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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) pada tahun 

2016 menempatkan Indonesia pada urutan ke-113 dari 177 negara yang ada, 

angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 

2015 dimana Indonesia berada di peringkat ke-110. Selanjutnya Jika 

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 

memiliki peringkat yang dapat dikatakan tidak cukup baik, beberapa negara 

tetangga seperti Malaysia berada di urutan ke-59,  Thailand di urutan ke-87 atau 

bahkan Singapura yang menempati urutan ke-5, Indonesia tentu masih sangat 

tertinggal. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara di level menengah 

berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia.1 

Tabel 1.1 

Ranking Negara ASEAN dalam Human Development Index 2015 

                                                             
1  "Human Development Report Global and Regional Launches | Human Development Reports" 
.  hdr.undp.org. Diakses tanggal 17-08-2017 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-global-and-regional-launches
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 

(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan 

untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara 

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.2 IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.3 IPM diperkenalkan oleh United Nations 

Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara 

berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). 

Dalam Skala Nasional, isu IPM masih menjadi salah satu kelemahan bagi 

Indonesia. Pada tahun 2014, ranking Indeks Pembangunan Manusia teratas masih 

di tempati Provinsi DKI Jakarta densgan angka 78,39 diikuti oleh Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan angka 76,81, sedangkan secara berturut-turut angka 

IPM terendah diduduki oleh wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua 

dengan angka 56,75 lalu Papua Barat 61,28 kemudian Sulawesi Barat 62,24 dan 

Nusa Tenggara Timur 62,26 serta Nusa Tenggara Barat dengan besaran angka 

64,31. Hal ini menunjukkan tidak meratanya pembangunan manusia di Indonesia, 

bahwa ketimpangan dalam mutu sumber daya manusia masih terjadi di Indonesia. 

Rendahnya angka IPM pada beberapa provinsi tersebut sekaligus menjadi 

gambaran akan permasalahan lain yang mendasar. Seperti yang dapat kita ketahui 

                                                             
2 Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human 

Development, Journal of Socioeconomics 
3 https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html. Diakses pada 26 Mei 
2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Melek_huruf
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang
http://www.business.duq.edu/faculty/davies/research/hdi.pdf
http://www.business.duq.edu/faculty/davies/research/hdi.pdf
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
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bahwasannya indikator pembangunan manusia terdiri atas sejumlah pengukuran 

atas harapan hidup, melek huruf, pendidikan serta standar hidup.4 

Tabel 1.2 

Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia 

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga 

dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.Bagi 

Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja 

Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana 

Alokasi Umum (DAU).5 

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah faktor angka 

pendidikan. Faktor ini merupakan faktor kunci bagi pembangunan manusia yang 

berkelanjutan. Pendidikkan merupakan sarana pertama dan utama dalam upaya 

                                                             
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia . Diakses pada 17-08-2017 
5 Wikipedia, Loc,Cit. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
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peningkatan mutu hidup manusia yang berkelanjutan. Pendidikkan juga 

merupakan hak asasi setiap manusia seperti yang dicantumkan dalam Undang-

Undang Dasar (UUD) pasal 30 ayat 1. Pendidikan berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.6 Untuk itu, perkembangan akan dunia pendidikkan terus digali agar 

mendapatkan hasil yang sejalan dengan tujuan bernegara dalam skala yang lebih 

besar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan peningkatan mutu 

sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, karena pendidikan 

sebagai human investment yang merupakan salah satu indikator penentu kualitas 

sumber daya manusia di sebuah Negara. 

Pemerintah Indonesia dengan cukup giat menggalakkan program-program 

nasional maupun regional dalam bidang pendidikkan seperti perbaikan sarana, 

evaluasi kurikulum serta peningkatan mutu tenaga pendidik dengan tujuan 

peningkatan pembangunan berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya upaya-

upaya tersebut belum juga menunjukkan hasil yang lebih baik secara signifikan, 

terdapat berbagai kendala yang masih belum dapat dipecahkan, salah satunya 

adalah pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Solusi 

yang tepat sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan 

tersebut, agar mutu pendidikan meningkat dan menghasilkan sumber daya 

                                                             
6 http://www.depdiknas.go.id /content.php?content=file_sispen – Diunduh pada 05-09-2017 
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manusia yang berkualitas sebagai pondasi pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

