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BAB III 

KETERLIBATAN OISCA DALAM PEMBANGUNAN DI 

INDONESIA DAN BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG 
 

Pembangunan pada era globalisasi saat ini terbagi menjadi dua sisi, 

pembangunan yang berorientasi ekonomi dengan pembangunan sosial. Perbedaan dari 

dua sisi pembangunan ini ialah pada aktor yang terlibat dalam proses 

pembangunannya, Pandangan pembangunan ekonomi hanya menempatkan negara 

sebagai aktor tunggal dan dominan. Sedangkan pandangan pembangunan sosial 

memberi peluang bagi hadirnya aktor-aktor di luar negara seperti masyarakat sipil atau 

kalangan LSM/NGO. Pandangan ini merangkul semua pemangku kepentingan baik 

pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Peran LSM/NGO di negara sedang 

berkembang tidak hanya sebatas memobilisasi masyarakat untuk mempengaruhi 

kebijakan negara dalam hal pembangunan saja, melainkan menjadi aktor langsung di 

tingkat masyarakat dalam pembangunan sosial di negara sedang berkembang untuk 

mencegah ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh 

negara dan pasar dengan pembangunan sosial di tingkat masyarakat grassroot.Pada 

dasarnya, pembangunan menurut Johan Galtung adalah upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara 

yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun 

lingkungan alam(Trijono, 2007). 
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A. Peran dan Program OISCA Dalam Pembangunan Masyarakat di Tingkat 

Grassroot 

OISCA Internasional berdiri 16 Oktober 1961 merupakan suatu lembaga 

swadaya masyarakat internasional yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Sebagai 

LSM internasional OISCA memiliki cabang pada 29 negara yang tersebar di Asia 

Pacifik, Amerika Latin, dan Afrika. Keberadaan OISCA di 29 negara yang sebagian 

besar negara sedang berkembang dilandasi dari pemikiran dan semangat kepedulian 

yang tinggi atas perkembangan sosial masyarakat dunia yang cenderung mengarah 

pada disharmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara 

manusia dengan alam, sehingga terjadi permasalahan lingkungan secara menyeluruh 

dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia, yang diantaranya, perang, krisis pangan, 

kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pertambahan penduduk yang tak 

terkendali, pertumbuhan Industri yang mengarah pada exploitasi lingkungan yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada produktifitas pertanian, 

yang dapat mengancam pada ketersediaan pangan (OISCA, 2016). 

Sebagai salah satu house country dari OISCA, Indonesia yang merupakan 

negara pasca kolonial dan negara sedang berkembang, membuat Indonesia menjadi 

tempat yang layak bagi ekspansi korporasi baik dari sumber daya manusia (SDM) 

dengan upah murah ataupun sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi (Wirasenjaya, 

2013), dinilai perlu adanya peran OISCA dengan program – programnya untuk 

masyarakat grassroot.  OISCA Internasional pertama kali melakukan kegiatannya di 

Indonesia tahun 1976 dengan menyelenggarakan Youth Forum Asia Pacific di 
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Semarang Jawa Tengah, yang selanjutnya dilanjutkan dengan program bantuan di 

daerah Yogyakarta dan Klaten untuk melakukan pembagian susu, pendidikan 

kesehatan ibu dan anak, pengadaan air bersih dan gerakan penghijauan di daerah 

kawasan wisata Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dari kegiatan awal inilah 

kemudian dilanjutkan program program berikutnya diantaranya pendampingan petani 

di daerah Karanganyar, Cisarua Bogor , penanggulangan penyakit Jeruk CVPD di 

Tawangmangu, Karanganyar dan diteruskan dengan perintisan berdirinya Pusat 

Pelatihan OISCA di Indonesia di PKP Cibubur Jakarta Timur pada tahun 1980. 

 Pelaksanaan program kegiatan OISCA Internasional di Indonesia selama ini 

berdasarkan kerjasama antara OISCA Internasional dengan pemerintahan Indonesia. 

Diantaranya melalui kementerian sosial RI tahun 1979 sesuai dengan bidang kegiatan 

yang ada pada saat itu, kemudian berganti dengan kementerian luar negeri Indonesia 

tahun 1989 dalam rangka kerjasama alih teknologi, dengan berkembangnya kegiatan 

OISCA di Indonesia yang semakin luas di berbagai daerah maka direkomendasikan 

untuk dilakukan perubahan kerjasamanya dengan kementerian dalam negeri yang 

dilakukan penandatanganan kerjasama pada tanggal 11 September 2012 untuk 

pelaksanaan kegiatan periode 3 tahun (2012 – 2015) dengan Direktorat Jenderal 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD ) Kementerian Dalam Negeri. 
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Table 1 : Struktur Bidang Kegiatan OISCA Indonesia 

 

 Sumber : Laporan kegiatan OISCA Indonesia tahun 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

