
BAB IV 

KEPENTINGAN JEPANG DIBALIK BANTUAN PEMBANGUNAN 

PROYEK MRT DI JAKARTA 

 

Pada bab IV ini akan membahas mengenai kepentingan Jepang dibalik 

pemberian bantuan pembangunan proyek MRT di Jakarta. Diawali dengan tujuan 

Jepang terhadap pemberian bantuan proyek MRT tersebut. Kemudian akan 

dibahas mengenai ketergantungan Indonesia terhadap bantuan teknologi Jepang di 

sektor transportasi.  

 

A. Tujuan Politik Luar Negeri Jepang Dalam Pemberian Bantuan 

Proyek MRT di Jakarta 

Pada dasarnya hubungan antara Jepang dan Indonesia terkait dengan 

pemberian bantuan malalui ODA untuk pembangunan proyek MRT Jakarta ini, 

kedua negara mengaharapkan proyek MRT ini memberikan manfaat secara 

serentak kepada pihak Jepang dan pihak Indonesia. Masing – masing negara 

memiliki tujuan yang berbeda – beda, disatu sisi Jepang sebagai negara pendonor 

bantuan luar negeri berharap bahwa melalui bantuan pembangunan proyek MRT 

ini menjadi salah satu jalan Jepang untuk mencapai tujuan nasionalnya, sedangkan 

disisi lain Indonesia sebagai negara penerima bantuan luar negeri berharap bahwa 

dimasa yang akan datang Kota Jakarta akan menjadi Kota Metropolitan yang 



terhindar dari masalah kemacetan. Berupa pinjaman dana dan transfer teknologi 

yang ditujukan kepada Indonesia terkait pembangunan proyek MRT ini 

merupakan komitmen Jepang untuk mencapai tujuannya melalui penyaluran 

ODA. Tujuan seperti mendapatkan keuntungan finansial dari program yang 

diberikan kepada Indonesia baik itu dalam jangka waktu yang pendek ataupun 

keuntungan yang bersifat berkelanjutan adalah sebagian kecil dari tujuan Jepang 

memberikan bantuan proyek MRT di Jakarta ini. 

Karena jika dilihat dari tujuan politis bantuan luar negeri yang diterapkan 

oleh Jepang melalui bantuan ODA ini bahwa bantuan untuk pembangunan proyek 

MRT yang diberikan kepada Indonesia tidak semata – mata untuk mengatasi 

masalah kemacetan di Kota Jakarta, namun ada tujuan lain yang Jepang inginkan 

terkait dengan pemberian bantuan pembangunan proyek MRT tersebut. Karena, 

jika kita analisis lebih dalam lagi mengenai bantuan – bantuan yang telah Jepang 

berikan khususnya untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta, mengapa 

sejauh ini Jepang dengan sangat mudahnya memberikan bantuan terhadap 

Indonesia yang memerlukan biaya sangat besar dan kecanggihan tekhnologi yang 

sangat tinggi. Jika kita melihat kebelakang, banyak sekali proyek – proyek besar 

yang telah diberikan hanya untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta. 

Misalnya sebelum proyek MRT Jakarta ini, Jepang telah memberikan bantuan 

proyek – proyek besar seperti pembangunan Jalan Layang Semanggi, 

pembangunan Jalan Tol Merak, pembangunan Jalan Tol Jagorawi, hingga proyek 

peninggian Stasiun Gambir dan pendanaan untuk pengadaan Bus Transjakarta. 

Selain itu Juga, dari segi kereta api Jepang telah memberikan bantuan berupa 



pembangunan Kereta Commuter Jakarta dan Jabodetabek Railway Capacity 

Enhancement Project yang disepakati pada akhir 2014 lalu. Dari jumlah bantuan 

yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia terkait mengatasi masalah 

kemacetan di Kota Jakarta harusnya masalah kemacetan di kota tersebut bisa 

teratasi. Namun, buktinya sampai saat ini masalah kemacetan menjadi isu yang 

paling sering diangkat terkait pemberitaan di Kota Jakarta. Jika kita telaah lebih 