Pemerintah Indonesia dalam upaya lebih lanjut atas penyelesaian 

permasalahan tersebut melakukan banyak melakukan kerja sama luar negeri 

dengan pihak-pihak yang secra spesifik fokus pada urusan pendidikan serta 

pembangunan. salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara-

negra maju yakni Australia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Australia memang bukan sesesuatu yang asing jika dicermati bahwa kedua negara 

tersebut merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik yang 

cupuk lama. Kerjasama luar negeri yang dijalin oleh Indonesia dan Australia 

memiliki mekanismenya sendiri, dari pihak Australia jalinan kerjasama memiliki 

kerangkanya tersendiri sesuai dengan kebutuhan, terdapat banyak lembaga milik 

pemerintah Australia yang turut serta dalam upaya pembangunan pendidikan di 

Indonesia. Salah satu lembaga milik pemerintah Australia yang terlibat dalam 

upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah eran Australian Agency for 

International Development (AusAID), yakni sebuah Badan Kerjasama 

Pembangunan Internasional Australia dengan program bantuan pembangunan luar 

negeri yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di 

negaranegara berkembang.  Salah satu usaha kerjasama di bidang pendidikan yang 

dicantumkan dalam Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional 

RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009, menjelaskan kerjasama 

pemerintah Indonesia dengan Australia bertujuan untuk melakukan suatu tindakan 

nyata di dalam struktural masyarakat Indonesia dalam gerakan peningkatan mutu 

sumber daya manusia, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat 
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memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya 

sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, 

upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Indonesia serta daya saing di masa depan. Mutu pendidikan juga 

dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme 

yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan 

kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani.7 

Secara garis besar kerjasama Australia-Indonesia adalah program antar 

pemerintah (G to G), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID (Australian Agency for International 

Development). Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. eran 

Australian Agency for International Development (AusAID) memiliki proyek-

proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), International Financial Institution (Lembaga Keuangan 

Internasional), dan International Non Government Organization (INGO). 

Australian Agency for International Development (AusAID) juga mendukung 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat 

lain.8 Kerjasama Indonesia-Australia terus mengalami kemajuan serta pembaruan-

pembaruan terhitung sejak 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di 

Indonesia dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (AIP) yang 

mencakup banyak konsentrasi sesuai dengan pembidangannya. Salah satu yang 

fokus terkait pembangunan pendidikan adalah terjalin melalui Australia Indonesia 

Partnership (AIP), yakni program kerjasama  Pemerintah Australia dan Indonesia 

                                                             
7 RENSTRA, Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Hlm 23-24. 
8 http://ditpolkom.bappenas.go.id diakses pada 17-08-2017 hlm 4 

http://ditpolkom.bappenas.go.id/
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yang bertujuan memberikan bantuan teknis dan dukungan bagi pembangunan 

Indonesia melalui bidang-bidang kerjasama yang disepakati. 

Salah satu fokus dalam kerangka kerjasama anatar pemerintah Australia 

dan Indonesia adalah dalam bidang pendidikkan. Kemitraan Australia-Indonesia 

mencerminkan kepentingan Nasional Australia dalam mendukung stabilitas 

kemakmuran di Indonesia dalam memberantas kemiskinan. Indonesia penerima 

dana bantuan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Karena Australia memiliki 

komitmen kemitraan yang berkelanjutan  dengan Pemerintah Indonesia untuk 

melanjutkan pembangunan sejak peristiwa tsunami di Samudera Hindia 

(Nanggroe Aceh Darussalam) tahun 2004.9 Terdapat setidaknya lima provinsi di 

Indonesia yang menjadi sasaran utama dalam upaya pembangunan pendidikan di 

dalam kerjasama Indonesia-Australia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Dalam penelitian 

ini, Peneliti akan fokus pada provinsi NTB, Lombok sebaga salah satu dari 5 

(lima) provinsi dengan skala IPM terendah di Indonesia yang juga menjadikannya 

sebagai salah satu daerah sasaran berbagai proyek-proyek kerjasama bilateral 

Australia-Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi bagian barat 

Kepulauan Nusa Tenggara, Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok 

yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibukota provinsi ini 

adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Permasalahan pendidikkan 

di Nusa Tenggara Barat sangat kompleks, selain dari tidak meratanya kesempatan 

belajar yang dimiliki masayarakat, sarana belajar serta mutu pendidikkan yang 

masih sangat minim juga minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikkan yang 

                                                             
9 (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html). Diakses pada 25 mei 2018 

http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html
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jika tidak segera diatasi dapat mengancam stabilitas pembangunan nasional 

kedepannya. 

