
BAB III 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANTUAN ODA DI INDONESIA 

 

Dalam bab III akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bantuan 

ODA Jepang di Indonesia. Dimulai dengan penjelasan tentang gambaran umum 

sejarah dan perkembangan bantuan ODA Jepang ke Indonesia dan selanjutnya, 

akan membahas tentang bantuan ODA Jepang terkait pembangunan Proyek Mass 

Rapid Transit di Jakarta. 

 

A. Sejarah  dan Perkembangan Pemberian Bantuan ODA Jepang di 

Indonesia 

Berdasarkan sejarah, pemeberian bantuan ODA Jepang terhadap Indonesia 

dapat dikatakatan dimulai ketika Jepang memiliki tanggung jawab secara moral 

atau material atas Indonesia yang merupakan korban jajahan Jepang selama  

Perang Dunia II berlangsung. Jepang, melalui ODA memberikan bantuan berupa 

ganti rugi pampasan perang kepada pemerintah Indonesia. Yang dimana, pada 

tanggal 20 Januari 1958, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian 

bilateral dengan pemerintah Jepang yang berisi kesepakatan ganti rugi perang 

selama perang Dunia II berlangsung. Dari kesepakatan tersebut Indonesia 

menyepakati pampasan perang senilai US$223,080 juta dari Jepang, serta 

kesediaan Jepang menanamkan modal di Indonesia dan mengusahakan pinjaman 



jangka panjang sampai batas US$400 juta. Perjanjian pampasan perang tersebut 

disahkan DPR RI tanggal 13 Maret 1958.
1
 Namun, perjanjian pampasan perang 

tahun 1958 yang disepakati oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia tidak hanya 

meliputi ganti rugi dalam bentuk material, kesepakatan antara kedua negara juga 

meliputi kerjasama di dibidang teknis yang terdiri atas satu daftar yang memuat 

enam kategori program dan proyek yang akan ditangani oleh ODA Jepang, yaitu : 

transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga, pengembangan industri, 

pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan,” 

tulis Masashi Nishihara dalam Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang: 

Hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966. 

Sebelum pemberian ganti rugi pampasan perang yang diberikan oleh 

pemerintah Jepang kepada pemerintah indonesia. Jepang telah lebih dulu 

memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia berupa pemberian trainee, 

yang dimana bantuan tersebut ditujukan oleh Jepang untuk memberikan pelatihan 

dibidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Bantuan ini 

diberikan kepada pemerintah indonesia atas dasar merespon kerugian yang 

dialami pemerintah Indonesia selama dijajah oleh Jepang. Dapat dikatakan, pasca 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bantuan ODA Jepang telah memberikan 

kontribusi besar misalnya pada bidang pengembangan SDM dan pembangunan 

infrastruktur sosial ekonomi di Indonesia. Selain itu juga pada akhir tahun 1997. 

Dimana pada saat krisis ekonomi yang melanda Asia. Jepang melalui ODA 
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membantu pemerintah Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam 

bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi 

pemerintah, dan lain – lain. begitu juga pada saat gempa besar dan tsunami dari 

lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada bulan Desember 2004, Jepang melalui 

ODA menyediakan dana rekontruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana 

sebesar 640 juta US Dollar kepada pemerintah Indonesia. Kemudian, berdasarkan 

data - data bantuan yang diberikan ODA Jepang kepada pemerintah Indonesia. 

Selama ini, secara komulatif bantuan Jepang kepada pemerintah Indonesia 

berjumlah 29, 5 milyar US Dollar ( total komulatif sampai tahun 2006 )
2
, oleh 

karena itu, dapat dikatakan hubungan Jepang dan Indonesia pasca Perang Dunia II 

terjalin sangat baik terkait dengan bantuan ODA Jepang terhadap pemerintah 

Indonesia. Indonesia menganggap bahwa Jepang adalah negara pendonor terbesar 

bagi Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Jepang menganggap Indonesia adalah 

negara penerima bantuan terbesar bagi Jepang. Kemudian, dari pernyataan 

tersebut, muncullah pertanyaan “kenapa Jepang lebih menitik beratkan bantuan 

ODA kepada Indonesia dibandingkan dengan negara – negara Asia lainnya”.  

Memang, jika didasarkan pada heart to heart diplomacy yang diluncurkan 

oleh PM Fukuda bahwa ODA Jepang akan difokuskan untuk pembangunan 

ASEAN dan masing-masing negara anggotanya secara merata. Namun, Indonesia 

memiliki porsi yang lebih besar dari tujuan bantuan ODA Jepang dibandingkan 
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dengan negara – negara ASEAN lainnya. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu diantaranya : 

a. Indonesia kaya akan sumber daya alam dibandingkan dengan negara – 

negara ASEAN lainnya. 

b. Indonesia mempunyai potensi pasar ekspor 

c. Lokasi Indonesia penting secara geopolitik 

d. Untuk merehabilitasi citra buruk Jepang pada Indonesia. Hal ini 

menyangkut pada masa penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap 

Indonesia selama 3,5 tahun. 

e. Agar pasokan SDA ke Jepang lancar 

f. Indonesia punya potensi untuk kegiatan perdagangan Jepang. Karena 

Jepang pernah mengalami defisit atau kekurangan anggaran belanja karena 

Jepang mengimpor begitu banyak barang dari Indonesia.
3
 

Berdasarkan faktor – faktor tersebut, kemudian Jepang menjadikan 

Indonesia menjadi tujuan utama pemberian bantuan ODA khususnya dikawasan 

Asia Tenggara. Jepang menganggap bahwa pemberian bantuan ODA kepada 

Indonesia akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemerintah Jepang 

untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Dengan latar belakang tersebut, 

kemudian pemerintah Jepang meningkatkan jumlah bantuan ODA kepada 

Indonesia pada setiap tahunnya. Peningkatan bantuan ODA ini meliputi beberpa 

pembangunan proyek yang diantaranya pengembangan proyek di sektor energi, 
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sektor transportasi, sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, sektor informasi 

dan komunikasi, sektor kesehatan dan kebersihan, sektor governance dan 

beberapa sektor yang lain. Pengembangan terhadap beberapa sektor ini dilakukan 

oleh ODA untuk membantu Indonesia sebagai negara sedang berkembang. 

Berdasarkan data statistik bantuan ODA Jepang terhadap Indonesia pada periode 

tahun 2000 sampai  2008 terkait dengan bantuan terhadap beberapa sektor 

tersebut, ternyata ODA Jepang lebih memfokuskan bantuannya di sektor energi 

dan sektor transportasi dibandingkan dengan sektor – sektor yang lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat permintaan masyarakat akan 

kebutuhan listrik sangatlah tinggi. Sedangkan untuk sektor transportasi menjadi 

keharusan untuk melakukan pembangunan disektor tersebut, dikarenakan 

Indonesia adalah negara yang berbasis kepulauan sehingga sangat dibutuhkan 

sistem transportasi yang baik untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah 

yang lainnya atau menghubungkan pulau yang satu dengan yang lainnhya. 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut kemudian pihak ODA dan pemerintah 

Indonesia lebih memusatkan sektor energi dan transportasi untuk bantuan ODA di 

Indonesia. Berikut akan dipaparkan data statistik bantuan ODA Jepang ke 

Indonesia berdasarkan sektor pada periode tahun 2000 sampai 2008. 

