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BAB V 

KESIMPULAN 
 

  

 Penelitian ini telah membuktikan beberapa hal penting dalam politik luar negeri 

yakni bagaimana politik luar negeri dapat menciptakan suatu pembangunan 

berkelanjutan di negara sedang berkembang (NSB) dan aktor yang terlibat pun tidak 

hanya negara saja. Pada era Globalisasi saat ini aktor Non-State juga dapat berpengaruh 

baik dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dan juga sebagai aktor 

pembangunan dari politik luar negeri tersebut. Dalam hal ini, aktor Non-State yang 

dimaksud ialah Non-Government Organization (NGO). Belum banyak kajian yang 

membahas mengenai keterlibatan NGO dalam politik luar negeri suatu negara sebagai 

mitra langsung untuk pembangunan di negara sedang berkembang. 

Selama ini banyak kajian yang membahas mengenai peran NGO yang 

mengkritisi kebijakan ataupun politik luar negeri suatu negara terhadap negara sedang 

berkembang, karena menurut David Held dalam bukunya yang berjudul “Global 

Transformations: Politics, Economics, and Culture”, NGO merupakan salah satu aktor 

sceptic globalizations atau menilai bahwa globalisasi dan segala hal yang mengenai 

globalisasi seperti bantuan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara maju di 

negara sedang berkembang merupakan kepentingan dari negara maju (Held, 1999).  

Skripsi ini mengambil tema kajian non-tradisonal aktor, dalam hal ini 

pembahasan lebih menitikberatkan pada keterlibatan NGO dalam politik luar negeri 
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suatu negara. Aktor hubungan internasional yang paling berpengaruh dalam penelitian 

ini ialah NGO selaku aktor non-state, negara, dan masyarakat grassroot dalam politik 

luar negeri suatu negara. Keterlibatan ketiga aktor ini melahirkan konseptualisasi baru 

dalam politik luar negeri. 

Pandangan kaum realis mengenai politik luar negeri yang hanya dilakukan oleh 

negara sebagai aktor tunggal dan tidak adanya pembangunan berkelanjutan dari politik 

luar negeri tersebut hanya ada kepentingan dari negara maju. Hal ini dibantahkan dalam 

penelitian ini, dengan keterlibatan dan keberhasilan NGO internasional Orgainzation 

Industrial, Spiritual, and Cultural Advancement (OISCA) dalam mendukung politik 

luar negeri Jepang berupa bantuan luar negeri Jepang di Indonesia pada tahun 2015. 

Organization for Industrial Cultural Spiritual Advancement (OISCA) 

merupakan suatu Non-Government Organization (NGO) atau LSM yang berskala 

internasional dan berasal dari Jepang. Sebagai LSM internasional OISCA memiliki 

cabang di berbagai negara yang memiliki hubungan dengan Jepang termasuk 

Indonesia. Orientasi OISCA sama seperti LSM – LSM lainnya yaitu lingkungan dan 

pembangunan sosial seperti pemberdayaan masyarakat di tingkat grassroot. Kontribusi 

OISCA di Indonesia dimulai dari tahun 1980 dan bekerjasama dengan kementerian 

dalam negeri sebagai LSM yang terdaftar di Indonesia. Kegiatan – kegiatan yang telah 

dilakukan juga sangat banyak, dari kegiatan bantuan saat bencana alam yang melanda 

Indonesia sampai kegiatan pembangunan sosial yang bersumber dari berbagai 

perusahaan multinasonal (MNC) Jepang dan bahkan dari pemerintah Jepang sendiri. 

 OISCA telah berhasil melakukan kegiatan - kegiatan dalam pembangunan 
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sosial di Indonesia melalui perusahaan – perusahaan asing yang berasal dari Jepang 

ataupun kelompok individu. Kegiatan – kegiatan tersebut diantaranya, 

Pertama, program Rehabilitasi Mangrove yang didanai oleh Tokio Marine 

Nichido,Tokio Marine Nichido merupakan perusahaan asuransi terbesar di Jepang. 

Tujuan paling penting dari pelaksanaan program ini adalah mendidik agar masyarakat 

dapat mengerti arti pentingnya menanam mangrove sehingga dengan kesadarannya 

sendiri dapat menjaga dan melesarikan 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. Program ini telah berjalan 3 tahap dan setiap tahap berlangsung 

selama 5 tahun sejak tahun 1999 dengan anggaran biaya sebesar Rp 1,445,824,938 dan 

dilaksanakan di 6 kabupaten daerah pantai utara Jawa dan 2 kabupaten daerah Madura. 

Kedua, program Mitsubishi Forest yang di sponsori oleh perusahaan Mitsubishi 

Coorporation Japan. Progam ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

khususnya di daerah pegunungan dengan penanaman kembali pohon di kawasan taman 

nasional gunung Gede Pangrango. Selain kegiatan pelestarian lingkungan adapula 

program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan agroforestary dan 

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 
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hidup di sekolah. Total dana dari program yang diadakan oleh OISCA bekerjasama 

dengan Mitshubishi Coorporation Japan sebesar Rp. 729,085,000. 

