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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN JEPANG DAN OFFICIAL 

DEVELOPMENT ASSISTANCE ( ODA ) PASCA PERANG DUNIA II  

 

 Dalam bab II ini akan membahas tentang sejarah perkembangan Jepang 

pasca Perang Dunia II dan perkembangan ODA sebagai alat Jepang dalam 

menyalurkan bantuan kepada negara berkembang. Diawali dengan gambaran 

umum kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang sebagai negara penjajah 

yang kalah berkewajiban memberikan ganti rugi perang, dan yang terakhir akan 

menjelaskan tentang peran ODA dalam mengangkat perekonomian Jepang pasca 

perang dunia II. 

  

A. Sejarah Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan 

Konsekuensinya. 

Perang Dunia II adalah perang yang melibatkan antara Jeman, Jepang, dan 

Italia yang tergabung dalam satu aliansi anti komintern. Negara – negara tersebut 

merupakan negara yang melawan kelompok sekutu, yang terdiri dari Amerika 

Serikat, Inggris, China, Australia, Prancis, dan Selandia Baru. Perang tesebut 

terjadi pada periode 1939 hingga 1945. Di tanah tanah Eropa perang tersebut 

bermula dengan penyerangan Jerman pada Polandia pada tahun 1939. Berbeda 
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dengan Pasifik, perang diawali dengan serangan mendadak atas pangkalan 

angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour oleh Jepang pada tahun 1941.  

Perlu kita ketahui, bahwa latar belakang keterlibatan Jepang dalam Perang 

Dunia II dapat dilihat dari krisis internasional yang terjadi setelah Perang Dunia I. 

Seperti, monopoli kekuasaan oleh negara pemenang Perang Dunia I hingga Krisis 

ekonomi dunia tahun 1929. Salah satu cara untuk mengatasi krisis yang 

berdampak pada Jepang, maka Jepang membuat negara boneka Manchukuo pada 

tahun 1931. Hal tersebut dilakukan untuk memonopoli sumber bahan mentah dan 

daerah pemasaran di Manchuria. Akibatnya, Jepang dikecam oleh masyarakat 

internasional yang pada masa itu diwakili oleh Liga Bangsa – Bangsa yang saat 

ini kita kenal dengan PBB. Namun, kecaman tersebut ditanggapi dengan apatis 

oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, puncak dari apatisme itu Jepang 

memutuskan untuk keluar dari Liga Bangsa – Bangsa pada tahun 1933. Sikap 

tersebut membuat Jepang seolah dikucilkan dari dunia internasional. Terasingnya 

Jepang dari dunia internasional tersebut, ditambah dengan ditanda tanganinya 

pakta pertahanan dengan Jerman dan Italia pada tahun 1936.
1
 

Setelah Prancis jatuh pada tangan Jerman pada tahun 1940 Jepang 

menduduki Indo – China yang notabenenya merupakan daerah jajahan Prancis. 

Disisi lain tindakan Jepang itu membuat Amerika Serikat khawatir, sehingga 

Amerika Serikat berusaha keras untuk membatasi gerak langkah Jepang. Dengan 

cara melakukan pembekuan dana dan embargo minyak terhadap Jepang pada 

                                                             
1
 Colin Hymson,  Juli 2007. Kisah Yang Terlewatkan: Perang Dunia II. Elex Media Komputindo. 

Jakarta. Hal 41  
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tahun 1941. Karena Jepang sadar berhadapan langsung dengan kekuatan militer 

Amerika Serikat perlu dihindari, maka Jepang melakukan negosiasi pada bulan 

Oktober 1941. Dalam negosiasi tersebut, Jepang ingin memiliki otoritas yang 

sama denga negara barat. Yaitu, dapat melakuan pendudukan atau kolonialisme 

demi mendapatkan keuntungan ekonomi dari negara lain. Jepang beranggapan 

bahwa Manchuria biarkan tetap bersama Jepang untuk mendukung prekonomian 

Jepang. Namun, dari pihak Amerika Serikat terus mengalami ketidak sepakatan 

dengan apa yang diusulkan Jepang. Akibatnya, perang dengan Amerika dirasa 

perlu dilakukan dan penyerangan atas Pearl Harbour tidak bisa dibendung lagi. 

Amerika Serikat, Brithania Raya, serta Belanda menyatakan bahwa perang dengan 

Jepang pecah pada hari itu Juga. Sehari setelah itu giliran China resmi 

menyatakan perang kepada pihak Jepang. Berawal dari inilah Jepang terlibat 

langsung dalam Perang Dunia II. 
2
 

Pada mulanya, Jepang dapat mengungguli perang tersebut. Namun setelah 

sekian lama perlawanan yang dilakukan oleh kekuatan militer Amerika Serikat 

semakin kuat terhadap Jepang. Ditambah lagi dengan kekuatan perlawanan yang 

dilakukan oleh China dan  Korea semakin membuat posisi Jepang terupuruk 

dalam perang tersebut. Hingga pada akhirnya puncak dari kekalahan Jepang pecah 

pada saat Amerika Serikat membom atom kawasan Hiroshima dan Nagasaki yang 

notabenenya dua kota tersebut merupakan pusat kekuatan ekonomi Jepang pada 

waktu itu.  