 

 

 



Diagram 3.1 

Perincian Bantuan ODA Jepang di Indonesia menurut Sektor 

Periode Tahun 2000 sampai 2008 

 

 

 

Sumber : Departemen Luar Negeri Jepang. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_04a.htm 
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1. Sektor Energi 

Bantuan dari sektor energi yang diberikan oleh ODA Jepang terhadap 

Indonesia ternyata hanya pada distribusi aliran listrik. Perlu kita ketahui bahwa di 

Indonesia pada tahun 2000-an ke atas sedang mengalami permasalahan dalam 

ketersediaan pasokan listrik. Ketersediaan pasokan listrik dengan permintaan yang 

ada tidak berimbang atau dengan kata lain jumlah permintaan daya listrik jauh 

lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan pasokan daya listrik yang ada pada 

saat itu. Melihat Jumlah kapasitas aliran listrik yang tersambungkan pembangkit 

tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2005 yang hanya mencapai angka 27.000 

MW. 20.000 MW, atau sama dengan 74% diantaranya dihasilkan oleh perusahaan 

listrik swasta, IPP, yang hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Untuk aliran Jawa 

dan Bali, kapasitas daya terberat (permintaan) pada tahun 2007 mencapai hingga 

16.000MW. Ketersediaan daya hanya 25%, angka ini dibawah batas ideal 35% 

dari permintaan.
4
 Sehingga, jika terjadi masalah seperti kerusakan pada 

pembangkit listrik berskala besar, atau pengiriman bahan bakarnya mengalami 

masalah, maka dapat dipastikan akan sulit untuk memenuhi permintaan. 

Kenyataannya, di Jakarta, untuk menjaga kestabilan dilakukan pemadaman listrik 

memaksa didaerah tertentu, disamping dilakukannya sosialisasi kepada konsumen 

untuk hemat listrik. 

Diperkirakan dalam 20 tahun kedepan, permintaan akan daya listrik di 

Indonesia akan naik sekitar 7%. Maka, diperlukan tindakan segera untuk 
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meningkatkan pasokan listrik. Dalam keadaan tersebut, pada bulan Mei tahun 

2006, pemerintah Indonesia mengumumkan program percepatan pembangunan 

PLTA batu bara ( Crash program 10.000MW ), disamping itu, terus melaksanakan 

kebijakan pembangunan pembangkit listrik oleh IPP. Selanjutnya, pada bulan 

Desember 2007, di Bali telah berlangsung, "United Nnation Framework 

Convention on Climate Change", dimana pemerintah Indonesia telah 

mengumumkan komitmennya dengan tegas untuk mengatasi perubahan iklim. 

Usaha untuk meningkatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai sarana untuk 

mengurangi pemanasan gas didalam perubahan iklim menjadi hal yang penting.  

Kurangnya pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali yang merupakan tempat 

terpusatnya penduduk dan industri yang jika pemerintah tidak cepat melakukan 

peremajaan pembangkit tenaga listrik berskala besar maka dikhawatirkan tidak 

hanya mempengaruhi kehidupan penduduk tapi juga berpengaruh pada laju 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pada saat itu pemerintah memutuskan untuk 

berkerja sama dengan pihak Jepang untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Melalui skema pinjaman Yen, Jepang turut memberikan bantuan peremajaan 

pembangkit listrik berskala besar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur seperti, 

PLTA Gresik, PLTA Tanjung Priok, PLTA Muara Tawar dan PLTA Muara 

Karang. Untuk menjaga agar aliran listrik dengan kandungan besar 500kV untuk 

Jawa dan Bali dapat dilakukan dengan lebih stabil dan efisien, maka telah 

dilakukan pembenahan kabel aliran utamanya. Jepang, telah memberikan 

dukungan didalam pembenahan kabel utama 500kV yang menghubungkan timur 



dan barat pulau Jawa berputar melalui arah selatan, yang telah selesai 

dilaksanakan pada tahun 2006. 

Dengan demikian, melalui sambungan utara, sambungan utama 500kV 

telah tersambung mengelilingi pulau Jawa. Dengan demikian disamping 

kepercayaan akan sambungan utama akan meningkat, kelebihan pasokan yang 

terjadi di Jawa timur dapat dialirkan tanpa hambatan ke Jawa barat, termasuk 

Jakarta yang seringkali mengalami kekurangan pasokan listrik. Maka, melalui 

bantuan untuk meningkatkan kapasitas daya serta kepercayaan di Jawa dan Bali, 

Jepang berharap semakin membaiknya kondisi investasi di kedua pulau, 

disamping itu juga turut membantu semakin meningkatnya taraf hidup 

masyarakat. 

Perubahan iklim di masa yang akan datang dapat menjadi masalah besar 

bagi Indonesia karena semakin tingginya air laut dan meningkatnya curah hujan. 

Pembangkit listrik, yang merupakan bagian vital dari aliran listrik menjadi 

penyebab dari semburan gas panas (CO2, dan lain-lain). Jepang memberikan 

bantuan didalam pengembangan bahan baku listrik yang semburan gas panasnya 

lebih sedikit. Melalui dana pinjaman Yen, Jepang sedang mempertimbangkan 

kemungkinan untuk membantu perluasan pembangkit listrik panas bumi 

Lahendon, dan Ulu- bulu, disamping usaha untuk mereformasi sistim yang 

memungkinkan penggunaan energi yang tergantikan. Selain itu juga, ada beberapa 

bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui ODA ini terhadap sektor energi 

Indonesia berdasarkan jenis penyalurannya yaitu meliputi bantuan pinjaman Yen, 

bantuan hibah ODA, hingga bantuan dalam bentuk kerjasama teknis. Berikut akan 



dipaparkan bantuan ODA berdasarkan jenis penyalurannya, khususnya pada 

sektor energi pada periode tahun 2000 – 2008 

Pinjaman Yen, Pemerintah Indonesia menerima bantuan diantaranya 

berupa : proyek pembangunan jalur pipa gas Sumatra Selatan – Jawa Barat 

dengan jumlah bantuan 490.88 ratus juta Yen, proyek perubahan PLTA Muara 

Karang menjadi PLTG dengan jumlah bantuan 557.50 ratus juta Yen, proyek 

perluasan PLTG Muara Tawar dengan jumlah bantuan 181.82 ratus juta Yen, 

proyek perluasan PLTA Tanjung Priok dengan jumlah bantuan 586.79 ratus juta 

Yen, proyek perawatan “perubahan PLTA Semarang menjadi PLTG dengan 

jumlah bantuan 86.85 ratus Juta Yen, proyek perluasan PLT Gheotermhal 

Larandon dengan jumlah bantuan 58.66 ratus juta Yen, proyek pembangunan PLT 

Geotermhal Ulu Bulu dengan jumlah bantuan 202.88 ratus juta Yen, proyek 

pembangunan PLTA Asahan III dengan jumlah bantuan 8.64 ratus juta Yen, 

proyek perluasan PLTA Kramasan dengan jumlah bantuan 97.36 ratus juta Yen, 

proyek pembangunan Asahan III tahap 2 dengan jumlah bantuan 276.42 ratus juta 

Yen, proyek perluasan PLT Geotermhal Kamojan dengan jumlah bantuan 9.95 

ratus juta Yen, proyek reformasi tugas rutin perusahaan listrik negara dengan 

jumlah bantuan 44.98 ratus juta Yen, proyek pembangunan kabel transmisi di 

kawasan Barat Laut Sumatra dengan jumlah bantuan 161.19 ratus juta Yen, dan 

yang terakhir adalah proyek pembangunan PLTA Pesanggan dengan jumlah 

bantuan 260.16 ratus juta Yen.
5
 Selanjutnya berupa Bantuan Hibah ODA, Dalam 

bantuan hibah ODA ini sepanjang periode tahun 2000 sampai 2008. Jepang hanya 
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memberikan bantuan  kepada Pemerintah Indonesia berupa rencana peremajaan 

