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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bantuan luar negeri yang mencakup bantuan pembangunan merupakan 

instrumen yang cukup umum digunakan oleh negara-negara yang masuk dalam 

kategori negara maju dalam upaya mencapai tujuan dari politik luar negeri 

mereka. Pada awalnya bentuk bantuan luar negeri terbatas hanya pada bantuan 

militer dan bantuan makanan sebagai upaya strategis dalam membantu pihak yang 

bertikai.
1
  

Pasca Perang Dunia kedua diyakini sebagai titik perubahan dari pola dan 

bentuk bantuan luar negeri yang umumnya dijalankan oleh negara-negara dunia 

pertama kepada negara-negara dunia ketiga.
2
 Hal tersebut terlihat dari dua poin 

perkembangan awal bantuan luar negeri. Pertama, ialah program Marshall Plan 

oleh Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada 17 negara Eropa Barat 

dan Eropa Selatan sebagai korban perang untuk merehabilitasi perekonomian 

mereka. Inggris merupakan salah satu penerima dana bantuan luar negeri Amerika 

Serikat dalam program Marshall Plan tersebut. Dalam rangka membangun 

kembali perekonomian Inggris yang sempat hancur ketika Perang Dunia Kedua, 

Inggris menerima sekitar 25% dari total budget Marshall Plan yang mana tercatat 

sebesar 13 Milyar US$. Dengan kata lain dalam program Marshall Plan tersebut 
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Inggris menerima bantuan sekitar 3,25 Milyar US$.  Poin yang kedua ialah 

didirikannya organisasi-organisasi Internasional yang memainkan peran penting 

dalam komunitas Internasional, beberapa diantaranya adalah International 

Monetary Fund dan World Bank  yang memegang peran penting dalam 

pengelolaan dana Internasional.  

Pada saat ini, Inggris merupakan salah satu negara yang aktif dalam 

memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara lain terutama negara-

negara berkembang. Tercatat Inggris mulai gencar memberikan bantuan luar 

negeri terutama kepada negara-negara Afrika sejak kemenangan partai buruh di 

Inggris pada tahun 1997.
3
 Bantuan luar negeri yang dijalankan Inggris ini secara 

umum bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta membantu negara-

negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
4
 Pada sisi 

lain, beberapa pendapat mengutarakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan 

Inggris kepada negara-negara berkembang tersebut termotivasi dari isu-isu 

keamanan global. Bagaimanapun, permasalahan ekonomi merupakan isu penting 

yang kerap kali menjadi pemicu konflik, baik di dalam ataupun lintas negara. 

Sebagai salah satu negara maju, Inggris memiliki institusi yang khusus 

mengurusi tentang bantuan luar negeri. Institusi tersebut ialah Department for 

International Development.
5
 DFID yang bermarkas besar di Whitehall, London, 

pada awalnya merupakan salah satu sub-departement dalam Ministry of Overseas 
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Development dibawah pemerintahan partai buruh dari tahun 1964 hingga 1970 

merupakan departemen yang khusus menangani tentang pemberian bantuan luar 

negeri Inggris di dunia internasional. DFID secara resmi berdiri pada tahun 1997, 

yang mana pada tahun 2002 Inggris melalui DFID mendeklarasikan komitmen 

untuk aktif berkontribusi dalam menjalankan misi Millenium Development Goals 

atau MDGs.
6
 

Peran DFID dalam menjalankan program bantuan luar negeri Inggris bisa 

dikatakan sangat penting. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah negara penerima 

bantuan luar negeri Inggris melalui program DFID bernama UK AID yang 

mencapai 28 negara penerima bantuan luar negeri serta 3 kawasan regional  di 

Afrika, Asia, serta Karibia untuk periode 2011 hingga 2015.
7
  

Pada Juli 2009, Inggris melalui DFID meluncurkan program UK AID. 

Program UK AID tersebut merupakan program dari DFID yang bertujuan untuk 

lebih memaksimalkan upaya pemerintah Inggris untuk memberantas kemiskinan 

global melalui optimalisasi anggaran dengan prinsip keterbukaan dan lebih 

transparan. Adapun tanggung jawab utama dari program UK AID ini mencakup 5 

poin utama, yaitu: (1) Menjalankan kebijakan pembangunan internasional Inggris 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang merata dan berkelanjutan 

demi menciptakan kesejahteraan global; (2) Meningkatkan fungsi bantuan luar 

negeri Inggris yang bukan hanya menjadi kontributor terhadap pembangunan 

global melainkan juga sebagai conflict-prevention terutama kepada negara-negara 
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dan atau kawasan regional yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi; (3) 

Meningkatkan kualitas hidup perempuan di negara-negara miskin dan 

berkembang melaui program-program peningkatan pendidikan berbasis 

pendidikan keluarga; (4) Memberdayakan upaya pencegahan dan pemberantasan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di negara-negara miskin dan 

berkembang; (5) Berkontribusi dalam mempromosikan penerapan pertumbuhan 

industri ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon rendah dalam rangka 

mencegah perubahan iklim global.
8
  

Di sisi lain, program UK AID tersebut merupakan salah satu upaya 

branding Inggris terhadap dunia Internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Sir Malcolm Bruce MP
9
 bahwa UK AID merupakan salah satu upaya untuk 

mempromosikan kontribusi dan komitmen Inggris dalam memberantas 

kemisikinan global kepada dunia internasional.
10

 Hal tersebut menurut Sir 

Malcolm Bruce MP juga akan membantu Inggris dalam menjalin kerjasama 

dengan negara-negara emerging economic power seperti China dan Brazil di masa 

depan.  

Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi negara 

penerima bantuan luar negeri Inggris, terutama melalui program bantuan luar 

                                                 
8
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Diakses dalam http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/1/contents  (25/12/2015 17:23) 
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Democrat Inggris sejak 28 Januari 2014. MP pada nama Sir Malcolm Bruce merupakan singkatan 

dari Member of Parliament. 
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negeri UK AID yang dijalankan oleh DFID. Sebelum lahirnya program UK AID 

Afrika Selatan telah menjadi negara penerima bantuan luar negeri Inggris sejak 

tahun 1994, dimana Afrika Selatan pada saat itu sedang memasuki era politik baru 

pasca berakhirnya masa kelam politik apartheid di negara tersebut.  

Selama periode 2011 hingga 2015 Inggris melalui DFID memberikan 

bantuan langsung kepada Afrika Selatan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 

dengan rata-rata sejumlah 19 juta poundsterling per tahun.
11

 Dana bantuan 

tersebut diterima secara periodik setiap tahunnya oleh pemerintah Afrika Selatan 

dengan rincian sebagai berikut: (1) Pada periode 2011/2012 sebesar 20,129,263 

poundsterling; (2) Pada periode 2012/2013 17,295,245 sebesar poundsterling; (3) 

Pada periode 2013/2014 sebesar 25,717,341 poundsterling; (4) Pada periode 

2014/2015 sebesar 11,805,271 poundsterling.
12

  

Dana tersebut diberikan untuk dikelola oleh pemerintah Afrika Selatan 

dengan 4 poin tujuan utama, yaitu: (1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan; (2) 

Meningkatkan upaya pemberantasan HIV Aids serta mengurangi angka kematian 

ibu dan anak di Afrika Selatan melalui pemberdayaan kesehatan; (3) 

Meningkatkan upaya pencegahan serta pemberantasan kekerasan terhadap 

perempuan; (4) Meningkatkan implementasi pembangunan industri ekonomi 

rendah karbon. Permasalahan utama yang dilihat oleh dunia Internasional di 
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Afrika Selatan selama satu dekade terakhir ini adalah masalah akan tingginya 

angka pengangguran di Afrika Selatan. Selain itu Afrika Selatan merupakan 

negara penyumbang karbon terbesar ke-14 pada tahun 2011.
13

 

Perlu diketahui bahwa bantuan luar negeri bilateral yang diberikan Inggris 

melaui DFID dalam program UK AID ini berbentuk Official Development 

Assistance
14

. Bantuan luar negeri bilateral berbentuk ODA dalam kerangka kerja 

DFID diselenggarakan sebagai bantuan luar negeri yang diberikan sebagai dana 

hibah atau secara cuma-cuma (grant-in-aid) dalam rangka membantu 

pembangunan di negara tujuan. Pada dasarnya bantuan luar negeri berbentuk 

ODA dapat diberikan dalam bentuk Soft-Loans atau pinjaman lunak dengan 

catatan minimal 25%  memenuhi grant-element
15

 dari akumulasi total bantuan 

yang diberikan. 

