 

Ex Post Monitoring, evaluasi 

dilakukan pada proyek 

pinjaman ODA dan dilakukan 

setelah tujuh tahun proyek 

diselesaikan. 

External Evaluator 

Sumber : ODA Guidline 2010, p.21. 

 Berdasarkan tahapan evaluasi yang telah dipaparkan di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ODA Jepang tidak hanya memberikan bantuan tanpa 

mengawasi jalannya proyek pembangunan infrastruktur. Dengan adanya evaluasi 

berkala sesuai dengan jenis bantuan, Jepang berusaha menjaga agar proyek 

berjalan sesuai dengan rencana awal tanpa adanya penyimpangan dalam 

pelaksanaannya di Indonesia ataupun negara lain. Untuk mendukung evaluasi 
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yang objektif, JICA memanfaatkan external evaluator untuk melakukan penilaian 

terhadap proyek ODA Jepang seperti yang terlihat pada tabel di atas. Evaluasi 

eksternal dipimpin oleh evaluator yang terpilih dari kompetisi yang 

dilangsungkan secara terbuka antara ahli-ahli bantuan pembangunan atau evaluasi. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa evaluator dapat memberikan penilaian yang 

independen. Sedangkan evaluasi internal dilakukan oleh JICA yang dapat 

dipahami dari gambar di bawah ini. 

Gambar 4.1. 

Sistem Internal Evaluasi Proyek JICA 

 

Sumber : ODA Guidline 2010, p.24. 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa evaluasi internal pelaksanaan proyek JICA 

terdiri dari Komite Penasehat untuk Evaluasi, Departemen Evaluasi, dan 
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departemen pelaksanaan proyek baik yang ada di kantor pusat maupun luar 

negeri. Secara khusus sistem ini memiliki tugasnya masing-masing yaitu :  

1) Komite Penasehat terdiri dari pihak ketiga eksternal, termasuk akademisi 

yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam kerjasama dan evaluasi 

internasional, organisasi internasional, LSM, media massa, dan organisasi swasta. 

Dibentuk untuk memberikan kontribusi untuk memastikan kualitas evaluasi dan 

objektivitas penilaian proyek JICA. Komite ini menyarankan mengenai kebijakan, 

sistem evaluasi, dan institusi evaluasi proyek JICA pada umumnya. 

2) Departemen Evaluasi bertanggung jawab atas evaluasi tingkat proyek yang 

memerlukan tingkat objektivitas yang tinggi, seperti ex-post evaluation. 

Departemen ini melakukan pengembangan dan perbaikan metode evaluasi, 

memberikan informasi mengenai evaluasi proyek, membantu dan mengawasi 

evaluasi yang dilakukan oleh departemen lain, meningkatkan kapasitas evaluasi 

staf JICA, memfasilitasi  feedback dari temuan evaluasi menjadi sebuah proyek, 

dan mempromosikan publikasi temuan evaluasi. 

3) Departemen Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab atas evaluasi dari 

tahap pra-implementasi hingga tahap implementasi.. Kepala Evaluasi yang 

bertugas mengendalikan kualitas dan memfasilitasi perbaikan proyek melalui 

evaluasi, berasal dari unit bisnis dan kantor luar negeri yang terlibat dalam 

evaluasi. 

 Bagi Indonesia sendiri hasil yang baik dari evaluasi yang dilakukan oleh 

JICA dapat membuka peluang untuk meneruskan proyek pembangunan 

infrastruktur dengan pinjaman ODA. Misalnya dalam proyek Railway Double 
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Tracking on Java South Line, proyek ini merupakan lanjutan dari pembangunan 

rel jalur ganda sebelumnya yang didanai oleh pinjaman Jepang yaitu jalur ganda 

antara Kutoarjo-Yogyakarta. Karena dalam evaluasi proyek sebelumnya bantuan 

dapat dikategorikan efektif, maka tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk 

mengajukan proposal guna melanjutkan pembangunan jalur ganda yang telah ada.  

Kemudian, evaluasi yang dilakukan oleh JICA didasarkan pada kriteria yang di 

tetapkan oleh Development Assistance Committee (DAC) yang terdiri atas : 

Tabel 4.3. 

DAC Criteria 

Relevansi Tingkat kompatibilitas antara bantuan pembangunan dan 

prioritas kebijakan target kelompok, penerima dan donor. 

Efektivitas Mengukur kegiatan proyek dengan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya 

Efisiensi Efisiensi diukur melalui output baik kualitatif maupun 
Kuantitatif. Terminologi ekonomi 

digunakan untuk menentukan efisiensi proyek seperti 

penggunaan sumber daya dengan biaya paling sedikit dan 
menghasilkan output seperti yang diinginkan. 