OISCA Cabang/ 
Alumni OISCA 

PMD Kab/KotaTeam 
Pelaksana/ 
Koordinator 

Masyarakat 

Kelompok Masyarakat 
dan Sekolah 

Masyarakat 

OISCA di 
Indonesia 

PMD Kab/Kota - Team 
Pelaksana/ 

Koordinator/Alumni 

Masyarakat/LSM/Pemer

intah  

PMD Kab/Kota - OISCA  

Cabang / Alumni OISCA 

OISCA 
Karanganyar 

 

OISCA 
Sukabumi     

Pelaksana 

Direktur LKP/LPK 

Rekruitmen Calon 

Siswa/Recomendasi 

Pimpinan 

Penanggung 

Jawab 

Pimpina

n 

Pelaksana 

Penggerak 

Pelaksana 

Pemberdayaan 

masyarakat 

Pendidikan 
Lingkungan 

Hidup 

Pelatihan & 

Peningkatan SDM 
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1. Program OISCA Tahun 2012 – 2014 di Indonesia 

 Sebagai LSM internasional, OISCA yang telah bekerjasama dengan 

kementerian dalam negeri Indonesia, OISCA menjalankan beberapa program pada 

tingkat masyarakat grassroot di Indonesia dengan 3 bidang utama, yaitu (OISCA, 

2015). Fokus program kegiatan OISCA Internasional di Indonesia dalam tiga tahun 

sesuai dengan masa berlakunya Memorandum of Understanding (MOU) dengan 

kementerian dalam negeri Indonesia diantaranya, 

Pertama, program pelatihan kader pertanian terpadu di Sukabumi, Jawa Barat 

dan Karanganyar, Jawa Tengah yang pesertanya diperuntukan bagi pemuda pemudi 

dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti meningkatkan pemahaman dan kepedulian 

masyarakat tentang berbagai masalah yang ada pada dunia pertanian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan masalah lingkungan hidup yang ada serta menyiapkan kader kader 

muda pertanian yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan. 

OISCA Internasional dalam pelaksanaan program kegiatannya melibatkan 

LSM Lokal dalam hal ini pelaksanaanya dikerjakan oleh Himpunan Alumni OISCA 

Indonesia, lembaga ini dibentuk oleh para Alumnus OISCA training Centre yang 

bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat. 

Dengan berfokus pada kegiatan pelatihan pertanian dan peningkatan 

sumberdaya manusia di dua training centre yang ada di Sukabumi Jawa Barat dan 

Karanganyar Jawa tengah. Kegiatan tersebut ditekankan pada pelatihan mental 

kedisiplinan, kerja keras (etos kerja), kemandirian, kepedulian, kepemimpinan, dalam 
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rangka menciptakan kader - kader pertanian muda yang tangguh dan mandiri (Koran 

Sindo, 2016). 

Memberikan peluang dan kesempatan pada peserta pelatihan untuk dapat 

melanjutkan training ke OISCA Internasional di Jepang selama 12-15 bulan dan 

alumnus pelatihan OISCA Training Centre untuk dapat mengikuti program 

pemagangan ke Jepang selama 3 tahun, tentunya bagi mereka yang berprestasi dan 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Kedua, program pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan 

penghijauan mangrove (pantai) meliputi wilayah propinsi Jawa barat 1 kabupaten, 

Jawa Tengah 5 kabupaten, dan Jawa Timur 2 kabupaten. 

Berfokus pada kegiatan penghijauan pantai (mangrove) yang pelaksanaan 

kegiatannya melibatkan langsung masyarakat setempat dengan membentuk kelompok 

binaan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan pasca penanaman dan 

menyebarluaskan program kegiatan tersebut kepada masyarakat, serta berkoordinasi 

dengan pemerintah/instansi terkait. Hal ini untuk menyiapkan kader - kader lingkungan 

hidup di kawasan pesisir sebagai motor penggerak kegiatan pelestarian lingkungan 

hidup 

Penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa 

kepemilikan dan kepedulian untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup guna meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat nelayan, masyarakat 

pesisir pada umumnya. Serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan 

pentingnya kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir yang akan dapat 
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meningkatkan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Awal program OISCA melakukan sosialisasi program bersama aparat 

pemerintah desa kepada masyarakat kemudian dilanjutkan dengan pembentukan 

pengurus kelompok masyarakat pelaksana program OISCA tersebut. Setelah terbentuk 

kelompok, kelompok bersama - sama dengan OISCA membuat perencanaan kegiatan 

untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang disusun secara 

bersama sama. Selama program kegiatan berjalan OISCA bersama - sama kelompok 

melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah/instansi daerah terkait. 

Jangka waktu program kegiatan ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 

oleh pihak penyandang dana yaitu antara 1-5 tahun.dan sewaktu waktu dapat 

diputus/tidak dilanjutkan atau dipindah lokasikan bila dipandang kurang berhasil.  