Dalam hal distribusi bantuan luar negeri Inggris, pemerintahan Inggris 

yang dipimpin oleh David Cameron memiliki orientasi yang cenderung lebih 

berorientasi hasil atau dengan kata lain lebih menekankan kepada aspek 

kepentingan nasional Inggris sendiri. Hal tersebut di sisi lain dapat dimaknai 

sebagai perubahan arah bantuan luar negeri Inggris dari segi pengeluaran dana, 

mekanisme dan tujuan dari bantuan luar negeri itu sendiri. 
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Di bawah rezim Partai Konservatif dalam parlemen Inggris, bantuan luar 

negeri Inggris diproyeksikan sebagai alat strategi pemenuhan kebijakan nasional 

Inggris sendiri. Mengingat situasi Internasional yang sudah berubah dari waktu ke 

waktu serta kemunculan ancaman-ancaman keamanan baru, baik ancaman 

tradisional maupun non-tradisional, menurut pemerintah Inggris perlu adanya 

perubahan arah bagi distribusi bantuan luar negeri Inggris sendiri untuk merespon 

tantangan-tantangan baru bagi Inggris di pergaulan internasional. 

Bantuan luar negeri Inggris, menurut David Cameron, sebagai perdana 

menteri Inggris pada saat itu, mengatakan bahwa Inggris perlu mendistribusikan 

bantuan luar negerinya sebagai respon terhadap tantangan-tantangan baru di dunia 

Internasional serta fokus utama  distribusi bantuan pembangunan harus ditujukan 

kepada negara-negara yang tergolong kepada broken & fragile states. Hal tersebut 

dalam logika pemerintah Inggris bahwa negara-negara yang tergolong sebagai 

broken & fragile states saat ini cepat atau lambat akan membawa instabilitas 

ekonomi, sosial dan keamanan di masa mendatang sehingga perlu adanya respon 

yang efektif dari Inggris sebagai negara yang hingga hari ini masih aktif dalam 

mendistribusikan bantuan pembangunan luar negeri dalam skala global. 

Dalam menjalankan misi tersebut tentu Inggris menghadapi dilema 

tersendiri. Mengingat sumberdaya ataupun dalam hal ini dana yang dialokasikan 

terbatas, maka Inggris perlu untuk menghentikan beberapa bantuan luar negeri 

yang masih berjalan setidaknya hingga tahun 2015. Beberapa negara yang 

menjadi target penghentian pemberian bantuan pembangunan pada tahun 2013 

ialah India dan Afrika Selatan. Hal ini, menurut pemerintah Inggris sendiri, perlu 



8 

 

dilakukan, karena mengingat status dan kapabilitas kedua negara tersebut sudah 

jauh berbeda daripada satu dekade yang lampau. 

Pada akhir April 2013, Setelah sebelumnya mengumumkan untuk 

menghentikan bantuan luar negeri terhadap India, Inggris melalui Secretary of 

State for International Development, Justine Greenings, mengumumkan kepada 

publik bahwa Inggris tidak akan melanjutkan pemberian bantuan langsung atau 

dalam hal ini program bantuan pembangunan di Afrika Selatan pada 2015.
16

 

Menurut penuturan Justine Greenings, peran Inggris melalui DFID sudah cukup 

memuaskan, dimana menurut Justine Greening Inggris melalui DFID telah 

membantu Afrika Selatan dalam transisi dari politik apartheid menuju demokrasi.  

Dalam melihat kondisi Afrika Selatan, Justine Greenings berpendapat 

bahwa Afrika Selatan pada saat ini sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk 

membiayai pembangunannya sendiri. Sebagaimana World Bank mengkategorikan 

Afrika Selatan sebagai negara ekonomi menengah ke atas atau upper-midle 

income economy. Berdasarkan pandangan tersebut hubungan antara Inggris dan 

Afrika Selatan kedepannya perlu ditingkatkan. Peningkatan yang dimaksud ialah 

dari yang tadinya sebagai negara donor dan penerima bantuan menuju kepada 

mitra kerjasama dan perdagangan yang mana menurut Justine Greening akan 

memberikan manfaat besar baik kepada Inggris dan Afrika Selatan serta Afrika 

secara keseluruhan. 
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 South Africa criticises UK decision to end direct aid, BBC, 2013, diakses dalam 

http://www.bbc.com/news/uk-22348326  (7/11/2015, 19:14 WIB) 
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Penghentian program bantuan pembangunan langsung dari Inggris kepada 

Afrika Selatan disampaikan langsung oleh pejabat terkait pada pertengahan 2013. 

Justine Greenings dalam konferensi pers mengatakan bahwa:  

"I have agreed with my South African counterparts that South Africa is now in a position to fund 

its own development. It is right that our relationship changes to one of mutual cooperation and 

trade .."
17

 

Dari apa yang disampaikan oleh Justine Greenings dengan kapasitasnya 

sebagai Secretary of State for International Development, sementara bisa 

dikatakan bahwa alasan Inggris memberhentikan bantuan langsung kepada Afrika 

Selatan pada tahun 2015 dikarenakan Inggris ingin lebih mengoptimalkan bantuan 

luar negerinya untuk menjadi alat pendukung kepentingan nasional strategis di 

negara-negara yang lebih rentan secara ekonomi dan di lain hal pun akan turut 

mampu meningkatkan kualitas hubungan Inggris dan Afrika Selatan, yang tadinya 

masing-masing sebagai donator dan penerima bantuan kedepannya akan mampu 

meningkat sebagai mitra dagang dan/atau mitra kerjasama, teutama di bidang 

pembangunan di tingkat regional. Mengingat pada tahun 2015 program MDGs 

akan berakhir dan hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai momentum yang tepat 

bagi Inggris jika ingin merubah orientasi kepentingannya dalam distribusi bantuan 

luar negeri. 

Di lain hal ternyata permasalahan sosial-ekonomi di Afrika Selatan masih 

cukup tinggi. Pada tahun 2012 sendiri 39 % penduduk Afrika Selatan masih hidup 

dibawah garis kesejahteraan nasional, sedangkan 10% dari penduduk Afrika 

                                                 
17

 Jake Wallis Simmons, Justine Greening on the spot for 'end of aid’ claim, The Telegraph, 

diakses dalam http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10051539/Justine-Greening-on-the-

spot-for-end-of-aid-claim.html  (7/11/2015, 18:33 WIB) 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10051539/Justine-Greening-on-the-spot-for-end-of-aid-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10051539/Justine-Greening-on-the-spot-for-end-of-aid-claim.html
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Selatan merupakan populasi positif HIV Aids. Angka kekerasan terhadap wanita 

pun masih tinggi, tercatat 6 dari kejadian kekerasan terhadap wanita terjadi di 

Afrika Selatan setiap harinya dalam skala global. Sedangkan angka pengangguran 

di Afrika Selatan sendiri mencapai prosentase sebesar 25%. 

Keputusan Inggris untuk menghentikan program bantuan pembangunan 

bilateral atau bantuan langsung ini memunculkan reaksi cukup keras dari 

pemerintah Afrika Selatan.  Menurut Clayton Monyela, Deputi Direktur Jendral 

Kementrian Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, Inggris yang 

mengambil tindakan sepihak dalam menghentikan bantuan luar negeri kepada 

Afrika Selatan merupakan tindakan yang kurang dapat diterima.  

Keputusan tersebut (menghentikan bantuan luar negeri terhadap Afrika 

Selatan) dipandang oleh pemerintah Afrika Selatan sebagai keputusan besar yang 

berimplikasi luas. Bagaimanapun terdapat proyek yang sedang berjalan pada saat 

itu dalam kerangka kerja Inggris dan Afrika Selatan sehingga keputusan tersebut 

akan memaksa Inggris dan Afrika selatan untuk mendifinisikan ulang kerangka 

hubungan yang telah berjalan sebelumnya. 

Dari sedikit penjabaran diatas kemudian penulis melihat hal ini cukup 

menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dalam perjalanannya kemajuan Afrika 

Selatan yang oleh World Bank dikategorikan sebagai negara dengan status upper-

midle income economy masih menyisakan permasalahan sosial-ekonomi di Afrika 

Selatan sendiri seperti HIV Aids, jumlah  pengangguran, dan kemiskinan. Jika 

kita asumsikan bahwa pemerintah Inggris dalam mengeluarkan kebijakan untuk 

menghentikan pemberian bantuan langsung terhadap Afrika Selatan bertindak 
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secara rasional dengan metode optimalisasi hasil, tentu ada beberapa hal yang 

menjadi alasan Inggris dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal ini yang 

nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jabarkan secara singkat pada 

latar belakang masalah, maka penulis menetapkan rumusan masalah. Rumusan 

masalah yang penulis tetapkan pada penelitian ini ialah: Mengapa Inggris 

menghentikan program bantuan luar negeri terhadap Afrika Selatan pada tahun 

2013? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun dalam pandangan penulis, terdapat beberapa poin yang menjadi 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui alasan Inggris dalam mengeluarkan kebijakan untuk 

menghentikan pemberian bantuan langsung terhadap Afrika Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Inggris 

dalam mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan program bantuan 

luar negeri terhadap Afrika Selatan. 
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3. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Inggris dalam 

menghentikan program bantuan luar negeri billateral terhadap Afrika 

Selatan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu sebagai: 

1. Wadah pengembangan wawasan dan aplikasi teori Ilmu Hubungan 

Internasional bagi penulis. 

