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BAB IV 

PERAN OISCA BAGI POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI 

INDONESIA 

 

 Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hubungan bilateral 

antara Jepang dengan Indonesia dapat dikatakan sangat erat. Hal ini diwujudkan 

dengan berbagai keberhasilan yang telah dilakukan antara kedua negara melalui politik 

luar negeri masing – masing negara, baik dari kerjasama ekonomi ataupun bantuan luar 

negeri. Keberhasilan Jepang menjadi negara yang berpengaruh bagi Indonesia dalam 

hal kerjasama ekonomi ditunjukan dengan mudahnya pemerintah Jepang ataupun 

perusahaan asing yang berasal dari Jepang melakukan investasi di Indonesia dan 

dengan mudahnya menguasai pasar Indonesia. Tidak hanya kerjasama ekonomi, 

Jepang juga dengan mudah melakukan politik luar negerinya di Indonesia melalui 

pembangunan infrastruktur negara jangka panjang seperti pembangunan jalan hingga 

moda transportasi. Jepang juga berhasil menyalurkan politik luar negeri dalam bantuan 

hibah di Indonesia melalui LSM internasional dari negaranya seperti yang dilakukan 

pada bantuan hibah tahun 2015 yang bekerjasama dengan LSM OISCA di Indonesia. 

Hal ini membuat politik luar negeri Jepang sesuai dengan pandangan pluralisme. 

 

A. OISCA Sebagai Pelaksana Politik Luar Negeri Jepang Tahun 2015 

 Program – program pembangunan sosial yang dilakukan oleh LSM 

internasional OISCA melalui kegiatan – kegiatannya tidak hanya bersumber pada 
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peran atau pendanaan dari pihak swasta saja. OISCA pada tahun 2015 menjadi sarana 

atau aktor dari bantuan luar negeri pemerintah Jepang pada tingkat grassroot di 

Indonesia dengan menerima dana sebesar Rp 2.000.000.000 untuk melakukan kegiatan 

atau program. Sebagai penerima dana dan aktor penyelenggara, LSM internasional 

OISCA mengadakan program pemberdayaan masyarakat untuk ibu – ibu rumah tangga 

di tingkat kabupaten Sukabumi(OISCA Indonesia, 2015). 

Program ini diadakan di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, dan 

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan teknik untuk menghasilkan produk 

pertanian, produk olahan dan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan, 

mendapatkan ilmu untuk mengembangkan dan menjual produk pertanian serta produk 

olahan, menumbuhkan lembaga korporasi, serta memberdayakan ibu rumah tangga. 

Dari enam desa di Kecamatan Cikembar yang mendapat bantuan, separuh dari mereka 

tergolong dalam keluarga miskin (29,2% tergolong dalam keluarga miskin, 23,5% 

dalam keluarga semi-miskin (2011) (OISCA Indonesia, 2015). 

Dalam progam ini, tidak membagikan uang kepada masyarakat akan tetapi 

dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan dan pemberian dukungan bagi 

masyarakat di daerah tesebut untuk mendapatkan teknik pengolahan makanan, cara 

pengembangan dan penjualan produk pertanian serta produk olahan. Melalui 

pelaksanaan proyek ini, diharapkan sebanyak 1,980 warga, yang terdiri dari 300 orang 

ibu rumah tangga dari 6 desa di Kecamatan Cikembar beserta keluarganya, dan 30 

anggota lembaga korporasi beserta keluarganya akan mendapatkan pengetahuan untuk 

meningkatkan taraf hidup, mengetahui teknik menghasilkan produk pertanian dan 
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mengolah makanan sehingga kehidupan masyarakat daerah tersebut dapat diperbaiki 

dan pendapatan mereka dapat ditingkatkan (KEDUBES Jepang, 2016). Dalam program 

yang di khususkan untuk ibu rumah tangga ini, 300 Ibu – ibu yang mengikuti program 

ini merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja sedangkan ibu rumah tangga yang 

memiliki pekerjaan tidak berhak untuk mengikuti program yang diselenggarakan LSM 

internasional OISCA Indonesia beserta Pemerintah Jepang. 