dalam lagi, jika Jepang benar – benar ingin membantu Indonesia khususnya 

Jakarta untuk keluar dari masalah kemacetan, pihak Jepang harusnya 

memaksimalkan bantuan yang telah diberikan bukan memberikan bantuan secara 

beruntun tanpa ada efek positif dari bantuan yang telah diberikan. Ternyata 

dibalik itu semua ada beberapa tujuan yang ingin Jepang capai. Beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh Jepang melalui proyek MRT di Jakarta ini meliputi 

beberapa tujuan, yaitu kepentingan nasionalnya, persepsi global, tujuan 

diplomatik, dan kawasan Asia Pasifik.
1
 

1. Kepentingan Nasional 

Terwujudnya kepentingan nasional Jepang dijadikan sebagai tujuan dasar 

terlaksananya bantuan ODA kepada negara – negara berkembang, tak terkecuali 

bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia khususnya bantuan 

pembangunan untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta. Perhatian 

penuh yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia dalam mengatasi masalah 

kemacetan di Jakarta  berkaitan dengan ambisi Jepang untuk menjadi negara Asia 
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yang kuat dan sejajar dengan bangsa Barat. Maksudnya, melalui bantuan ODA 

dan beberapa program proyek yang diberikan kepada Indonesia perihal mengatasi 

masalah kemacetan di Jakarta. Jepang ingin menunjukkan kepada dunia 

internasional bahwa Jepang sebagai negara pendonor bantuan luar negeri 

memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan internasional dan 

dapat disejajarkan dengan beberapa negara barat yang menjadi pendonor bantuan 

luar negeri, seperti Swedia, Perancis, Inggris, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, 

Italia dan yang lain – lain. 

Selain itu juga kepentingan nasional Jepang yang menitik beratkan pada 

pertumbuhan ekonomi membuatnya seringkali bermain-main dengan pasar. Setiap 

negara yang rasional, pasti memiliki keinginan kondisi ekonomi yang stabil dan 

memiliki cukup uang untuk terus mengelola negaranya agar menjadi great power, 

begitu juga dengan Jepang. Setiap kebijakan yang diambilnya berlandaskan 

kepentingan nasionalnya. Sehingga keputusan Jepang untuk terus memberikan 

bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta 

merupakan salah satu cara Jepang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – 

besarnya dari Indonesia. Dengan memberikan bantuan secara berkelanjutan dan 

mengikat kepada Indonesia adalah cara Jepang untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya, begitu juga halnya dengan pemberian bantuan proyek MRT ini. 

Jepang ingin membentuk suatu ketergantungan yang kuat kepada Indonesia untuk 

memperluas cangkupan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia. Melalui 

pinjaman dana yang cukup besar dan transfer teknologi yang super canggih adalah 

cara Jepang untuk memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap proyek MRT 



Jakarta, hal ini juga dilakukan oleh Jepang pada proyek – proyek sebelumnya 

yang telah diberikan oleh Jepang untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. 

2. Persepsi Global 

Keadaan Jepang setelah mengalami depresi pasca Perang Dunia II merasa 

bertanggung jawab untuk ikut serta dalam membangun kerjasama internasional. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Jepang sempat memiliki citra buruk di mata 

internasional semenjak perang dunia ke-2. Pada masa itu posisi Jepang sebagai 

negara yang kalah dalam perang dunia maka kewajiban yang harus dilakukan oleh 

Jepang adalah memberikan bantuan pada negara korban perang. Pada mulanya, 

Jepang memberikan bantuan pada negara korban hanya sebagai formalitas 

perealisasian perjanjian tentang negara yang kalah dalam perang dunia. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu, Jepang sukses mengolah pemberian bantuan 