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan 

penelitian ini tentang “Peran Australian Agency for International Development 

(AusAID) melalui AIP dalam Pembangunan Pendidikkan di Lombok”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan 

masalah, maka penulis merumuskan permasalah dalam bentuk pertanyaan 

penelitian (research question) sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peranan Australian Agency for International  

Development (AusAID) dalam pengembangan pendidikan di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat melalui Australia Indonesia Partnership (AIP) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan memahami kondisi pendidikan di Lombok, Nusa 

Tenggara Barat 

2. Mengetahui dan meneliti peranan Australian Agency for International  

Development (AusAID) dalam pengembangan pendidikan di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat melalui Australia Indonesia Partnership (AIP) 
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3. Mengetahui sejauh apa prospek dan progress Australia Indonesia 

Partnership  (AIP) dalam pengembangan pendidikan di Lombok, Nusa 

Tenggara Barat 

4. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pembangunan pendidikan 

di Kabupaten Lombok Tengah 

1.3.2 Manfaat penelitian 

3.2.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu sarana dalam mengembangkan konsep bantuan luar 

negeri 

b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai studi bantuan luar negeri 

di Lombok, NTB 

3.2.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan  sumbangan ilmiah terhadap 

perkembangan Hubungan Internasional sebagai sebuah keilmuan. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini turut pula disertai dengan referensi berbagai 

penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadikan referensi bahkan tambahan 

untuk bahan ataupun data tambahan bagi penulis. 

Penelitian terdahulu yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Aji 

Yanuarrahma berjudul “Peran Australian Agency For International 

Development (AusAID) Dalam Menangani HIV/AIDS di Papua”, penulis 

mejadikan jurnal ini sebagai penelitian terdahulu dikarenakan ada kesamaan yang 

dilakukan oleh eran Australian Agency for International Development 
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(AusAID)kepada Lombok dan Papua, akan tetapi yang menjadi pembeda dari 

kedua bantuan tersebut adalah jenis bantuannya, dimana di Lombok eran 

Australian Agency for International Development (AusAID) memberikan 

bantuannya berupa pembangunan sarana pendidikan, sementara di Papua berupa 

hibah dana untuk menunjang pemberantasan HIV/AIDS. 

Tulisan dari Aji Yanuarrahma ini sendiri banyak mengupas tentang 

bagaimana Pemerintah Indonesia telah melakukan penanganan yang sesuai 

dengan permasalahan kasus HIV/AIDS, akan tetapi minimnya dana serta fasilitas 

yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat di Papua dengan 

banyaknya epidemi penyakit ini yang membuat penyebaran HIV/AIDS semakin 

tahun semakin meningkat, sehingga membuat pihak luar negeri membantu dalam 

bentuk bantuan yang bermacam macam, khususnya eran Australian Agency for 

International Development (AusAID) yang memberikan dana hibah sebagai 

bentuk kepedulian terhadap negara tetangga. Tetapi tidak sampai situ saja 

AusAID sendiri terus membackup penanganan tersebut ke daerah yang di tuju. 

Hal ini yang membuat kerjasama antar kedua negara ini semakin berjalan baik. Di 

lain sisi pemerintah Indonesia juga berhati hati dan mengambil sikap tegas, 

sehingga tidak terjadi dampak negative yang di khawatirkan akan membuat 

ketergantungan terhadap negara-negara pemberi bantuan yang dapat mengganggu 

kestabilan nasional Program-program yang di jalankan eran Australian Agency for 

International Development (AusAID) sangat efektif, Hal ini dilihat dari berbagai 

hal seperti semakin berkurangnya penderita HIV/AIDS setiap tahunnya di Papua, 

dan mulai banyaknya tempat-tempat konsultasi dan seringnya dilakukannya 

sosialisasi tentang bahayanya HIV/AIDS, serta semakin Solidnya kerjasama 
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antara Pemerintah daerah, LSM-LSM setempat dan juga Lembaga Internasional 

yang membantu di Papua. Kerjasama dengan AusAID sendiri di prediksikan akan 

berjalan cukup lama di karenakan AusAID memiliki program pembangunan 

jangka panjang di setiap negara-negara berkembang.10 

Kedua, penelitian dari Zoe Swinton yang berjudul “Proyek Badan 

Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) di Indonesia : 