Syarat mutlak suatu program pemberdayaan adalah orientasi yang selalu tertuju 

kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan, bukan untuk menciptakan 

ketergantungan masyarakat terhadap pihak lain. Dalam menjalankan program 

pemberdayaan ibu rumah tangga di kabupaten Sukabumi, OISCA sebagai LSM 

internasional yang menerima bantuan langsung dari pemerintah Jepang untuk 

menjalankan program tersebut mempunyai tujuan akhir agar masyarakat khususnya ibu 

– ibu rumah tangga memiliki kemampuan, keahlian dan wadah untuk menyalurkannya 

hingga menjadi usaha yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka bukan untuk 

terus bergantung pada bantuan dari pihak manapun kedepannya. 

OISCA menjalankan program ini dalam tiga tahap,dimana tahap pertama 

masyarakat yang terdiri dari ibu – ibu rumah tangga diberi pelatihan dalam hal 

pertanian dengan memanfaatkan lahan yang ada yang diberikan oleh OISCA, tahap 

kedua masyarakat diberi pelatihan dalam hal pemanfaatan hasil dari tahap pertama 

menjadi makanan yang bernilai ekonomis, dan tahap terakhir atau tujuan utama dari 

program pemberdayaan ini ialah pembentukan koperasi atau wadah untuk para ibu – 

ibu yang telah terbagi menjadi kelompok menjual hasil dari kelompok sebagai 
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penghasilan ibu – ibu tersebut. Koperasi yang dibentuk ini diharapkan mampu 

meningkatkan tarfa hidup ibu – ibu rumah tangga di kabupaten ini kedepannya. 

 Bantuan hibah kerjasama dengan LSM Jepang merupakan sistem 

pemberian dana oleh pemerintah Jepang kepada LSM Jepang yang memiliki 

proyek pengembangan ekonomi dan sosial di negara atau daerah berkembang 

(Ariefana, 2016). Hal ini dilakukan Jepang sebagai penyeimbang dari 

pembangunan ekonomi yang telah banyak dilakukan oleh perusahaan – 

perusahaan asingnya di negara berkembang termasuk Indonesia, dimana 

perusahaan – perusahaan asing Jepang telah berhasil menguasai pasar dan 

melakukan pembangunan ekonomi di tingkat negara saja seperti menaikkan 

ekspor impor di negara berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan dan 

menguasai pasar konsumen di negara berkembang. Akan tetapi Jepang juga 

bekerjasama dengan LSM internasionalnya (OISCA) untuk pembangunan sosial 

di tingkat grassroot yang dalam bentuk bantuan luar negeri di Indonesia.  

 Keberhasilan LSM OISCA dalam menyalurkan bantuan luar negeri di 

Indonesia untuk tingkat masyarakat grassroot berupa jenis bantuan hibah dari 

pemerintah Jepang membuktikan bahwa bantuan luar negeri suatu negara dapat 

melakukan pembangunan yang berkelanjutan di negara sedang berkembang 

(Indonesia) sejalan seperti pandangan bantuan luar negeri menurut kaum 

liberalis (Cibian, 2008). Setelah program pemberdayaan ini selesai, masyarakat 

mendapatkan kemandirian seperti mengolah hasil pertanian dan sayuran menjadi 

makanan yang dapat dijadikan penghasilan serta mendapatkan kesempatan untuk 
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meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya koperasi mandiri dan dikelola 

oleh masyarakat dalam hal ini ibu – ibu rumah tangga yang mengikuti program 

ini sebagai bentuk keberlanjutan dan hasil dari program program pemberdayaan 

wanita di kabupaten Sukabumi oleh bantuan luar negeri pemerintah Jepang.  