2. Pengembangan kajian analisa politik luar negeri. 

3. Bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan harapan terciptanya 

pengembangan akademik, baik bagi penulis ataupun rekan-rekan yang 

memiliki fokus kajian yang serupa. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mana menjadi 

bahan rujukan dan pertimbangan yang mana memiliki kesamaan dalam 

pembahasan serta topik yang diteliti. Hal tersebut merupakan acuan awal bagi 

penulis untuk meneliti permasalahan terkait lebih lanjut. 

Adapun penelitian terdahulu yang pertama ialah sebuah essay karya Tony 

Killick yang berjudul Understanding British Aid to Africa: A Historical 

Perspective. Tony Killick dalam karyanya tersebut mencoba untuk 

mendeskripsikan pengaruh historis yang membentuk kebijakan Inggris dalam 

memberikan bantuan kepada negara-negara Afrika dengan melihat dari 
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sejarahnya. Tony Killick menggambarkan bahwa untuk melihat kebijakan Inggris 

dalam memberikan bantuan luar negeri di Afrika perlu melihat tiga dimensi 

utama, yaitu volume dan intensitas bantuan, ketepatan penggunaan modal 

terhadap negara penerima, dan perubahan prioritas kebijakan dalam pemberian 

bantuan dari waktu ke waktu.  

Dalam karyanya Tony Killick menyebutkan ada beberapa hal yang 

mempengaruhi kebijakan Inggris dalam menjalankan program bantuan langsung 

di Afrika. Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan Inggris tersebut seperti 

pengaruh historis, pengaruh ideologis dan intelektual yang terus berkembang, 

serta politik global bantuan luar negeri.  

Persamaan penelitian Tony Killick dengan penelitian ini adalah ia dan 

penulis membahas tentang bantuan luar negeri Inggris di Afrika. Namun 

perbedaan penelitian Tony Killick tersebut terletak pada cakupan pembahasan 

serta metodologi yang digunakan. Tony Killick dalam penelitiannya memiliki 

cakupan pembahasan yang cukup besar, yaitu negara-negara Afrika secara umum 

sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya memusatkan cakupan pembahasan 

kepada bantuan luar negeri Inggris di Afrika Selatan. Tony Killick dalam 

karyanya tersebut menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

historis dalam menjelaskan bantuan luar negeri Inggris kepada negara-negara 

Afrika sedangkan penulis lebih menggunakan metode eksplanatif dengan 

pendekatan analisa kebijakan luar negeri dalam memahami penghentian bantuan 

luar negeri Inggris terhadap Afrika Selatan. 
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Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kedua adalah sebuah buku karya 

Robert Calderisi yang berjudul The Trouble With Africa: Why Foreign Aid Is 

Not Working? Dalam karyanya Caldaresi mencoba untuk menjelaskan faktor-

faktor yang mengakibatkan negara-negara di Afrika memiliki kecenderungan 

tinggi untuk gagal dalam mengelola bantuan luar negeri yang didapatkan, 

Terdapat beberapa studi kasus dalam buku tersebut. Selain itu Calderisi mencoba 

untuk memberikan solusi dan prediksi untuk negara-negara Afrika dan negara 

donor dalam mengelola dan memberikan bantuan luar negeri.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kedua 

penelitian ini membahas tentang isu yang cenderung serupa, yaitu bantuan luar 

negeri di Afrika. Di sisi lain kedua penelitian ini juga merupakan penelitian 

dengan tipe yang serupa, yaitu tipe penelitian eksplanatif. Namun penelitian 

Robert Calderisi lebih membahas tentang factor-faktor yang menjadi pemicu bagi 

kegagalan negara-negara Afrika dalam mengelola bantuan luar negeri yang 

diterima. Selain itu penelitian Robert Calderisi lebih melihat dari sudut pandang 

negara-negara Afrika sebagai penerima bantuan luar negeri sedangkan penulis 

dalam penelitian ini lebih melihat isu bantuan luar negeri dari sudut pandang 

negara pendonor, Inggris, dengan menggunakan pendekatan analisa kebijakan luar 

negeri.  

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah sebuah discussion paper dari Julie 

Hearn yang berjudul Foreign Aid, Democratisation and Civil Society in Africa: 

A Study of South Africa, Ghana and Uganda. Dalam paper tersebut peneliti 

terdahulu mencoba untuk mendeskripsikan tentang bagaimana bantuan luar negeri 
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dari negara-negara barat berkontribusi terhadap proses demokratisasi di beberapa 

negara Afrika, khususnya dalam penelitian tersebut ialah Afrika Selatan, Ghana, 

dan Uganda. Selain itu dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu pun mencoba 

mendeskripsikan peranan bantuan-bantuan luar negeri terhadap perkembangan 

civil society negara Afrika dalam perjalanannya untuk menciptakan atmosfir 

demokrasi yang substansial di negara-negara Afrika. Pada kesimpulanya peneliti 

terdahulu menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok civil society yang ada di 

beberapa negara Afrika mampu berkembang dengan baik dalam satu dekade 

terakhir, walaupun di sisi lain bantuan luar negeri yang diterima oleh negara-

negara Afrika seperti Afrika Selatan, Ghana, dan Uganda masih terfokus pada 

sektor-sektor besar seperti pembangunan, industri ekonomi, kesehatan serta 

perubahan iklim. Menurut peneliti terdahulu, pengembangan kualitas dari NGO, 

LSM, hingga Organisasi Non-Profit yang bekerja di tataran civil society akan serta 

merta berkembang seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan kualitas 

pendidikan di negara-negara Afrika. Keberedaan civil society sangat besar 

pengaruhnya dalam mewujudkan sistem demokrasi yang substansial di negara-

negara Afrika. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya 

membahas tentang bantuan luar negeri di Afrika. Namun penelitian tersebut 

memiliki cakupan yang lebih besar dimana penelitian tersebut membahas 

bagaimana agenda bantuan luar negeri negara-negara besar berjalan di beberapa 

negara Afrika. Selain itu penelitian tersebut lebih melihat kepada dampak yang 

dihasilkan dari penerimaan bantuan luar negeri oleh negara-negara di Afrika 
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terhadap perkembangan demokratisasi dan civil society di negara-negara Afrika. 

Dalam hal ini penulis lebih melihat bantuan luar negeri Inggris di Afrika Selatan 

dalam konteks kebijakan luar negeri. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang penulis gunakan sebagai bahan 

rujukan ialah sebuah penelitian dari Anne N. Njoroge, seorang mahasiswa master 

di bidang Diplomacy and International Studies, University of Nairobi, yang 

berjudul The Role of Foreign Aid In Sub-Saharan Africa: A Case Study of 

Kenya. Dalam penelitian terdahulu tersebut, si peneliti ingin mencoba 

mendeskripsikan peran-peran bantuan luar negeri di negara Kenya. Dalam 

penelitian tersebut, inefektivitas bantuan luar negeri yang diterima oleh Kenya 

disebabkan oleh 5 tahapan yang selalu berulang-ulang, yaitu: (1) Penerimaan 

bantuan luar negeri dari negara donor; (2) Dana bantuan luar negeri tersebut tidak 

dikelola secara akuntabel, yang mana diperparah oleh perilaku pemerintahan yang 

otoriter dalam menjalankan tugas dan fungsi negara; (3) Teguran yang dilakukan 

oleh negara donor ataupun institusi internasional tidak kemudian diperhatikan 

oleh pemerintah Kenya; (4) Pengelakan, sebagian besar secara politis, kerap 

dilakukan oleh pemerintah Kenya dalam melakukan pembenaran terhadap 

ketidakmampuan mereka dalam mengelola bantuan luar negeri; (5) Instabilitas 

terus terjadi, dan Kenya menunggu negara donor lainnya dan terus kembali seperti 

itu. Dalam pandangan peneliti terdahulu pemerintah negara Kenya harus dapat 

mengatur dan mengelola pembangunan mereka. Dalam hal tersebut bantuan luar 

negeri memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Afrika. Berdasarkan 

apa yang disampaikan peneliti terdahulu, maka penting bagi pemerintah Kenya 
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untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan menjadikan target keluar dari ketergantungan 

bantuan sebagai basis rencana kera jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan 

bantuan luar negeri memiliki potensi untuk menciptakan ketergantungan. Sejauh 

ini, negara-negara Afrika perlu juga untuk memobilisasi sumber daya dalam 

negeri, dan di lain hal pun turut juga mendorong negara donor untuk mengarahkan 

sebagian bantuan mereka untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk 

kebutuhan mobilisasi sumber daya.  

