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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Pengaruh katalis ODA terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia 

tahun 2009-2014 tidak terlepas dari adanya penerapan prinsip good governance 

yang dilakukan oleh Jepang dan Indonesia dalam penyelenggaraan proyek ODA 

dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, peran aktif JICA dalam pengawasan dan 

evaluasi turut memberi sumbangsih dalam timbulnya pengaruh katalis dalam 

ODA. Sejarah singkat perkembangan ODA di Indonesia telah menunjukkan 

dinamisnya distribusi bantuan tersebut. Dinamika distribusi ODA Jepang di 

Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi internal Indonesia, 

kebijakan luar negeri Jepang dan kondisi perekonomian Jepang pada saat itu.  

Sejarah mencatat bahwa sebagian besar distribusi ODA di Indonesia dimanfaatkan 

untuk pembangunan infrastruktur. Kehadiran ODA Jepang di Indonesia dengan 

berbagai jenisnya telah menimbulkan berbagai pengaruh dalam kaitannya dengan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia.  

 Eksistensi ODA Jepang di Indonesia telah mendatangkan pengaruh 

tersendiri dalam upaya pembangunan infrastruktur pada tahun 2009-2014. Penulis 

menganggap bahwa pada kurun waktu tersebut ODA merupakan katalis 

(penghantar) dalam pembangunan infrastruktur yang dapat dipahami dengan 

semakin terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan 

Jepang untuk meningkatkan kondisi infrastruktur yang ada terutama pada sektor 

transportasi dan energi. Adanya peningkatan kerjasama dan aliran bantuan ODA 
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menyebabkan kondisi infrastruktur transportasi dan energi yang ada dari periode 

tahun 2009 hingga 2014 menjadi lebih baik. Pengaruh katalis dalam sektor energi 

dapat dilihat dari adanya pergeseran pemanfaatan energi yang perlahan beralih ke 

energi alternatif yaitu panas bumi dengan gencarnya pembangunan beberapa 

pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Sedangkan dalam sektor 

transportasi ODA Jepang berkontribusi dalam mempercepat pembangunan flyover 

dan mendorong Indonesia untuk memiliki transportasi kereta cepat. Capaian 

dalam sektor infrastruktur ini sangat berkaitan erat dengan kehadiran ODA Jepang 

di Indonesia. Jepang sebagai negara yang memiliki kemajuan teknologi dan 

sumber daya manusia turut menjadi negara yang memiliki kontribusi besar 

terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

 Pengaruh katalis dalam ODA Jepang terhadap pembangunan infrastruktur 

di Indonesia tentunya tidak luput dari aspek-aspek yang ada di dalam 

penyelenggaraan pemberian bantuan. Dalam pengkajian skripsi ini, penulis 

menemukan fakta bahwa ODA dapat menjadi katalis terhadap pembangunan 

infrastruktur di Indonesia pada tahun 2009-2014 dikarenakan dua faktor yang 

yaitu penerapan prinsip Good Governance dalam tata kelola bantuan dan evaluasi-

pengawasan oleh JICA dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

Kedua faktor ini merupakan penyebab dari munculnya peningkatan kondisi 

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

2014. Dalam hal penerapan prinsip Good Governance penulis menyimpulkan 

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

menyimpang dari rencana awal. Jepang sebagai negara pemberi bantuan 
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mengupayakan terciptanya tata kelola bantuan yang efektif dan efisen melalui 

perubahan sistem ke JICA baru yang dapat mengimplementasikan 3 jenis bantuan 

ODA dengan lebih menyeluruh. Perubahan sistem ini didukung dengan adanya 

peningkatan transparansi informasi, akuntabilitas dan partisipasi dalam 

penyelenggaraan proyek ODA. Kemudian terkait dengan 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 pihak yang terlibat di dalam proses 

penyelenggaraan proyek ODA. 

 Sedangkan Indonesia sebagai negara donor, mengadopsi prinsip Good 

Governace dengan berupaya menciptakan kondisi dan kebijakan yang mendukung 

kehadiran ODA Jepang di Indonesia. Misalnya dengan terciptanya UU 

Geothermal pada tahun 2014. Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi 

dengan JICA dalam 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 yang ada dengan harapan bahwa di 

masa depan ODA Jepang dapat menjadi bantuan yang benar-benar efektif dan 

efisien sehingga dapat menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur. 

Penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Official Development 

Assistance (ODA) Jepang terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia pada 
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tahun 2009-2014” diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi studi keilmuan 

Hubungan Internasional seperti pada studi bantuan luar negeri, pembangunan 

berkelanjutan, dan politik pemerintahan Jepang. Menurut penulis, kajian 

mengenai bantuan luar negeri tidak hanya sebatas membahas tentang pengaruh 

ODA Jepang yang berada di Indonesia saja. Kajian ini dapat diteruskan menjadi 

sebuah penelitian lanjutan tentang dampak sosial maupun lingkungan dari adanya 

proyek ODA di Indonesia maupun negara lain. Penelitian lain juga dapat 

dilakukan mengenai bagaimana ODA Jepang dapat menjadi penghambat dalam 

pembangunan infrastruktur di suatu negara terkait dengan adanya proyek ODA 

yang bermasalah (mondai-anken). Penelitian lanjutan yang juga dapat dikaji dari 

skripsi ini adalah tentang latar belakang distribusi ODA Jepang pada tahun 2009-

2014 ke Indonesia. 

 

 

 

  

  