Pendapat-Pendapat Masyarakat Penerima Bantuan”. Dalam penelitian ini, 

terdapat banyak tanggapan positif dari masyarakat terhadap bantuan yang 

diberikan oleh AusAID terhadap indonesia yang salah satu bentuk bantuannya 

berupa pembangunan infrasrtuktur pendidikan, masyarakat merasa diuntungkan 

sekali dengan adanya bantuan tersebut, sebab dengan adanya bantuan dari 

AusAID, proses untuk mencapai wajib sekolah lebih mudah. Penulis mengambil 

ini sebagai penelitian terdahulu karena bantuan yang berupa pendidikan sama 

halnya dengan yang diberikan kepada Lombok, namun yang menjadi fokus pada 

penelitian terdahulu ini adalah lebih fokus meneliti tentang berbagai respon 

masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh AusAID.11 

Yang Ketiga berasal dari jurnal milik “Manuela Pereira, dkk” yang meneliti 

tentang “Kebijakan dan Implementasi Bantuan Luar Negeri AusAID di Timor 

Leste : Evaluasi Terhadap Proyek Dukungan Rencana Strategik Sektor 

Kesehatan”, dalam penelitian tersebut, ada beberapa subyek yang dibahas yang 

diantaranya Bagaimana Peran-Peran Manajemen Kemitraan yang berperan penting 

                                                             
10 Aji Yanuarrahma, 2014. Ejurnal, “Peran Australian Agency For International Development 
(AusAID) Dalam Menangani HIV/AIDS di Papua”. 
11 Zoe Swinton, 2006. Proyek Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) di 
Indonesia; Pendapat-Pendapat Masyarakat Penerima Bantuan. 
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sebagai jembatan antara bantuan luar negreri yang akan masuk ke Timor Leste, 

salah satunya adalah donor yang dilakukan oleh AusAID, namun kegiatan donor 

yang dilakukan oleh AusAID kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik. 

Penulis menggunakan jurnal ini karena ada kesamaan pada bagaimana 

implementasi dari bantuan yang diberikan oleh AusAID tersebut.12 

Penelitian terdahulu yang Keempat berasal dari Tesis milik Shaka Mahottama, 

Hubungan Internasional FISIP UI yang mengangkat tema tentang “Analisis 

Terhadap Implementasi Bantuan World Bank Dalam Menekan Angka 

Kemiskinan Di Indonesia”. penulis menggunakan tesis ini karena adanya sifat 

bantuan yang diberikan kepada Indonesia bukan hanya sebatas bantuan, yakni 

dimana dalam pemberian bantuan tersebut tersimpan maksud dan tujuan untuk 

kepentingan negara pemberi bantuan tersebut kepada Indonesia. seperti yang kita 

ketahui, bantuan yang dilontarkan oleh AusAID memiliki kepentingan untuk 

kedepannya. tujuan dalam tesis ini sebenarnya lebih banyak membahas tentang 

kemiskinan yang dapat mempengaruhi isu keamanan dunia diberbagai bidang, 

dengan adanya isu seperti inilah yang membuat negara-negara di dunia untuk 

membuat sebuat komitmen dalam memberantas kemiskinan, dan hal ini pula yang 

nantinya akan menjadikan penulis menggunakan tesis ini sebagai penelitian 

terdahulu yang sebenarnya kasus seperti ini juga yang dilakukan oleh AusAID 

kepada Indonesia yang tingkat pendidikannya masih terbilang rendah.13 

 

                                                             
12 Manuela Pereira, dkk, 2012. Jurnal, volume 01, hal. 52-59, Kebijakan Dan Implementasi 
Bantuan Luar Negeri AusAID  di Timor Leste: Evaluasi Terhadap Proyek Dukungan Rencana 
Strategik Sektor Kesehatan. 
13 Shaka Mahottama, 2011. Tesis, Analisis Terhadap Implementasi Bantuan Word Bank Dalam 
Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2000-2010. 
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Tabel 1.3 

Tabel Penelitian terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Pembahasan 

 Aji Yanuarrahma, 

2014. 

Peran Australian 

Agency For 

International 

Development 

(AusAID) Dalam 

Menangani 

HIV/AIDS di Papua 

 Bantuan Luar negeri 

Australia merupakan 

bagian dari hubungan 

luar negeri Australia, 

Khususnya hubungan 

ekonomi, 

 kebijakan bantuan luar 

negeri suatu negara 

dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang 

berkembang di tingkat 

nasional dan 

Internasional. untuk 

memenuhi 

kepentingan nasional 

negara tersebut. 

 Demikian pula dengan 

kebijakan Australia 

dalam membantu 
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Indonesia. Program 

bantuan Australia 

untuk Indonesia 

bertujuan untuk 

mendukung 

kepentingan nasional 

Australia. 