Penelitain tersebut memiliki skala isu yang sama dengan penelitian ini. 

Adapun kesamaannya terdapat pada isu pembangunan dan bantuan luar negeri di 

wilayah Afrika. Di lain hal, terdapat perbedaan metodologis antara penelitian  

tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan deskriptif sedangkan penulis, dalam penelitian ini, menggunakan 

pendekatan eksplanatif. 

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah skripsi dari rekan akademis di 

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 

2011, Anies Sujudi. Skripsi tersebut berjudul Peran Inggris dalam Upaya 

Peacebuilding antara Sudan dan Sudan Selatan Pasca-Refrendum. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti terdahulu menjelaskan bahwa peacebuilding yang 

dilakukan oleh pemerintah Inggris di Sudan terbagi menjadi dua tahap penting, 

yaitu: transisi dan kosolidasi. Dalam prosesnya, tahapan peacebuilding ini 

berpusat pada perkembangan politik, reformasi pengaturan, dan revitalisasi 

ekonomi dan struktur negara. Pendekatan yang dilakukan oleh Inggris terhadap 
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Sudan adalah dengan berbagai metode, mulai dari diplomasi, bantuan finansial, 

hingga asistensi teknis. 

Tabel 1. Posisi Penelitian 

No. 

Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Jenis Penelitian dan Alat 

Analisa 

Hasil 

1.  Tonny Killick, 

Understanding 

British Aid to 

Africa: A Historical 

Perspective. 

 Deskriptif 

 Kualitatif 

 Pendekatan 

Historis 

Beberapa hal yang 

mempengaruhi 

kebijakan Inggris 

dalam memberikan 

bantuan luar negeri 

kepada negara-

negara Afrika 

Selatan ialah 

diantaranya; 

pengaruh historis, 

pengaruh ideologis 

dan intelektual yang 

terus berkembang, 

serta politik global 

bantuan luar negeri. 

2.  Robert Calderisi, 

The Trouble With 

Africa: Why 

Foreign Aid Is Not 

Working? 

 Eksplanatif – 

Prediktif 

 Kualitatif 

Pemerintah negara-

negara di Afrika 

sangat bergantung 

terhadap bantuan 

luar negeri yang 
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diberikan oleh 

negara-negara dari 

Eropa dan Amerika 

Serikat. Hal 

tersebut yang 

kemudian 

menghambat pola 

piker negara-negara 

Afrika untuk lebih 

bisa 

mengembangkan 

investasi luar negeri 

daripada menerima 

bantuan luar negeri 

semata. Pemerintah 

negara-negara 

Afrika seharusnya 

mampu 

menggunakan dana 

bantuan luar negeri 

untuk 

mengembangkan 

investasi di sektor 

swasta dan investasi 

luar negeri di 
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negara Afrika. 

3.  Julie Hearn, 

Foreign Aid, 

Democratisation 

and Civil Society in 

Africa: A Study of 

South Africa, 

Ghana and 

Uganda. 

 Deskriptif 

 Kualitatif 

Bantuan luar negeri 

yang diterima oleh 

negara-negara 

Afrika Selatan 

memiliki tujuan 

ekstra dalam 

perjalanannya. 

Salah satu tujuan 

ekstra tersebut 

adalah penybaran 

nilai-nilai 

demokrasi di 

Afrika. Hal tersebut 

mampu menunjang 

perkembangan 

kualitas Civil 

Society yang masih 

belum berkembang 

dengan baik di 

Afrika. Beberapa 

kelompok-

kelompok sosial 

yang di-inisiasikan 
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oleh negara-negara 

yang aktif dalam 

program bantuan 

luar negeri di 

Afrika, seperti 

Amerika Serikat 

dan Inggris. 

4.  Anne N. Njoroge, 

The Role of Foreign 

Aid In Sub-Saharan 

Africa: A Case 

Study of Kenya 

 Deskriptif 

 Kualitatif 

Pemerintah negara-

negara Sub-Saharan 

Afrika dianggap 

sudah bertanggung 

jawab kepada para 

negara donor tetapi 

tidak secara 

keseluruhan pada 

pemangku 

kepentingan di 

tingkat domestik. 

Negara-negara 

Afrika harus 

memberikan 

reformasi 

penanganan mereka 

tentang apa yang 

perlu dilakukan 
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untuk memperkuat 

keefektifan bantuan 

luar negeri dan 

mengkaji kembali 

tentang peluang 

yang belum dapat 

dijalankan pada 

MDGs. 

Pembentukan badan 

regional untuk 

menangani 

efektivitas bantuan 

luar negeri perlu 

didirikan. 

Pemerintah negara-

negara Afrika perlu 

mengambil 

langkah-langkah 

untuk 

meningkatkan 

ketenagakerjaan, 

produktivitas dan 

kondisi kerja yang 

lebih layak dalam 

konteks ekonomi 
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informal, 

memfasilitasi 

formalisasi, 

mendorong 

kewirausahaan dan 

di lain hal dapat 

mempromosikan 

lebih banyak, 

lapangan kerja 

produktif dalam 

ekonomi formal 
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5.  Anis Sujudi, Peran 

Inggris dalam 

Upaya 

Peacebuilding 

antara Sudan dan 

Sudan Selatan 

Pasca-Refrendum 

 Deskriptif 

 Kualitatif 

Inggris sebagai 

negara yang 

membantu proses 

peacebuilding 

antara Sudan dan 

Sudan Selatan, 

berupaya untuk 

menguatkan dan 

memberikan 

bantuan luar negeri 

untuk mengelola 

investasi yang tepat 

bagi kedua negara 

agar supaya,dalam 

jangka panjang 

kedua negara 

tersebut lebih 

produktif secara 

ekonomi. Hal 

tersebut juga 

berjalan dalam 

bidang sosial, 

pendidikan, dan 

politik. Upaya-

upaya tersebut 
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dilakukan Inggris 

melalui lembaga 

pengelola distribusi 

bantuan luar negeri 

mereka, yaitu: 

DFID. 
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1.5 Pendekatan / Teori 

 

1.5.1 Paris Declaration on Aid Effectiveness 

Pada bulan Februari 2005, masyarakat internasional berkumpul di Paris 

High Level Forum on Aid Effectiveness, yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Prancis dan diselenggarakan oleh OECD. Pada Pertemuan Paris tersebut 

didapatkan lebih dari 100 tanda tangan, baik dari pemerintah negara donor dan 

negara berkembang yang juga sekaligus negara penerima bantuan, lembaga donor 

multilateral, beberapa bank pembangunan di tingkat regional dan organisasi-

organisasi di tingkat internasional yang mana merupakan sebuah dukungan 

terhadap Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan Luar Negeri.   

Deklarasi Paris tersebut di lain hal mewakili konsensus yang lebih luas di 

antara masyarakat internasional tentang bagaimana merancang bantuan luar negeri 

yang lebih efektif. Tujuan utama dari diadakannya Deklarasi Paris ini adalah 

untuk mewujudkan komitmen untuk membantu pemerintah negara berkembang 

merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan nasional mereka sendiri, 

sesuai dengan apa yang menjadi prioritas nasional mereka dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan.  

Deklarasi Paris memiliki 56 komitmen kemitraan yang ditujukan untuk 

meningkatkan efektivitas bantuan. Hal tersebut memaparkan 12 indikator untuk 

menyediakan cara yang terukur dan berbasis data dalam melacak perkembangan 

serta menetapkan target untuk 11 indikator yang harus dipenuhi pada tahun 2010. 
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Deklarasi Paris ini memiliki 5 buah prinsip utama yang saling berkaitan, 

yaitu: (1) Ownership; (2) Allignment; (3) Harmonisation; (4) Managing for 

Result; (5) Mutual Accountability.
18

 Dalam prinsip pertama, yaitu kepemilikan, 

negara-negara berkembang diharuskan membuat kebijakan dan strategi 

pembangunan mereka sendiri, dan mengelola pekerjaan pembangunan mereka 

sendiri di lapangan.
19

 Hal tersebut dianggap penting jika bantuan luar negeri yang 

akan dialokasikan memiliki target untuk berkontribusi pada pembangunan yang 

benar-benar berkelanjutan. Negara donor di sisi lain memiliki kewajiban untuk 

mendukung negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas mereka 

untuk menerapkan kepemimpinan yang mandiri dalam pembangunan dengan 

lebih menekankan pemberdayaan pada sektor keahlian, institusi, dan sistem 

manajemen nasional. Target yang ditetapkan oleh Deklarasi Paris adalah tiga 

perempat negara berkembang memiliki strategi pembangunan nasional mereka 

sendiri pada tahun 2010. 