Keberlanjutan dari program ini dibuktikan dengan adanya pembinaan dan 

pengawasan secara berkelanjutan baik dalam hal management koperasi dan 

pemasaran dari pihak OISCA sampai dirasa mampu untuk dikelola bersama – 

sama (kelompok ibu – ibu rumah tangga) agar koperasi yang telah terbentuk dari 

program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan awal dari program tersebut  dan 

dapat terus meningkatkan pendapatan ibu – ibu di kecamatan Cikembar, 

kabupaten Sukabumi   

 Keberhasilan OISCA sebagai LSM internasional dalam melaksanakan 

kegiatan di tingkat grassroot yang bersumber dari bantuan luar negeri Jepang 

pada tahun 2015 lalu tidak lepas dari tanggapan miring LSM/NGO lokal yang 

ada di Indonesia. LSM lokal banyak yang menilai kehadiran LSM internasional 

termasuk OISCA di dalamnya sering melakukan atau menerapkan “standar 

ganda” dalam setiap kegiatannya, selain melakukan kegiatan resmi LSM 

internasional juga dinilai menjadi spionase bagi negara asalnya (Rinaldy, 2016). 

Adapun kecurigaan LSM atau NGO lokal terhadap OISCA diantaranya bantuan 

dari pemerintah Jepang yang disalurkan melalui OISCA merupakan strategi 

pencitraan pemerintah Jepang agar proyek – proyek pemerintah Jepang di 

Indonesia dapat berjalan sesuai keinginan dan menguntungkan Jepang.  
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LSM atau NGO yang menanggapi miring LSM internasional seperti 

OISCA biasanya LSM atau NGO yang beorientasi pada politik dan advokatif, 

LSM ini sangat kritis terhadap pemerintahan ataupun negara lain. Menurut Philip 

Eldrige (peneliti untuk Australia dan Asia Timur pada Institute of Southeast 

Asian Studies Singapore dan penulis buku Non-Government Organization and 

Democraties  Partisipation in Indonesia) banyak LSM di Indonesia yang 

menaruh perhatian besar pada persoalan politik dibandingkan persoalan sosial 

sementara mereka mengklaim bukan merupakan organisasi politik (Cholisim, 

2015). Pada dasarnya orientasi dari LSM atau NGO ialah pembangunan sosial di 

tingkat grassroot (SDM) atau lingkungan (SDA), sangat naïf jika suatu negara 

menggunakan LSM untuk melakukan spionase ataupun sebagai ‘alat’ untuk 

mewujudkan kepentingan politiknya terhadap suatu negara. Meskipun 

jaringannya internasional, LSM internasional yang berada di negara house 

country tetap menggunakan warga lokal dalam setiap kegiatannya.  

 Pemerintah Indonesia selaku house country dari LSM internasional 

melakukan evaluasi terhadap LSM internasional dan kegiatannya, evaluasi ini 

diikuti oleh perwakilan pemerintah Indonesia melalui kementerian dalam negeri 

dan 13 LSM internasional (termasuk OISCA). Salah satu hasil dari evaluasi ini 

ialah masyarakat dan pemerintah daerah dapat merasakan manfaat dari 

pelaksanaan kerjasama dengan LSM internasional (KEMENDAGRI, 2014). 

Bagaimanapun kepentingan dari LSM atau NGO ialah “nilai” sosial dari 
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masyarakat yang terdistorsi ataupun “nilai” dari ekosistem lingkungan yang 

tereksploitasi.  

Adapun cara atau proses yang digunakan oleh OISCA selaku LSM 

internasional dengan melibatkan pemerintah Jepang selaku home country dari 

OISCA bukan merupakan bentuk spionase, melainkan bantuan luar negeri yang 

berbentuk hibah untuk pembangunan di negara sedang berkembang (Indonesia) 

melalui OISCA selaku LSM yang berasal dari Jepang dan memiliki hubungan 

dengan pemerintah Indonesia. Terlepas tanggapan negatif mengenai spionase 

yang berasal dari LSM atau NGO lokal Indonesia, Peran LSM internasional 

OISCA dalam membantu menyalurkan bantuan luar negeri pemerintah Jepang di 

Indonesia pada tahun 2015 merupakan suatu bukti bahwa LSM dapat menjadi 

mitra suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri dalam hal 

pembangunan sosial di tingkat grassroot. 
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Sumber : Laporan Kegiatan OISCA Internasional Tahun 2015 

Table 1 : Kegiatan dan Pembiayaan Program Tahun 2015 

 

No Nama Program Kegiatan 
Lokasi 

Kegiatan 
Sumber Dana Jumlah Rp. 