turbin 3,4 PLTA Gresik dengan jumlah bantuan 14.73 ratus juta Yen.
6
 Sedangkan 

dalam bentuk Kerjasama Teknis, Pada kerja sama teknis yang disepakati oleh 

pihak ODA dan pemerintah Indonesia hanya terpusat pada program penanganan 

perubahan iklim yang disepakati pada tahun 2003 sampai tahun 2004.
7
 

2. Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 

Dukungan atau bantuan Jepang di sektor pertanian ini bisa juga kita sebut 

sebagai dukungan atau bantuan irigasi. Perlu kita ketahui bahwa kurang lebih 18% 

dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian, sebagian besar dalam 

skala yang sangat kecil. Oleh karena itu, 2/3 dari penduduk miskin di negara ini 

bekerja di sektor pertanian, maka kemajuan di sektor pertanian berpengaruh pada 

bangkitnya industri yang terkait dan pada akhirnya bermanfaat bagi pengurangan 

kemiskinan. Ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui ODA 

terhadap sektor pertanian, perikanan dan perkebunan di  Indonesia yang meliputi 

bantuan pinjaman Yen, bantuan hibah ODA, hingga bantuan dalam bentuk 

kerjasama teknis. Berikut akan dipaparkan bantuan ODA berdasarkan jenis 

penyalurannya, khususnya pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan pada 

periode tahun 2000 – 2008. Melalui Pinjaman Yen, pemerintah Indonesia 

menerima bantuan diantaranya berupa : proyek irigasi Batang Hari tahap II 

dengan jumlah bantuan 76.39 ratus juta Yen, proyek irigasi Komering dengan 
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jumlah bantuan 137.90 ratus juta Yen, proyek perbaikan dan peningkatan 

managemen irigasi dengan jumlah bantuan 123.10 ratus juta Yen, proyek 

managemen irigasi skala kecil dengan jumlah bantuan 89.67 ratus juta Yen, dan 

yang terakhir adalah bantuan untuk proyek pembenahan drainase di wilayah 

Denpasar dengan jumlah bantuan 60.04 ratus juta Yen.
8
 Selanjutnya Bantuan 

Hibah ODA, pada bantuan hibah pemerintah Indonesia menerima bantuan 

diantaranya berupa : rencana perluasan pe;atihan perikanan di daerah Semarang 

dengan jumlah bantuan 6.32 ratus juta Yen, rencana pembenahan fasilitas drainase 

daerah Sulawesi dengan jumlah bantuan 8.39 ratus juta Yen, rencana penanganan 

darurat sedimentasi pasir di danau penampungan air dam  serbaguna Wonogiri 

dengan jumlah bantuan 0.41 ratus juta Yen, bantuan terhadap petani miskin 

dengan jumlah bantuan 2.00 ratus juta Yen, proyek pengembangan prikanan 

pantai berkelanjutan dengan jumlah bantuan 10.70 ratus juta Yen, dan yang 

terakhir adalah pemberian bantuan terhadap petani miskin tahap II dengan jumlah 

bantuan 4.20 ratus juta Yen.
9
 Sedangkan bantuan dalam bentuk Kerjasama 

Teknis, pihak ODA memberikan beberapa bantuan kepada pemerintah Indonesia 

diantaranya proyek perkembangan budidaya perikanan air tawar yang disepakati 

dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2002-an, ODA 

memberikan bantuan dalam bentuk studi pengembangan pengelolaan hutan 

berbasis pengumpulan karbon di Indonesia, proyek pemberdayaan masyarakat 

pantai melalui rehabilitasi hutan bakau berbasis peningkatan ekonomi masyarakat, 
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pelatihan internasional mengenai teknologi pertanian, dan yang terakhir adalah 

pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan keong emas sebagai pakan ternak 

dalam rangka penegmbangan peternakan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Selanjutnya pada periode tahun 2003 sampai tahun 2008. ODA 

memberikan bantuan berupa proyek promosi teknik propagasi masa spesies 

tanaman pohon untuk proses reboisasi dan rehabilitasi hutan, proyek 

pemberdayaan petani pengguna air di Sulawesi Selatan, pelatihan internasional 

mengenai inseminasi buatan pada ternak sapi perah, dan yang terakhir adalah 

mengenai program sub sektor mengenai hutan bakau.
10

 

3. Sektor Kesehatan dan Kebersihan 

Jepang memfokuskan pada bantuan kesehatan ibu dan anak. Perbaikan 

kesehatan ibu hamil, penurunan prosentase kematian balita merupakan target 

penting yang dicanangkan dalam Target Pembangunan Milenium(MDGs). 

Meskipun prosentase kematian ibu hamil dan prosentase kematian balita akhir-

akhir ini menunjukkan tanda menurun, namun masih tetap tinggi, seperti pada 

tahun 2002 berjumlah 307 orang(dari 100 ribu yang lahir), 35 orang (dari 1000 

bayi yang lahir).(Sebenarnya dulu, kondisi di Jepang sama seperti kondisi di 

negara berkembang saat ini. Namun setelah pengetahuan para ibu tentang 

kesehatan pada umumnya ditingkatkan melalui sistim pencatatan kesehatan ibu 

dan anak, dan digalakkannya sistim puskesmas di masing-masing wilayah pada 

saat itu, pengalaman di Jepang membuktikan kemudian jumlah ibu hamil dan 
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balita yang meninggal menurun dengan tajam. (Sebagai catatan, saat ini di Jepang, 

prosentase kematian ibu hamil 5,7 orang, dan bayi 1,3 orang). 

Sejak tahun 1989, melalui JICA, Jepang telah merealisasikan "Proyek 

Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak"(sampai tahun 94). Kemudian, 

sebagai model wilayah, di Jawa tengah kegiatan dititikberatkan pada peningkatan 

kualitas kesehatan dan kebersihan ibu hamil dan balita dan pelayanan yang 

berhubungan dengan kegiatan ini. Pada proyek ini, ada hal yang menarik 

perhatian petugas dari dinas kesehatan propinsi (dokter dari Indonesia) yang 

sedang belajar di Jepang sebagai magang dari JICA, yaitu buku catatan ibu dan 

anak di Jepang. Buku catatan kesehatan ibu dan anak adalah, sebuah buku catatan 

yang dibuat agar ibu hamil dapat melahirkan dan merawat bayinya dengan tenang. 

Pada buku itu, disamping terdapat catatan hasil pemeriksaan dari dokter, catatan 

mengenai vaksinasi balita dan catatan pertumbuhan anak, ada juga keterangan 

mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh ibu hamil sehari-hari, kesehatan 

dan gizi anak-anak.Buku ini orsinil ciptaan Jepang, setelah buku catatan ini 

disosialisasikan secara luas, barulah kemudian prosentase kematian bayi dan ibu 

hamil menurun, buku catatan ini memainkan peranan penting didalam 

peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Jepang. Petugas dinas kesehatan 

propinsi yang sedang magang tersebut berencana untuk mensosialisasikan buku 

catatan kesehatan ibu dan anak yang sudah dirasakan manfaatnya di Jepang, agar 

ibu dan bayinya yang akan lahir dapat hidup dengan selamat dan sehat. Maka 

kemudian dibuatlah "Buku catatan ibu dan anak versi Indonesia". 



Sebagai bahan percobaan, buku catatan ibu dan anak dicetak dan 

disebarkan di propinsi Jawa tengah yang ternyata mendapat tanggapan positif, 

kemudian disebarluaskan di seluruh daerah di tanah air. Menanggapi kegiatan di 

Indonesia, di Jepang pada tahun 1998, dibuatlah "Proyek buku catatan kesehatan 

ibu dan anak"(sampai tahun 2003) dengan maksud untuk memperbaiki pelayanan 

kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan buku catatan kesehatan ibu dan anak. 