 Zoe Swinton, 2006. Proyek Badan 

Kerjasama 

Pembangunan 

Internasional 

Australia (AusAID) 

di Indonesia : 

Pendapat-Pendapat 

Masyarakat 

Penerima Bantuan 

 Bantuan Australia 

(diberikan oleh 

AusAID) saat ini 

mempunyai perhatian 

pada peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi, dan menurut 

White Paper AusAID 

(AusAID, 2006a: xi), 

ini akan menjadi 

tujuan yang paling 

penting di Asia-

Pasifik selama 10 

tahun yang akan 

datang. Juga, tujuan 

Australia untuk 
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mendorong negara 

yang berfungsi dan 

ekeftif dengan 

kebijakan dan insitusi 

yang baik, 

memperbaiki 

kesehatan dan 

pendidikan, dan 

mendorong stabilitas 

dan kerja sama 

kawasan Asia-Pasifik 

 Manuela Pereira, 

dkk, 2012. 

Kebijakan dan 

Implementasi 

Bantuan Luar Negeri 

AusAID di Timor 

Leste : Evaluasi 

Terhadap Proyek 

Dukungan Rencana 

Strategik Sektor 

Kesehatan 

 Pelaksanaan kebijakan 

bantuan luar negeri 

yang dilakukan oleh 

kementerian kesehatan 

dalam mengkoordinir 

AusAid dan 

development partner 

untuk mendanai 

pengembangan 

sumber daya manusia 

dalam proyek Health 

Sector Strategi Plan 
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melalui mekanisme 

koordinasi selama ini 

sudah berjalan cukup 

baik tetapi kurang 

efektif dan kurang 

didukung oleh 

perencanaan 

pengembangan SDM 

yang berdasarkan 

pada pengembangan 

institusi 

 Shaka Mahottama, 

2011. 

Analisis Terhadap 

Implementasi 

Bantuan World Bank 

Dalam Menekan 

Angka Kemiskinan 

Di Indonesia. 

 Pemerintah melalui 

Millenium 

Development Goals 

(MDGs) yang 

dirancang pada tahun 

2000. Terdapat 

delapan tujuan 

pembangunan, atau 

target yang harus 

dicapai negara-negara 

didunia pada tahun 

2015. Indonesia, 
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sebagai bagian dari 

masyarakat dan 

komunitas dunia, ikut 

dalam bagian ini. 

Dimana poin utama 

dalam MDGs ini 

adalah untuk 

memberantas 

kemiskinan yang 

mulai mengglobal. 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Kerjasama Internasional 

Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional 

merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum 

internasional. Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan 

hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk 

meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara maka perlunya suatu 

kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam 

konstelansi hubungan internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib 

dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbagnsa dan 

bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak dari negara lain. 
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Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan 

interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan 

kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat 

internasional. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan 

internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan 

hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan Kerjasama internasional ini dapat 

terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, 

politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.14 

Ada dua tipe dasar yang coba dipecahkan dari kerjasama internasional ini. Tipe 

pertama mencakup kondisi-kondisi lingkungan internasional yang apabila tidak 

diatur maka akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup 

keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa 

konsekuensi luas terhadap system internasional sehingga dipresepsi sebagai 

masalah internasional bersama.15 Kerjasama internasional tersebut terjadi dalam 

dua tingkatan, yaitu kerjasama bilateral yang hanya dilakukan oleh dua negara 

saja dan kerjasama multilateral. Seperti definisi kerjasama internasional menurut 

Coplin dan Marbun, “Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana 

negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan akan lebih baik bagi tujuan 

bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara 

kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun multilatera.l16 

                                                             
14 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani , 2006, Pengantar Hubungan Internasional, 

Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 23 
15William D Coplin, 1992, Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis, terj, Marsedes 

Marbun, Bandung: CV Sinar Baru, hal. 284. 
16 Ibid. Hal 289.  
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Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan 

hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua 

pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama 

secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang 

bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Terdapat setidaknya 2 

(dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu17: 

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (Collective Security) , adalah konsep 

pertahanan yang dibangun oleh dua Negara atau lebih dalam suatu kerjasama 

pertahanan berbentuk pakta berdasarkan pertimbangan adanya ancaman 

bersama.18 

2. Kerjasama Fungsional (Functional Co-operation), Kerjasama fungsional 

permasalahan maupun metode kerjasamanya menjadi semakin kompleks di 

sebabkan oleh semakin banyaknnya berbagai lembaga kerjasama yang ada. 