1 
Pelatihan Pembangunan 

Masyarakat 
1 Kabupaten OISCA Tokyo Japan 1.405.400.000 

2 
Tokyo Marine Nichido 

Mangrove Program 

3 Provinsi 

8 Kabupaten 

Tokio Marine Nichido 

Fire Insurence 
1.709.506.400 

3 Children’s Forest Program 

3 Provinsi 

7 Kabupaten 

dan 1 Kota 

OISCA Tokyo Japan 321.076.700 

4 PFP - Mitsubishi Forest 1 Kabupaten 
Mitsubishi 

Corporation Japan 
504.070.000 

5 

Program Pendidikan 

Lingkungan Hidup & 

Pelatihan Pembangunan 

Masyarakat Epson 

1 Kabupaten Epson Corporation 126.360.000 

6 

Program Pendidikan 

Lingkungan Hidup Konica 

Minolta 

1 Kabupaten 
Konica Minolta 

Union, Japan 
59.475.000 

7 
Program Magang OISCA 

Academy 
2 Provinsi 

OISCA Academy 

Japan 
220.000.000 

8 Toshiba Mangrove Program 1 Kabupaten 
Toshiba Corporation 

Japan 
210.864.000 

9 PFP – Dunlop Demak 1 Kabupaten 
Sumitomo Rubber 

Industries, LTD. 
150.000.000 

10 

Pemberdayaan masyarakat 

berbasis perbaikan gizi dan 

kesehatan 

1 Kabupaten 
Kementerian Luar 

Negeri Japan 
2.000.000.000 

11 CFP – AEON 
2 Provinsi                     

2 Kabupaten 
AEON Foundation 168.019.600 

12 CFP - Midorino Bokin 
1 Provinsi                                        

2 Kabupaten 

National Land 

Afforestatin 

Promotion 

Organization 

210.253.400 

13 Kantor Jakarta  OISCA Tokyo Japan 161.663.000 

   Total 7.246.688.100 
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B. OISCA Sebagai Aktor Baru dalamPolitik Luar Negeri Jepang Terhadap 

Indonesia 

Perkembangan non-state actors, multinational coorporation, international 

institution, dan organisasi transnasional di akhir periode Perang Dunia II membuat 

konsep state-centris atau ketergantungan pada negara sebagai aktor tunggal 

dipertanyakan. Revolusi teknologi dalam komunikasi dan transportasi, politik global 

dicirikan dengan tumbuhnya saling ketergantungan, persebaran transnasionalisme, dan 

munculnya isu global baru yang meliputi bidang ekonomi, budaya,sosial dan ranah 

teknis menjadikan negara semakin lemah menjadi aktor tunggal dalam suatu politik 

luar negeri. Pada saat berakhirnya “perang dingin” dan runtuhnya sistem bipolar 

menjadi akhir hubungan internasional sebelumnya yang diarahkan oleh para pemimpin 

negara berhadapan dengan para pemimpin negara lainnya, penggunaan kekuatan 

militer dalam hal konflik antara para pemimpin nasional itu dan juga “politik tingkat 

tinggi “ keamanan dan kelangsungan hidup yang memiliki prioritas atas “politik tingkat 

rendah” seperti ekonomi dan permasalahan sosial yang berganti dengan sistem 

internasional yang dinamakan globalisasi (Nye, 1977). 

Robert Keohane dan Joseph Nye dalam essainya meneliti fenomena 

memunculkan suatu asumsi yang merupakan model yang ideal untuk membandingkan 

dan mengkontraskan pandangan ideal dan realis dalam politik dunia yaitu dengan 

asumsi yang dikenal sebagai ‘Complex Interdependence’. Hal ini semacam 

seperangkat channel yang menghubungkan masyarakat dalam artian antara Negara, 
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pemerintahan, dan relasi transnasional dengan agenda yang terdiri dari berbagai isu 

yang tidak dikelompokkan dengan jelas dan hirarki yang konsisten dan dengan 

economic interest yang pijakannya sama dengan military interest. Mereka mengklaim 