Ketiga, program Pemberdayaan Masyarakat melalui program kegiatan 

penghijauan darat (gunung) meliputi wilayah propinsi Jawa Barat 1 kabupaten dan 

Jawa Tengah 1 Kabupaten. Program ini berfokus pada kegiatan penghijauan tanaman 

produktif yang dikombinasikan dengan tanaman pelindung/hutan, pelaksanaan 

kegiatannya melibatkan masyarakat langsung dengan membentuk kelompok binaan 

yang akan bertanggung jawab pada pemeliharaan pasca penanaman, menyebarluaskan 

program kegiatan tersebut kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan 

pemerintah/Instansi terkait. 

Penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kepeduliannya terhadap lingkungan hidup dalam menjaga dan mempertahankan 

sumber air sebagai kebutuhan utama masyarakat serta menyiapkan kader - kader 
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lingkungan hidup sebagai penggerak kelompok masyarakat untuk menjaga pelestarian 

lingkungan hidup di kawasan resapan air. 

Penguatan kelompok masyarakat dalam usaha meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan menjaga pelestarian lingkungan hutan/lingkungan, dengan konsep 

One Village One Produk (OVOP). Alur program atau kegiatan ini ialah sebagai berikut, 

 Awal program OISCA melakukan sosialisasi program bersama aparat 

pemerintah desa kepada masyarakat kemudian dilanjutkan dengan 

pembentukan pengurus kelompok masyarakat pelaksana program 

OISCA tersebut. 

 Setelah terbentuk kelompok, kelompok bersama sama dengan OISCA 

membuat perencanaan kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal rencana kegiatan yang disusun secara bersama sama. 

 Selama program kegiatan berjalan OISCA bersama sama kelompok 

melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah/instansi 

daerah terkait. 

 Jangka waktu program kegiatan ini sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan oleh pihak penyandang dana yaitu antara 1-5 tahun dan 

sewaktu waktu dapat diputus/tidak dilanjutkan atau dipindah lokasikan 

bila dipandang kurang berhasil.  

Keempat, program Pendidikan Lingkungan Hidup melalui program kegiatan 

Children’s Forest Program untuk anak-anak sekolah meliputi wilayah Propinsi Jawa 

Barat 4 kabupaten, Jawa Tengah 4 kabupaten dan Jawa Timur 1 kabupaten. 
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Mengajarkan pendidikan lingkungan hidup pada sekolah sekolah pelaksana 

program kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan langsung anak anak sekolah, orang 

tua murid, pemerintah setempat dan masyarakat. Meningkatkan wawasan kepedulian 

tentang lingkungan hidup, kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

Meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah dengan memberikan bantuan alat alat 

sarana belajar mengajar di sekolah maupun yang lainnya. 

Tujuan dasar dari program ini untuk memberikan penguatan kepribadian dan 

kepedulian para alumnus OISCA untuk selalu dapat berkiprah dalam kegiatan 

kemasyarakatan dalam hal ini melalui lembaga pendidikan yaitu sekolah. Serta 

alumnus OISCA yang ditunjuk untuk menjadi coordinator program ini, pertama kali 

yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan program ini ke sekolah yang menjadi 

sasaran program, setelah terjalin kesepahaman maka di koordinasikan dan di 

sosialisasikan ke tingkat pemerintah Desa, Camat, dan diknas setempat. 

Keberlangsungan program ini sangat tergantung kepada kinerja antara alumnus OISCA 

dengan pihak sekolah, setiap tahun dievaluasi dan dapat diputus/tidak dilanjutkan 

sewaktu waktu bila dipandang kurang berhasil. 
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Table 2: Daftar Kegiatan OISCA di Indonesia Tahun 2013 

No. 

Nama 

Kegiatan/Proyek/Progr

am 

Sumber Dana Nilai (Rp.) 
Mitra Kerja dan 

Lokasi 
Jenis-jenis Kegiatan 

1 

Pelatihan 

Pembangunan 

Masyarakat 

OISCA Tokyo 

Japan 
100,000,000 Sukabumi  

Pelatihan 

Pertanian,Pemberda

yaan Perempuan, 

Permeubelan  

Proyek percontohan 

bunga krisan, DLL. 

2 
Tokyo Marine 

Mangrove Program 

Tokio Marine 

Insurence 
1,445,824,938 

Pantura Jawa 6 

Kab. & Madura 2 

Kab. 

Rehabilitasi Pantai 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

3 
CFP (Children’s 

Forest Program) 

OISCA Tokyo 

Japan 
354,472,080 

Beberapa daerah di 

Indonesia 

Penghijauan, 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

di sekolah sekolah 

4 

Penghijauan 

Mangrove ADK 

Dunlop 

Sumitomo 

Ruber 

Industries, 

Japan 

250,000,000 
Demak, 

Jawa Tengah 

Penanaman 

Mangrove 

5 
Program Magang 

OISCA Academy 

OISCA 

Academy 

Japan 

150,000,000 
Sukabumi,Kr,Anya

r TC. 

Study Tour,Study 

Banding, Kegiatan 

OISCA di 

Indonesia. 