Dalam prinsip kedua, yaitu penyelarasan, Negara donor diharuskan untuk 

menyelaraskan bantuan mereka secara tepat pada prioritas yang direncakan dalam 

strategi pembangunan nasional negara-negara berkembang penerima bantuan luar 

negeri. Pada poin ini bila memungkinkan untuk dilaksanakan, negara donor harus 

menggunakan institusi dan prosedur yang berlaku di negara penerima bantuan 

dalam mengelola bantuan guna membangun struktur yang berkelanjutan.
20

 Di lain 

hal, para donor berkomitmen untuk lebih memanfaatkan prosedur negara 

                                                 
18

 The Paris Declaration on Aid Effectiveness and ACCRA Agenda for Action, 2005, OECD. Hal 

3., Diakses dalam: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf (14/02/2017 18:22 

WIB) 
19

 Ibid, Hal. 3. 
20

 Ibid, Hal. 4. 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
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berkembang untuk pengelolaan keuangan publik, akuntansi, audit, pengadaan dan 

pemantauan. Pada poin prinsip kedua ini pula negara-negara donor bersepakat 

untuk menjadikan bantuan luar negeri sebagai untied aid, yang mana tied aid 

berarti dana bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada negara 

mitra penggunaannya terbatas hanya untuk membeli ataupun mendapatkan barang 

maupun jasa dari negara donor.  

Dalam poin ketiga, yaitu Harmonisasi, negara-negara donor memiliki 

kewajiban untuk mengkoordinasikan pekerjaan pembangunan mereka lebih baik 

di antara mereka sendiri untuk menghindari duplikasi dan biaya transaksi yang 

tinggi untuk negara-negara miskin.
21

 Dalam Deklarasi Paris, negara-negara donor 

berkomitmen untuk berkoordinasi lebih intensif di tingkat negara untuk 

mengurangi kompetisi di antara negara-negara donor sendiri serta di sisi lain 

ketegangan pada pemerintah penerima bantuan. Mereka sepakat untuk 

menargetkan dua pertiga dari semua bantuan mereka melalui apa yang disebut 

"pendekatan berbasis program" pada tahun 2010. Hal tersebut kurang lebih berarti 

bahwa negara-negara donor mendistribusikan bantuan luar negerinya lebih kepada 

program-program tertentu yang telah direncanakan daripada sekadar proyek 

pembangunan. 

Dalam poin ketiga, yaitu pengelolaan berbasis hasil, Semua pihak dalam 

hubungan memberi dan menerima bantuan luar negeri harus lebih fokus pada hasil 

bantuan, menghasilkan perkembangan yang bersifat tangible sehingga dapat 

ditinjau langsung pada kualitas kehidupan warganegara yang tergolong masih 

                                                 
21

 Ibid, Hal. 4. 
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berada di bawah garis kemiskinan serta tergolong sebagai kelompok-kelompok 

rentan.
22

 Mereka harus mengembangkan alat dan sistem yang lebih baik untuk 

mengukur dampak ini. Target yang ditetapkan oleh Deklarasi Paris adalah untuk 

pengurangan sepertiga pada tahun 2010 dalam proporsi negara-negara 

berkembang tanpa kerangka kerja penilaian kinerja yang solid untuk mengukur 

dampak bantuan. 

Poin kelima dalam prinsip utama, yaitu tanggung jawab bersama. Negara-

negara donor dan negara berkembang memiliki kewajiban untuk saling 

bertanggung jawab secara transparan dalam penggunaan dana bantuan mereka, 

dan kepada warganya dan parlemen atas dampak bantuan mereka. Deklarasi Paris 

mengatakan semua negara harus memiliki prosedur yang berlaku pada tahun 

2010 untuk melaporkan secara terbuka hasil pembangunan mereka.
23

 

 

1.5.2 Model Aktor Rasional 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengambilan kebijakan luar negeri aktor rasional dari Graham T. Allison. Asumsi 

dasar dari model aktor rasional oleh Graham T. Allison ini adalah negara 

dianggap sebagai bentuk sistem yang monolit. Dalam model ini menggambarkan 

bahwa perilaku negara sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam membuat 

kebijakan politik luar negeri didasarkan pada proses intelektual di mana perilaku 

pemerintah tersebut menerapkan penalaran yang serius dalam setiap upaya 

membuat sebuah kebijakan untuk politik luar negeri negaranya. Selain itu dalam 

                                                 
22

 Ibid, Hal. 5. 
23

 Ibid, Hal.6. 
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model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan tersebut menaruh 

kepentingan nasional sebagai acuan prioritas dalam menentukan kebijakan luar 

negeri.
24

 

Negara dalam model aktor rasional dianggap sebagai unit analisa primer 

dalam hubungan internasional. Negara dilihat sebagai unitary actor yang 

monolitik, mampu membuat keputusan-keputusan rasional berdasarkan 

pertimbangan keuntungan dan kerugian dengan cara optimalisasi hasil dari 

alternatif kebijakan yang tersedia.
25

  

Dalam Model Aktor Rasional permasalahan yang terjadi di lingkungan 

internasional merupakan hal utama yang melatar-belakangi aktor pengambil 

kebijakan dalam melakukan sebuah tindakan. Pada dasarnya, dunia internasional 

tidak luput dari segala bentuk ancaman dan kesempatan yang muncul secara 

fluktuatif. Mengingat hal tersebut, negara, sebagai aktor pengambil kebijakan, 

perlu untuk merespon ancaman dan kesempatan yang tersedia di pergaulan 

internasional yang kompetitif.  

Pilihan kebijakan dalam Model Aktor Rasional ini digambarkan sebagai 

pilihan yang bersifat statis. Hal tersebut merujuk kepada pilihan-pilihan kebijakan 

yang ditentukan oleh pemerintah sebagai representasi negara, sehingga pilihan 

yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai solusi utuh dari permasalahan 

yang dihadapi oleh suatu negara.  

                                                 
24

 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi , Jakarta, 

LP3ES, Haal: 162. 
25

 R. J. Sorensen, 2013. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 

London: Oxford University Press.Hal: 7. 
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Dalam model aktor rasional, negara dianalogikan sebagai aktor individual 

yang akan selalu mementingkan kepentingan sendiri serta diasumsikan memiliki 

informasi serta pengetahuan terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu negara 

diasumsikan pula sebagai aktor yang selalu berusaha untuk memaksimalkan 

keuntungan serta meminimalisir kerugian dalam proses pengambilan kebijakan 

terhadap situasi yang dihadapi oleh negara tersebut.
26

 Dalam model ini, 

pemerintah dianggap sebagai entitas utama yang memiliki seperangkat tujuan-

tujuan, meng-evaluasinya berdasarkan keuntungan, dan kemudian memilih salah 

satu kebijakan yang memiliki keuntungan lebih besar dari konsekuensi yang ada 

pada setiap alternatif kebijakan. 

Dalam model pengambilan kebijakan aktor rasional Graham T. Allison 

negara merupakan aktor utama dalam kebijakan luar negeri. Negara dalam model 

aktor rasional diasumsikan sebagai unitary actor atau sebuah entitas utuh yang 

terkoordinasi. Graham T. Allison menggambarkan tindakan negara merupakan 

sebuah pilihan rasional (rational choice). Untuk dapat melihat tindakan negara 

sebagai sebuah pilihan rasional, maka Allison menawarkan empat tahapan 

intelektual yang terdapat dalam model pengambilan kebijakan aktor rasional ini. 