bahwa negara bukanlah aktor tunggal dalam politik dunia dan bukanlah aktor yang 

bersifat tunggal. Dalam kondisi demikian, mereka melihat bahwa non-state actor 

menjadi mungkin terlibat langsung dalam politik dunia. Tokoh ini penting bukan hanya 

karena aktivitas mereka untuk mengejar interest-nya, tetapi juga segala tindakan 

mereka membuat peraturan pemerintah di berbagai Negara menjadi lebih sensitive 

antara satu dengan lainnya. Interaksi transnasionalisme yang mereka definisikan 

sebagai pergerakan benda berwujud atau tidak berwujud yang melewati batas negara 

yang dilakukan oleh satu aktor yang bukan Negara (Keohane & Nye, 2011).  

Mereka menyimpulkan bahwa negara bukan satu-satunya aktor penting dan 

juga bukan sekedar gatekeeper. Pandangan realis dengan melihat suatu hubungan 

internasional sebagai state-centris model sudah tidak relevan di era Globalisasi, atau 

dengan kata lain sebagai model tradisional realis tidak bisa lagi efektif 

memperhitungkan perubahan dalam sistem internasional. Hubungan internasional pada 

era ini sudah tidak lagi sistematis seperti pada saat era perang melainkan lebih dinamis. 

Hal itu ditunjukan dengan banyaknya isu yang diperhatikan tidak hanya perang dan 

militer saja serta berkembangnya aktor yang memiliki peran penting dalam interaksi 

internasional (Keohane & Nye, 2011). 

Liberal-Puralis menjadi paradigma pluralistik alternatif untuk menilai 

kompleksitas dan transformasi dari negara modern. Jepang sebagai negara modern atau 
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negara maju telah melakukan transformasi politik luar negerinya menjadi pluralis 

dengan melibatkan aktor – aktor non-state  dalam politik luar negeri salah satunya pada 

bantuan  luar negeri yang dilakukan terhadap Indonesia pada 2015 dengan melibatkan 

LSM internasional yang berasal dari Jepang sebagai mitra pelaksana. Tindakan politik 

luar negeri yang dilakukan Jepang dalam bantuan luar negeri ke Indonesia tidak lepas 

dari peran OISCA yang membuat hal tersebut sesuai dengan pandangan pluralis. 

 Aktor non-negara adalah kenyataan yang penting dalam hubungan 

internasional.Salah satu aktor non-negara dalam hubungan internasional ialah 

international non-government organizations (INGOs) atau lembaga swadaya 

masyarakat (LSM). Organisasi nonpemerintah internasional (International 

Nongovermental Organizations- INGOs) adalah organisasi nonprofit berskala 

internasional yang biasanya memperjuangkan nilai - nilai sosial seperti kemanusiaan 

dan lingkungan hidup. Dalam pencapaian kepentingan dalam hubungan internasional, 

nilai – nilai sosial seringkali menjadi hal yang terabaikan oleh kepentingan negara 

untuk mencapai ‘power’ dan kepentingan pasar untuk mencapai ‘profit’ (Wirasenjaya, 

2013). 

Jepang yang telah berhasil menciptakan ketergantungan Indonesia melalui 

perusahaan – perusahaan asing (MNC) yang juga berasal dari Jepang. Seperti yang 

telah disinggung sebelumnya bahwa terdapat kaitan yang ‘erat’ antara ODA, 

perdagangan, dan investasi di Indonesia. Aktivitas politik luar negeri Jepang melalui 

ODA di Asia Tenggara sebagai contohnya di Indonesia telah menurunkan biaya 

investasi bagi perusahaan-perusahaan Jepang, karena manfaatnya dalam menyediakan 
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infrastruktur, baik infrastuktur transportasi (seperti jalan raya, jembatan, dan 

pelabuhan) juga infrastruktur yang terkait dengan energi (seperti pembangkit listrik) di 

negara-negara tujuan investasi (Dobson, 1993). Singkatnya ODA menjadikan investasi 

di negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia menjadi lebih efisien. Hal ini 

kemudian tentunya berdampak pada sektor perdagangan. Perdagangan yang 

menguntungkan terjadi ketika proses produksi yang ada, berada pada titik efisiensi 

yang tepat. Karena barang yang diproduksi kemudian akan memiliki keunggulan 

komparatif sebagai akibat dari produksi yang efektif dan efisien. 