tersebut. Setelah dirasa cukup memberikan keuntungan pada pihak Jepang, maka 

Jepang pun semakin memperluas dan memperbanyak kuota bantuan terhadap 

negara berkembag. Seperti pemberian bantuan oleh Jepang terhadap Indonesia 

yang telah berlangsung sedari lama dengan kuota yang sangat besar. Pada 

dasarnya tujuan dari pemberian bantuan tersebut bukan hanya semata-mata 

memberikan bantuan saja, tetapi Jepang juga ingin menunjukkan pada dunia 

internasional bahwa posisi atau keadaan Jepang pada masa ini telah berbeda dan 

berubah dari keadaan Jepang di masa kalah dalam perang dunia. Jepang ingin 

menunjukkan pada dunia internasional bahwa Jepang merupkan negara yang kuat 

bahkan berpeluang untuk menjadi negara super power seperti negara-negara besar 

di barat. Hal tersebut akan direalisasikan oleh Jepang melalui beberapa 



keuntungan dan mitra kerjasama atau bahkan ketergantungan yang dirasa oleh 

negara penerima bantuan dari bantuan yang diberikan oleh Jepang terhadap 

beberapa negara berkembang, begitu juga halnya dengan Indonesia. Perlu kita 

ketahui bahwa sebenarnya Jepang selalu ingin diniai baik oleh masyarakat 

Internasional pasca Perang Dunia II sehingga untuk menghapuskan image buruk 

terhadap masa lalu Jepang atas penjajahan pada masa Perang Dunia II, maka 

Jepang memiliki komitmen terhadap negara-negara berkembang atas 

pembangunan secara global melalui ODA. Komitmen Jepang dalam membantu 

Indonesia untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta menjadi salah satu 

bukti bahwa Jepang ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Jepang 

adalah salah satu negara yang memiliki keseriusan terhadap pembangunan negara 

– negara berkembang.  

3. Tujuan Diplomatik 

Point ketiga adalah tujuan diplomatik. Hal ini terkait dengan ambisi 

Jepang yang menginginkan menjadi suatu negara yang kuat di kawasan Asia. Bila 

kita ingat kejadian krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 merupakan babak 

baru bagi kerjasama internasional antara Jepang dan Indonesia khususnya 

pelaksanaan bantuan luar negeri Jepang yang disalurkan melalui ODA kepada 

Indonesia. Krisis yang menyebabkan efek domino yang berdampak pada 

Indonesia, krisis moneter dan disaat yang bersamaan tahun 1998 negara-negara di 

kawasan Asia membuka pintu negaranya untuk para investor guna mendapatkan 

dana bantuan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi negara. Pada saat itu, 



IMF dipercaya sebagai organisasi yang dapat mengembalikan kondisi ekonomi 

negara-negara di kawasan Asia untuk kembali menjadi kondusif. Sayangnya tak 

cukup hanya mengandalkan IMF saja, negara-negara yang berada di kawasan Asia 

membentuk suatu organisasi ASEAN dengan +3 kerjasama bersama China, Korea 

dan Jepang. Sehingga negara-negara di kawasan Asia berlomba-lomba untuk 

menarik perhatian investor. Beberapa negara di kawasan Asia, menjadikan China 

sebagai negara pendonor utama termasuk Indonesia. Namun saat krisis terjadi 

bersamaan dengan adanya gejolak komunis yang menolak mati-matian warga 

keturunan China sehingga Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan Jepang. 

Jepang memanfaatkan peluang kerjasama ini. karena Jepang memiliki keinginan 

untuk menjadi negara adi kuasa di kawasan Asia. Maka dari itulah dalam kasus 

krisis Asia, Jepang sangat cepat dan tanggap sekali untuk memberikan bantuan 

pada negara yang terkena efek dari krisis tersebut. Dengan pemberian bantaun 

yang dilakukan oleh Jepang terhadap negara di kawasan Asia, maka Jepang 

merasa telah memegang kendali keadaan negara-negara di Asia. Sebagaimana kita 

ketahui, Indonesia merupakan negara yang berada di Asia. Otomatis, Jepang juga 

memberikan bantuan terhadap Indonesia. Dalam memberikan bantuan terhadapa 

Indonesia, Jepang selalu dengan mudahnya memberikan bantuannya. Karena kita 

ketahui, Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan dianggap berpotensi 

bagi Jepang untuk diajak kerjasama yang banyak menguntungkan bagi Jepang. 

Apabila Jepang telah merasa mulai menguasai Indonesia, maka secara tidak 

langsung Jepang juga merasa telah menguasai kawasan ASEAN. Karena 



Indonesia merupakan negara yang paling luas di kawasan ASEAN.
2
 Maka dari 

itulah bantuan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia tidak pernah sedikit. 

Seperti dewasa ini pemberian bantuan yang sedang berlangsung yang 

membutuhkan biaya besar dan tekhnologi canggih yaitu pembanguna proyek 

MRT di Jakarta Indonesia. 