                                                             
2
 Kisah Singkat Keterlibatan Jepang dalam PD II. diakses pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 21:18 

WIB. http://lian05indonesian.blogspot.com/2008/12/kisah-singkat-keterlibatan-jepang-dalam.html. 

http://lian05indonesian.blogspot.com/2008/12/kisah-singkat-keterlibatan-jepang-dalam.html
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Serangan bom atom tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat atas perintah 

presiden Harry S. Truman dimana serangan tersebut ditujukan kepada Jepang 

yang bertujuan untuk memaksa pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada 

sekutu. Serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki dilakukan oleh Amerika 

Serikat setelah pengeboman di 67 kota lainnya di Jepang, tepatnya bom atom di 

Hiroshima di jatuhkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945, dan di 

Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Diduga bom atom ini membunuh 

sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 orang di Nagasaki pada akhir 

tahun 1945.
3
 Kemudian, pengaruh jangka panjang yang diakibatkan oleh serangan 

tersebut ialah ribuan orang telah tewas akibat luka atau sakit yang berhubungan 

dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom tersebut. Pada kedua kota, mayoritas 

yang tewas adalah penduduk sipil.  Setelah enam hari dijatuhkannya bom atom di 

Nagasaki tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian, Jepang 

mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Hal ini 

sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah 

Jepang terkait dengan tujuan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan 

Nagasaki. Selanjutnya, secara resmi Jepang menandatangani instrumen menyerah 

pada tanggal 2 September 1945, yang mengakhiri Perang Pasifik dan Perang 

Dunia II. Namun, pernyataan menyerah dari pemerintah Jepang mendapatkan 

beberapa persyaratan dari negara sekutu, dimana persyaratan tersebut tercantum 

dalam perjanjian damai San Francisco yang harus disepakati oleh pemerintah 

Jepang.  

                                                             
3
  Chairman’s Office, 19 June 1946. The Effect of  The Atomic Bombings of Hiroshima and 

Nagasaki. Hal 9 
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Salah satu dari isi perjanjian tersebut adalah bahwa pasca perang Jepang 

harus mengadopsi Three Non-Nuclear Principles. Persyaratan tersebut ditujukan 

kepada Jepang agar tidak lagi memproduksi, memiliki, atau mengijinkan 

pengenalan senjata nuklir ke tanah Jepang pasca perang dunia, hal ini untuk 

menghindari terulangnya tindakan Jepang selama perang dunia II.
4
 sehingga pasca 

perang dunia II, Jepang tidak lagi memfokuskan politik luar negerinya disektor 

kemiliteran. Kemudian, dalam perkembangannya Jepang memusatkan kekuatan 

pada sektor ekonomi dalam penerapan politik luar negeri Jepang pasca 

keterpurukannya pada Perang Dunia II. 

Bukan hanya itu saja, dalam perjanjian tersebut juga memaksa Jepang 

untuk segera memberi bantuan terhadap negara korban perang sebagai bentuk 

tanggung jawab Jepang atas kerusakan yang pernah dilakukan Jepang selama 

Perang Dunia II. Karena posisi Jepang pada masa itu adalah sebagai negara yang 

kalah dalam perang dunia II. Salah satu cara atau alat yang digunakan oleh Jepang 

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membentuk suatu sistem bantuan 

terhadap negara - negara korban perang tersebut. Dimana sistem bantuan tersebut 

diaplikasikan oleh Jepang melalui perangkat Official Development Assistance atau 

ODA.  

Kewajiban Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II 

tercantum dalam perjanjian damai San Francisco. Dimana dalam perjanjian damai 

tersebut, Jepang bersedia membayar ganti rugi perang kepada negara sekutu, 

                                                             
4
 Japan's nuclear disarmament and nonproliferation policy. Diakses pada tanggal  4 April 2015. 

Pada pukul 21:17 WIB. http://www.nti.org/country-profiles/japan/nuclear/.  

http://www.nti.org/country-profiles/japan/nuclear/
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kemudian Jepang akan memberikan ganti rugi dalam bentuk pampasan perang 

kepada negara – negara yang pernah diduduki Jepang selama perang Dunia II 

berlangsung. Tepatnya, pada tanggal 8 September 1951, Amerika Serikat 

memprakarsai suatu pertemuan di San Francisco untuk merundingkan Perjanjian 

Damai dan Pampasan Perang dengan Jepang. Yang dimana perjanjian damai 

tersebut lebih dikenal dengan Perjanjian San Francisco, yang secara resmi 

mengakhiri Perang Dunia II. Dalam perjanjian San Francisco, diantara lainnya 

menyepakati bahwa Jepang bersedia untuk membayar ganti rugi perang kepada 

sekutu dan membayar pampasan perang kepada negara – negara korban Jepang 

selama Perang Dunia II berlangsung.
5
 

Kemudian tindak lanjut dari perjanjian damai San Francisco yang 

disepakati oleh Jepang, bahwa Jepang harus bertanggung jawab secara moral dan 

material kepada negara – negara jajahan Jepang selama Perang Dunia II 

berlangsung. Tanggung jawab Jepang terhadap negara – negara yang pernah 

diduduki selama perang misalnya dikawasan Asia Tenggara dan Asia Timur akan 

dilakukan Jepang berdasarkan pada pasal 14 yang tertera dalam perjanjian San 

Francisco. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Jepang akan segera melakukan 

negosiasi dengan sekutu terkait dengan perundingan ganti rugi perang kepada 

negara – negara yang pernah diduduki Jepang selama Perang Dunia”. Dengan 

maksud, untuk membantu negara – negara tersebut dalam bentuk kompensasi 

biaya perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh Jepang selama perang. 