Saat ini, buku catatan kesehatan tersebut telah tersebar di 26 dari 30 lebih propinsi 

di Indonesia, melalui Departemen Kesehatan RI telah disebar kurang lebih 2,22 

juta buku catatan. Sampul buku dibuat sesusai dengan budaya dan adat di 

wilayahnya, pemakaian istilah-istilah medis yang sulit dihindari, sebagai gantinya 

banyak dipakai gambar-gambar sehingga mudah dimengerti oleh ibu-ibu yang 

tidak dapat membaca, sehingga menarik perhatian. Sebagai tindak lanjutnya, 

pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan (tahun 

2004) tentang penggunaan buku catatan kesehatan ibu dan anak bagi ibu-ibu 

hamil, kemudian ada pula lembaga asing dan negara donor lain yang turut 

membantu biaya percetakan.
11

 Demikianlah, bantuan yang memanfaatkan 

pengalaman dan pengetahuan di Jepang mendapat sambutan yang sangat baik di 

dalam dan di luar Indonesia. 

Dibalik keberhasilan sosialisasi buku catatan kesehatan ibu dan anak 

diseluruh Indonesia ini, tidak terlepas dari bantuan kerja sama yang tidak kenal 

lelah para akhli dari Jepang dan juga mereka yang tergabung dalam Japan 

Overseas Cooperative Association. Selanjutnya, Jepang akan terus membantu 
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Indonesia sampai dapat mensosialisasikan buku catatan kesehatan ibu dan anak ini 

dan memperbaiki kondisi sektor kesehatan ibu dan anak secara mandiri. Selain itu 

juga, ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui ODA ini terhadap 

sektor kesehatan dan kebersihan di  Indonesia yang meliputi bantuan pinjaman 

Yen, bantuan hibah ODA, hingga bantuan dalam bentuk kerjasama teknis. Berikut 

akan dipaparkan bantuan ODA berdasarkan jenis penyalurannya, khususnya pada 

sektor kesehatan dan kebersihan pada periode tahun 2000 – 2008. 

Pinjaman Yen, pada sektor ini pemerintah menerima bantuan ODA 

diantaranya berupa : pengembangan proyek rehabilitasi, perbaikan sistem 

managemen prawatan ( bidang sumber daya air ) dengan jumlah bantuan 146.96 

ratus juta Yen, dan yang terakhir adalah pemberian bantuan dalam proyek 

pembangunan fakultas kedokteran dan medis UIN Syarif Hidayatullah University 

dengan jumlah bantuan 29.83 ratus juta Yen.
12

 Selanjutnya dalam bentuk Bantuan 

Hibah ODA, pemerintah menerima bantuan diantaranya berupa : rencana 

peremajaan fasilitas air bersih daerah di Sulawesi dengan jumlah bantuan 7.32 

ratus juta Yen, program keluarga berencana dengan jumlah bantuan 3.66 ratus juta 

Yen, rencana penggulangan tetanus balita dengan jumlah bantuan 1.40 ratus juta 

Yen, hibah darurat ( bantuan pengungsi Maluku ) dengan jumlah bantuan 1.05 

ratus juta Yen, tambahan bantuan makanan dengan jumlah bantuan 14.00 ratus 

juta Yen, proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 

bantuan 5.25 ratus juta Yen, proyek pengadaan air bersih di Kabupaten Gunung 

Kidul tahap II dengan jumlah bantuan 6.35 ratus juta Yen, proyek pengadaan air 
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bersih di Kabupaten Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan 

jumlah bantuan 2.45 ratus juta Yen, dan yang terakhir adalah pemebrian bantuan 

dalam proyek peningkatan laboratorium penyidikan dan pengujian veteriner untuk 

diagnosa penyakit Flu Brung dengan jumlah bantuan 17.81 juta Yen.
13

 Sedangkan 

dalam bentuk Kerjasama Teknis, pada periode tahun 2000 sampai 2008 pihak 

ODA dan pemerintah Indonesia menyepakati beberapa kerjama teknis dari sektor 

kesehatan dan kebersihan, diantaranya yaitu, program pengembangan kesehatan 

sekolah berbasis pengendalian parasit ( penyakit cacing ) untuk meningkatkan 

status kesehatan siswa sekolah dasar di Indonesia, proyek pengendalia penyakit 

malaria di Pulau Lombok dan Sumbawa ( Nusa Tenggara Barat ), peningkatan 

administrasi dan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, peningkatan pengelolaan 

obat – obatan dan promosi penggunaannya secara rasional, proyek peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pengmbangan buku kesehatan ibu dan 

anak, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan di 

Sulawasi Selatan.
14

 

4. Sektor Informasi dan Komunikasi  

Perliu kita ketahui bahwa pemberian bantuan Jepang terhadap Indonesia 

dalam sektor informasi dan komunikasu lebih mengacu kepada sumbangan 

terhadap Integrasi dan demokratisasi. Kemajuan siaran radio dan televisi juga 

merupakan salah satu sektor penyiaran yang akan di bantu oleh Jepang melalui 
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ODA. Hal tersebut memilki peran yang besar didalam integrasi dan demokratisasi 

Indonesia yang merupakan negara achipelago dengan beragam suku – sukunya. 

Hal ini dapat dilihat dari berdirinya Radio Republik Indonesia ( RRI ) setelah 

proklasmasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian, pada tahun 1962 TVRI 

melakukan siaran langsung upacara peringtan kemerdekaan RI yang ke – 17. Hal 

tersebut merupakan siaran televisi pertama di Indonesia. Didalam proses 

kemajuan penyiaran melalui radio dan televisi di Indonesia, Jepang memainkan 

peranannya sebagai negara yang memberikan bantuan terhadap Indonesia pada 

masa itu di sektor informasi dan komunikasi secara signifikan. Untuk siaran radio, 

pada dasarnya Jepang telah mengirimkan para teknisi muda dan para ahli pembuat 

program dari Nippon Housou Kyoukai lalu berubah nama menjadi NHK untuk 

memberikan bantuannya di Indonesia. Sejak tahun 1976, telah banyak diberikan 

bantuan seperti halnya peremajaan peralatan studio gelombang frekuensi 

menengah, dan juga pendirian beberapa studio radio FM yang baru, disamping itu 

juga dilakukan pendidikan untuk para tekhnisi. Dewasa ini ada 58 studio radio 

didalam negeri. Alhasil 90% masyarakat Indonesia sudah dapat mendengar radio 

untuk mendapatkan siaran – siaran berita dan hiburan.
15

 

 Untuk studio televisi Jepang melalui ODA memberikan bantuannya untuk 

mendirikan banyak fasilitas studio televisi ( renovasi studio, pembangunan 

fasilitas pemancar ). Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan 

siaran. Walaupun dalam prosesnya terdapat beberapa jeda, namun sejak periode 

tahun 1963 hingga 2006 melalui JICA Jepang terus memberikan bantuannya 
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dibidang produksi program, managemen siaran, menegemen tekhnik, dan lain – 

lain. Saat ini siaran televisi telah berhasi menjangkau setidaknya 64% dari luas 

wilayah Indonesia dan 82% dari penduduk Indonesia telah menikmati program 

hiburan dan berita melalui siaran televisi.  