4. Kawasan Asia Pasifik 

Pada point ke empat ini, Jepang ingin membuat kawasan Asia pasifik 

sebagai kawasan pengembangan pasar perekonomiannya. Kawasan Asia Pasifik 

adalah wilayah yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat 

dalam dekade terakhir ini. Di jantung kawasan Asia Tenggara terdapat 10 negara 

ASEAN, yang pada tahun 2015 akan menjadi Masyarakat ASEAN (ASEAN 

Community), yang akan kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, 

harmonis secara budaya dan bertanggungjawab secara sosial. Bank Dunia 

memprediksi bahwa pada tahun 2050 kawasan Asia akan mendominasi hingga 

separuh dari produk domestik bruto dunia, dan dihuni 60% penduduk dunia. Cina, 

Jepang dan Korea Selatan adalah kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia 

Pasifik. Ketiga negara tersebut bekerja sama untuk menghilangkan hambatan 

investasi, mengatur protokol serta perlindungan investasi ketiga negara tersebut. 

Sekalipun ada isu sensitivitas sejarah dan klaim teritorial, tetapi hal tersebut tidak 
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menghalangi ketiganya untuk bekerja dan saling mendukung dalam rangka 

terwujudnya pasar bebas di Asia.
3
 Maka atas dasar itulah, perkembangan 

perekonomian yang pesat yang terjadi di kawasan Asia Pasifik menjadi incaran 

Jepang sebagai perluasan pasar perekonomiannya. Karena tidak menutup 

kemungkinan, telah banyak negara barat yang mulai melirik negara-negara di 

kawasan Asia Pasifik ini. bila beberapa negara di kawasan Asia Pasifik ini mulai 

melakukan kerjasama yang kuat dengan Jepang dalam perihal perekonomian, 

maka secara tidak langsung, negara-negara barat pun juga akan memperluas pasar 

perekonomiannya dan bekerjasama dengan Jepang. Dari sinilah Jepang akan 

mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Menyangkut hal tersebut, Jepang 

memanfaatkan posisinya sebagai negara adikuasa di kawasan Asia Pasifik dengan 

salah satu caranya memberikan bantuan proyek MRT di Jakarta. Sebagaimana 

yang kita ketahui pembangunan proyek MRT di Jakarta ini mengaplikasikan 

pembaharuan teknologi yang dilakukan oleh Jepang. Pihak Jepang memberikan 

proyek ini kepada Indonesia karena posisi negara Indonesia yang begitu strategis 

dan juga Indonesia banyak melakukan mitra kerjasama dengan beberapa negara. 

Secara tidak langsung Jepang ingin menunjukkan bahwa Jepang memiliki 

kelebihan dibidang pembaharuan teknologi. Dari situlah dapat kita lihat bahwa 

keinginan Jepang sebenarnya ingin menarik perhatian beberapa negara di kawasan 

Asia Pasifik perihal kelebihan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Apabila 

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik mulai tertarik untuk memiliki atau 

bahkan mengadopsi pembaharuan teknologi yang dimiliki oleh Jepang, secara 
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tidak langsung Jepang dapat dikatakan berhasil untuk menarik minat beberapa 

negara di kawasan tersebut. Sehingga dari cara inilah Jepang dapat memperluas 

pasar perekonomiannya malalui pembaharuan teknologi yang dimilikinya. 

Dari paparan mengenai beberapa tujuan Jepang memberikan bantuan 

pembangunan proyek MRT kepada Indonesia perihal dalam mengatasi masalah 

kemacetan di Kota Jakarta, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar bantuan 

ekonomi yang diberikan oleh Jepang jelas tidak dilaksanakan hanya untuk maksud 

kemanusiaan maupun kemitraan atau bahkan semata – mata untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia saja. Dalam kasus ini Indonesia menjadi tujuan utama 

bantuan luar negeri Jepang melalui ODA, ini dikarenakan arti penting Indonesia 

secara strategis dan simbolis dalam politik dunia. Selain itu juga, Inodnesia 

sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam meletakkan Indonesia 

menjadi tujuan utama dari bantuan luar negeri Jepang khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Dipihak lain, tidak semua bantuan ODA mempunyai tujuan politis.  

Dari sekian banyaknya negara yang ada di kawasan Asia-Pasifik, kenapa Jepang 

memilih Indonesia. Ternyata bukan dengan tujuan sembarangan Jepang memilih 

Indonesia sebagai mitra kerjasamanya. Hubungan Indonesia dengan Jepang sudah 

terjalin sejak tahun 1958 ketika ditandatanganinya perjanjian rampasan perang. 