                                                             
5
 Ganti rugi penjajahan. Diakses pada tanggal, 28 Maret 2015. Pada pukul 22:27 WIB. 

http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan.  

http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan
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Selanjutnya, Jepang akan menyediakan layanan rakyat kepada negara – negara 

yang bersangkutan. Oleh karena itu, Filipina dan Vietnam Selatan menerima 

kompensasi dari pemerintah Jepang masing – masing pada tahun 1956 dan 1959. 

Kemudian, Burma dan Indonesia menandatangani perjanjian billateral dengan 

Jepang sesuai dengan pasal 14 perjanjian San Francisco masing – masing pada 

tahun 1954 dan 1958.
6
 Berikut jumlah nominal kompensasi yang diberikan oleh 

Jepang kepada negara – negara tersebut. 

Tabel 2.1 

 Kompensasi Jepang Kepada Negara Korban Perang di Asia Tenggara Pada 

Periode Tahun 1954 - 1959 

NEGARA JUMLAH ( YEN ) 

Burma 72,000,000,000 

Filipina 198,000,000,000 

Indonesia 80,388,000,000 

Vietnam 14,400,000,000 

TOTAL ¥364,348,800,000 

 

Sumber : "Court rejects H.K. residents' claims on military yen". Kyodo News. June 21, 

1999. Retrieved May 14, 2012. 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberian bantuan oleh 

Jepang terhadap negara korban perang tersebut, terdapat beberapa perbedaan 

pemberian bantuan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Vietnam dan 

Burma mendapatkan bantuan ekonomi lebih sedikit dibandingkan Indonesia dan 

Filipina. Hal tersebut dikarenakan kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap 

Vietnam dan Burma tidak dijadikan tujuan utama Jepang sebagai aksi 

                                                             
6
"Court rejects H.K. residents' claims on military yen". Kyodo News. June 21, 1999. Retrieved 

May 14, 2012. 
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kolonialismenya di kawasan Asia Tenggara. Pada mulanya, Jepang menganggap 

Burma sebagai negara yang tidak banyak memberikan kontribusi penting terhadap 

perekonomian Jepang. Namun, ketika salah satu Thaksin di Burma meminta 

Jepang untuk membantu proses kemerdekaannya maka pada saat itulah Jepang 

mulai masuk kedalam wilayah Burma. Yang semula berniat untuk membantu 

proses kemerdekaan berubah menjadi pengalihan pemerintahan Burma oleh 

pemerintah Jepang. Perekonomian masyarakat Burma pada masa kedatangan 

Jepang mengalami kekacauan yang sangat serius. Di bidang perdagangan 

masyarakat Burma Hilir ke Burma Hulu dan daerah sekitarnya tidak dapat lancar, 

karena masih menggunakan alat transportasi tradisional. Dengan adanya hal ini 

menyebabkan banyak mayarakat Burma yang menderita kekurangan bahan-bahan 

kebutuhan sehari-harinya. Hal yang menjadikan penderitaan masyarakat itu adalah 

jepang mencetak uang “uang pokok pisang” dengan tidak ada nilainya. 

Kekuarangan bahan-bahan kebutuhan dan percetakan uang kertas yang berlebihan 

mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi dan pengangguran semakin banyak.
7
 

Berbeda dengan Vietnam, kasus kolonialisme Jepang yang terjadi di kawasan 

tersebut banyak melibatkan campur tangan dari beberapa negara. Jadi, dapat 

disebutkan bahwa pemberian bantuan ekonomi Jepang kepada Vietnam tidak 

begitu besar karena andil Jepang di Vietnam itu kecil dan tidak begitu besar 

pengaruhnya terhadap kerusakan yang terjadi di Vietnam.  

                                                             
7
 Pendudukan Jepang di Myanmar. Diakses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 17.33 WIB. 

http://gandrungrontak.blogspot.com/2013/09/pendudukan-jepang-di-myanmar.html 
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Namun, kondisi yang dialami oleh Filipina dan Indonesia berbeda dengan 

yang dialami oleh Burma dan Vietnam. Karena kolonialisme yang dilakukan 

Jepang kepada Filipina dan Indonesia terhitung cukup lama dan banyak 

menimbulkan kerusakan terhadap pembangunan dan infrastruktur Filipina dan 

Indonesia. Di Indonesia, Jepang menjajah kurang lebih tiga setengah tahun. 

Selama kurun waktu tersebut, Jepang melakukan tindakan semena – mena 

terhadap rakyat Indonesia. Seperti, Romusha yang biasa kita kenal dengan kerja 

paksa ala Jepang. Hal tersebut dilakukakan Jepang untuk memfasilitasi kebutuhan 

Jepang selama perang. Selain itu juga, Jepang dengan mudahnya merampas 

sumber daya alam Indonesia seperti bahan mentah dan rempah – rempah. 
8
 

Di Filipina, modus yang dilakukan oleh Jepang tidak jauh berbeda dengan 

apa yang telah dilakukan di Burma. Mulanya Jepang berniat untuk membantu 

kemerdekaan Filipina, namun setelah masuk ke dalam kawasan Filipina, Jepang 

bersikap semena-mena. Dari bebrbagai sektor di Filipina banyak dikuasai oleh 

Jepang. Dari sektor politik, sosial budaya, hingga ekonomi. Yang lebih parah 

yaitu pada sektor ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah militer Jepang 

bermaksud mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang ada di Filipina untuk 

kepentingan industri dan tentaranya. Industri dan perdagangan sangat menderita 

dan pertanian mengalami kemunduran, sebab banyak peatni yang enggan 

mengerjakan tanahnya. Rakyat dipaksa menanam kapas untuk kepentingan 

                                                             
8
 kedudukan Jepang di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 17.35 WIB. 

https://masdayatoke.wordpress.com/2010/08/04/pendudukan-jepang-di-indonesia/ 
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Jepang. Sehingga harga-harga barang tinggi, sebaliknya nilai mata uang merosot 

maka di sebutlah dengan istilah Micky Mouse Money.
9
 

 Dalam bidang sosial-budaya, kehidupan rakyat Filipina sangat 

menyedihkan. Aktivitas budaya Filipina dikontrol oleh pemerintah militer Jepang. 