 Selanjutnya, Jepang tidak hanya membangun sarana jaringan siaran radio 

dan televisi tetapi juga memberikan bantuan dalam mendirikan dan mengelola 

Multi Media Trening Center ( MMTC Yogyakarta ) yang meberikan menfaat 

untuk memberikan pendidikan terhadap SDM yang akan atau berkeinginan untuk 

berkerja di studio. Didalam MMTC terdapat peralatan yang menunjang dan juga 

dapat digunakan sama seperti di studio sehingga pelatihan dapat dilakukan mulai 

dari pengetahuan dasar membuat program, teknik dasar siaran hingga ke tingkat 

pengaplikasiannya. Namun, ada satu tempat pelatihan yang sejenis ini di 

Indonesia dan tempat ini memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan SDM. Sudah 

lebih dari 2700 orang yang telah lulus dari MMTC. Saat ini mereka berkerja di 

studio radio dan televisi milik pemerintah diberbagai daerah maupun di studio 

radio milik swasta. Satu hal yang perlu kita ketahui juga sekarang ini sedang 

dilaksanakan “pelatihan internasional yang berhubungan dengan pembuatan 

program televisi”. Hal tersebut dikhususkan untuk mereka yang berkerja di dunia 

siaran dari berbagai negara di Asia Pasifik, dengan memanfaatkan hasil dari 

bantuan dan alih tekhnologi di MMTC. Program tersebut diawali dengan 

dibukanya pendaptaran dari negara tetangga, lalu pengelompokan peserta hingga 

latihan pembuatan program televisi sesuai dengan tema yang ditetapkan. Dalam 

pelatihan singkat ini peserta mendapatkan pengalaman mengenai pembuatan 



program televisi, mulai dari menyusun rencana program, menulis script, merekam 

dan mengedit. Seperti itulah kegiatan ini berlangsung yang memiliki tujuan bahwa 

tidak hanya di In donesia tetapi di wilayah Asia Pasifik ternyata MMTC 

nerupakan pasilitas pendidikan dan pelatihan yang penting bagi dunia siaran.
16

 

 Ternyata Jepang memberikan bantuan di Indonesia tidak pada satu sektor 

penyiaran tetapi juga pada sektor komunikasi yaitu dengan cara sumbangsih pada 

pemangunan negara dan kemajuan ekonomi. Seperti pembenahan jaringan 

telekomunikasi ( telepon ) bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan 

yang begitu besar di dunia, pasti memainkan peranan yang penting bagi 

pembangunan negara dan kemajuan perekonmiannya. Di Indonesia ini pemerintah 

telah bertahun – tahun memonopoli bisnis telepon melalui PERUMTEL ( 

perusahaan umum telepon ). Dalam sektor ini perkembangannya mengalami 

penurunan dan perlambatan. Hal tersebut disebabkan oleh luasnya wilayah dan 

terbatasnya kapasitas PERUMTEL hingga pada tahun 1988 rasio kepemilikan 

telepon per 100 penduduk hanya 0,47% itu artinya kalkulasi terendah di ASEAN. 

Tahun 1989 perusahaan swasta termasuk perusahaan asing banyak menanamkan 

modal dan teknologimya untuk membenahi jaringan telepon dan 1991 dilakukan 

swastanisasi Perum menjadi perusahaan swasta maka setelah itu berdirilah PT 

TELKOM. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, jasa pelayanan 

teleponpun semakin beragam sesuai dengan keinginan dan selera para pelanggan. 

Walaupun banyak terdapat perbedaan antara kota besar dan kota kecil jasa 
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telekomunikasi menjadi beragam seperti hand phone, internet, dan lain – lain. 

Menurut data statistik tahun 2005 rasio  kepemilikan pesawat telepon setiap 100 

orang penduduk adalah 5,7% kepemilikan hand phone menjadi 21,1%. Kita dapat 

melihat besarnya sumbangsih atau bantuan Jepang dalam perkembangan 

perekonomian Indonesia. Sekarang, telekomunikasi telah menjadi suatu hal 

kebutuhan pokok yang memang harus ada dan tersedia dalam kehidupan 

penduduk dan didalam aktifitas sosial ekonomi masyarakat. 

 Sejak masa pemerintah memonopoli, Jepang terus memberikan bantuan 

perluasan jangkauan jaringan telepon di kota – kota, di daerah, di penggiran kota 

hingga ibu kota Indonesia Jakarta. Selain itu, dewasa ini pemerintah Indonesia 

sedang menyusun rencana perluasan jaringan telepon. Agar rencana tersebut dapat 

terealisasi dengan efektip, maka bantuan diberikan untuk membuat standarisasi 

pengerjaan proyek, pembangunan jaringan kabel – kabel, pendidikan bagi para 

manager proyek, pembanguan pusat maintenance untuk menjaga fasilitas, 

pendidikan SDM, dan lain – lain yang dapat memajukan dunia 

pertelekomunikasian. Kurang lebih 50% dari jaringan telekomunikasi di Indonesia 

dibangun atas dasar bantuan ODA Jepang. 

 Selain itu juga, ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui 

ODA ini terhadap sektor informasi dan telekomunikasi di  Indonesia yang 

meliputi bantuan pinjaman Yen, bantuan hibah ODA, hingga bantuan dalam 

bentuk kerjasama teknis. Berikut akan dipaparkan bantuan ODA berdasarkan jenis 

penyalurannya, khususnya pada sektor informasi dan telekomunikasi pada periode 

tahun 2000 – 2008. Pinjaman Yen, pada sektor infomasi dan telekomunikasi 



bantuan pinjaman Yen yang diberikan oleh ODA kepada pemerintah Indonesia 

dari periode tahun 2000 sampai 2008, ODA hanya memberikan bantuan berupa 

pengembengan proyek telekomunikasi nirkabel daerah pesisir dengan jumlah 

bantuan 55.67 ratus juta Yen.
17

 

Dalam bentuk Bantuan hibah ODA, Jepang memberikan bantuan kepada 

pemerintah Indonesia diantaranya berupa : rencana perluasan politeknik elektro 

Surabaya dengan jumlah bantuan 12.86 ratus juta Yen, proyek penyempurnaan 

fasilitas pusat pelatihan multi media dengan jumlah bantuan 5.90 ratus juta Yen, 

rencana peremajaan fasilitas siaran TVRI studio Makasar dengan jumlah bantuan 

4.59 ratus juta Yen, dan yang terakhir adalah pemberian bantuan terkait proyek 

perluasan jangkauan siaran radio di daerah – daerah terpencil dengan jumlah 

bantuan 3.57 ratus juta Yen.
18

 Sedangkan dalam bentuk Kerjasama Teknis,  

bantuan ODA yang diberikan kepada pemerintah Indonesia berupa pengembangan 

pusat satelit, penyusunan kembali kebijakan dan peraturan dibidang 

telekomunikasi dalam pasar yang kompetitif di Indonesia, penguatan kemampuan 

departemen komunikasi dan informasi ( KOMINFO ) dalam hal strategi, 

penyusunan dan perencanaan dibidang penyiaran di Indonesia, dan yang terakhir 

adalah pengembangan proyek SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi 

melalui pengembangan kapasitas Institut Teknologi Surabaya.
19
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5. Sektor Governance 

Bantuan terhadap pemerintahan, penegakan hukum dan masyarakat kota 

diberikan sejak demokratisasi yang berlangsung pada tahun 1998. Khususnya 

ketika otonomi daerah sejak januari 2001, pendidikan SDM bagi pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah merupakan hal yang penting. Maka dibuatlah 

program “peningkatan kapasitas pemerintahan daerah” hal tersebutterdiri dari 

bantuan strategi pembanguan daerah dan pendidikan SDM pada pemerintah 

daerah. Program pendidikan dan latihan ini mulai diajarkan dimasing – masing 

kota pada tahun 2002. Untuk pendidikan SDM ini dimulai dengan peningkatan 

masing – masing PUSDIKLAT di daerah melalui peremajaan buku cetak dan lain 

– lain. Pada pelatihan ini, peserta yang pegawai negeri diberi kesempatan untuk 

langsung mendatangi puskesmas dan bertanya pada tenaga medis disana. Di 

Inonesia para pegawai pemerintahan jaang sekali mendapat kesempatan 

mendengarkan langsung cerita dari mereka yang melayani masyarakat karena 

seringkali para peserta mendengarkan sambil terkejut.
20

 

Disektor penegakan hukum bantuan terutama diberikan kepada mahkamah 

agung yang giat melakukan reformasi. Selama lebih dari 30 tahun keaman di 

Indonesia di jaga oleh TNI namun deiring dengan proses demokratisasi pada 

tahun 2000 kepolisian dipisahkan dari TNI maka tanggung jawab keamananpun 

menjadi tanggung jawab kepolisian. Tanggung jawab kepolisian negarapun 

semakin lebih besar dengan keharusan untuk menidak kejahatan yang pada 
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umumnya terjadi didalam negeri guna memberikan rasa aman kepada masyarakat 

kita. Selain itu juga, ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui 

ODA ini terhadap sektor governance di  Indonesia yang meliputi bantuan 

pinjaman Yen, bantuan hibah ODA, hingga bantuan dalam bentuk kerjasama 

teknis. Berikut akan dipaparkan bantuan ODA berdasarkan jenis penyalurannya, 

khususnya pada sektor governance pada periode tahun 2000 – 2008. 