Dari tahun ke tahun, hubungan Indonesia dengan Jepang terus mengalami 

peningkatan, tidak hanya dalam aspek perdagangan tetapi meluas ke aspek 

teknologi, budaya, pembangunan dan transportasi. Jepang menyebut Indonesia 

sebagai mitra strategis. Karena menurut Jepang, Indonesia merupakan negara 

yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Jepang. Sebaliknya Indonesia mengklaim 



bahwa Jepang adalah negara pendonor utama sebab nyaris semua aspek 

pembangunan di Indonesia didanai oleh JICA melalui ODA. Oleh sebab itu, 

perhatian lebih yang di tunjukkan oleh Jepang kepada Indonesia khususnya dalam 

membantu Indonesia keluar dari krisis tahun 1997, berimbas pada peningkatan 

bantuan proyek yang diberikan oleh Jepang ke Indonesia. Karena Indonesia 

percaya bahwa bantuan yang diberikan oleh Jepang sangat berpengaruh pada 

pembangunan ekonomi di Indonesia.  

 

B. Ketergantungan Indonesia Terhadap Teknologi Transportasi 

Jepang 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa bantuan 

ODA ini memang tidak semata – mata untuk meningkatkan perekonomian negara 

berkembang yang menjadi tujuan bantuan ODA. Namun, Jepang memiliki tujuan 

tersendiri dari terlaksananya bantuan luar negeri yang disalurkannya kepada 

negara - negara penerima bantuan. Berdasarkan 4 pokok garis besar tujuan politik 

luar negeri Jepang terkait dengan pemberian bantuan ODA kepada negara 

berkembang yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, bahwa kepentingan 

Jepang dijadikan tujuan dasar terlaksananya bantuan luar negeri Jepang yang 

disalurkan melalui ODA. Selanjutnya, untuk mencapai beberapa tujuan dari 

penyaluran ODA kepada negara penerima bantuan, Jepang membuat negara 

penerima bantuan tersebut mengalami ketergantungan. Hal ini juga yang 

dilakukan oleh pihak Jepang kepada Indonesia terkait dengan pemberian bantuan 



ODA  untuk pembangunan proyek MRT di Jakarta. pada dasarnya Jepang ingin 

membentuk rasa ketergantungan yang kuat dari Indonesia terhadap bantuan 

Jepang melalui pembangunan proyek MRT Jakarta ini. untuk membentuk suatu 

ketergantungan tersebut strategi yang digunakan oleh Jepang adalah dengan 

mengaplikasikan pembaharuan teknologi pada setiap bagian proyek pembangunan 

MRT Jakarta yang hanya dimiliki oleh Jepang. Dimulai dari pembuatan rangkaian 

rel, pengadaan gerbong, hingga mekanisme pengoprasian kereta tersebut. Perlu 

kita ketahui bahwa pembaharuan teknologi yang dimiliki oleh Jepang memiliki 

keunggulan yang lebih dibandingkan dengan pembaharuan teknologi yang 

dimiliki oleh negara pesaing kuat Jepang di kawasan Asia Pasifik yaitu China dan 

Korea Selatan. Kelebihan pembaharuan teknologi yang dimilki oleh Jepang dalam 

proyek MRT ini adalah Jepang memiliki teknologi kereta cepat yang disebut 

kereta peluru atau shinkansen yang mampu menembus kecepatan hingga lebih 

dari 500 km/jam. Sistem kereta cepat Jepang diyakini jauh lebih aman dan sejak 

1960-an belum pernah mengalami kecelakaan. Pada dasarnya untuk MRT atau 

transportasi super cepat ini, teknologi China jauh lebih murah tetapi keunggulan 

Jepang ada pada segi keamanan. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia semakin 

yakin terhadap teknologi yang akan di transfer oleh Jepang ke Indonesia, namun 

secara tidak langsung transfer teknologi yang dilakukan oleh Indonesia 

merupakan jalan Jepang untuk membuat ketergantungan yang kuat terhadap 

bantuan proyek MRT Jakarta ini. Ketergantungan yang dibuat oleh Jepang dalam 

proyek pembangunan MRT di Jakarta ini dapat dibuktikan dengan semakin 



butuhnya Indonesia terhadap bantuan Jepang dalam proyek ini. hal – hal yang 

dibutuhkan oleh Indonesia dalam perealisasian proyek MRT ini, berupa : 