Jika hubungan politik luar negeri Jepang dengan Indonesia melalui ODA dalam 

hal investasi dan kerjasama ekonomi memang dapat dikatakan sangat erat dan telah 

terjalin dalam waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu politik luar negeri Jepang 

terhadap Indonesia dalam bidang hibah juga memainkan peranan yang penting dalam 

memperkuat hubungan dengan Indonesia, Sebagai contohnya ialah hibah kemanusiaan 

untuk bantuan bencana alam, serta hibah untuk meningkatkan prasarana publik, seperti 

pendidikan (beasiswa dan penyediaan peralatan pendidikan) dan kesehatan. Bantuan 

hibah dijadikan pemerintah Jepang sebagai penyeimbang dari berhasilnya investasi dan 

kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia terutama 

untuk hibah yang bersifat proyek seperti hibah kereta- rel - listrik (KRL) dari Jepang 

pada tahun 2004, dimana pemerintah Indonesia menerima 4 set KRL atau setara dengan 

16 unit KRL (Tempo, 2004). Akan tetapi politik luar negeri yang telah berhasil 

dilakukan Jepang terhadap Indonesia masih dilakukan secara state centris. 

Peran OISCA dalam politik luar negeri Jepang untuk membuat masyarakat 
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internasional melihat bahwa Jepang tidak hanya mementingkan dari segi ekonomi saja 

dalam politik luar negerinya di Indonesia. Akan tetapi Jepang juga turut berpatisipasi 

dalam isu sosial yang ada pada negara penerima bantuan atau politik luar negerinya 

dalam hal ini Indonesia. 

Sebagai LSM internasional, OISCA membantu Jepang untuk juga 

memperhatikan dampak yang terjadi akibat kerjasama ekonomi dan investasi di 

Indonesia yang menyebabkan timbulnya masalah – masalah sosial di masyarakat 

tingkat grassroot. Masalah – masalah sosial seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak 

merata dan kerusakan lingkungan. Masalah masalah sosial ini umumnya dirasakan oleh 

masyarakat yang jauh dari kota atau bertempat tinggal di pedesaan, dimana tidak dapat 

merasakan langsung politik luar negeri Jepang seperti investasi dan kerjasama ekonomi 

yang biasanya hanya dapat dirasakan di kota kota besar saja atau sebagian masyarakat 

saja. OISCA membantu Jepang untuk menjangkau masyarakat – masyarakat di tingkat 

grassroot untuk menyalurkan bantuan luar negerinya. 

Sebagai aktor non-state atau LSM dari Jepang, OISCA juga membantu menjaga 

kepercayaan dari lapisan masyarakat di tingkat grassroot. Dengan adanya OISCA di 

tingkat masyarakat grassroot Indonesia yang memperhatikan nilai – nilai lingkungan 

dan pembangunan sosial Jepang tidak akan di klaim oleh masyarakat Indonesia hanya 

dapat melakukan politik luar negeri di bidang ekonomi saja yang hanya memikirkan 

keuntungan kedua negara saja dan mengabaikan faktor sosial yang ada di Indonesia 

akibat dari high-politic tersebut. Jepang telah berhsil menciptakan respon negara yang 

kaya dan berteknologi tinggi khusunya di bidang otomotif dengan dikenalnya atau 
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dekatnya masyarakat dengan produk – produk otomotif dari perusahaan otomotif MNC 

Jepang yang ada di Indonesia seperti HONDA,Yamaha, dan Toyota. Tidak cukup 

sampai disitu, melalui OISCA sebagai salah satu LSM internasionalnya Jepang ingin 

dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai negara yang juga memperhatikan isu 

– isu sosial tidak hanya isu – isu high-politic saja. 

Jika seandainya Jepang hanya melakukan politik luar negeri dengan isu high-

politic saja dengan Indonesia, mungkin nantinya akan ada banyak masalah atau isu 

sosial yang akan muncul di kalangan masyarakat atau lingkungan Indonesia dan dapat 

membuat penolakan dan kecaman dari masyarakat ataupun LSM internasional lainnya. 