6 
PFP - Mitsubishi 

Forest  

Mitsubishi 

Corporation 

Japan 

500,000,000 
Kadudampit, 

Cisaat, Sukabumi 

Penghijauan & 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Bantuan sekolah 

7 
Kantor Perwakilan 

OISCA Internasional 

OISCA Tokyo, 

Japan 
80,000,000 

Jakarta Timur,DKI 

Jakarta 

Koordinasi Internal 

& External Kegiatan 

OISCA di Indonesia 

8 Epson Epson, japan 120,000,000 
Karanganyar, Jawa 

Tengah 

Penghijauan, 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

di sekolah sekolah, 

Pelatihan di OISCA 

TC Karanganyar 

9 
Pemberdayaan masy., 

gizi & kesehatan 

Ajinomoto 

Corporation 
146,000,000 

Sukabumi, Jawa 

Barat 

Pemberdayaan 

masyarakat untuk 

Ibu-ibu ruimah 

tangga 

  Sumber : Laporan Kegiatan OISCA Internasional Tahun 2012 - 2014 
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2.Tujuan Program – Program OISCA 

Program atau kegiatan yang dilakukan OISCA dalam jangka waktu 3 tahun 

(2012-2015) di Indonesia memiliki tujuan diantaranya, 

Pertama, peningkatan kualitas program yang dilakukan oleh OISCA Indonesia 

untuk menciptakan masyarakat grassroot yang dapat menjadi penggerak kegiatan dan 

dapat membawa perubahan setelah kegiatan atau program selesai. Peningkatan kualitas 

program OISCA juga didasari untuk mendapat dari seluruh elemen masyarakat, baik 

di tingkat grassroot sebagai pelaksana ataupun para pemberi bantuan sebagai sumber 

pendanaan program. 

Kedua, peningkatan kepedulian masyarakat mengenai isu – isu yang terjadi di 

sekitar masyarakat grassroot seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial 

yang banyak terjadi di kalangan masyarakat grassroot. Program – program yang 

diadakan OISCA berdasarkan permasalahan – permasalahan tersebut bertujuan agar 

kedepannya setelah program berakhir, masyarakat dapat memahami permasalahan 

tersebut dan dapat menjaganya. Tujuan sederhana yang diharapkan seperti 

terbentuknya kelompok – kelompok tani dalam gerakan kegiatan pertanian secara 

berkelanjutan dan meningkatnya aktivitas berwawasan menjaga lingkungan 

Ketiga, pengembangan program atau kegiatan sesuai permasalahan sosial yang 

terjadi di tingkat masyarakat grassroot. Permasalahan sosial di tingkat grassroot selalu 

mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, sebagai contoh permasalahan 

yang dialami oleh nelayan dipesisir utara pulau Jawa saat ini merasakan permasalahan 

naiknya air rob akibat pemanasan global yang dahulunya permasalahan ini tidak 
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dialami oleh para nelayan. Hal ini menyebabkan OISCA melaksanakan program 

penanaman Mangrove di pesisir utara pulau Jawa. Begitu juga kedepannya, OISCA 

bertujuan untuk selalu mengembangkan program – programnya sesuai permasalahan 

yang di hadapi oleh masyarakat grassroot. 

Keempat, meningkatkan kepercayaan kepada OISCA, baik pada tingkat 

masyarakat Grassroot ataupun pada pihak pendonor program. Sebagai NGO 

internasional, menjaga kepercayaan merupakan tujuan utama bagi OISCA dalam setiap 

program – program yang dilakukan. Selain kepercayaan yang diberikan pihak 

pendonor, OISCA juga memastikan bahwa program yang dilakukan dapat benar – 

benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat grassroot dan dapat berkelanjutan. Jika 

program – program yang telah dilakukan OISCA telah mendapat kepercayaan dari 

masyarakat grassroot, untuk program – program selanjutnya OISCA akan 

mendapatkan banyak kepercayaan dari mitra ataupun pendonor untuk 

melaksanakannya.  

B. Peran pihak Swasta dalam membantu operasional OISCA di Indonesia 

Keberhasilan OISCA dalam penyelenggaraan program di beberapa negara tidak 

lepas dari adanya support atau bantuan yang diberikan berbagai kalangan atau pihak 

yang memiliki konsentrasi dalam bidang sosial sebagai bentuk penyaluran tanggung 

jawab sosial dari adanya kegiatan yang dilakukan di lingkungan sosial. Dalam hal ini 

banyak sekali pihak yang turut aktif membantu OISCA sebagai salah satu LSM yang 

bergerak pada ranah pemberdayaan dan peningkatan standar hidup masyarakat 

grassroot yang ada di dalam lingkup Negara Sedang Berkembang (NSB). Pihak yang 
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terlibat dalam supporting aspek diantaranya adalah Perusahaan multinatinonal 

cooperations (MNC) dan warga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan atau 

minat dalam memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan juga dapat menjelma 

menjadi berbagai macam bentuk dari materil maupun non – materil yang bertujuan 

guna menunjang kelancaran pelaksanaan program yang nantinya akan dilakukan oleh 

OISCA sebagai LSM yang di percaya sebagai eksekutor program sosial yang mereka 

inginkan. 