1. Pengadaan Rel dan Rangkaian Gerbong MRT 

Dalam pembangunan proyek MRT Jakarta ini, semua rel dan rangkaian 

kereta merupakan produk impor yang didatangkan dari Jepang. Semua komponen 

tersebut didatangkan langsung dari negeri Sakura terdiri atas rel sepanjang 16 

kilometer dan 96 rangkaian kereta yang nantinya akan dioperasikan di Jakarta 

dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI pada tahap I pengerjaan proyek MRT 

tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan semua komponen ini harus diimpor 

dari Jepang, yaitu : 

a. Antara pihak Indonesia sebagai penerima bantuan dan Jepang sebagai 

pendonor bantuan dalam proyek MRT Jakarta ini telah 

menandatangani nota kesepahaman (MoU) perusahaan dengan JICA 

sebagai penyandang dana terlaksananya proyek MRT tersebut. Nota 

kesepahaman tersebut menyatakan bahwa tahap I untuk pembangunan 

proyek MRT ini akan dibiayai sepenuhnya oleh Japan International 

Cooporation Agency ( JICA ) tanpa campur tangan dari pihak lain. 

Kecuali pada proyek pembangunan MRT Jakarta pada tahap 

selanjutnya dicurigai akan ada kerjasama dengan pihak lain selain 

Jepang. Semisalnya China, Korea selatan, ataupun negara lain yang 

notabenenya memiliki pengalaman tentang pembangunan proyek 

MRT seperti yang dilakukan di Jakarta ini. Selanjutnya, perusahaan 



Jepang sebagai pemenang tender proyek MRT Jakarta ini akan 

berkerjasama dengan pihak PT. MRT Jakarta untuk pengadaan 

komponen – komponen pendukung jalannya proyek MRT ini seperti 

pengadaan rel dan rangkaian gerbong hingga sistem pengoprasian 

kereta dan lain – lain.  Hal ini dilakukan oleh pihak Jepang agar pihak 

Indonesia tidak menggunakan rel atau rangkaian gerbong untuk 

perealisasian proyek MRT Jakarta ini yang didatangkan dari pihak 

selain Jepang seperti China, Korea selatan dan lain – lain. 

Penandatanganan MoU tersebut memaksa Indonesia untuk selalu 

menggunakan produk buatan Jepang. Selanjutnya, interaksi ini 

membuat Indonesia akan merasa ketergantungan dalam skala waktu 

yang panjang. 

b. Tidak efisien apabila komponen itu harus dibuat di Indonesia pada 

saat ini. Ketidak efisienan tersebut disebabkan oleh tidak adanya 

komponen perangkat pendukung di Indonesia. Selain itu juga, tidak 

ada ahli teknologi yang dimiliki oleh pihak Indonesia untuk 

merealisasikan komponen tersebut. Sementara komponen atau 

perangkat tersebut hanya dimiliki oleh pihak Jepang sebagai 

penggagas pembangunan proyek MRT Jakarta ini. Sehingga kondisi 

tersebut memaksa pemerintah Indonesia untuk selalu bergantung pada 

perangkat yang telah dirangkai di Jepang dan diekspor ke Indonesia 



untuk dioprasikan oleh ahli teknologi yang didatangkan langsung dari 

Jepang.
4
 

c. Perlu diketahui bahwa kelebihan perangkat rel dan rangkaian gerbong 

perkeretaapian khususnya MRT yang dimiliki oleh Jepang memiliki 

kelebihan dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan lebih canggih 

dari pada rel dan rangkaian gerbong kereta yamg dimiliki oleh negara 

lain. kelebihan yang dimiliki oleh Jepang adalah kecilnya getaran dan 

tingkat kebisingan karena rangkaian rel tersebut tidak memakai 

bantalan. Jadi, tidak terlalu bergetar dan berisik sehingga membuat 

warga tidak terlalu terganggu saat kereta melintas. Kemudian, untuk 

jangka waktu panjang, MRT Jakarta ini diharapkan dapat menjadi 

proyek percontohan nasional. Yakni, pengembangan di daerah lain 

akan menjadikan industri pembuatan rel dan rangkaian kereta untuk 

monorel bisa diproduksi di Indonesia.
5
 

Atas dasar itulah, dalam pembangunan proyek MRT Jakarta ini Indonesia 

selalu bersanding kuat dengan pihak Jepang, karena komponen terpenting dalam 

pembangunan proyek MRT ini yaitu rel dan rangkaian gerbong diimpor langsung 

dari Jepang. Maka tidak luput apabila Indonesia dapat dikatakan selalu 

bergantung pada Jepang dalam menunjang jalannya proyek MRT Jakarta ini. 
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2. Mesin Pembuat Rongga Trowongan 