Pinjaman Yen, pada sektor governance ini, dalam pinjaman Yen ODA 

memberikan bantuan diantaranya berupa : proyek pemgembangan sekolah 

pelatihan maritim dengan jumlah bantuan 76.69 ratus juta Yen, proyek perbaikan 

administrasi perpajakan dengan jumlah bantuan 41.08 ratus juta Yen, proyek 

perbaikan infrastruktur daerah dengan jumlah bantuan 200.39 ratus juta Yen, 

pinjaman strategi pembangunan dengan jumlah bantuan 107.94 ratus juta Yen, 

proyek revisi data dasar spatial negara dengan jumlah bantuan 63.73 ratus juta 

Yen, proyek pembanguan pengentasan kemiskinan di daerah dengan jumlah 

bantuan 235.19 ratus juta Yen, proyek rekontruksi Aceh dengan jumlah bantuan 

115.93 ratus juta Yen, proyek pengembangan Universitas Indonesia dengan 

jumlah bantuan 146.41 ratus juta Yen, dan yang terakhir adalah proyek 

pembangunan ITB  tahap III dengan jumlah bantuan 56.59 ratus juta Yen.
21

 

Bantuan Hibah ODA, pada bantuan hibah ODA ini, dari sektor governance 

pemerintah Indonesia menerima bantuan diantaranya berupa : rencana perbaikan 

pendidikan tingkat SD dan SMP dengan jumlah bantuan 7.94 ratus juta Yen, 
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hibah non proyek dengan jumlah bantuan 25.00 ratus juta Yen, hibah akar rumput 

dengan jumlah bantuan 2.75 ratus juta Yen, rencana penelitian daerah RI dengan 

jumlah bantuan 1.17 ratus juta Yen, rencana pemberian bea siswa pendidikan 

SDM dengan jumlah bantuan 2.70 ratus juta Yen, hibah darurat ( pertnership 

untuk reformasi birokrasi dengan jumlah bantuan 4.88 ratus juta Yen, peningkatan 

polisi sipil dengan jumlah 5.18 ratus juta Yen, rencana peningkatan kemampauan 

organisasi kepolisian negara dengan jumlah bantuan 4.49 ratus juta Yen, realisasi 

perdamaian “realisasi perdamamian di Aceh : korban bantuan daerah konflik, 

mantan kombantan dan mantan tahanan politik ( melalui IOM )” dengan jumlah 

bantuan 10.00 ratus juta Yen, rencana pembuatan kapal patroli anti bajak laut, 

teroris laut dan perdagangan senjata di laut denga jumlah bantuan 19.21 ratus juta 

Yen, dan yang terakhir adalah bantuan terkait proyek peningkatan sistem 

keamanan navigasi kapal laut di selat Malaka dan Selat Singpura dengan jumlah 

bantuan 15.73 ratus juta Yen.
22

 Sedangkan dalam bentuk Kerjasama Teknis, 

kerjasama teknis yang disepakati oleh pihak ODA dengan pemerintah Indonesia 

dari sektor governance meliputi beberpa program yang diantaranya, yaitu program 

terhada dukungan pembangunan daerah – daerah di Indonesia, peningkatan 

kapasitas kelembagaan dan penyediaan jasa LSM setempat dalam melaksanakan 

program pembangunan masyarakat, proyek peningkatan kapasitas kegiatan 

kepolisian yang berbasis masyarakat, program dukungan bagi reformasi POLRI di 

Indonesia, proyek pengembangan kapasitas pengelolaan hutang luar negeri, 

peningkatan pengelolaan UKM dan koperasi, peningkatan kegiatan polisi 
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masyarkat ( Polisi Pariwisata ) di Pulau Bali, dan yang terakhir adalah 

pemgembangan kebijakan dibidang moneter.
23

 

6. Sektor Transportasi 

Bantuan Jepang pada sektor transportasi lebih kepada pembernahan sistem 

transportasi dan jaringan distribusi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa Indonesia memiliki banyak pulau yang membentang dari barat ke timur 

dan dan utara sampai keselatan. Agar pertumbuhan sosial ekonomi berimbang 

diseluruh kawaan Indonesia, penting untuk melakukan penyebaran secara merata 

dan luas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembernahan sistem 

jaringan transportasi agar lebih efisien.  

Lebih dari separuh penduduk di Indonesia terpusat di pulau Jawa yang 

besarnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Jakarta merupakan kota 

sasaran masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan. Kemacetan di kota 

Jakarta, yang notabenenya tempat terpusatnya aktifitas politik dan ekonomi telah 

berkembang menjadi suatu permasalahan yang rumit. Hal tersebut menjadi 

penghalang yang memicu semakin enggannya para investor asing atau wisatawan 

untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya itu saja, yang perlu dilakukan adalah 

pemebenahan sarana transportasi umum dari bandara hingga ke pelabuhan yang 

merupakan kawasan industri dan inovasi sistem jalur distribusi barang. Distribusi 

barang dan transportasi antar pulau banyak dilakukan melalui udara dan laut. Di 

pulau Jawa sendiri dilakukan pembangunan trasportasi melalui jalur kereta api, 
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jalan bebas hambatan dan beberapa jalan umum yang utama. Diluar pulau Jawa 

jalan utama berperan sangat penting. Melalui dana pinjaman Yen, Jepang 

membantu pemerintah Indonesia yang sedang melakukan pembenahan sistem 

jaringan trasportasinya. Terutama, mengatasi masalah kemacetan di Jakarta serta 

reformasi sistem distribusi barang. Bantuan itu juga dititikberatkan pada 

pembenahan jalur transportasi di kota – kota utama.
24

 

Jepang juga melakukan pembenahan pada jaringan transportasi antar kota 

besar. Kota – kota berskala menengah dan besar di pulau Jawa mempunyai tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk mengoptimalkan jaringan transportasi 

antar kota maka perlu ditingkatkan daya amgkut transportasi darat seperti jalan 

raya dan lintasan kereta api. Khusus untuk jalur kereta sendiri telah diprakarsai 

oleh pemerintah kita melalui bantuan ODA dengan pengadaan kereta api utama 

jalur Jakarta – Surabaya yang notabenenya kedua kota tersebut merupakan kota 

terbesar di pulau Jawa. Lintasan jakarta hingga Surabaya tentu melewati kota 

lainnya. Saat ini, sedang dilakuakan pengembangan rel kereta api menjadi rel 

ganda . melalui dana pinjaman Yen. Hal tersebut mulai dilakukan untuk jalur 

ganda itu sendiri di jalan atau lintasan Jakarta – Yogyakarta. Namun, ada 

pengecualian ternyata ada beberapa jalan yang telah dibuka maka dengan ini jalur 

kereta Jakarta – Cirebon yang telah dibuka, akan dapat ditempuh dalam waktu 

yang lebih singkat. Dewasa ini, pemerintah juga tengah melakukan pembangunan 

“jalan trans Jawa”. Melalui peningkatan kemampuan kapasitas kereta api yang 

menghubungkan seluruh kota kota di pulau jawa dengan meningkatkan keamanan 
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yang lebih tinggi. Jepang juga berusaha untuk membantu berlangsungnya proses 

pembenahan dibidang perhubungan dan transportasi diseluruh pulau Jawa agar 

lebih cepat lagi. 

