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BAB II 

INGGRIS DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI DEKLARASI PARIS 

 

Isu pembangunan dan pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu 

isu yang menjadi bahan pembicaraan utama dalam pergaulan internasional hari 

ini. Komunitas internasional, terutama negara-negara maju, sejak dimulainya abad 

21 terlihat menaruh perhatian yang lebih serius terhadap isu pembangunan 

internasional. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Millenium Development 

Goals pada Konferensi Tingkat Tinggi Millenium di bulan September 2000 yang 

mana Konferensi Tingkat Tinggi tersebut diselenggarakan oleh Perserikatan 

Bangsa Bangsa dan disepakati oleh 189 negara anggota PBB melalui Millenium 

Development Goals Declaration.
33

  

MDGs sendiri dimaknai secara global sebagai acuan pembangunan, baik 

oleh negara maju ataupun negara berkembang. Dalam MDGs sendiri terdapat 8 

buah tujuan utama dalam pembangunan internasional, diantaranya adalah; (1) 

Pengentasan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, (2) Pemerataan pendidikan dasar, 

(3) Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi 

tingkat kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Pemberantasan HIV 

AIDS, malaria, serta penyakit-penyakit berbahaya lainnya, (7) Meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup, dan (8) Pengembangan kemitraan global dalam 

pembangunan.
34

 

                                                 
33

 UNICEF, Millenium Development Goals, 2004, diakses dalam: 

https://www.unicef.org/mdg/index_aboutthegoals.htm (04/08/216 16:22 WIB) 
34

 OECD, Millenium Development Goals (MDGs), diakses dalam:  

https://www.oecd.org/dac/2754929.pdf (23/10/2016 18:34) 

https://www.unicef.org/mdg/index_aboutthegoals.htm
https://www.oecd.org/dac/2754929.pdf


50 

 

Pada tahun 1970, The United Nations General Assembly bersepakat untuk 

menyetujui target internasional untuk mengalokasikan 0,7% dari total GINI pada 

distribusi bantuan luar negeri berbentuk Official Development Assistance. Hal 

tersebut kemudian ditinjak lanjuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Pada 

bulan Mei 2005, negara-negara anggota Uni Eropa berkomitmen untuk memenuhi 

target 0,7 persen pada tahun 2015, dengan target target yang ditentukan secara 

kolektif di angka 0,56 persen pada tahun 2010. 

  

2.1 Inggris Sebagai Negara Donor 

Pada tahun 2005, Inggris, sebagai salah satu anggota dari Uni Eropa, pun 

menindak lanjuti untuk meningkatkan jumlah anggaran ODA menjadi 0,7 % dari 

total jumlah GNI pada tahun 2013.
35

 Inggris, sebagai negara donor yang 

menyepakati hal tersebut, kemudian melegislasi undang-undang, yang bernama 

International Development (Official Development) Act 2015, yang memuat 

mekanisme hingga jumlah besaran minimal dari anggaran bantuan luar negeri 

untuk memastikan bahwa target 0.7% terhadap anggaran ODA dapat dijalankan 

oleh Inggris pada tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya.
36

 

Komitmen Inggris untuk memenuhi target 0.7 %, menurut penulis 

merupakan hal yang telah menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas politik 

luar negeri yang dijalankan oleh Inggris. Hal tersebut didasarkan pada temuan 

penulis yang memuat bahwa Inggris merupakan salah satu negara yang 

melakukan peningkatan terhadap besaran jumlah ODA yang didistribusikan, 

                                                 
35

 British Broadcasting Services, 2015, Overseas aid bill enshrining 0.7% target to become law, 

diakses dalam: https://www.bbc.com/news/uk-politics-31809075 (06/07/2018 23:11 WIB) 
36

 Ibid. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-31809075


51 

 

setidaknya sejak 2007. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anggaran 

bantuan luar negeri Inggris sejak tahun 2007, yang berjumlah sekitar 4.9 milliar 

poundsterling, telah meningkat pada tahun 2014 menjadi sekitar 11,7 milliar 

poundsterling. 

Gambar 1: Anggaran ODA Inggris dari Tahun 1970-201437 

 

 Dalam mendisitribusikan bantuan luar negerinya, Inggris memiliki dua 

saluran operasional utama, yaitu: bilateral dan multilateral. Bantuan luar negeri 

berbentuk ODA bilateral adalah distribusi khusus yang telah ditetapkan oleh 

negara donor. Distribusi bilateral biasanya disalurkan dengan mekanisme 

Government to Government atau bisa juga dengan mekanisme Government to 

Region. Bantuan luar negeri bilateral juga mencakup pendanaan terhadap 

organisasi multilateral terhadap program-program tertentu dan/ atau terhadap 

negara-negara tertentu; hal tersebut disebut sebagai “Bilateral ODA through 

Multilateral”. 