Rakyat mempunyai banyak musuh, seperti kelaparan, penyakit dan polisi militer 

Jepang yang bertindak di luar perikemanusiaan. Sehingga menimbulkan kejahatan 

merajalela, terutama kejahatan untuk mendapatkan bahan makanan. Oleh karena 

itu, semenjak kekejaman tentara Jepang terhadap rakyat Filipina mendapat reaksi 

keras dari berbagai pihak. Karena beberapa alasan dan latar belakang itulah, 

pemberian bantuan  ekonomi terhadap negara-negara korban perang oleh Jepang 

berbeda-beda. 

Selain itu juga perlu kita ketahui, didalam perjanjian San Fransisco 

disebutkan juga bahwa aset Jepang di luar negeri mengacu kepada semua aset 

yang dimiliki pemerintah, perusahaan, organisasi, dan warganegara sipil Jepang di 

negara-negara yang diduduki itu dijadikan koloni. Sesuai dengan Pasal 14, Sekutu 

menyita seluruh aset Jepang di luar negeri, kecuali aset Jepang di Cina yang diatur 

dalam Pasal 21. Kemudian, Cina memiliki kembali semua aset Jepang di 

Manchuria dan Mongolia Dalam, termasuk tambang-tambang dan infrastruktur 

kereta api. Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa "disposisi properti Jepang dan 

warganegaranya dan klaim-klaim mereka terhadap penguasa yang sekarang ini 

mengatur wilayah-wilayah dan penduduknya akan tunduk kepada pengaturan 

                                                             
9
 Pendudukan Jepang di Filipina. Diakses pada tanggal 23 Mei 2015. Pada pukul 08 : 45 WIB. 

http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/03/pendudukan-jepang-di-philipina.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manchuria
http://id.wikipedia.org/wiki/Mongolia_Dalam
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khusus antara Jepang dan penguasa-penguasa tersebut." Berdasarkan hal tersebut, 

Korea juga memiliki hak-hak seperti diatur dalam Pasal 21.
10

 

Tabel 2.2 

Aset Jepang di Kawasan Asia Timur Pada Tahun 1945 Yang Disita oleh Sekutu. 

NEGARA JUMLAH ( YEN ) 

Korea 70,256,000,000 

Taiwan 42,542,000,000 

Northeast Cina 146,532,000,000 

North Cina 55,437,000,000 

Central South Cina 36,718,000,000 

Lainnya 28,014,000,000 

TOTAL ¥379,499,000,000 

 

Sumber : "Court rejects H.K. residents' claims on military yen". Kyodo News. June 21, 

1999. Retrieved May 14, 2012. 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa aset Jepang yang berada di luar 

negeri itu berbeda-beda nominalnya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor 

tingkatan atau periode kolonialisme yang dilakukan oleh Jepang terhadap masing-

masing negara tersebut. Semakin lama dan semakin kejam Jepang melakukan 

kolonilisme pada suatu negara maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh 

Jepang pada negara tersebut. Karena tingkat kolonialisme yang Jepang lakukan 

berada pada satu garis keseimbangan terhadap aset perekonomian Jepang.  

                                                             

10
 Treaty of San Francisco. Diakses pada tanggal,  6 Aperil 2015. Pada pukul 20:11 WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_San_Francisco.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_San_Francisco
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Terkait dengan pemberian bantuan luar negeri berupa ganti rugi perang 

terhadap negara korban seperti yang telah disebutkan diatas, diimplementasikan 

oleh Jepang melalui perangkat Official Development Assistance atau sering 

dikenal dengan sebutan ODA Jepang. Namun, tanggung jawab Jepang atas 

kerusakan terhadap negara – negara yang pernah diduduki Jepang pasca perang 

tidak hanya meliputi ganti rugi material. Selain memberikan ganti rugi dalam 

bentuk pampasan perang, Jepang juga membantu negara – negara korban perang 

dalam pengembangan program dan proyek yang akan ditangani oleh ODA. Yang 

meliputi pengembangan proyek disektor transportasi dan komunikasi, 

pengembangan tenaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan 

perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan.  

 

B. Dinamika ODA dan Perannya Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Jepang Pasca Perang Dunia II 

Pasca kekalahan Jepang pada perang dunia II menimbulkan suatu gejala 

konflik yang terjadi pada internal negara, setelah pengeboman yang dilakukan 

oleh Amerika serikat terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan 

keadaan ekonomi Jepang pada saat itu berada pada kondisi sangat terpuruk. Hal 

ini disebakan oleh pengeboman tersebut menghancurkan sekitar 25% kekayaan 

nasional Jepang pada saat itu. Selain itu juga, pasca pengeboman tersebut 

memaksa perekonomian Jepang pada saat itu dalam kondisi kritis, dimana 

produksi industri Jepang pasca kekalahan perang merosot sangat tajam, jumlahnya 
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hanya merupakan persentase yang kecil jika dibandingkan dengan tingkat 

produksi pada tahun – tahun sebelumnya. Produksi pangan yang sebelumnya 

dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif tinggi, namun pasca kekalahan 

perang turun sekitar 30% kemudian mengakibatkan terjadinya krisis pangan yang 

berkepanjangan yang menimpa Jepang pasca perang. Kemudian, kondisi tersebut 

diperparah dengan lumpuhnya aparat pemerintah dalam mengumpulkan dan 

mendistribusikan barang berdasarkan harga yang telah ditentukan. Kekalahan 

perang yang menimpa pemerintah Jepang ini menyebabkan hilangnya 

kepercayaan rakyat Jepang kepada pemerintah dan mencipatakan keadaan yang 

hampir mengarah pada anarki. 