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Indonesia mendatangkan 

rangkaian rel dan gerbong dari Jepang atas perjanjian nota kesepahaman MoU 

yang telah disepakati oleh pihak Indonesia deangan JICA. Otomatis 

pengaplikasian teknologi untuk membuat rongga terowongan yang notabenenya 

merupakan lintasan atau tempat ditanamnya rel MRT ini harus menyesuaikan 

dengan perangkat teknologi rel tersebut. Hal ini kembali memaksa Indonesia 

untuk menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Perlu kita ketahui 

bahwa alat ini merupakan alat khusus untuk pembangunan di bawah tanah 

(subway) bernama Tunnel Boring Machine (TBM). Dan teknologi ini memiliki 

tingkat keamanan dan kecanggihan yang tinggi dibandingkan alat pembuat rongga 

terowongan yang dimiliki oleh pesaing kuat Jepang di kawasan Asia Pasifik yaitu 

China dan Korea Selatan. Mesin ini semacam robot yang akan melakukan 

pengeboran sekaligus menyemen dan membeton. Teknologi ini sudah diterapkan 

di berbagai negara seperti Singapura, Taiwan, Jepang dan Eropa. Pengoperasian 

alat ini nantinya untuk membuat terowongan akan dibuka atau digali satu jalan. 

Kemudian, TBM dimasukkan ke dalamnya. Kecepatan TBM untuk pengeboran di 

tanah aluvial seperti Jakarta bisa mencapai 12 hingga 15 meter per hari.
6
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3. Sistem Pengoprasian Kereta 

PT. MRT Jakarta sebagai perusahaan pemenang tender proyek MRT 

Jakarta ini telah menunjuk konsorsium perusahaan asal Jepang untuk menggarap 

pengadaan railway systems and trackword. Hal tersebut dilakukakn karena 

mengacu kepada penandatanganan kesepakatan MoU antara pihak Indonesia dan 

Jepang terkait sistem pengoprasian kereta MRT Jakarta. Salah satu pengadaannya 

adalah sistem persinyalan kereta yang digunakan untuk pengoprasian kereta MRT.  

Pada dasarnya ada 10 item pekerjaan yang dimenangkan perusahaan konsorsium 

ini, di antaranya Substation Systems, Overhead Contact Systems, Power 

Distribution Systems, Signaling Systems, Telecommunication Systems, Facility 

SCADA, Automatic Fare Collection Systems, Platform Screen Doors, Escalator & 

Elevator, dan Trackwork. Soal sinyal, pihak MRT Jakarta mengatakan, 

persinyalan yang akan digunakan oleh MRT Jakarta adalah sistem persinyalan 

terbaru dan pertama di Indonesia, yaitu Sistem Persinyalan CBTC 

(Communication Based Train Control) dengan menerapkan sistem moving block 

dalam perjalanan kereta. Sistem ini dapat meningkatkan performa perjalanan 

kereta, sehingga perjalanan kereta dapat terjadwal dengan baik dan dengan tingkat 

keselamatan yang tinggi serta dapat mengakomodasi periode antar kereta yang 

relatif singkat.
7
 Sistem CBTC menerapkan sistem persinyalan otomatis, di mana 

perjalanan dikendalikan melalui pusat kontrol. Hal ini membuat kereta dapat 

beroperasi tanpa menggunakan masinis, meskipun saat nanti beroperasi MRT 
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Jakarta masih menggunakan masinis untuk memastikan keamanan operasional. 

Sistem moving block pada CBTC membuat headway antar kereta didasarkan pada 

perhitungan waktu bukan jarak, hal inilah yang memungkinkan headway kereta 

dapat diterapkan di bawah 5 menit di masa yang akan datang.   