Empat tahapan tersebut ialah: (1) Goal Setting atau penentuan tujuan; (2) 

Alternatives atau penentuan alternatif kebijakan yang bisa diambil; (3) Assessment 

of Consequences atau penilaian berdasarkan hasil kalkulasi keuntungan dan 

konsekuensi dari masing-masing alternatif kebijakan; (4) Choice atau keputusan 

pengambilan kebijakan.  
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 Abu Bakar Eby Hara, Ph. D. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme 

sampai Konstruktivisme. Bandung, Penerbit Nuansa, Hal, 93-94. 
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Goals and Objectives dalam hal ini mengacu pada kepentingan dan nilai 

yang dimiliki oleh aktor pengambil kebijakan yang kemudian diterjemahkan ke 

dalam fungsi utilitas serta preferensi fungsi pemenuhan hasi. Pada tahapan awal 

permasalahan dalam pengambilan kebijakan, aktor pengambil kebijakan memiliki 

fungsi untuk mengenali dan mengurutkan segala bentuk resultan ataupun hasil 

yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal tersebut, setiap 

resultan ataupun hasil yang terjadi akan memiliki beberapa efek samping. Hal itu 

merujuk kepada setiap konsekuensi yang harus ditanggung oleh aktor pengambil 

kebijakan pada setiap tindakan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. 

Berdasarkan hal tersebut, aktor pengambil kebijakan diharuskan untuk mampu 

memberikan penilaian terhadap setiap bentuk konsekuensi yang hadir dari setiap 

masing-masing tindakan dalam upaya mencapai tujuan. Dalam hal ini, aktor 

pengambil kebijakan perlu untuk meminimalisir kerugian dan 

mengoptimalisasikan keuntungan dalam setiap tindakannya untuk mencapai 

tujuan dan nilai yang diinginkan. Dalam paradigma Model Aktor Rasional, 

keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan skala prioritas dimana 

tujuan dan hasil strategis tertentu diinginkan dan dicoba untuk dicapai. Dalam 

pandangan Allison, para analis jarang mendefinisikan tujuan dan hasil sebagai 

sebuah fungsi utilitas
27

 yang eksplisit; Namun demikian, dalam tahapan ini 

seorang analis perlu untuk melihat tujuan dan hasil yang diinginkan oleh aktor 

pengambil kebijakan dalam skala yang lebih besar.  

                                                 
27

 Fungsi utilitas disini adalah suatu fungsi matematis yang memiliki kemampuan untuk memberi 

peringkat dari setiap alternatif kebijakan sesuai dengan nilai, tujuan, dan hasil yang diinginkan 

oleh aktor pengambil kebijakan.  
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Tahapan kedua adalah Alternatives yang menjelaskan bahwa negara 

sebagai pengambil kebijakan rasional harus memilih di antara seperangkat 

alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh negara tersebut dalam situasi dan 

kondisi tertentu. Dalam tahapan ini, alternatif kebijakan yang dapat diambil tidak 

hanya bebrentuk sebuah tindakan sederhana, namun sebuah alternatif kebijakan 

perlu memiliki spesifikasi tentang seperangkat tindakan yang akan dilakukan 

dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang mana hal tersebut harus memiliki 

perbedaan signifikan dari satu alternatif kebijakan dengan alternatif kebijakan 

lainnya. Selanjutnya negara sebagai aktor rasional tersebut akan memilih satu dari 

sekian alternatif yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam 

tahapan intelektual pertama, yaitu goals and objectives. 

Tahapan ketiga dalam Model Aktor Rasional adalah Consequences yang 

selanjutnya pengambil kebijakan diarahkan untuk menganggap bahwa untuk 

setiap alternatif kebijakan yang dapat diambil akan memiliki serangkaian 

konsekuensi atau akibat yang akan terjadi jika aktor pengambil kebijakan 

mengambil salah satu alternatif kebijakan yang ada. Dalam tahapan ini, analis 

perlu untuk berasumsi tentang informasi yang dimiliki oleh aktor pengambil 

kebijakan sehingga masing-masing alternatif kebijakan memiliki konsekuensi atau 

hasil yang bervariasi satu dengan yang lainnya.  

Choice adalah konsep keempat atau terakhir yang tidak mudah dibuat atau 

dalam hal ini bersifat tidak langsung. Choice dalam model ini dijelaskan secara 

eksplisit. Dalam penjelasan versi Graham T. Allison dalam hal pilihan-rasional 

mengatakan bahwa pilihan rasional hanya terdiri dari pemilihan alternatif yang 
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memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil yang telah ditentukan dalam 

tahapan intelektual pertama serta di lain hal pun mampu meminimalisir 

konsekuensi kerugian dalam upaya memenuhi atau mencapai tujuan tersebut. 

Rasionalitas dalam Model Aktor Rasional diposisikan memiliki nilai tinggi dan 

mengacu pada perilaku aktor pengambil kebijakan yang konsisten dalam proses 

pengambilan kebijakan. Dalam Model Aktor Rasional asumsi rasionalitas juga 

dianggap mampu memberikan kekuatan penjelasan (explanatory power).
28

 

Asumsi dasar dari perilaku negara yang akan selalu menerjemahkan 

tindakannya sebagai upaya  memaksimalkas nilai dan hasil menghasilkan 

proposisi utama dalam Model Aktor Rasional. Prinsip umum dalam Model Aktor 

Rasional dapat dirumuskan sebagai berikut: kemungkinan sebuah tindakan 

tertentu oleh suatu negara dihasilkan dari kombinasi (1) nilai dan tujuan yang 

relevan bagi suatu negara terhadap suatu permasalahan, (2) pilihan dari 

serangkaian tindakan yang dimiliki oleh suatu negara , (3) perkiraan tentang 

berbagai rangkaian hasil yang merupakan implikasi dari setiap alternatif kebijakan 

yang dapat diambil, dan (4) evaluasi objektif oleh negara terhadap setiap 

rangkaian konsekuensi. Hal tersebut kemudian mengantarkan kepada dua 

proposisi dalam Model Aktor Rasional. Proposisi pertama ialah peningkatan nilai 

kerugian terhadap kemungkinan untuk mencapai tujuan dan hasil yang ingin 

dicapai oleh negara sebagai aktor pengambil kebijakan akan mengurangi 

kemungkinan dari alternatif kebijakan tersebut untuk dipilih. Proposisi kedua 

ialah penurunan nilai kerugian terhadap kemungkinan untuk mencapai tujuan dan 
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 Graham Tillet Allison, 1971, Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crises, 

Boston: Little Brown and Company, Hal. 13. 
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hasil oleh suatu negara sebagai aktor pengambil kebijakan akan meningkatkan 

kemungkinan dari alternatif kebijakan tersebut untuk dipilih sebagai solusi atas 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu negara.  

Dalam kasus Inggris yang mengambil kebijakan untuk memberhentikan 

bantuan luar negeri kepada Afrika Selatan kita dapat mengasumsikan Inggris 

sebagai aktor rasional yang telah melewati tahapan-tahapan intelektual 

pengambilan kebijakan. Dalam goal setting atau penentuan tujuan memiliki 

kepentingan atau prioritas utama untuk menjadikan bantuan luar negeri sebagai 

instrumen pendukung kepentingan strategi nasional selain untuk berkontribusi 

dalam pembangunan global yang merata dan berkelanjutan melalui program UK 

AID sebagaimana istilah yang digunakan pemerintah Inggris dalam prioritas 

program UK AID yaitu “leave no one behind”.  

Pada konsep strategi ODA baru Inggris, bantuan luar negeri akan 

digunakan sebagai instrumen pendukung strategi nasional dalam 

mengoptimalisasi upaya pemenuhan kepentingan serta keamanan nasional Inggris 

sendiri. Dalam strategi baru yang akan dijalankan pada tahun 2015, Inggris 

memiliki 4 poin tujuan utama, yaitu: (1)  Memperkuat perdamaian, keamanan 

global, dan pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Inggris akan 

menginvestasikan lebih banyak dari budget bantuan luar negeri untuk mengatasi 

penyebab ketidakstabilan, ancaman keamanan dan konflik serta korupsi. Hal 

tersebut dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberantasan kemiskinan di 

luar negeri dan di lain hal akan memperkuat keamanan nasional Inggris sendiri; 

(2) Memperkuat ketahanan dan respon terhadap krisis. Hal ini ditujukan untuk 
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memperbesar dukungan pemerintah Inggris dalam menangani krisis, pada tingkat 

regional ataupun global, yang sedang berlangsung, termasuk di Suriah dan negara-

negara lain di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA); (3) 

Mempromosikan kemakmuran global. Dalam hal ini pemerintah Inggris 

berencana akan menggunakan ODA untuk mempromosikan pembangunan 

ekonomi dan kemakmuran di negara berkembang. Ini akan berkontribusi pada 

pengurangan kemiskinan dan juga memperkuat peluang perdagangan dan 

investasi Inggris di seluruh dunia; (4) Mengatasi kemiskinan ekstrim dan 

memfokuskan bantuan kepada negara-negara yang paling rentan. Dalam poin ini, 

pemerintah Inggris ingin melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, yang 

ditargetkan hingga 2030, melalui negara-negara yang paling rentan.  