Melihat dari kekacauan yang telah terjadi pasca kekakalahan perang 

tersebut, kemudian Jepang mencari solusi utuk mengembalikan keadaan 

pemerintahan dan perekonomiannya menjadi stabil seperti semula. Ada beberapa 

cara atau program yang dilakukan oleh Jepang untuk mengembalikan hal tersebut. 

Pada dasarnya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang 

itu merupakan sebuah berkah dibalik musibah. Maksudnya, dengan adanya 

pengeboman tersebut, membuat Jepang semakin terus berusaha untuk menjadikan 

negaranya menjadi lebih baik. Sehingga dari berbagai cara yang telah 

dilakukannya membuat Jepang kembali bangkit dari keterpurukannya tersebut.  

Fakta unik yang perlu kita kaji lebih dalam lagi adalah ketika Jepang 

berhasil bangkit dari keterpurukannya, bahkan mengalami kemajuan ekonomi 

yang luar biasa pasca dijatuhkannya bom di Nagasaki dan Hiroshima pada perang 
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dunia II oleh Amerika Serikat. Hanya satu dekade setelah mengalami kekalahan 

militer secara total, Jepang mampu kembali pada standar hidup sebagaimana di 

era sebelum perang. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami percepatan 

pasca periode awal pemulihan. Sejak akhir 1950-an hingga awal 1970-an ekonomi 

Jepang tumbuh sekitar 10% per tahunnya. Pada tahun 1970-an pula Jepang dapat 

berbangga dengan menempati urutan ketiga sebagai negara dengan ekonomi 

terbesar diantara negara-negara maju di dunia.
11

 Ternyata, salah satu pogram yang 

dilakukan Jepang untuk mengembalikan perekonomiannya adalah dengan 

memberikan bantuan pembangunan ekonomi yang disalurkan melalui ODA atau 

biasanya dikenal dengan sebutan Official Development Assistance. Melalui 

bantuan ODA ini Jepang memiliki pengharapan yang sangat besar dalam 

memajukan perekonomiannya pasca keterpurukannya pada Perang Dunia II. 

Namun, pada awal kemunculannya sebagai salah satu faktor pemicu bangkitnya 

perekonomian Jepang, bantuan ODA ini mengalami perubahan fungsi yaitu pada 

mulanya ODA dengan Japan as a recepient hingga ODA dengan Japan as a 

donor.  

1. Dinamika ODA 

Perubahan fungsi ODA pasca keterpurukan Jepang pada Perang Dunia II 

memang sudah menjadi keharusan. Hal ini disebabkan oleh kondisi Jepang pasca 

kekalahan perang memang berada pada kondisi yang sangat kritis. Melihat dari 

keadaan yang semakin memburuk pasca kekalahan perang tersebut, kemudian 

                                                             
11

 Dinamika Pertubuhan Ekonomi Jepang. Diakses pada tanggal 9 Mei 2015. Pada pukul 00:47 

WIB. http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-103295-

MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Jepang.html.  

http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-103295-MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Jepang.html
http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-103295-MBP%20Asia%20Timur-Dinamika%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Jepang.html
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Jepang berinisiatif untuk melakuakan kesepakatan dengan beberapa lembaga 

internasional untuk memberikan pinjaman dana segar kepada pemerintah Jepang 

guna memulihkan kondisi Jepang pasca keterpurukannya pada Perang Dunia II. 

Selain itu juga, melakukan kesepakatan dengan beberpa lembaga internasional 

tersebut memang harus dilakukan oleh Jepang dikarenakan pasca Perang Dunia II 

pemerintah Jepang dituntut untuk membayar ganti rugi terhadap beberapa negara 

korban perang yang pernah diduduki oleh Jepang.  

a. Jepang sebagai negara penerima bantuan 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pasca kekalahan perang, Jepang 

memang harus melakukan kesepaktan dengan beberapa lembaga internasional 

guna mendapatkan pinjaman dana untuk membangkitkan perekonomian Jepang 

pasca perang. Oleh karena itulah Jepang diakatakan sebagai “Japan as a 

recepient”. Bantuan dari beberapa lembaga internasional tersebut didapatkan 

Jepang melalui GARIO ( Government and Relief in Occupied Areas ) dan EROA 

( Economic Rehabilitation in Occupied Areas ) pada periode 1945 sampai 1951. 