Walaupun terdapat kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam 

kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk 

pemecahannya di perlukan kesepakatan dan keputusan politik. Disini terlihat 

bahwa kerjasama fungsional tidak bias di lepaskan dari power. Kerjasama 

fungsional tidaklah berjalan mulus sebagaimana di harapkan. Sebagai akibat dari 

adanya kekuatan atau kelemahan yang spesifik pada beberapa negara maka 

persaingan tidak dapat dicegah yang kemudian menghasilkan apa yang di sebut 

oleh para ahli ekonomi internasional sebagai kerjasama yang kompetitif yang 

                                                             
17 T. May Rudy, 2009, Administrasi dan Organisasi Internasional, hlm 8. 
18 Moh Mahfud MD, Sistem Pertahanan – Keamanan Dalam Perspektif Indonesia Baru 
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merupakan lawan dari kerjasama yang komplementer.19 Isu utama dari kerjasama 

internasional yaitu sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui 

kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral 

yang kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena 

kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideology, politik, 

ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.20 

Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara 

lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter toma dan 

Robert Gorman,diantaranya21 : 

a) Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di 

pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat 

kepentingan nasionalnya. 

b) Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat 

memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya 

perang diantara negara-negara yang bertikai. 

c) Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah 

kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi 

yang menjadi keinginan setiap negara. 

d) Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan 

mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme 

                                                             
19 K.J.Holsti  dan Wawan juanda ,Politik Internasional suatu Kerangka Analisis .1992,Percetakan 

Binacipta Bandung hal 652. 
20 Perwita, Loc,Cit hlm 33 
21 Toma, Peter A. Dan Gorman, Robert F. 1991. International Relations: Understanding 

GlobalIssues. California: Brooks/Cole Publishing Co. Hlm 385-386 
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Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, 

pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, 

yaitu22: 

1. Kerjasama universal (global) 

Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan 

pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang 

mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari 

disintegrasi internasional. 

2. Kerjasama regional 

Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat 

menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, 

pengamatan menunjukkan, bahwa, faktor itu saja belum memadai untuk 

memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan 

kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negaranegara 

yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional 

dapat diwujudkan. 

3. Kerjasama fungsional 

Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing masing 

diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu 

akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang 

                                                             
22 Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis. 

Bandung: Binacipta. Hlm. 92. 
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didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik 

yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dan yang idealnya pada saat yang 

bersamaa merupakan kelemahan yang spesifik dari negara lainnya. Kerjasama 

yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang 

mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, 

suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara 

mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang 

spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya. 

4. Kerjasama ideologis 

Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling 

relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas 

teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi 

berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan 

memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. 

Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki 

orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama 

internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya. 

Dalam Penelitian ini, kerjasama yang terjadi antara Australia dan Indonesia dapat 

dilihat sebagai sebuah kerjasama regional. Secara geografis kedua negara tersebut 

memiliki kedekatannya bahkan dapat dikatakan bertetangga secara langsung yang 

kemudian mendesaak kedua negara tersebut untuk bekerjasama. Selain daripada 

kedekataan geografis kesamaan pandangan politik juga mencerminkan pola 

kerjasama Australia dan Indonesia dalam bidang pembangunan pendidikan dalam 
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penelitian ini. Atas pandangan tersebut maka kerjasama antara Australia dan 

Indonesi dlam penelitian ini dapat dipandang sebagai suatu kerjasama regional. 

1.5.2 Konsep Foreign Aid 

Pengertian bantuan luar negeri adalah “Bantuan luar negeri (foreign aid) 

dapat dartikan sebagai tindakantindakan negara, masyarakat (penduduk), atau 

lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada 

suatu negara tertentu di luar negri, memberikan bantuan berupa pinjaman, 

memberikan hibah atau pula penanaman modal mereka terhadap pihak tertentu di 

negara lainnya.23 Bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk 

kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan 

pembangunan ekonomi jangka  panjang. Setidaknya terdapat dua syarat aliran 

modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri24 : 

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari 

keuntungan. 

2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara 

penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada 

yang berlaku dalam pasar internasional. 