Masuk kepada tahapan intelektual kedua yaitu penentuan alternatif 

kebijakan yang bisa diambil Inggris dalam mengoptimalisasikan tujuan atau 

kepentingan mereka dalam menjadikan bantuan luar negeri sebagai alat 

pendukung kepentingan nasional selain berkontribusi terhadap pembangunan 

global yang merata tedapat dua pilihan atau alternatif kebijakan yang bisa diambil 

oleh Inggris. Mengingat sifat dari sumber daya yang sangat terbatas tentu Inggris 

harus memiliki langkah strategis untuk mengoptimalisasikan sumber daya atau 

dalam hal ini anggaran bantuan luar negeri agar dapat berjalan dengan efektif. 

Dua alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Inggris adalah Melanjutkan 

program bantuan luar negeri langsung di Afrika Selatan atau menghentikan 

program pemberian bantuan langsung di Afrika Selatan. Masing-masing alternatif 
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kebijakan yang dapat diambil oleh Inggris tersebut tentu memiliki keuntungan dan 

konsekuensi masing-masing.  

Dalam mempertimbangkan keuntungan dan konsekuensi dari masing-

masing alternatif kebijakan yang ada inilah kemudian masuk kepada tahapan 

Assesment of Consequences atau proses penilaian keuntungan dan konsekuensi 

dari masing-masing alternatif kebijakan yang dapat diambil. Jika Inggris dalam 

hal ini mengambil kebijakan untuk melanjutkan pemberian bantuan langsung 

kepada Afrika Selatan beberapa keuntungan yang akan didapatkan Inggris antara 

lain dapat melanjutkan investasi pembangunan di Afrika Selatan, sehingga 

bantuan luar negeri Inggris akan menjadi faktor yang cukup menjadi perhitungan 

dalam menjaga hubungan baik dengan pemerintah Afrika Selatan yang mana hal 

tersebut merupakan hal yang cukup vital dalam politik internasional serta di lain 

hal dapat memperkuat pengaruh Inggris di Afrika Selatan sendiri.  

Namun tentu keuntungan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri, 

beberapa diantaranya adalah Inggris sebagai negara donatur harus memperketat 

alokasi anggaran bagi negara penerima bantuan luar negeri dengan jumlah negara 

penerima bantuan sebanyak 30 negara.  Mengingat status Afrika Selatan yang 

tergolong sebagai negara dengan pendapatan tingkat menengah dan posisi Afrika 

Selatan dikancah perekonomian global hari ini dapat dikatakan dalam posisi 

strategis, yang mana hal tersebut juga didukung oleh keanggotan Afrika Selatan 

dalam organisasi ekonomi internasional BRICS, Situasi dan kondisi 

perekonomian Afrika Selatan tersebut akan lebih baik jika status hubungan 
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Inggris dan Afrika Selatan meningkat kepada tingkatan mitra dagang dan/atau 

mitra kerjasama dalam pembangunan regional maupun internasional.  

Konsekuensi kedua jika Inggris melanjutkan bantuan luar negeri terhadap 

Afrika Selatan ialah akan meningkatkan probabilitas Afrika Selatan sebagai 

negara penerima bantuan luar negeri untuk bergantung terhadap Inggris sebagai 

negara donor. Hal itu mengingat sifat dasar bantuan luar negeri dari negara yang 

lebih maju kepada negara yg sedang berkembang menyebabkan apa yang hari ini 

disebut sebagai ketergantungan politik dengan mendorong intervensi donor dalam 

proses politik. Keterlibatan para donor, baik itu negara ataupun institusi 

internasional, selama ini diyakini dapat mengurangi kualitas pemerintahan negara 

penerima.
29

 Dengan kata lain pertanggung-jawaban Pemerintah negara penerima 

bantuan luar negeri akan lebih tertuju kepada negara donor daripada kepada 

masyarakatnya yang mana dalam jangka panjang akan mengurangi tingkat 

akuntabiltas pemerintah.  

Dalam alternatif kebijakan yang kedua yaitu menghentikan program 

bantuan luar negeri UK AID terhadap Afrika Selatan. Alternatif kebijakan 

tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Inggris untuk dapat lebih 

mengoptimalkan anggaran bantuan luar negeri dengan mengalokasikan anggaran 

bantuan luar negeri bagi Afrika Selatan kepada negara-negara yang masih 

tergolong sebagai negara dengan tingkat pemasukan rendah seperti Malawi, 

Republik Afrika Tengah ataupun negara yang baru muncul seperti Republik 

Sudan Selatan.  
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 Stephen Knack, 2001,  Aid Dependence and the Quality of Governance,  The World Bank, 
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Selain itu melalui penyebaran program bantuan luar negeri Inggris ke 

berbagai negara akan menciptakan pengaruh dengan cakupan yang lebih besar 

bagi Inggris daripada pengaruh hanya kepada satu negara saja. Keuntungan 

selanjutnya dalam alternatif kebijakan ini adalah Inggris akan mampu 

meningkatkan hubungan dengan Afrika Selatan yang semula sebagai negara donor 

dan negara penerima bantuan menuju tahapan hubungan yang saling 

menguntungkan, seperti halnya hubungan antar kedua negara sebagai mitra 

dagang. Hal tersebut merupakan prospek yang baik bagi Inggris terutama dalam 

konteks ekonomi. Keuntungan terakhir dari alternatif kebijakan ini adalah Inggris 

mampu menjalankan tujuan atau kepentingan yang menjadi prioritas dalam 

program bantuan luar negeri UK AID, yaitu berkontribusi dalam mewujudkan 

pembangunan global yang merata dan berkelanjutan, dengan lebih efektif. Namun 

demikian dibalik keuntungannya tentu terdapat konsekuensi logis dari alternatif 

kebijakan tersebut.  

Konsekuensi logis yang terlihat sejauh yang penulis dapatkan hingga hari 

adalah Inggris mendapatkan kecaman dari pemerintah Afrika Selatan yang 

beranggapan bahwa Inggris tidak serius dalam menjalankan misi pembangunan 

global di Afrika Selatan yang mana kecaman tersebut cukup berpotensi untuk 

menular kepada negara-negara lain yang memiliki relasi dekat dengan Afrika 

Selatan mengingat posisi Afrika Selatan yang terlibat dalam beberapa organisasi-

organisasi Internasional saat ini. 

Tahapan intelektual terakhir dalam model aktor rasional yaitu keputusan 

alternatif kebijakan yang akan diambil. Dari dua alternatif  kebijakan yang ada 
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yaitu melanjutkan atau menghentikan program bantuan luar negeri terhadap 

Afrika Selatan jika kita kalkulasikan berdasarkan keuntungan dan konsekuensi 

yang akan didapatkan, tentu menghentikan program bantuan luar negeri kepada 

Afrika Selatan akan lebih rasional. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 

Inggris dalam menghentikan bantuan langsung terhadap Afrika Selatan salah 

satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan yang cukup baik. 

Dikatakan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan cukup baik dikarenakan 

peningkatan ekonomi yang terlihat dari 2009 hingga 2011 mengalami 

peningkatan. Bahkan pada 2011, GDP Afrika Selatan mencapai angka 403,9 

Miliar US Dollar.
30

 Afrika Selatan di lain hal juga tergabung dalam kerjasama 

perdagangan BRICS
31

, sedangkan bagi World Bank, Afrika Selatan masuk dalam 

kategori middle-income economies. 

Menurut Prof. Dr. Zainudin Djafar, seorang guru besar FISIP Universitas 

Indonesia, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan dalam satu 

dekade terakhir memang menunjukan performa yang fantastis jika dilihat dari 

aktivitas peningkatan pangsa perdagangan Afrika Selatan. Peningkatan aktivitas 

tersebut yang kemudian menunjang perkembangan pangsa pasar Afrika Selatan 

dengan negara-negara emerging market
32

 dari 23 persen menjadi sebesar 39 

persen dalam satu dekade terakhir. Bahkan BRICS, organisasi ekonomi yang 

diikuti oleh Afrika Selatan pun saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi 

                                                 
30

 World Development Indicators: Structure of output, World Bank, diakses dalam 

http://wdi.worldbank.org/table/4.2  (16/11/2015, 17:19 WIB) 
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 BRICS adalah akronim dari  kerjasama ekonomi negara-negara industri Brasil, Rusia, India, 

Afrika Selatan dan Cina. 
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 Jacob Zuma: BRICS Trade Up 70%, BRICS Russia, diakses dalam 
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global. BRICS sendiri dikatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi global 

karena menurut Jacob Zuma, presiden Afrika Selatan, BRICS menyumbang 

hampir 30 persen dari PDB global dan menghasilkan sepertiga dari produk 

industri di dunia dan satu setengah dari produk-produk pertanian.   