Dampak Dampak yang dirasakan karena adanya proyek tersebut baik 

perubahan positif maupun negatif, langsung maupun tidak 

langsung, dan dampak yang diinginkan maupun yang tidak 
diinginkan. 

Keberlanjutan Penilaian mengenai apakah keuntungan akan tetap berlanjut 

setelah proyek selesai 

Sumber : JICA Annual Report 2010, p.16 

 

Standar pada evaluasi proyek JICA berguna untuk mengukur efektivitas ODA di 

Indonesia. Biasanya hasil evaluasi akan dikeluarkan dalam bentuk rating dari 
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skala 1 sampai 5 pada masing-masing kriteria. Apabila proyek ODA dinilai tidak 

efektif, hasil evaluasi akan dijadikan sebagai masukan bagi JICA sehingga tidak 

terjadi kesalahan yang sama. 

 Dalam hal pengawasan, Jepang melalui JICA telah membuat kebijakan 

anti korupsi yang disebut dengan Anti Corruption Guidline. Kebijakan ini 

merupakan cara Jepang untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proyek ODA, 

selain itu kebijakan ini juga memasukkan aksi penyuapan terhadap pejabat publik 

asing sebagai tindakan kriminal. Negara maupun perusahaan yang berpartisipasi 

dalam proyek ODA memiliki keharusan untuk mematuhi kebijakan ini karena ada 

sanksi yang akan dikenakan apabila ditemukan penyimpangan berupa penyuapan 

maupun korupsi dalam kegiatan proyek ODA. Berikut ini merupakan panduan 

dari kebijakan anti korupsi JICA (JICA, 2010): 
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Tabel 4.4. 

Panduan Kebijakan Anti Korupsi JICA 

No Tindakan yang Harus Dilakukan 

Perusahaan 

Tindakan yang Dilakukan 

Pemerintah Mitra 

1 Menolak tegas setiap tawaran untuk 

melakukan kecurangan dan korupsi; 

Menolak tegas setiap tawaran 

kecurangan dan korupsi. 

2 Tidak menawarkan uang atau 
manfaat lainnya kepada pegawai 

dari Pemerintah Mitra dan badan-

badan pelaksana untuk 
mendapatkan keuntungan yang 

tidak patut 

Tidak meminta uang atau manfaat 
lainnya dari Perusahaan Peserta, 

sebagai imbalan untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak 
patut. 

3 Tidak melakukan praktik-praktik 

kecurangan yang menghambat 
persaingan yang sehat 

Tidak menunda dengan sengaja 

kegiatan yang terkait dengan proyek 
ODA Jepang dan tidak meminta 

Perusahaan Peserta untuk menanggung 

biaya yang harus ditanggung oleh 

Pemerintah Mitra. 

4 Mengirimkan informasi tentang 

tindakan manipulasi atau korupsi 

sehubungan dengan kegiatan ODA 

Jepang, kepada Consultation Desk. 

Mengirimkan informasi tentang 

tindakan manipulasi atau korupsi 

sehubungan dengan kegiatan ODA 

Jepang, kepada Consultation Desk. 

Sumber: JICA Anti-Corruption Guidelines, 2010. 

Pengawasan tentang tindak korupsi dan penyuapan dilaksanakan oleh Legal Affair 

Division yang berada di bawah naungan General Affairs JICA. Selain itu, JICA 

juga mendirikan Consultation Desk on Anti Corruption yang menjadi tempat 

untuk melaporkan informasi tentang tindak penyuapan maupun korupsi yang 

dilakukan oleh perusahaan atau oknum di negara penerima (JICA, 2010). Terkait 

dengan kebijakan anti korupsi yang telah dipaparkan di atas, JICA menemukan 

penyimpangan yang dilakukan oleh Japan Transportation Consultants (JTC) pada 

tahun 2014. Dalam audit internal dana dinyatakan bahwa JTC melakukan suap 

terhadap beberapa pejabat kementerian perhubungan di Indonesia untuk 

mendapatkan proyek pembangunan jalur ganda di Selatan Jawa. Peristiwa ini 

tentu saja tidak luput dari pengamatan JICA, sehingga JTC mendapatkan sanksi 
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berupa larangan selama 36 bulan untuk berpartisipasi dalam proyek ODA Jepang. 