Lalu Jepang juga mendapat kredit dari dana EROA sebesar $ 2 miliar pada tahun 

1946 sampai 1951. Bukan hanya itu saja, pada periode 1953 sampai 1966 Jepang 

menerima dana sebesar $ 880 juta dari Bank Dunia untuk proyek-proyek besar, 

khususnya infrastruktur.
12

 

                                                             
12

 Inoguchi Takashi and Purnendra Jain, 2000. Japanese Foreign Policy Today. A Reader. New 

York : PALGRAVE. Hal 153 
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Atas bantuan atau pinjaman yang diterima oleh Jepang itulah kembali 

diolah dengan cara memberikan bantuan terhadap negara-negara berkembang 

khususnya dikawasan Asia yang notabennya merupakan negara – negara yang 

pernah diduduki oleh Jepang pada saat perang dunia II. Kemudian secara tidak 

langsung bantuan ekonomi tersebut dijadikan oleh Jepang sebagai alat kebijakan 

luar negerinya. Menurut Jepang memberikan bantuan terhadap negara-negara 

berkembang akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Negara-negara 

yang diberikan bantuan oleh Jepang akan merasa ketergantungan terhadap 

bantuan Jepang secara terus - menerus, selanjutnya pemberian bantuan tersebut 

akan dijadikan sebagai kerjasama ekonomi luar negeri Jepang terhadap negara – 

negara penerima bantuan tersebut.
13

 Namun, setelah Jepang mendapat bantuan 

pinjaman modal dari berbagai elemen dan mengolah bantuan pinjaman tersebut 

untuk membantu negara-negara berkembang, maka Jepang bisa dikatakan sebagai 

“Japan as a donor”. 

b. Jepang sebagai negara pemberi bantuan 

Maksud dari sebutan tersebut adalah Jepang merupakan negara donor atau 

negara pemberi bantuan yang semula Jepang sebagai negara penerima bantuan 

namun sekarang berubah menjadi negara pemberi bantuan. Hal tersebut 

disebabkan oleh keberhasilan Jepang dalam mengolah pinjaman dana bantuan dari 

berbagai elemen tersebut. Pinjaman dana tersebut diolah oleh Jepang melalui 

program yang dibuatnya yaitu ODA. Kemudian, melalui keberhasilan program 

                                                             
13

 Ibid. Hal 154 
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tersebut Jepang dapat berpartisipasi dalam Colombo Plan untuk Koperasi 

Ekonomi dan Pembangunan Sosial di Asia Pasifik pada bulan Oktober 1954. Lalu 

pada tahun 1955, Jepang memberikan US$ 100.000 dalam Colombo Plan. Secara 

tidak langsung ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Jepang sudah mulai 

stabil bahkan dapat dikatakan lebih maju dari tahun – tahun sebelumnya. Padahal 

pada mulanya, pasca perang dunia II perekonomian Jepang terpuruk dan ia 

mendapat banyak bantuan dana untuk mengembalikan perekonomiannya tersebut. 

Selanjutnya, salah satu program yang dilakukan oleh Jepang untuk 

membangkitkan perekonomiannya itu adalah program ODA. Karena program 

ODA inilah yang membuat Jepang menjadi sebagai negara pemberi bantuan 

terhadap beberapa negara berkembang dan dapat membalikkan posisi Jepang yang 

semula Jepang sebagai negara penerima bantuan atau “Japan as a recipient” 

berubah hingga menjadi Jepang sebagai negara pemberi bantuan. Atas kesuksesan 

pengolahan bantuan yang diterima oleh Jepang pasca perang dunia II melalui 

ODA ini, akhirnya pada tahun 1990 Jepang dapat menyelesaikan pembayaran atas 

dana pinjaman tersebut kepada Bank Dunia.
14

 

2. Peran ODA Sebagai Sarana Politik Luar Negeri Jepang pasca 

perang  

Terkait dengan peran ODA sebagai sarana politik luar negeri Jepang pasca 

perang dilakukan oleh Jepang ketika memiliki kewajiban untuk memberikan 

bantuan ganti rugi perang berupa ganti rugi material dan pengembangan proyek 

                                                             
14
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terhadap beberapa negara Asia yang menjadi korban perang pasca Perang Dunia 

II. Pada awalnya, ODA hanya berperan sebagai pendistribusi bantuan kepada 

negara – negara korban perang. Namun, seiring berjalannya waktu program – 

program proyek yang ditawarkan oleh ODA kepada negara – negara yang 

bersangkutan diterima dengan sangat baik bahkan negara – negara tersebut merasa 

ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh ODA. Sehingga, secara 

tidak langsung ODA dijadikan sebagai alat politik luar negeri oleh Jepang.  

Dalam penyaluran bantuan ODA ini, Jepang memberikan beberapa aturan 

dan penjelasan mengenai jenis ODA tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa ODA ini pada dasarnya ada dua jenis penyaluran yaitu bilateral ODA dan 

Multilateral ODA. 

Bilateral ODA merupakan bantuan yang ditujukan Jepang kepada negara 

berkembang dimana bantuan tersebut hanya melibatkan dua aktor saja yaitu 

negara pemberi dan negara penerima. Kemudian, bentuk bantuan tersebut berupa : 

a. Pinjaman Yen pada dasarnya, pinjaman Yen disini berarti meminjamkan 

uang modal yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Namun pinjaman 

ini sedikit berbeda dengan pinjaman lainnya. Karena persyaratan pinjaman 

ini cukup ringan. Yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah. Pinjaman 

Yen ini dilaksanakan melalui Japan Bank for International Coorperation 

(JBIC).  

b. Bantuan dana hibah adalah bantuan dana yang tidak disertai dengan 

kewajiban untuk membayar kembali. 
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c. Kerjasama Teknis merupakan kerjasama dibidang pengembangan SDM. 