Melihat data tersebut bisa kita asumsikan bagi Inggris sebagai negara 

pendonor bantuan langsung kepada Afrika Selatan menjadi satu dari beberapa hal 

yang mampu mempengaruhi arah kebijakan Inggris terhadap pemberian bantuan 

langsung kepada Afrika Selatan. 

Sebagaimana yang kita tahu, status Afrika Selatan hari ini dianggap telah 

mampu membangun perekenomiannya sendiri, maka Afrika Selatan selanjutnya 

diharapkan mampu menjadi mitra perdagangan Inggris. Hal tersebut akan sangat 

rasional jika kita melihat dengan model aktor rasional dari Graham T. Allison, 

yang mana dalam prinsipnya menggambarkan kebijakan luar negeri adalah upaya 

suatu negara untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Jika 

Afrika Selatan selanjutnya menjadi mitra dagang Inggris tentu hal tersebut artinya 

Inggris mendapat sumber pemasukan baru dan hal itu akan sangat menguntungkan 

bagi kepentingan nasional Inggris sendiri. Di lain hal budget yang tersedia untuk 

bantuan luar negeri dapat dialokasikan kepada negara yang tingkat kemiskinannya 

lebih tinggi dan perekonomiannya lebih lemah dari Afrika Selatan. Hal tersebut 

tentu akan membantu Inggris pula dalam mengembangkan pengaruhnya di 

pergaulan Internasional. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian ekspalanatif yang mana dalam penelitian ini akan mencoba menjelaskan 

proses serta tahapan intelektual yang dilakukan oleh Inggris dalam proses 

pengambilan kebijakan untuk menghentikan bantuan luar negeri terhadap Afrika 

Selatan dengan menggunakan model pengambilan kebijakan luar negeri Model 

Aktor Rasional. 

 

1.6.2 Teknik Analisis  

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa deduktif. Dengan teknik analisa deduktif ini penulis menggunakan 

data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, yang mana nantinya akan 

diujikan dengan teori untuk kemudian dianalisis. Hal tersebut dalam penelitian ini 

akan mempengaruhi proses pembentukan hipotesa. 

 

1.6.3 Variabel Penelitian dan Level Analisa  

Dalam penelitian sosial yang bersifat eksplanatif, perlu ditentukan unit 

eksplanasi dan unit analisanya, atau juga sering dikenal sebagai variabel 

independent dan variabel dependent. Variabel independent adalah unit eksplanasi 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Variabel independent dalam penelitian 
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ini nantinya akan menjelaskan bagaimana Inggris menghentikan program bantuan 

pembangunan bilateral atau bantuan luar negerinya terhadap Afrika Selatan. 

Sedangkan untuk variabel dependent adalah unit analisa yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Variabel dependent disini akan mencoba 

menjelaskan tahapan-tahapan intelektual yang dilakukan Inggris dalam 

mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan pemberian bantuan luar negeri 

terhadap Afrika Selatan.  

Melalui unit ekplanasi dan unit analisa yang sudah ditentukan, tingkat 

analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa 

korelasionis. Dikatakan korelasionis karena unit eksplanasi dan unit analisa 

berada pada tingkatan yang sama, yaitu pada level negara. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian  

Mengingat kompleksitas permasalahan serta isu yang menjadi tema besar 

dalam penelitian ini, maka penting rasanya bagi penulis untuk menetapkan 

batasan-batasan penelitian. Upaya tersebut bertujuan untuk mempermudah 

penelitian dengan kompleksitas data yang ada, serta di sisi lain memiliki fungsi 

teknis untuk menjaga penelitian ini agar lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut 

maka perlu sekiranya dalam penelitian ini, menurut penulis, diberikan batasan 

waktu dan batasan materi. Adapun batasan batasan tersebut ialah: 

1. Batasan waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbatas pada 

periode 2010 hingga 2015, dimana periode aktif program bantuan luar 

negeri Inggris berjalan di Afrika Selatan melalui DFID.  
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2. Batasan materi yang penulis gunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 

kepada variabel yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Inggris dalam 

memberhentikan bantuan luar negeri terhadap Afrika Selatan.  

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka menyelesaiakan permasalahan yang menjadi tema utama 

dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam proses analisa. Terdapat dua poin utama dalam teknik 

pengumpulan data, yaitu: penetapan jenis data dan metode pengumpulan data. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis tetapkan dalam penelitian ini 

ialah: 

1. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder tersebut yaitu data yang bersumber dari buku-buku, edaran 

resmi, artikel online atau kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian 

ini. 

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi 

literatur. Studi literatur yaitu mengumpulkan data melalui literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. 

 

1.7 Hipotesis 

Dari pemaparan singkat diatas, penulis mencoba membuat sebuah hipotesa 

terkait kebijakan Inggris yang memberhentikan bantuan luar negeri terhadap 
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Afrika Selatan pada tahun 2013. Hipotesis tersebut berangkat dari data-data yang 

penulis temukan hingga hari ini.  

Dengan diedarkannya strategi ODA oleh pemerintah Inggris pada tahun 

2012 yang akan dijalankan pada tahun 2015, penulis beranggapan bahwa Inggris 

ingin meningkatkan fungsi distribusi bantuan luar negeri, dalam hal ini lebih 

kepada Official Development Aid, sebagai instrumen dalam menghadapai isu 

krisis serta keamanan global yang mempengaruhi Inggris di dalam negeri. Isu-isu 

imigran, pencari suaka, serta mobilitas terorisme, baik sebagai ide maupun aktor 

transnasional, yang menyebar secara global memang menjadi tantangan baru bagi 

negara-negara di Eropa, tak terkecuali Inggris, dalam beberapa tahun terakhir. 

Mengingat sifat sumberdaya yang terbatas, perubahan fungsi ODA yang 

akan dilakukan Inggris  tentu memerlukan peninjauan kembali terhadap negara-

negara penerima bantuan luar negeri dari Inggris yang dianggap telah mampu 

membiayai pembangunannya sendiri dan selanjutnya meningkatkan kualitas 

hubungan terhadap negara-negara tersebut.  

Pandangan penulis tersebut didukung oleh pernyataan Justine Greenings 

pada April 2013 dalam agenda konferensi pers tentang pemberhentian program 

bantuan luar negeri Inggris di Afrika Selatan. Dari beberapa hal yang disampaikan 

oleh Justine Greenings dengan kapasitasnya sebagai Secretary of State for 

International Development, mengatakan bahwa Inggris akan memulai lembaran 

baru dengan Afrika Selatan, seperti apa yang disebut Greenings sebagai mutual-

cooperation. Dalam hal tersebut, terdapat poin dimana pemerintah Inggris 

memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Afrika Selatan 
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sekaligus di sisi lain dapat mengalihkan alokasi anggaran serta distribusi bantuan 

luar negerinya, yang tadinya dialokasikan dalam program bantuan luar negeri 

terhadap Afrika Selatan, kepada negara-negara yang masih dalam status tertinggal 

dan dalam hal ini dianggap belum mampu membiayai pembangunannya sendiri.  

Hal tersebut tentu akan membantu Inggris dalam upayanya merubah orientasi 

fungsi dari bantuan luar negeri yang mereka distribusikan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat 

sistematika penulisan, yaitu : 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Mafaat Penelitian  

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Pendekatan / Teori 

1.5.1 Paris Declaration on Aid Effectiveness 

1.5.2 Model Aktor Rasional 

1.6 Metodologi Penelitian 
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1.6.1 Jenis Penelitian  

1.6.2 Teknik Analisis  

1.6.3 Variabel Penelitian dan Level Analisa  

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.7 Hipotesis 

 

BAB II  

INGGRIS DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI DEKLARASI PARIS 

2.1 Inggris Sebagai Negara Donor 

2.2 Mekanisme Bantuan Luar Negeri Inggris Ke Afrika Selatan 

2.3 Tinjauan Efektifitas Bantuan Luar Negeri Inggris Ke Afrika  

Selatan 

 

BAB III 

PERUBAHAN ORIENTASI BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS 

3.1 Orientasi Bantuan Luar Negeri Inggris Pada Pemerintahan David 

Cameron 

3.2 Interpretasi Tujuan Nasional Inggris 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN RASIONAL PEMERINTAH INGGRIS TERHADAP 

PENGHENTIAN BANTUAN LUAR NEGERI  

4.1 Tinjauan Permasalahan dalam Perubahan Orientasi Bantuan 

Luar Negeri Inggris  

4.2 Solusi yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah Inggris 

4.3 Pilihan Kebijakan Inggris 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Kritik dan Saran 