Hal ini akan menyebabkan kestabilan hubungan Jepang dan Indonesia terganggu, 

sudah suatu kewajiban bagi negara core dalam hal ini Jepang menjaga kestabilan 

negara phery-pery nya (Indonesia) guna keberlangsungan kepentingan jangka panjang. 

 OISCA sebagai salah satu LSM yang berskala internasional dan berasal dari 

Jepang memiliki peran cukup penting bagi Jepang dalam terlaksananya bantuan luar 

negeri Jepang di Indonesia sebagai pembuktian keberhasilan Jepang dengan pluralisme 

dalam politik luar negerinya. OISCA menjadi bagian dalam politik luar negeri Jepang 

dalam hal bantuan luar negeri (hibah) pada tahun 2015. OISCA menunjukan bahwa 

sebagai LSM internasional yang juga aktor non – negara dapat menjadi instrument 

penting terlaksananya politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia, di satu sisi 

hubungan politik luar negeri Jepang dan Indonesia sudah terjalin sangat baik 

sebelumnya dan membuktikan jika keberhasilan politik luar negeri Jepang tidak hanya 

melalui high-politic atau state-centris dengan Indonesia. 
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Sebagai negara maju seperti Jepang, melakukan politik luar negeri ataupun 

bantuan luar negeri merupakan suatu hal biasa dilakukan. Dalam hubungan bantuan 

luar negeri dengan Indonesia pemerintah Jepang telah beberapa kali melakukan 

bantuan berupa hibah secara langsung melalui pemerintah. Seperti pada bantuan hibah 

bencana tsunami Aceh 2004 lalu, pemerintah Jepang memberikan bantuan luar negeri 

berupa hibah secara langsung kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 1.5 juta 

(Kedutaan Jepang, 2006). Saat ini politik luar negeri pemerintah Jepang mengalami 

perkembangan dengan tidak selalu menjadi aktor tunggal dalam politik luar negeri dan 

menggunakan atau melibatkan aktor non-negara seperti OISCA dalam politik luar 

negeri ataupun bantuan luar negerinya. 

Peran OISCA sebagai kelompok kepentingan menjadi berpengaruh bagi 

kebijakan Jepang dikarenakan kontribusi OISCA sebagai LSM internasional yang 

berada di Indonesia. Keberadaan OISCA di Indonesia sebagai representasi Jepang di 

tingkat grassroot sangat mengetahui kondisi sosial dan masalah sosial yang terjadi di 

kalangan masyarakat akar rumput di Indonesia. Hal ini menjadikan besarnya pengaruh 

OISCA dalam memformulasi kebijakan bersama dengan Jepang dan menegaskan 

dalam suatu politik luar negeri Jepang peran – peran dari kelompok kepentingan atau 

individu dapat mempengaruhi kebijakan. 

Salah satu keuntungan bagi pemerintah Jepang tidak menjadi aktor tunggal dan 

melibatkan OISCA dalam bantuan luar negeri tahun 2015 ialah mengurang tingkat 

kecurigaan masyarakat grassroot terhadap negara dalam pemberian bantuan. 

Kecurigaan mengenai adanya motif suatu negara dalam pemberian bantuan untuk 
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sebuah ‘power’ dapat dipatahkan dengan peran OISCA sebagai LSM internasional 

yang menjadi pelaksana. 

C. Peran OISCA dalam Kebijakan Luar Negeri Jepang 

 Penganut pluralis menantang realis bahwa negara bukanlah aktor rasional. 

Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar- menawar, dan 

kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda. Proses pengambilan kebijakan luar 

negeri bukanlah proses rasional melainkan proses sosial. Proses pengambilan 

kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang menyebabkan dapat 

menguranginya optimalisasi tujuan yang ingin dicapai. Serta dominasi isu militer dan 

keamanan tidak lagi relevan dalam suatu kebijakan luar negeri. Hubungan internasional 

memiliki agenda yang sangat luas dan bervariasi dan sejak tiga puluh tahun terakhir 

isu-isu ekonomi dan sosial bahkan mengambil posisi terdepan dalam perdebatan 

internasional. 