Program bantuan luar negeri ini bersifat saling menguntungkan. Pihak 

penerima memperoleh bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun 

pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, 

stabilitas politik dan keamanan militer. Saat ini masalah-masalah pembangunan  

                                                             
23 Ikbar, Yanuar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2 : Implementasi Konsep dan Teori. 

Bandung : PT. Rafika Aditama. Hal 188 
24 Perwita, Op.cit. Hlm 42 
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dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik 

pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan 

kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah 

(government to government) atau melalui lembaga keuangan internasional seperti 

IMF dan World Bank.25 Menurut Rix Alan, Ada empat motivasi dari negara para 

pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya26 : 

1. Motif  kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di 

negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi; 

2. Motif  politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image 

negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan 

luar negeri baik dari politik domestik dan hubungan luar negeri negara 

donor; 

3. Motif  keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa 

bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang 

akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan 

pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan 

memiliki sisi ekonomi; 

4. Motif  yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor 

Dalam pemahaman yang lain Lancaster menjelaskan bahwa bantuan luar 

negeri dapat diartikan sebagai perpindahan atau transfer sumber daya secara 

sukarela dari satu negera ke negara lain, baik antar lembaga pemerintah atau non 

                                                             
25 Anggie Tanjung, skripsi, “Peranan Australian Agency for International Development (AusAID) 

Melalui Australian Development Scholarships (ADS) dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga 

Pendidik di Kawasan Timur Indonesia”(Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2010) hlm 40 
26 Perwita. Op.Cit. hlm 85 
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pemerintah. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa pemberian baik di 

bidangekonomi, militer, teknis, dank euangan yang diberikandi tingkat bilateral 

maupun multilateral. Selain memberikan keuntungan untuk negara penerima, 

Lancaster menjelaskan bahwa bantuan luar negeri juga memiliki fungsi lain, 

seperti: tanda persetujuan diplomatik, menambah kekuatan dan pengaruh di 

negara penerima, memperluas pengaruh budaya, sebagai penghargaan kepada 

negara lain karena berperilaku sesuai dengan kehendak negara donor, dan sebagai 

usaha untuk mendapatkan akses perekonomian di negara penerima.27 

Secara lebih mendalam perspektif Hubungan Internasional yakni Liberal 

turut mendefinisikan bantuan luar negeri. Lumsdaine membuat hubungan 

langsung dengan teori idealis yang mengatakan bahwa “the postwar period was a 

vindication of the Wilsonian vision”, di mana periode pasca perang merupakan 

masa mempertahankan visi-visi wilsonian. Konsekuensinya adalah, ide-ide 

kemanusiaan dan karakteristik nilai dari dunia barat menjadi basis kerjasama 

internasional dan komitmen yang lebih tinggi terhadap perjuangan pengentasan 

kemiskinan. Dalam literature liberal, pembahasannya semakin dekat dengan 

perdebatan teknis seperti tentang ekonomi dan pembangunan, hal tersebut sesuai 

dengan usaha yang di buat oleh komunitas internasional dalam meningkatkan 

pembiayaan bantuan luar negeri. Mempermudah syarat-syarat financial untuk 

least developed coutries, mempermudah cara mendapatkan bantuan,dan 

menyalurkan lebih banyak bantuan lewat saluran multilateral yang menunjukan 

bahwa keputusan-keputusan besar akan di ambil oleh komunitas internasional 

                                                             
27

 Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. (Chichago: The University of 

Chichago Press. 2007), hal 9. 
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yang nantinya berimbas pada efisiensi bantuan luar negeri.28 Dalam penelitian ini 

konsep bantuan luar negeri dalam perspektif liberal menjadi alat analisa untuk 

mendeskripsikan data yang diperoleh dalam penelitian ini. 

1.5.3 Konsep Peranan 

Penelitian ini juga menggunakan konsep peranan untuk melengkapi 

kerangka pemikiran. Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu 

posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling 

tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas 

hanya pada aksi (action), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi 

(motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings), sikap (attitudes) dan 

nilai-nilai (values).29 

Sedangkan teori peranan menurut Soerjono Soekarto bahwasannya 

mencakup tiga artian, yaitu30: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

peraturan-peraturan yang dibimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                             
28 Lumsdaine, D.H. (1993) Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime, 1949-

1989. Princeton: Princeton University Press 
29 Perwita, Op,cit Hal 30 
30 Soerjono Soekanto; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta. Hlm 

213. 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang paling 

penting bagi struktur sosial masyarakat 

Konsep Peranan yang lain adalah suatu perangkat perilaku yang 

diharapkan dari seorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi 

didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah di sepakati bersama. Apabila struktur-

struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah 

menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dianggap sebagai fungsi 

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan.31 

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang 

dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang 

pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan 

harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep 

melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain 

atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur social. 

Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai 

perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya 

menjalankan berbagai peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun 

jamak dapat dinyatakan sebagai struktur.32 

Analisis peranan menguji berbagai masalah sebagai suatu proses dan fase 

dari sosialisasi, ketergantungan antara individual, karakteristik dan posisi 

                                                             
31 Anggie. Op,cit. 48 
32 Kantaprawira, Rusadi. 1987. Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Aplikasi Dalam 

Meninjau Kehidupan Politik Indonesia. Bandung: PT. Sinar Baru. Hlm 32 
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organisasi internasional, proses penyesuaian dan sangsi, spesialisasi pekerjaan dan 

pembagian kerja. Teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi 

analisis politik. Pertama, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan 

perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang 

dijalankannya. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan 

institusi politik yang merupakan serangkaian pola perilaku berkaitan dengan 

peranan.33 

Dalam Penelitian ini, Konep Peran digunakan untuk menganalisa 

keterlibatan AUSAID dalam upaya pembangunan pendidikan di Lombok Tengah 

memalui kerangka kerjasama AIP. Konsep peran yang digunakan sebagai alat 

analisa dalam penelitian ini menggunakan definsi konsep oleh Kantaprawira, 

dimana analisa Peran AUSAID dapat dilihat melalui orientasinya atau perilakunya 

dalam suatu struktur sosial yang dalam hal ini adalah kerangka kerjasama AIP 

yang diharapkan oleh lingkungan. Kita mengetahui bahwa Australia sebagai salah 

satu dari negara maju tentu mendapatkan harapan oleh masyarakat dunia untuk 

dapat memberikan sumbangsihnya dalam upaya kemajuan masyarakat global pada 

umumnya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian adalah berada di Kabupaten Lombok Tengah.  

Peneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi dalam 

penelitian ini .  Peneliti memilih Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi 

                                                             
33 Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas, Role Theory Concepts and research, (New York : Robert 

E. Krieger Publishing Company, 1979) hlmn. 3-17. 
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penelitian karena bebrapa alasan. Diantaranya yang pertama adalah Kabupaten 

Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten mitra dalam skema Bantuan 

Luar negeri Australia yang menjadi topik dalam penelitian ini. Kedua,  Kabupaten 

Lombok Tengah juga memenuhi unsur-unsur seperti penempatan Kabupaten 

Lombok Tengah sebagai kabupaten dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 

terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga adalah alasan personal yakni 

Peneliti yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama 
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penelitian berlangsung.34 Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang peran AUSAID 

dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Lombok Tengah. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Melihat dari tipe dan teknik analisa yang digunakan penulis, maka 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik pengumpulan studi 

pustaka (Library research). Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan 

informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud 

politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata 

dan pesan tertentu. Dengan demikian, data-data yang  digunakan adalah data-data 

sekunder yang berasal dari dokumentasi, publikasi. Bentuk data tersebut dapat 

ditemui pada buku-buku referensi, jurnal, majalah ataupun laporan dari instansi 

terkait. Disamping itu pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas 

dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan. 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan 

kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah 

                                                             
34 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009,cet. 
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awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara 

sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.35 

Untuk menganalisa data digunakan teknik analisa kualitatif yakni teknik analisa 

data dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang memiliki hubungan 

saling keterkaitan yang kemudian dapat mendukung permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah menjadi data 

yang relevan dengan penelitian ini dengan cara mengambil bagian-bagian yang 

sesuai dengan topik penelitian dari tiap-tiap bahan yang telah dikumpulkan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan urutan 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud 

dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian 

dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini peneliti menjelaskan Program Pembangunan Pendidikan Di 

Kabupaten Lombok Tengah Melalui AIP, dengan menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai gambaran umum masalah pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah 

BAB III Objek Penelitian 

                                                             
35 Ibid Hlm 248 
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Bab ini akan memaparkan mengenai Upaya eran Australian Agency for 

International Development (AusAID) Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan di 

Kabupaten Lombok Tengah dengan memaparkan program-program yang terkait 

dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari upaya pengembangan pendidikan di 

Indonesia khususnya di Lombok melalui program Australia Indonesia Partnership 

(AIP), meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia 

dalam mendukung penuh program yang ditawarkan, serta bagaimana prospek 

program tersebut. Dan merupakan bab analisa tentang seberapa besar peranan 

Australian Agency for International Development (AusAID) di Indonesia dalam 

upaya pengembangan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. 

BAB V Penutup 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan isi skripsi yang berupa kesimpulan dan saran 

penelitian yang dilakukan. Kemudian akan diberikan saran-saran bagi peneliti lain 

yang berminat untuk melanjutkan atau mengoreksi penelitian ini. 

 

 

 