Bukan hanya itu saja, Jepang memberikan bantuan pinjaman Yen untuk 

pembenahan bandar udara. Seperti bandara Surabaya, Bandara Palembang, 

Bandara Balik Papan, Bandaran Bali yang merupakan satu diantara dua pintu 

gerbang Indonesia. Pada transportasi laut, Jepang juga memberikan bantuan 

berupa pengembangan rute transportasi utama yang menggunakan transportasi 

peri seperti termial peri Merak, terminal Bakauheni.  

Namun, yang menjadi sorotan utama Jepang saat ini adalah bagaimana 

caranya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Jepang memberikan 

banyak bantuan untuk mengatasi kemacetan tersebut mulai dari proyek 

pembangunan jalan layang semanggi, jalan tol Merak, Jalan tol Jagorawi hingga 

peninggian stasiun Gambir sebagai stasiun kereta api jarak jauh. Kemudian akhir 

– akhir ini, Jepang mulai memberikan bantuan untuk proyek kereta bawah tanah 

pertama di Indonesia yaitu proyek Mass Rapid Transit ( MRT ) di Jakarta. 

Proyek MRT ini akan dilaksanakn dengan pemanfaatan secara maksimal 

pada pengalaman dan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Hal tersebut 

diharapkan bisa terealisasi sebagai sebagai angkutan kereta bawah tanah pertama 

yang aman dan nyaman yang sesuai dengan porsi an posisi Jakarta sebagai ibu 

kota negara. Tentunya pemangunan juga membutuhkan modul baru konsep 

stasiun yang baru pula hal tersebut dimaksudkan agar berfungsi sebagai pusat 



bisnis dan aktifitas perdagangan. Tekad Jepang untuk membantu Indonesia 

khususnya Jakarta menjadi wilayah kota Jakarta yang baru.
25

 

 

B. Pembangunan proyek Mass Rapid Transit ( MRT ) di Jakarta. 

Indonesia merupakan negara archipelago yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari lautan. Ada banyak pulau yang terbentang dari ujung timur sampai 

ujung barat wilayah Indonesia. Namun, dari semua pulau yang ada di Indonesia, 

hanya pulau Jawa lah yang banyak ditinggali oleh masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia untuk tinggal di 

kawasan tersebut. Dikarenakan beberapa alasan mereka memilih pulau Jawa 

untuk ditinggali. Salah satunya adalah, mereka menganggap bahwa pulau Jawa 

merupakan pusat perekonomian Indonesia. Yaitu lebih tepatnya di kota Jakarta. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta adalah ibukota negara Indonesia. Jakarta 

bukan hanya sebagai pusat perekonomian Indonesia tetapi juga pusat 

pemerintahan Indonesia. Antara perekonomian dan pemerintahan semuanya 

berpusat di Jakarta. Maka dari itulah banyak rakyat Indonesia yang bebrondong-

bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. 

Namun, hal tersebut menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi kota 

Jakarta. Karena padatnya penduduk disana, maka tingkat arus lalu lintas menjadi 

rumit. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. 

Dewasa ini, kemacetan menjadi sebuah permasalahan pelik yang sedang dihadapi 
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oleh Jakarta. Bahkan, kemacetan sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah simbol 

atau budaya tersendiri bagi Jakarta. Salah satu penyebab utama dari kemacetan 

yang ada di Kota Jakarta adalah tingginya angka pertumbuhan dan penggunaan 

kendaraan bermotor pribadi, baik itu berupa motor ataupun mobil sejak tahun 

1999. Selain itu juga, kurangnya pelayanan angkutan umum dan tidak disiplinnya 

pengguna jalan raya di kota Jakarta menjadi salah satu penyebab kemacetan di 

kota tersebut. Melihat dari beberapa faktor penyebab kemacetan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa cara atau jalan keluar yang bisa digunakan 

sebagai pendekatan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seperti, mengurangi 

penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan perbaikan dari segi layanan 

angkutan umum di kota Jakarta.  

Pemerintah kota Jakarta sendiri telah banyak memberikan solusi untuk 

mengatasi kemacetan yang sedang dialami di Jakarta ini. Seperti pembuatan jalan 

tol, jalan layang lebih banyak dan lebih luas di beberapa titik pusat kemacetan, 

pembenahan alat transportasi umum, hingga penambahan alat transportasi umum 

yang nyaman agar digunakan oleh masyarakat sebaik mungkin. Sehingga 

masyarakat Jakarta dapat beralih ke tranposrtasi umum yang disediakan oleh 

pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah telah sedari lama melakukan pembenahan 

untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang dialami oleh Jakarta. Seperti 

penambahan bus transjakarta, perluasan rute kereta api cepat, hingga beberapa hal 

lainnya. Namun hal tersebut tidak berjalan secara efektif, karena disebabkan oleh 

beberapa faktor. Seperti, ketidak seimbangan antara fasilitas transportasi umum 

yang disediakan oleh pemerintah dengan banyaknya masyarakat di Jakarta. Perlu 



kita ketahui bahwa, masyarakat yang datang ke Jakarta mencapai angka 1000 

orang pada setiap tahunnya dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat pada 

tahun – tahun yang akan datang.
26

 Hal tersebut menjadi penambahan masalah 

tersendiri bagi pemerintah Jakarta. Padahal pemerintah Jakarta pun juga telah 

ketat untuk mengurangi masuknya penduduk untuk tinggal di Jakarta, tetapi hal 

tersebut tidak dapat dibendung lagi. Kebanyakan dari masyarakat Jakarta memilih 

untuk menggunakan kendaraan pribadi, hal inilah yang menjadi kesulitan 

tersendiri bagi pemerintah Jakarta untuk menanggulangi kemacetan. 

Masalah kemacetan ini pada dasarnya telah banyak pihak yang berusaha 

membantu dan memberikan solusi untuk menanganinya. Salah satunya adalah 

pihak Jepang. Sebagaimana kita ketahui, Jepang memang telah banyak 

memberikan bantuan terhadap Indonesia. Seperti pembangunan dan 

pengembangan kereta api di Jakarta. Proyek pembangunan kereta api oleh Jepang 

terhadap Jakarta disebut sebagai proyek pembangunan MRT (Mass Rapid 

Transit). Namun pada mulanya, Jepang melalui ODA memberikan bantuan 

kepada Indonesia pada sektor transportasi hanya pada pembangunan jalan layang 

dan jalan tol serta beberapa perbaikan jalan yang ada di kota – kota besar. Namun, 

seiring dengan berjalannya waktu kemudian Jepang memberikan bantuan 

pembangunan kereta bawah tanah atau yang kita kenal dengan MRT ( Masa Rapid 

Transit ) di Jakarta.  
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Proyek MRT Jakarta ini adalah sebuah sistem bagian utama transportasi 

metro transit cepat di jakarta yang groundbreaking. Proyek ini telah dimulai pada 

bulan Oktober tahun 2013 lalu, yang tujuannya untuk menanggulangi kemacetan 

di kota Jakarta di masa yang akan datang.
27

 Rencana rute pembangunan proyek 

MRT ini akan membentang kurang lebih 110,8 km yang terdiri dari Koridor 

Selatan – Utara ( Lebak Bulus – Kampung Bandan ) sepanjang kurang lebih 23,8 

km dan Koridor Timur- Barat sepanjang kurang lebih 87 km. Pembangunan 

koridor selatan-utara dari Lebak Bulus - Kampung Bandan dilakukan dalam 2 

tahap. Tahap pertama akan dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak 

Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjnag 15,7 km dengan 13 stasiun (7 

stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah) ditargetkan mulai beroperasi pada 

tahun 2018. Kemudian, pada tahap kedua akan melanjutkan jalur selatan - utara 

dari bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8,1 km yang akan mulai 

dibangun sebelum tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi tahun 2020. Studi 

kelayakan untuk tahap ini sudah selesai. Koridor timur – barat saat ini sedang 

dalam tahap studi kelayakan. Koridor ini ditargetkan paling lambat beroperasi 

pada tahun 2024 - 2027. 