Penerapan sanksi ini merupakan bagian dari realisasi Anti Corruption Guidline 

yang dibuat oleh JICA  pada tahun 2010. Berikut ini merupakan sanksi yang dapat 

diberikan oleh JICA / MOFA terkait dengan tindakan korupsi maupun penyuapan 

dalam proyek ODA : 

Tabel 4.5. 

Sanksi Pelanggaran Kebijakan Anti Korupsi JICA 

No Perusahaan Peserta Negara Mitra 

1 Melarang orang atau entitas yang 
melakukan manipulasi atau korupsi 

untuk ikut dalam tender kontrak-

kontrak terkait ODA Jepang paling 
lama selama 36 bulan. 

Menarik dukungan atau pendanaan dari 
kontrak-kontrak terkait ODA Jepang 

bagi mereka yang terlibat dalam 

manipulasi dan korupsi dan meminta 
Pemerintah Mitra untuk mengembalikan 

semua bentuk bantuan keuangan yang 

diterima sehubungan dengan proyek 

ODA yang dikerjakan. 

2 Menjatuhkan denda sebesar 20% 

dari nilai kontrak proyek kerjasama 

teknis atau penelitian yang 
diperintahkan oleh JICA sebagai 

penalti kepada orang atau entitas 

yang terlibat dalamtindakan 

penyuapan pejabat publik asing. 

Menangguhkan proyek ODA Jepang 

3  Meminta Pemerintah Mitra untuk 

menyelidiki insiden tersebut dan 

mengambil tindakan tegas terhadap 
pelaku pelanggaran. 

Sumber: JICA Anti-Corruption Guidelines, 2010. 

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindakan korupsi dan suap 

merupakan upaya JICA untuk mengawasi proyek ODA agar dapat berjalan sesuai 

dengan rencana awal. Selain sanksi yang digagas oleh JICA oknum pelanggar 

juga dikenakan hukuman tambahan dari negara masing-masing sesuai hukum 

yang berlaku. Jepang pada dasarnya sangat mendukung penegakan hukum yang 

adil terhadap oknum yang melakukan penyimpangan. 
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 Bab ini secara khusus mencoba menyimpulkan bahwa terdapat faktor-

faktor yang mendorong ODA Jepang dapat menjadi katalis di Indonesia. Faktor 

tersebut adalah adanya penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola 

bantuan dan evaluasi-pengawasan yang dilakukan oleh JICA. Kedua faktor ini 

penulis yakini merupakan penyebab dari munculnya peningkatan kondisi 

infrastruktur dalam sektor transportasi dan energi di Indonesia selama tahun 2009-

2014. Dari sisi penerapan prinsip Good Governance dapat penulis simpulkan 

bahwa Jepang dan Indonesia saling bahu-membahu untuk mengelola ODA agar 

tidak menyimpang dari rencana awal. Dari kubu Jepang sebagai negara pemberi 

bantuan prinsip Good Governance yang diterapkan berupa menciptakan 

efektivitas dan efisiensi bantuan melalui perubahan sistem ke JICA baru yang 

dapat mengimplementasikan 3 jenis bantuan ODA sekaligus. Perubahan sistem ini 

didukung dengan adanya peningkatan transparansi informasi, akuntabilitas dan 

partisipasi dalam proyek ODA. Kemudian dari sisi pengawasan dan evaluasi, 

JICA meningkatkan pengawasan karena maraknya tindakan korupsi dan suap 

pada proyek ODA di negara penerima dengan membuat kebijakan anti korupsi 

yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang terlibat di dalam proses 

penyelenggaraan proyek ODA.  

 Sedangkan dari sisi Indonesia, penerapan prinsip Good Governace dapat 

dilihat dari bagaimana Indonesia dapat berpartisipasi untuk mendukung kehadiran 

ODA Jepang di Indonesia dengan mendorong terciptanya kebijakan dan kondisi 

yang mendukung bagi ODA. Misalnya dengan terciptanya UU Geothermal pada 

tahun 2014. Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi dengan JICA dalam 
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upaya pemberantasan korupsi dan suap dalam proyek ODA dengan memberikan 

sanksi hukum tambahan terhadap pelaku di bawah pengawasan KPK. Meskipun 

dalam prakteknya masih ditemukan penyimpangan seperti penyuapan yang telah 

dilakukan oleh JTC kepada pejabat publik di Indonesia, JICA sebagai lembaga 

penanggung jawab pengimplementasian ODA terus berupaya untuk memperbaiki 

sistem dengan harapan bahwa di masa depan ODA Jepang dapat menjadi bantuan 

yang benar-benar efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan pemerataan 

pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. 

  