Artinya, dengan kerjasama teknik ini yaitu untuk meningkatkan taraf 

pembangunan manusia. Atau mentransferkan kemampuan yang dimiliki 

oleh teknisi Jepang tersalurkan terhadap sumber daya manusia di negara 

berkembang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada pada negara berkembang.
15

 

Sedangkan multilateral ODA adalah bantuan yang terdiri atas kontribusi 

untuk lembaga-lembaga PBB dan kontribusi pada Bank-bank Pembangunan 

Multilateral. Yang dimana penyalurannya melalui lembaga seperti IMF, Bank 

Dunia dan lain – lain. Kemudian dalam pelaksanaan ODA ini, ada aturan yang 

ditetapkan oleh Jepang kepada negara – negara yang akan menjadi tujuan bantuan 

tersebut. Kemudian, aturan yang mengatur tentang pelaksanaan ODA tersebut 

tercantum dalam Piagam ODA. Didalam piagam ODA tersebut dijelaskan secara 

jelas dan terperinci mengenai tujuan, kebijakan dasar, isu – isu preoritas hingga 

kawasan prioritas pelaksanaan ODA.  

Bukan hanya itu saja, aturan yang menyangkut ODA dan pemberlakuanya 

ada pada piagam ODA. Berikut ini akan dijelaskan mengenai isi dari piagam 

ODA tersebut: 

a. Tujuan ODA 

ODA Jepang bertujuan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan 

pembangunan dari komunitas internasional. Dengan demikian, 

                                                             
15

 Sitem bantuan ODA Jepang. Diakses pada tanggal 30 Maret 2015. Pada pukul 16:56 WIB. 

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm.  

http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm
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keberadaan ODA akan membantu menjamin keamanan dan 

kemakmuran Jepang sendiri sebagai negara pendonor bantuan kepada 

negara – negara yang sedang berkembang. Jepang sebagai negara yang 

terkemuka di dunia khususnya dalam sektor ekonomi bertekad untuk 

menggunakan sebaik – baiknya ODA dalam prakarsa mengatasi isu – 

isu pembangunan pasca perang. 

 

b. Kebijakan Dasar Munculnya ODA 

Pada dasarnya Jepang memberikan beberapa penjabaran mengenai 

kebijakan dasar munculnya ODA tersebut, yaitu: 

 

i. Mendukung Usaha Swadaya Negara-Negara yang Sedang 

Berkembang 

Paling mendasar dari kemunculan ODA Jepang adalah untuk 

mendukung usaha – usaha swadaya yang dilakukan oleh negara – 

negara yang sedang berkembang berdasarkan tata pemerintahan 

yang baik, yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk 

kerjasama dalam bidang pembangunan sumber daya negara – 

negara yang sedang berkembang tersebut. Misalnya, seperti 

pembangunan institusi termasuk juga pembangunan sistem hukum, 

dan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial yang yang 

merupakan basis bagi pembangunan negara – negara berkembang 

penerima bantuan tersebut. 
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ii. Mengutamakan Perspektif Kemanan Manusia 

Dalam pelaksanaan ODA, Jepang akan menitik beratkan pada 

perspektif keamanan manusia dalam kegiatan – kegiatan ODA. 

Misalnya, berupa usaha – usaha yang dilakukan oleh ODA dalam 

melindungi individu – individu dan komunitas – komunitas dari 

ancaman seperti konflik, kejahatan, kemiskinan dan penyakit – 

penyakit menular, dan memberikan bantuan dalam pemberdayaan 

rakyat agar mereka dapat mengatasi berbagai ancaman tersebut. 

iii. Jaminan Keadilan 

Dalam pelaksanaan ODA, Jepang juga akan mempertimbangkan 

kondisi kaum yang terdapat dalam setiap negara penerima bantuan 

yang rentan secara sosial. Misalnya, terdapat kesenjangan sosial 

yang jauh antara kalangan miskin dengan kalangan elit. 

Selanjutnya, ODA akan memeberikan perhatian penuh terhadap 

dampak lingkungan dan sosial dari proyek – proyek yang 

dilaksanakan oleh ODA. Selain itu juga, ODA akan melakukan 

usaha – usaha selanjutnya untuk memperbaiki status kaum wanita. 

iv. Pemanfaatan Pengalaman dan Keahlian Jepang 

Jepang akan memanfaatkan pengalamannya sendiri dalam 

pelaksanaan ODA. Misalnya, seperti berbagai teknologi maju dan 

sumber daya manusia dalam ODA. Namun, disisi lain ODA akan 

mempertimbangkan berbagai kebijakan dan kebutuhan akan 

bantuan dari negara – negara penerima bantuan tersebut. 
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v. Kemitraan dan Kolaborasi dengan Masyarakat 

Internasional 

Jepang akan memperluas kolaborasi dengan para pelaku lainnya 

yang menangani bantuan pembangunan. mislanya, seperti 

organisasi – organisasi internasional, negara – negara pendonor 

bantuan lainnya, LSM, dan sektor swasta. 

 

c. Isu-Isu Prioritas ODA 

Isu – isu yang diprioritaskan oleh bantuan ODA Jepang ini adalah 

pengentasan kemiskinan, pertumbuhan yang berkesinambungan, isu – 

isu global seperti berbagai masalah lingkungan, berbagai penyakit 

infeksi, populasi, makanan, energi, bencana nasional, terorisme, obat – 

obatan narkotika, kejahatan internasional, dan yang terkahir adalah 

pembangunan perdamaian. 