 Setelah keberhasilan OISCA dalam setiap kegiatan pembangunan sosial yang 

bersumber dari MNC dan kelompok individu Jepang, OISCA pada tahun 2015 

berperan sebagai mitra bantuan luar negeri Jepang di Indonesia. Dalam bantuan luar 

negeri ini, OISCA menjadi aktor non-negara yang membantu terwujudnya politik luar 

negeri yang berupa bantuan luar negeri, baik menjadi pelaksana dalam bantuan di 

Indonesia dengan kegiatan atau program OISCA. Peran OISCA diantaranya 

menyalurkan bantuan luar negeri Jepang melalui program pemberdayaan wanita di 

kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Program yang diadakan ini merupakan bantuan dari 

pemerintah Jepang yang memberikan dana lebih dari 2 milyar rupiah sebagai bentuk 

bantuan luar negeri berupa hibah terhadap Indonesia. 

 Jepang yang merupakan negara maju yang memiliki sejarah panjang dengan 

Indonesia, bahkan dalam hal politik luar negeri pemerintah Jepang terhadap Indonesia 

telah terjalin sangat erat. Ketergantungan Indonesia terhadap Jepang sebagai negara 

core membuat Jepang dapat dengan mudah untuk melaksankan politik luar negerinya 

di Indonesia, terbukti Jepang merupakan negara pendonor terbesar untuk Indonesia dan 

juga Indonesia merupakan negara penerima terbesar bagi Jepang. Akan tetapi 

hubungan yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia tidak membuat Jepang 

mengabaikan kondisi sosial yang ada di Indonesia. 

 OISCA sebagai mitra pemerintah Jepang dalam mendukung bantuan luar negeri 

Jepang terhadap Indonesia memiliki peran sebagai berikut. 
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Pertama, OISCA sebagai representasi dari pemerintah Jepang di tingkat 

grassroot dalam bantuan luar negeri dan sebagai alat bagi pemerintah Jepang 

dalam pembangunan sosial di negara sedang berkembang (baca : Indonesia). 

Hal ini untuk menyeimbangkan kerjasama ekonomi yang dilakukan Jepang 

dengan Indonesia yang banyak berdampak terhadap masyarakat grassroot di 

Indonesia. 

Kedua, OISCA sebagai pembuktian bahwa LSM internasional dapat menjadi 

mitra negara-bangsa dalam suatu politik luar negeri dalam hal ini bantuan luar 

negeri. Peran LSM internasional pada era globalisasi saat ini banyak berfokus 

pada advokasi dan mobilisasi masyarakat internasional untuk mengawasi 

tindakan ataupun keputusan suatu negara.  

Ketiga, OISCA dilibatkan dalam bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia pada 

tahun 2015 agar bantuan yang diberikan Jepang langsung dapat disalurkan ke 

masyarakat grassroot. Sebagai LSM yang berada di Indonesia, OISCA lebih 

dekat dengan masyarakat grassroot dan sebelumnya telah berhasil melakukan 

kegiatan – kegiatan sosial di Indonesia. 

Keempat, Keterlibatan OISCA yang merupakan aktor non-state dalam bantuan 

luar negeri Jepang terhadap Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar 

negeri Jepang sesuai dengan pandangan pluralis. Hal ini dibuktikan keterlibatan 

OISCA dari mulai proses ‘tawar - menawar’ hingga menjadi aktor pelaksana 

dan juga mitra pemerintah Jepang. 

 Dengan menggunakan konsep bantuan luar negeri dan pandangan 
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pluralis dalam politik luar negeri penulis menilai LSM internasional OISCA berhasil 

menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah Jepang dalam bantuan luar negeri di 

Indonesia tahun 2015. Eksistensi OISCA dalam pembangunan sosial di tingkat 

grassroot mampu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Jepang sebagai mitra dari 

politik luar negeri dalam hal bantuan luar negeri. 

Keberhasilan oleh OISCA menjadi contoh bahwa peran aktor non pemerintah 

tidak dapat dikesampingkan. Menurut penulis, adanya peran NGO serta kerjasama 

antar organisasi dan pemerintah mampu menjadi kekuatan dalam suatu interaksi 

hubungan internasional seperti politik luar negeri. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penelitian skripsi 

ini. Adapun keterbatasan tersebut mencakup data-data yang diperoleh penulis seperti 

buku, jurnal, berita , wawancara langsung dan lain sebagainya. Diluar pembahasan 

skripsi ini masih terdapat banyak hal yang berkaitan mengenai politik luar negeri 

Jepang dengan peran aktor non pemerintah lainnya sebagai mitra dalam 

mewujudkannya.
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