                                                 
37

 UK Government, 2015, Statistics on International Development Report 2015, Diakses Dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx  
(26 Mei 2018 18:32 WIB) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx


52 

 

Di lain hal, dalam definisi pemerintah Inggris, bantuan luar negeri 

multilateral adalah pendanaan dari pemerintah nasional yang diakumulasikan 

dengan pendanaan dari negara/lembaga donor lainnya yang kemudian 

didistrubusikan sebagai dana bantuan oleh organisasi multilateral.
38

 Dalam hal 

distribusi, dana yang sudah terkumpul di lembaga multilateral akan 

didistribusikan terhadap target-target yang dinilai paling baik oleh lembaga 

multilateral tersebut, sepanjang hal tersebut sejalan dengan mandat dan disetujui 

oleh badan pengelola lembaga multilateral itu sendiri.  

Inggris sebagai negara donor pada tahun 2014 secara total telah 

mendistribusikan dana sebesar 4.895.000.000 poundsterling sebagai kontribusi 

inti terhadap lembaga multilateral, yang mana hal tersebut menunjukan 

peningkatan sebesar 209.000.000 poundsterling atau sebesar 4,5% dari total 

distribusi bantuan luar negeri pada tahun 2013. Di lain hal, sebagai perbandingan, 

Inggris sebagai negara donor mendistribusikan dana bantuan luar negeri sebesar 

6.832.000.000 poundsterling melalui saluran bilateral, hal tersebut menunjukan 

bahwa terdapat peningkatan sebesar 93.000.000 poundsterling atau sebesar 1,4% 

dari jumlah total yang didistribusikan pada tahun 2013
39

 

.  

                                                 
38

 The Independent Commission for Aid Impact, 2016, How DFID works with 

multilateral agencies to achieve impact, diakses dalam: https://icai.independent.gov.uk/wp-

content/uploads/ICAI-Report-How-DFID-works-with-multilateral-agencies-to-achieve-

impact.pdf (19/07/2018 14:22 WIB) 
39

 UK Government, Provisional UK ODA as a proportion of GNI 2014, diakses dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/420707/Statistical-Release-Provisional-GNI-2014.pdf (17/07/2018 14:53 WIB) 

https://icai.independent.gov.uk/wp-content/uploads/ICAI-Report-How-DFID-works-with-multilateral-agencies-to-achieve-impact.pdf
https://icai.independent.gov.uk/wp-content/uploads/ICAI-Report-How-DFID-works-with-multilateral-agencies-to-achieve-impact.pdf
https://icai.independent.gov.uk/wp-content/uploads/ICAI-Report-How-DFID-works-with-multilateral-agencies-to-achieve-impact.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/420707/Statistical-Release-Provisional-GNI-2014.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/420707/Statistical-Release-Provisional-GNI-2014.pdf
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Gambar 2: Alokasi Bantuan Luar Negeri Inggris Berdasarkan Mekanisme Distribusinya40 

 

 

 

 

 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dalam 

jumlah yang cukup besar dari distribusi bantuan luar negeri Inggris melalui 

mekanisme bilateral pada periode 2010 hingga 2014. Adapun jika dikalkulasikan, 

peningkatan jumlah besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah Inggris 

dalam distribusi bantuan luar negerinya mengalami peningkatan sebesar 31,6 % 

dalam jangka waktu 2010 hingga 2014. 

Di lain hal, dapat dilihat bahwa jumlah dana yang didistribusikan melalui 

mekanisme multilateral juga mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup 

signifikan pada periode 2010-2014. Peningkatan anggaran bantuan luar negeri 

yang didistribusikan oleh pemerintah Inggris melalui mekanisme bilateral tercatat 

menunjukan persentase sebesar 37.5%. Dalam melihat perbandingan tersebut, 

penulis melihat upaya pemerintah Inggris untuk menyeimbangkan alokasi 

anggaran bantuan luar negeri melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. 

                                                 
40

 UK Government, 2015, Statistics on International Development Report 2015, Diakses Dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx  
(26 Mei 2018 18:32 WIB) 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx
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Inggris memiliki beberapa lembaga yang mengatur distribusi dan 

mekanisme bantuan luar negeri. Salah satu lembaga yang menjadi saluran utama 

dalam distribusi bantuan luar negeri Inggris ialah Department for International 

Development.
41

 DFID merupakan salah satu departemen resmi pemerintah Inggris 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan luar negeri Inggris. Melalui 

DFID pemerintah Inggris mendistribusikan berbagai macam bentuk bantuan luar 

negeri dalam upaya pemerintah Inggris untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan internasional, serta menjalankan tujuan-tujuan pembangunan yang 

telah disepakati dalam Millenium Development Goals pada tahun 2002 yang lalu.  