Selanjutnya, Melalui JICA ( Japan International Cooperation Agency ) 

proyek MRT Jakarta ini akan mendapat pengawasan terhadap jalannya proyek 

tersebut.  Pihak JICA mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman Yen untuk 

penyediaan dana pembangunan. JICA memberikan bantuan untuk pembangunan 

MRT ini sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan loan agreement yang telah 
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diberikan sebesar ¥50,019,000,000.- terdiri dari Loan Agreement No. IP-536 

sebesar ¥1,869,000,000.- dan Loan Agreement No. IP-554 sebesar 

¥48,150,000,000.-.
28

 

Selanjutnya, pinjaman yang dialokasikan oleh pihak JICA tersebut akan 

direspon oleh pemerintah DKI Jakarta. Berupa keterlibatan beberapa instansi, baik 

pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT. MRT 

Jakarta sebagai sub implementing dari program pembangunan MRT Jakarta 

tersebut. Oleh karena itu, Dokumen Anggaran yang diperlukan juga melibatkan 

lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun 

dengan satu output yang sama, yaitu pembangunan MRT. Berikut adalah 

pelaksanaan Secara skematik pinjaman tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Bagan 3.1 

Skematik pinjaman dana proyek MRT Jakarta oleh pihak JICA 

 

Sumber : PT.Jakartamrt.com http://www.jakartamrt.com/informasi-mrt/pendanaan-proyek/. 

 

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa, Dana pinjaman JICA yang 

telah diterima oleh Pemerintah Indonesia akan diterushibahkan kepada 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran (APBN) yang berkaitan 

dengan proyek tersebut berada pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Sub 

Direktorat Hibah Daerah, nama program dan kegiatannya adalah Program 

Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah 

LN sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah. Executing Agency adalah Direktorat 

Jenderal Perkeretaapian. Kemudian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai 

implementing agency, akan mencatat sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam 

http://www.jakartamrt.com/informasi-mrt/pendanaan-proyek/


APBD, menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan 

MRT pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) DKI Jakarta dengan 

nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/Investasi) 

Pemerintah DKI Jakarta kepada PT. MRT Jakarta. Selain itu juga, dokumen 

pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta juga ditempatkan pada 

BAPPEDA DKI Jakarta sebagai belanja langsung dengan nama program, 

Perencanaan  Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dengan nama kegiatan, 

Management Consulting Services for MRT Jakarta.  

Kemudian, Untuk informasi perkembangan pembanguanan proyek MRT 

Jakarta ini, bahwa sepanjang tahun 2013 sampai 2015 telah dilakukan 

pembangunan seperti pengerjaan D-Wall atau pembangunan dinding stasiun 

bawah tanah di bakal stasiun MRT yang pengerjaannya meliputi wilayah Dukuh 

Atas, Bendungan Hilir, Bundaran HI, Senayan, Setiabudi hingga daerah Istora. 

Terdapat 3 tahapan utama dalam pekerjaan D-Wall ini, yaitu meliputi pekerjaan 

penggalian ( hingga kedalaman ± 25 meter ), pengisian rangka dinding stasiun, 

dan pengecoran. Selanjutnya, selain pengerjaan D-Wall di beberapa titik proyek 

ODA ini juga sedang dalam tahap pengerjaan pembuatan King Post. King 

Post merupakan tiang sementara dengan panjang ± 16 meter yang akan menahan 

beban selama masa konstruksi pada pembangunan stasiun di bawah tanah.  Selain 

itu juga pengerjaan proteksi Patung Pemuda dan pekerjaan soldier pile telah 

selesai dilakukan. Sejak awal Desember 2014 lalu, tengah dilakukan pekerjaan 

pembuatan launching shaft untuk Tunnel Boring Machine (TBM). Launching 

shaft merupakan ruang bawah tanah yang tengah dibangun untuk kemudian 



digunakan sebagai tempat perakitan mesin bor bawah tanah (TBM) dan tempat 

dimulainya pengoperasian TBM yang akan tiba dan mulai dioperasikan pada 

pertengahan tahun 2015. Kemudian untuk daerah Blom M yang satu titik 

pengerjaan pryek ini telah dilaksanakan tahapan persiapan konstruksi 

pembangunan stasiun layang di kawasan tersebut. Di lokasi ini akan dilakukan 

pengerjaan atau relokasi utilitas oleh pemilik masing-masing utilitas. Utilitas yang 

dimaksud diantaranya terdiri dari saluran pipa gas, air, listrik dan fiber optik. 

Adapun tujuan dari relokasi utilitas ini adalah untuk memindahkan utilitas yang 

semula berada di bawah trotoar jalan menjadi di bawah badan jalan. Dikarenakan 

pada sisi jalan akan digunakan untuk lokasi pembangunan tiang bakal stasiun 

Blok M. Selanjutnya akan diteruskan dengan pengupasan median tengah, 

perkerasan dengan agregat dan aspal terkait rekayasa lalu lintas yang akan 

dilakukan pada area Blok M tersebut. 

Pekerjaan proyek investigasi tanah (soil investigation) sedang berlangsung 

di wilayah Haji Nawi ( Jl Rs. Fatmawati ). Soil investigation merupakan pekerjaan 

penyelidikan struktur tanah guna mengidentifikasi kekuatan struktur tanah untuk 

membangun viaduct, stasiun, depo, dan/atau bangunan bertingkat lainnya. 

dibarengi dengan pengerjaan Test Pit juga akan segera dilakukan Test Pit di 

median sekitar Blok M Plaza. Test Pit adalah pekerjaan penggalian lubang dengan 

ukuran 1.2m x 2m dengan kedalaman 2m guna mengidentifikasi 

saluran/ducting utilitas yang berada di bawah tanah pada area-area yang akan 

dibangun struktur pondasi dan kolom bangunan MRT. Berdasarkan 

perkembangan proyek yang telah dilaksanakan dan sebagian telah diselasaikan 



bahwa dapat dikatakan secara menyeluruh progres pembangunan proyek MRT ini 

telah berjalan sekitar 50 % sesuai dengan rencana awal.  

Ternyata pembangunan proyek MRT ini mengalami beberapa kendala 

seperti pembebasan lahan proyek MRT. Salah satunya adalah pembebasan ratusan 

lahan di kawasan Lebak Bulus, dan Fatmawati, Jakarta Selatan, jadi kendala 

utama proyek Mass Rapid Transit (MRT). Meski pembangunan tahap pertama 

Bundaran HI Jakarta Pusat hingga Lebak Bulus di Jakarta Selatan sudah setahun 

berjalan, proyek ini belum juga tuntas. Wakil Kadishub DKI Jakarta sendiri telah 

mengatakan bahwa target proyek pembangunan MRT hingga saat ini belum ada 

perubahan dari yang sebelumnya sering disebutkan yakni pada tahun 2017.
29

 

Sebab, pengerjaan saat ini baru sampai tahap pembuatan stasiun-stasiun seperti di 

Bundaran HI dan Jalan Sudirman depan Polda Metro Jaya. Seharusnya sambil 

melangsungkan pengerjaan di Bundaran HI dan Jalan Sudirman depan Polda 

Metro Jaya, pembebasan lahan harus segera dilaksanakan. Sehingga target yang 

direncakan semula tidak molor. 

 Dari paparan mengenai sejarah hingga perkembangan bantuan ODA di 

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bantuan tersebut tidak semata-

mata bertujuan untuk membantu mengatasi kemacetan di Jakarta saja, tetapi ada 

beberapa kepentingan yang ingin dicapai oleh Jepang dalam pembangunan proyek 

MRT tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Jepang memberikan bantuan 
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pada Indonesia yang berkepanjangan dan bersifat mengikat. Paparan tersebut 

lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.  

 