 Isu ekonomi dan sosial menjadi alat politik luar negeri yang banyak digunakan 

dan sangat efektif bagi negara-negara di dunia internasional. Salah satunya Jepang 

telah berhasil dengan menggunakan isu ekonomi dalam politik luar negerinya di 

Indonesia, bahkan dunia. Keberhasilan Jepang dalam isu ekonomi tidak lepas dari 

peran MNC yang berasal dari Jepang yang menjadikannya aktor penting dalam agenda 

politik di bidang ekonomi dan tidak menjadikan Jepang sebagai aktor rasional. 

 Jepang menjadikan isu sosial sebagai isu yang penting dalam politik luar 

negeri Jepang dibuktikan dengan adanya divisi khusus dibawah kementrian luar negeri 
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Jepang (MOFA) yang menjalin kerjasama dengan LSM – LSM internasional Jepang 

dan nantinya LSM – LSM ini menghadirkan isu – isu sosial untuk kemudian dijadikan 

sebuah politik luar negeri oleh pemerintah Jepang. 

 LSM juga menjadi mitra penting dalam dialog yang dilakakuan oleh 

pemerintah Jepang yang diwakili oleh kementerian luar negeri (MOFA) untuk 

mencapai suatu keputusan terkait kebijakan luar negeri yang akan dilakukan Jepang. 

Bahkan pemerintah Jepang melalui MOFA memperkuat hubungan dengan LSM 

internasionalnya dengan 3 pilar utama, diantaranya ; pertama, Pemerintah Jepang 

melalui MOFA mendukung penuh dari segi keuangan untuk kegiatan, kerjasama dan 

pengembangan. Kedua, dukungan penuh pemerintah Jepang untuk membangun 

kapasitas LSM internasionalnya yang berada di negara – negara sedang berkembang. 

Ketiga, pemerintah Jepang menyelenggarakan dialog dengan LSM internasionalnya 

secara teratur sebagai pembuktian bahwa LSM internasional merupakan aktor penting 

dalam suatu kebijakan luar negeri Jepang dan pemerintah Jepang bukanlah aktor 

rasional (MOFA, 2014). 

 OISCA memiliki peran dalam proses tawar – menawar dengan pemerintah 

Jepang melalui kegiatan yang dilakukan di Indonesia. OISCA menawarkan program 

pemberdayaan wanita di satu kabupaten di Indonesia sebagai bentuk penyaluran 

Program bantuan hibah yang dilakukan Jepang tahun 2015. OISCA yang sebelumnya 

telah berhasil mengadakan kegiatan – kegiatan ataupun program pembangunan di 

Indonesia menjadikan OISCA pilihan pemerintah Jepang sebagai mitra dalam bantuan 

luar negeri terhadap Indonesia tahun 2015 dengan program atau kegiatan yang 
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ditawarkan oleh OISCA. 

 Dengan terlibatnya OISCA sebagai salah satu LSM internasional Jepang yang 

menghadirkan isu pembangunan sosial di Indonesia dengan tujuan dapat diwujudkan 

dalam kebijakan tersebut dan membuktikan politik luar negeri Jepang memiliki agenda 

di bidang sosial tidak hanya berfokus pada ekonomi saja. Peran OISCA sebagai LSM 

internasional yang berada di Indonesia dan mampu menjadi mitra dalam bantuan luar 

negeri Jepang di Indonesia dapat membantu pemerintah Jepang untuk melanjutkan 

pembangunan sosial khususnya di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui dialog yang 

diadakan Pemerintah Jepang melalui MOFA dengan LSM – LSM internasionalnya 

dalam hal ini OISCA yang melaksanakan bantuan luar negeri tahun 2015. Berhasilnya 

OISCA mempengaruhi kebijakan dalam bantuan luar negeri Jepang membuat 

pemerintah Jepang akan terus mengontrol pembangunan yang telah dilakukan OISCA 

melalui politik luar negerinya. Dengan kata lain, peran OISCA masih dibutuhkan 

dalam hal pembangunan sosial yang akan dilakukan pemerintah Jepang di Indonesia. 