Dalam pandangan Inggris melalui DFID, DFID melihat lembaga 

multilateral dapat mendukung tujuan pembangunan internasional karena 

kemampuan khusus yang mereka miliki. Menurut DFID, besaran anggaran setelah 

akumulasi dari beberapa donor, jangkauan distribusi, dan keahlian teknis 

lembaga-lembaga multilateral memungkinkan mereka untuk memberikan solusi 

terhadap permasalahan global di sektor pembangunan. 

DFID menggambarkan kapabilitas agensi multilateral mencakup: (1) 

Kehadiran global dan legitimasi untuk bekerja bahkan dalam konteks politik yang 

sensitif di mana pemerintah dari negara donor tidak diterima; (2) Kemampuan 

untuk menyediakan platform netral untuk menegosiasikan traktat tentang isu-isu 

lintas teritori baik di kawasan ataupun global; (3) Kemampuan untuk 

menjembatani perjanjian internasional dan memantau kepatuhan kepada mereka; 

kemampuan untuk menciptakan platform global dalam menangani sebuah 

                                                 
41

 Selanjutnya disingkat DFID. 
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permasalahan; (4) Agensi multilateral memiliki kemampuan untuk memobilisasi 

pendanaan berskala besar dan mampu untuk mendistribusikan bantuan pula dalam 

skala besar; (5) Kemampuan untuk menggunakan berbagai instrumen bantuan 

untuk menyadar kebutuhan negara terkait program pembangunan; (6) Memiliki 

legitimasi untuk memimpin dan mengkoordinir program-program pembangunan 

hingga bantuan kemanusiaan; (7) Kecenderungan memiliki spesialisasi teknis; dan 

(8) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan informasi serta pengetahaun 

terkait efektifitas program pada skala global.
42

 

Inggris hingga saat ini dalam mendistribusikan bantuan luar negerinya 

memang telah bekerjasama dengan beberapa lembaga multilateral dalam 

merespon permasalahan global. Bencana seperti kelaparan di kawasan Tanduk 

Afrika, Topan Haiyan di Filipina, dan Ebola di Afrika Barat merupakan contoh 

krisis internasional yang menuntut respon negara-negara di tingkat global. 

Sebagian besar bantuan luar negeri multilateral Inggris dikelola dan 

didistribusikan oleh DFID. DFID mengelola sekitar 86,2 % (£ 4.218 juta) dari 

total bantuan luar negeri ODA multilateral Inggris. Angka tersebut merupakan 

penurunan dari tahun 2013, di mana DFID mengelola 90,4 persen (£ 4.237 juta) 

dari total bantuan luar negeri ODA Inggris melalui multilateral. Berikut adalah 

daftar lembaga-lembaga multilateral penerima bantuan luar negeri Inggris pada 

tahun 2014.
43

 

                                                 
42

 Department of International Development, 2013, Multilateral Aid Review 2013, hal. 13, diakses 

dalam:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme

nt_data/file/297523/MAR-review-dec13.pdf (14/07/2018 11:13 WIB). 
43

 Ibid. Hal. 14 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297523/MAR-review-dec13.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297523/MAR-review-dec13.pdf
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Gambar 3: Daftar Lembaga Multilateral Penerima Bantuan Luar Negeri Inggris44 

 

Dalam distribusi bantuan luar negerinya, Inggris, berdasarkan besaran 

anggaran yang didistribusikan sebagai bantuan luar negeri berbentuk ODA, 

merupakan negara donor terbesar ketiga, setelah Amerika Serikat dan Jerman. 

Menurut data dari Development Assistance Committee (DAC) The Organisation 

for Economic Co-operation and Development, ODA yang didistribusikan Inggris 

                                                 
44

 UK Government, 2015, Statistics on International Development Report 2015, Diakses Dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx  
(26 Mei 2018 18:32 WIB) 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx
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mengalami peningkatan secara bertahap sejak 2012. Hal tersebut pada dasarnya 

didorong oleh komitmen Inggris untuk membelanjakan 0,7% dari GNI kepada 

distribusi ODA. Pada tahun 2013, Inggris menjadi negara G7 pertama yang 

mencapai target PBB untuk mendistribusikan 0,7% dari GNI-nya kepada 

distribusi bantuan luar negeri berbentuk ODA, dan sejak saat itu, pemerintah 

Inggris mempertahankan pengeluaran di sektor ODA pada tingkatan tersebut. Hal 

tersebut juga didukung dengan proses legislasi di tataran parlemen Inggris. Pada 

tahun 2015, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang International 

Development Act 2015 yang mengatur besaran pengeluaran dan distribusi bantuan 

luar negeri Inggris sehingga memiliki basis konstitusi yang lebih kuat. 
45

 

Berdasarkan sektor pengeluaran, sektor kesehatan merupakan sektor 

dengan jumlah terbesar. Distribusi bantuan luar negeri di sektor kesehatan 

mencapai angka £ 1,241 juta (18,2% dari total ODA Bilateral berbasis program). 