Sebagai LSM internasional, OISCA yang berada di negara – negara sedang 

berkembang memanfaatkan perusahaan – perusahaan asing yang berasal dari negara 

nya untuk melakukakn pembangunan sosial di negara tersebut. Hal ini juga sebagai 

bentuk tanggung jawab dari perusahaan tersebut yang menjadikan negara sedang 

berkembang termasuk Indonesia sebagai house country nya, dimana banyak 

masyarakat di tingkat grassroot yang merasakan dampak dari adanya perusahaan asing 

di negara mereka (Indonesia) seperti kerusakan lingkungan dan adanya ketimpangan 

ekonomi diantara mereka. 

  Pihak swasta yang terlibat dalam program – program OISCA Indonesia baik 

perusahaan – perusahaan asing ataupun kelompok – kelompok individu semua berasal 

dari Jepang, negara home country dari OISCA. Proses kerjasama antara OISCA 

Indonesia dengan perusahaan asing ataupun kelompok – kelompok individu yang 

berasal dari Jepang tidak lepas dari bantuan OISCA Jepang yang menjadi perantara, 

dimana OISCA Indonesia membuat program di tingkat grassroot yang kemudian 

dilaporkan kepada OISCA pusat di Jepang untuk dicarikan mitra dalam menjalankan 
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program tersebut. Berikut beberapa pihak swasta dengan kegiatannya di Indonesia. 

Table 3 :  Daftar Kegiatan OISCA Yang didanai MNC Tahun 2012 - 2014 

No. 

Nama 

Kegiatan/Proyek/Progr

am 

Sumber Dana Nilai (Rp.) 
Mitra Kerja dan 

Lokasi 

Jenis-jenis 

Kegiatan 

 

1 

Pelatihan 

Pembangunan 

Masyarakat 

OISCA Tokyo 

Japan 
100,000,000 Sukabumi  

Pelatihan 

Pertanian,Pemberd

ayaan Perempuan, 

Permeubelan  

Proyek 

percontohan bunga 

krisan, DLL. 

2 
Tokyo Marine 

Mangrove Program 

Tokio Marine 

Insurence 
1,445,824,938 

Pantura Jawa 6 Kab. 

& Madura 2 Kab. 

Rehabilitasi Pantai 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

3 
CFP (Children’s Forest 

Program) 

OISCA Tokyo 

Japan 
354,472,080 

Beberapa daerah di 

Indonesia 

Penghijauan, 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

di sekolah sekolah 

4 PFP - Yamaki Way 
Yamaki Co. 

Japan 
116,800,000 

Gunung 

Lawu,Kr.Anyar 

Jateng 

Penghijauan & 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Bantuan sekolah 

5 Konica Minolta Union 

Konica Minolta 

Labor Union, 

Japan 

155,562,500 

Sayung, 

Demak,Jawa 

Tengah 

Penghijauan Pantai 

,Pemberdayaan 

Masyarakat & 

Renovasi Sekolah 

6 
PFP - Mitsubishi 

Forest  

Mitsubishi 

Corporation 

Japan 

729,085,000 
Kadudampit, Cisaat, 

Sukabumi 

Penghijauan & 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Bantuan sekolah 

8 
Penghijauan Mangrove 

ADK Dunlop 

Sumitomo 

Ruber 

Industries, 

Japan 

502,660,000 
Jepara, Jawa 

Tengah 

Penanaman 

Mangrove 

9 
Penghijauan Mangrove 

ADK Dunlop 

Sumitomo 

Ruber 

Industries, 

Japan 

349,890,000 
Demak, Jawa 

Tengah 

Penanaman 

Mangrove 

10 Epson Epson, japan 120.000,000 
Karanganyar, Jawa 

Tengah 

Penghijauan, 

Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

di sekolah sekolah, 

11 
Penambahan/peningkat

an Fasilitas Sekolah 
Mr.Nakashima 1,500,000,000 

Karanganyar, Jawa 

Tengah 

Pembangunan 

Gedung Unit 

Kesehatan Sekolah 

  Sumber : Laporan Kegiatan OISCA Internasional Tahun 2012 - 2014 
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1. Program Rehabilitasi Mangrove Tokio Marine Nichido Mangrove 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (17.508 pulau) dan merupakan 

negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah 

Brasil. Panjang garis pantai mencapai 81.000 km dengan luas laut sekitar 3,1 juta km2 

(0,3 juta km2 perairan teritorial dan 2,8 juta km2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas 

teritorial Indonesia (Dahuri, 1996). Hal yang sulit tentunya bagi Indonesia untuk 

menjaga kondisi lingkungan di pesisir pantainya. Pesisir pantai di pulau Jawa sebagai 

contohnya, pesisir pantai bagian utara pulau terpadat di Indonesia ini telah banyak 

mengalami kerusakan dari mulai pencemaran air di laut utara pulau Jawa karena 

pencemaran dari kapal – kapal yang melewati perairan ini hingga kerusakan 

lingkungan berupa rob akibat penebangan mangrove untuk pembangunan di pesisir 

pantai. 