 

d. Kawasan-Kawasan Prioritas ODA 

Asia adalah kawasan yang menjalin hubungan erat yang baik dengan 

Jepang, yang kemudian menjadi kawasan preoritas tujuan utama 

bantuan ODA. Kemudian, keberadaan ODA selanjutnya untuk 

membina hubungan yang lebih erat dengan kawasan Asia dan untuk 

memperbaiki berbagai kesenjangan di kawasan tersebut.
16

 

                                                             
16

 Falsafah bantuan Jepang – piagam Official Devlopment Assistance ( ODA ) Jepang. Diakses 

pada tanggal 5 April 2015. Pada pukul 11:56 WIB. http://www.id.emb-

japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm. 
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Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, bahwa pemberian bantuan 

ODA oleh Jepang akan diberikan kepada negara – negara yang sedang 

berkembang dengan syarat dan pertimbangan yang telah dibuat oleh Jepang, 

yaitu: 

a. ODA akan mempertimbangkan berbagai kebutuhan akan bantuan di 

negara – negara yang sedang berkembang. 

b. Kondisi sosial ekonomi negara penerima bantuan. 

c. Hubungan bilateral Jepang dengan negara penerima bantuan, sesuai 

dengan prinsip piagam PBB ( khususnya hak – hak kedaulatan, 

kesetaraan dan non-intervensi terkait dengan urusan dalam negeri ). 

Namun bukan hanya sebatas itu saja ada beberapa pengecualian yang perlu 

diperhatikan seperti pokok-pokok berikut ini:  

a. Keadaan lingkungan dan pembangunan akan berjalan seiringan. 

b. dihindari pemakaian ODA untuk tujuan – tujuan kemiliteran atau untuk 

memperparah konflik.  

c. Perhatian penuh akan diberikan terhadap trends dalam perbelanjaan 

kemiliteran. Seperti ekspor/impor senjata di negara penerima serta hal – 

hal lain di negara penerima.  

d. Perhatian penuh juga akan diberikan terhadap usaha – usaha demokratisasi 

dan penerapan ekonomi pasar.  

e. Perlindungan hak – hak asasi manusia di negara penerima bantuan.  
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Jadi, atas dasar aturan yang ditawarkan melalui Piagam ODA tersebut, 

Jepang bertujuan untuk menjadikan ODA sebagai alat pemberi bantuan ekonomi 

yang mudah diterima  oleh negara – negara yang sedang berkembang khususnya 

di kawasan Asia yang notabennya merupakan negara – negara yang memiliki 

hubungan erat dengan Jepang baik itu dari segi sejarah, regional dan lain – lain. 

Selanjutnya, keberhasilan Jepang menjadikan ODA sebagai alat politik 

luar negeri Jepang berimbas pada peningkatan jumlah bantuan ODA yang 

diberiakan kepada negara – negara berkembang pada setiap tahunnya. Hal ini 

terbukti ketika pada tahun 1961, untuk mendapatkan dukungan yang kuat dan 

pengaruh yang lebih besar di dunia maupun di kawasannya, Jepang bergabung 

dengan DAC ( Development Assistance Committe ). Melalui DAC, Jepang 

diterima menjadi anggota OECD ( Organization for Economic Cooperation and 

Development ). OECD mampu mendorong Jepang untuk memberikan bantuan 

luar negeri kepada negara-negara berkembang dan mendorong liberalisasi 

perdagangan sesuai dengan kode dan aturan OECD. Hingga pada akhirnya tahun 

1976, Jepang berhasil menjadi pedonor kedua terbesar di DAC OECD. Pada 

1960-an dan 1970-an ODA Jepang berkembang secara kualitas dan kuantitasnya. 

Namun, ada kendala ketika ODA Jepang dikritik terlalu komersil dan bantuannya 

bersifat terikat terhadap negara – negara tujuan bantuan ODA tersebut. Bantuan 

ODA hanya mementingkan kepentingan promosi ekspor Jepang saja. Sebagai 

respon, kemudian Jepang memberikan ODA yang tidak mengikat kepada negara – 

negara tujuan bantuan ODA tersebut.
17

 Selain itu juga perubahan dari promosi 
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ekspor ke interdependece harus dilakuakn oleh Jepang guna mengembalikan 

kepercayan dunia internasional terhadap bantuan ODA. Oleh karena itu, pada 

1970-an interdependence menjadi dasar utama ODA Jepang, menggantikan 

promosi ekspor. Dasar interdependence ini semakin ditingkatkan ketika OPEC 

mendeklarasikan embargo minyak. Mulai tahun 1978 Jepang berusaha 

meningkatkan jumlah ODA-nya setiap tahun, dan sukses menjadi pendonor 

terbesar di dunia pada tahun 1989, dan meningkat pada puncaknya di 1995 

dengan US$ 14, 7 M. Kemudian, tahun 1977, PM Fukuda meluncurkan heart-to-

heart diplomacy, menjanjikan 407.804 juta Yen untuk proyek ASEAN dan 

masing-masing negara anggotanya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang 

dikarenakan Asia Tenggara akan dijadikan tujuan utama pemberian bantuan 

ODA. Selanjutnya pada tahun 1988, terkait peran ODA di ranah internasional. PM 

Takeshita Noboru mengumumkan The International Cooperation Initiative, yang 

bertujuan untuk peningkatan jumlah bantuan ODA serta promosi perdamaian 

dunia, sebagai alat Jepang untuk berperan di skala internasional.
18

 Melihat dari 

pencapaian bantuan ODA dari tahun ke tahun pasca keterpurukannya dalam 

Perang Dunia II dapat dikatakan bahwa Jepang berhasil menjadikan ODA sebagai 

alat politik luar negerinya dalam meningkatkan perekonomian Jepang pasca 

perang. 
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