4. Tenaga Ahli 

Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai penanggung 

jawab atas perealisasian proyek MRT Jakarta ini, menunggu konfirmasi 

pemerintah Indonesia untuk dapat mengirim tenaga ahli yang akan membantu 

jalannya pengerjaan proyek tersebut. Wakil Presiden JICA, Hiroto Arakawa, 

mengungkapkan bahwa pengiriman tenaga ahli Jepang itu memang sudah masuk 

dalam bluebook proyek yang telah dirancang untuk Indonesia. Adapun 

kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam bluebook 

tersebut adalah ada beberapa tenaga ahli dibidang yang berbeda-beda dibutuhkan 

untuk mengerjakan proyek MRT Jakarta ini, seperti tenaga ahli dibidang desain ( 

teknik sipil ), operator skedul untuk proyek kontruksi jembatan maupun 

terowongan, tenaga ahli dibidang elektro khususnya struktur bawah tanah, 

inspektur struktur baja khususnya menguasai dalam pabrikasi atau errection baja. 

Tenaga ahli tersebut berada dibawah pengawasan JICA, artinya proses 

pengrekrutan tenaga ahli terstruktur dan terdata pada aturan yang dibetuk oleh 

JICA. Segala bentuk kebutuhan mengenai tenaga ahli dalam proyek MRT 

ditangani oleh JICA. Pada dasarnya tenaga ahli yang berkerja dalam proyek 

pembangunan MRT tersebut dibagi menjadi dua yiatu tenaga ahli yang berasal 



dari Indonesia dan tenaga ahli yang sengaja memang didatangkan langsung dari 

Jepang. Tenaga ahli yang didatangkan dari Jepang adalah tenaga ahli yang 

memiliki peran sentral dalam proyek pembangunan MRT Jakarta. penempatan 

tenaga ahli Jepang pada peran sentral disebabkan oleh pihak Jepang sebagai 

penggagas utama terlaksananya proyek pembangunan MRT Jakarta ini. selain itu 

juga, hal tersebut disebabkan oleh kapabilitas, kemampuan, dan sesuai aturan 

yang ada memaksa pihak Indonesia untuk menerima tenaga ahli Jepang yang 

ditempatkan pada posisi sentral, maka dari itulah ketergantungan Indonesia 

terhadap pihak Jepang dalam pembangunan proyek MRT ini diperkuat dengan 

adanya ketergantungan Indonesia terhadap tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak 

Jepang. 

Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya untuk 

memperkuat ketergantungan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan 

bantuan ODA terkait dengan pembangunan proyek MRT Jakarta ini, ternyata 

Jepang melakukannya dengan cara membentuk ketergantungan dari segi transfer 

pembaharuan teknologi yang dikirimkan oleh Jepang ke Indonesia dalam jangka 

waktu yang panjang dan saling berkaitan satu sama lain pada tiap komponen 

kereta api MRT. Pada dasarnya bantuan Jepang untuk proyek MRT sebagai solusi 

masalah kemacetan di Jakarta hanyalah sebagai tameng dari tujuan sebenarnya 

yang diinginkan oleh Jepang sebagai pendonor bantuan bantuan. Karena, sedari 

lama Jepang telah menyadari bahwa pembangunan proyek MRT ini akan 

membutuhkan aplikasi teknologi yang sangat canggih untuk menjalankan proyek 

tersebut, sehingga mau tidak mau pihak Indonesia sebagai negara penerima 



bantuan akan melakukan transfer teknologi dari Jepang ke Indonesia untuk 

menunjang perealisasian proyek MRT di Jakarta ini. misalnya, seperti pengadaan 

rel, pengadaan rangkaian gerbong MRT, sistem pengoprasian kereta, hingga 

tenaga ahli yang didatangkan langsung dari Jepang. keadaan tersebut secara tidak 

langsung akan menguntungkan pihak Jepang sebagai pendonor bantuan kepada 

Indonesia. Dalam jangka pendek keuntungan pihak Jepang didapatkan dari 

keterlibatan korporasi – korporasi Jepang dalam pembangunan proyek MRT ini, 

selanjutnya, dalam jangka waktu yang panjang keuntungan pihak Jepang 

didapatkan dari perluasan ketergantungan dari bantuan Jepang kepada Indonesia 

terkait dengan bantuan Jepang dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. 

 