Masyarakat pesisir pantai merupakan pihak yang paling dirugikan atas kerusakan 

lingkungan yang terjadi di pesisir pantai. Tempat tinggal mereka terkena bencana rob 

dari laut, penghasilan mereka yang sebagian besar bergantung pada hasil laut (nelayan) 

berkurang akibat tercemarnya air laut yang menyebabkan sulitnya mendapatkan hasil. 

Melihat kondisi ini, OISCA International yang disponsori oleh Tokio Marine 

Nichido Fire Insurance sebuah perusahaan yang beroperasi di Jepang berupaya 

membantu pemulihan kembali pantai utara sejak tahun 1999 dengan penanaman 

mangrove yang sudah hampir 15 tahun di 15 kabupaten dan 12 lokasi di pantai utara 

Jawa yang dibagi dalam 3 tahap masing-masing selama 5 tahun, tahap pertama tahun 
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1999 ~ 2003 seluas 662 ha, tahap kedua tahun 2004 ~ 2008 seluas 769 ha, tahap ketiga 

tahun 2009 ~ 2013 seluas 750 ha, tahap keempat tahun 2014 ~ 2018 seluas 524 ha. 

Tujuan paling penting dari pelaksanaan program ini adalah mendidik agar 

masyarakat dapat mengerti arti pentingnya menanam mangrove sehingga dengan 

kesadarannya sendiri dapat menjaga dan melestarikan hutan mangrove, dengan 

harapan kedepan mereka dapat menanam dan memelihara sendiri hutan yang mereka 

pelihara, sehingga dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan 

penghasilan masyarakat melalui pemanfaatan mangrove non kayu (wisata  mangrove,  

tempat berkembang biak ikan, udang, kepiting, kerang, dll) sehingga meningkatkan 

hasil tangkapan ikan mereka secara berkelanjutan.Luas penanaman Mangrove dan 

hasil Penanaman tahun 2015 sebagai berikut: 

Table 4:  Data Daerah dan Luas Wilayah Program Penanaman Mangrove 

No Lokasi Luas Yang Ditanam (ha) 
Keterangan 

1 Indramayu, Jawa Barat 5 
 

2 Pemalang, Jawa Tengah 10 
 

3 Demak, Jawa Tengah 45 
 

4 Jepara, Jawa Tengah 10 
 

5 Pati, Jawa Tengah 10 
 

6 Pamekasan, Jawa Timur 10 
 

7 Rembang, Jawa Timur 10 
 

8 Brebes, Jawa Tengah 10 
 

 Total 110ha 
 

Sumber : Laporan Kegiatan OISCA Internasional Tahun 2012 – 2014 
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2.Program Mitsubishi Forest 

Sebagai perusahaan multinasional yang berbasis di Jepang, Mitsubishi yang juga 

menjadikan Indonesia sebagai house country memiliki kewajiban untuk melakukan 

kegiatan sosial di Indonesia selain melakukan kegiatan ekonomi. Program yang disebut 

juga Coorporate Sustainable Responsibility (CSR) merupakan kewajiban bagi setiap 

perusahaan asing di negara berkembang (house country) untuk untuk 

mempertanggungjawabkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negara 

– negara house country. John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya ”Cannibals 

with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business” memberikan 

pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan ”3P” 

yaitu selain profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 2007). 

Melalui program CSR perusahaan Mitsubishi Jepang yang bekerjasama dengan 

LSM Internasional OISCA di Indonesia telah membantu mengupayakan pelaksanaan 

restorasi hutan hujan tropis yang telah rusak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango di Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi dan 

di luar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Desa Sukamaju, 

Kecamatan Kadudampit. Pada tahun 2015 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain : 

1. Penanaman Pohon di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
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Kegiatan penanaman pohon ini telah dilaksanakan pada tahun 2011-2013 dan 

program ini dilaksanakan selama lima dengan dua tahun perawatan. Kegiatan pada 

tahun 2015 di area Blok Cimungkad Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 

pada tanggal 24 November  dilaksanakan penanaman pohon. kegiatan lainnya 

terfokus pada perawatan, pendidikan lingkungan hidup di sekolah dan 

pemberdayaan masyarakat. Adapun pohon yang ditanam yaitu; Rasamala 300 

batang, Puspa 400 batang, Janitri 100 batang, Salam 360 batang, Manglid 300 

batang, Suren 100 batang, Pasang 20 batang, Kijambu 20 batang. Jumlah 1600 

batang (Yanie, 2014). 

Untuk kegiatan pemeliharaan pohon telah dilakukan selama beberapa kali 

dengan memberdayakan kelompok masyarakat setempat sekitar lokasi kegiatan 

yaitu Kampung Ciparay dan Kampung Baru Geulis. 

Tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir untuk program Mitsubishi Forest. 

Pada tanggal 22 November di area hutan percontohan miyawaki forest diadakan 

kegiatan Closing Ceremony untuk program ini. 

2. Pemberdayaan Masyarakat  

Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di Blok Sangiang-Lebaksiuh, 

Desa Sukamaju adalah Agroforestry. Kegiatannya telah dimulai di tahun pertama. 

Beberapa orang anggota kelompok telah menanam pohon buah-buahan seperti 

jeruk, alpukat serta tanaman rempah-rempah. Namun penanamannya belum 

memenuhi konsep yang diinginkan. Melalui satu plot lahan percontohan diharapkan 
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dapat memacu dan memotivasi anggota lain untuk dapat melaksanakan konsep 

Agroforestry ini. 

Untuk pemberdayaan kambing yang ada di dua desa yaitu Desa Pasir Datar 

Indah dan Desa Sukamaju manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Hasil 

pemeliharaan kambing sudah banyak yang di jual baik itu untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, biaya sekolah, modal usaha, dan perbaikan 

rumah.  

3. Program Bantuan Dari Mitsubishi  

Bantuan pipanisasi air bersih untuk masyarakat Blok sangian Lebak siuh Desa 

Sukamaju. Bantuan pipa ini untuk jarak 3 km, karena untuk di daerah ini sendiri air 

banyak akan tetapi untuk saluran air bersih masih belum ada. Dalam pemasangan 

pipa ini masyarakat gotong royong, sekarang air bersih sudah tiba di kampung dan 

masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. 

4. Pendidikan Lingkungan Hidup  

Pendidikan Lingkungan Hidup di sekolah-sekolah sekitar lokasi penanaman 

yaitu penanaman pohon baik di halaman sekolah maupun lahan sekolah, 

penanganan sampah di sekolah, permainan alam, penanaman sayuran, pemberian 

materi tentang lingkungan hidup di sekolah dan sekolah-sekolah yang mengikuti 

kegiatan ini adalah RA Aisyiah, MI Kadupugur, MI Cisarua, MI Barucaringin, dan 

SMK Plus Al-Farhan. 
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C.Peran Pemerintah Jepang dalam Program OISCA di Indonesia 

 Kontribusi OISCA dalam pembangunan di Indonesia tidak hanya di fasilitasi 

oleh perusahaan swasta ataupun individu saja. Pemerintah Jepang dalam hal ini sebagai 

home country dari OISCA ikut berperan menjadi fasilisator pada kegiatan yang 

dilakukan OISCA di Indonesia. Selama ini pemerintah Jepang telah berhasil 

berkontribusi memberikan bantuan kepada negara – negara berkembang (termasuk 

Indonesia) sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial di 

masing – masing negara tersebut. Selain itu pemerintah Jepang memiliki skema 

“Bantuan Hibah NGO Jepang” yang khusus bekerjasama dengan NGO Jepang untuk 

proyek kerjasama pembangunan sosial dan ekonomi tingkat grasroot. Program bantuan 

hibah NGO Jepang dimulai pada tahun 1989 ini menandai bahwa pemerintah Jepang 

memiliki kepedulian khusus pada masyarakat grassroot di negara – negara sedang 

berkembang dan NGO – NGO internasional yang berada di negara – negara 

tersebut(ODA, 2016).  

 Pemerintah Jepang telah menjalin kerjasama dengan LSM – LSM 

internasionalnya untuk mewujudkan program tersebut. Semua kegiatan dan program 

OISCA di Indonesia juga diketahui oleh pemerintah Jepang selaku home country. 

Setiap tahun kegiatan yang dilakukan OISCA Indonesia dilaporkan OISCA pusat yang 

berada di Jepang yang kemudian dilaporkan pemerintah Jepang dalam hal ini MOFA 

selaku kementerian yang membawahi kegiatan NGO internasional. Hubungan baik 

yang terjalin antara pemerintah Jepang dengan OISCA ataupun LSM – LSM 

internasional lainnya membuat adanya kepercayaan penuh dari pemerintah terhadap 
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LSM – LSM internasionalnya sebagai mitra dalam politik luar negeri dalam hal 

bantuan luar negeri (hibah) di negara – negara berkembang. 

1.  Bantuan OISCA dalam pengembangan Pendidikan di Sukabumi  

Pemerintah Jepang pertama kali berkontribusi dalam kegiatan OISCA 

Indonesia pada tahun 2003. Pada tahun tersebut pemerintah Jepang memberikan 

bantuan dalam bidang pendidikan di Desa Sukamulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat. Awal mula kegiatan tersebut ialah kepedulian dan semangat yang tinggi dari 

para dewan sekolah yang ingin meningkatkan mutu lingkungan pendidikan di 

daerahnya dengan meminta bantuan kepada OISCA Indonesia. OISCA Indonesia 

selaku LSM internasional Jepang pun meminta bantuan pemerintah Jepang untuk 

kegiatan ini. 

 Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah sebesar Rp. 376.964.000 

melalui OISCA dengan rincian ada enam sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan 

yaitu, SD Cimanggu II, SD Cimanggu IV, SD Kebon Jeruk, SD Sukabakti, SD Lemah 

Luhur, dan SD Cimenteng. Kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan pendidikan 1.301 

murid sekolah dasar di Desa Suka Mulya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 

(KEDUBES Jepang, 2003). Pemerintah Jepang selaku fasilitator mengharapkan dari 

kegiatan ini banyak siswa yang menjadi sungguh – sungguh dalam belajar dan 

meningkatkan prestasi dalam pendidikan dari sekolah tingkat dasar. 

 Pendidikan merupakan hal penting yang mendasar dalam pemberdayaan 

masyarakat di tingkat grassroot. Jepang sendiri merupakan negara yang sangat peduli 

akan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai yang mempengaruhi 
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kualitas pendidikan di negara tersebut, hal ini terbukti hingga saat ini Jepang 

merupakan salah satu negara Asia yang mempunyai kedudukan sejajar dalam ilmu 

pengetahuan (IPTEK) dan perekonomian dengan Amerika Serikat (Tukio, 2012). 

Melalui OISCA atau LSM – LSM internasional lainnya, diharapkan pemerintah Jepang 

dapat ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara – negara berkembang 

seperti yang dilakukan di Indonesia. 

2. Bantuan OISCA Membangun Gedung Sekolah di Sukabumi  

 Peran pemerintah Jepang dalam pembangunan pada bidang pendidikan kembali 

ditunjukan pada tahun 2004. Sekolah dasar Cibodas yang terletak di Desa Kertaharjo, 

Kecamatan Cikunbaru, Kabupaten Sukabumi kehilangan bangunan sekolahnya yang 

hanya 5 kelas dan dibangun 30 tahun yang lalu akibat bencana angin kencang yang 

melanda sekolah pada Februari 2003. Sejak itu aktivitas belajar mengajar di sekolah 

ini dipindahkan ke gedung taman kanak-kanak (TK) yang berada di dekatnya. Tidak 

adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah setempat ataupun dinas setempat 

membuat masyarakat Desa Kertaharjo membiarkan bangunan salah satu dari dua 

sekolah dasar di desa itu rusak. 

OISCA sebagai LSM internasional yang berada di sekitar wilayah tersebut 

meminta bantuan pemerintah Jepang untuk membantu masyarakat grassroot melalui 

program hibah. Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah senilai US$ 69.752 (Rp 

591.853.860) pada bulan Januari 2004 untuk pembangunan kembali gedung sekolah 

yang mengalami kerusakan dan roboh akibat angin kencang serta memberikan 
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peralatan pendidikan di Cibodas, Sukabumi, Jawa Barat (KEDUBES Jepang, 2004).  

 Melalui bantuan tersebut, OISCA mengadakan proyek pembangunan kembali 

gedung sekolah dasar di Cibodas, Sukabumi, Jawa Barat bersama sama dengan 

masyarakat sekitar, dan juga orang tua murid sekolah tersebut. Pembangunan kembali 

gedung sekolah (rehabilitasi) ini selesai pada 3 Agustus 2004. Hasil yang didapat dari 

proyek ini ialah lima ruang kelas baru dan rehabilitasi terhadap satu bangunan 

diantaranya 2 ruang kelas dan 1 ruang guru, peralatan pendidikan (meja dan bangku, 

rak buku, dan papan tulis), fasilitas penunjang pendidikan seperti microfone. Bangunan 

baru serta peralatan pendidikan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat 

sekitar di Desa Kertaharjo, Kabupaten Sukabumi terutama bagi siswa sekolah tersebut 

yang berjumlah 320 orang yang tidak sulit lagi untuk beraktifitas seperti biasa. 

Keikutsertaan secara langsung masyarakat bersama OISCA dalam kegiatan ini 

menyebabkan masyarakat di tingkat grassroot dapat merasakan secara langsung 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang, Meskipun jumlah yang diberikan 

tidak sebanyak bantuan yang diberikan Jepang melalui pemerintah Indonesia yang 

pada umumnya tidak dapat dirasakan masyarakat di tingkat grassroot. Pemberian 

bantuan luar negeri dalam hal hibah yang diberikan pemerintah Jepang melalui LSM –

LSM internasionalnya memang tidak sebanyak pemberian bantuan lainnya yang 

dilakukan pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia, hal ini dikarenakan focus 

bantuan melalui LSM internasional hanya pada kegiatan yang bersifat wilayah di 

tingkat grassroot. Akan tetapi bantuan hibah yang diberikan pemerintah Jepang kepada 

pemerintah Indonesia umumnya bersifat infrastruktur seperti pembangunan jalan 
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ataupun jembatan dan bantuan bencana alam yang memerlukan pendanaan yang cukup 

besar. 
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