Sektor pembelanjaan besar lainnya dari ODA Inggris adalah: (1) Humanitarian  

dengan £ 1,119 juta (16,4 persen dari ODA bilateral); (2) Multisector / Cross-

Cutting dengan £ 952 juta (13,9 persen); (3) Peningkatan tata kelola pemerintah 

dan pemberdayaan masyarakat sipil dengan £ 863 juta (12,6 persen); (4) 

Pendidikan dengan £ 821 juta (12,0 persen). Berikut penulis sertakan data terkait 

pengeluaran bantuan luar negeri Inggris berbasis sektor.
46

 

                                                 
45

Official Development Institute, 2002, The New International Development Act: The Case for 

Definition of Humanitarian Assistance, diakses dalam: 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4963.pdf  
46

 UK Government, 2015, Statistics on International Development Report 2015, Diakses Dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/481893/Additional-Tables-Statistics-on-International-Development-2015.xlsx  
(26 Mei 2018 18:32 WIB) 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4963.pdf
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Gambar 4: Pengeluaran Bantuan Luar Negeri Inggris Berbasis Sektor47 

 

                                                 
47

 Ibid. 
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Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah total sektor lima besar 

teratas distribusi bantuan luar negeri Inggris menunjukkan bahwa bantuan luar 

negeri Inggris akan difokuskan pada 5 sektor tersebut. Dari lima sektor teratas 

pada tahun 2014, sektor humanitarian mengalami peningkatan persentase tahunan 

terbesar untuk tahun kedua berturut-turut, dengan peningkatan sebesar £ 293 juta 

(35,5 persen) antara tahun 2013 dan 2014 setelah peningkatan sebesar £ 400 juta 

(94,1 persen) antara 2012 dan 2013. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh 

distribusi bantuan kemanusiaan Inggris ke Sierra Leone untuk Ebola, Suriah, dan 

Sudan Selatan. Dari total 14 sektor pada tahun 2014, bantuan untuk pengungsi 

mengalami peningkatan persentase terbesar sejak 2013, yaitu dengan persentase 

sebesar 321%. Hal tersebut menunjukan peningkatan dari £ 32 juta pada tahun 

2013 menjadi £ 135 juta pada tahun 2014. 

Selain melihat distribusi bantuan luar negeri berbasis sektor, bantuan 

bilateral yang ditujukan kepada negara tertentu oleh Inggris merupakan hal yang 

perlu diketahui. Pada tahun 2014, Inggris memberikan bantuan bilateral kepada 

131 negara dengan tujuan utama promosi pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan negara-negara tersebut. DFID sendiri memberikan bantuan bilateral 

kepada 54 negara pada tahun 2013. Pada tahun 2013, tiga penerima teratas ODA 

bilateral Inggris adalah Ethiopia (£ 318 juta), Pakistan (£ 317 juta) dan 

Bangladesh (£ 266 juta). Berikut penulis sampaikan daftar negara-negara 

penerima bantuan luar negeri Inggris melalui DFID. 
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Gambar 5: Daftar Negara Penerima Bantuan Luar Negeri Inggris Melalui DFID (2013).48 

 

 Afrika secara konsisten menjadi negara dan wilayah penerima ODA 

terbesar dari Inggris sejak tahun 2010, dengan prosentase 60,1 persen pada tahun 

2014. Selain Afrika, Asia merupakan kawasan atau wilayah yang juga menerima 

bantuan luar negeri ODA Inggris dengan jumlah yang cukup besar. 

Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa Afrika Selatan merupakan salah satu 

negara penerima bantuan luar negeri dari Inggris. Inggris telah menjadi negara 
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UK Government, 2014, ODA Report 2014, Diakses dalam: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/file/368611/SID-2014-Complete-tables.xlsx (26 Mei 2018 14:55 WIB). 
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donor bagi Afrika Selatan sejak tahun 1993. Peran Inggris dalam memberikan 

bantuan luar negeri terhadap Afrika Selatan memang cukup besar. Hal tersebut 

dapat dilihat dari konsistensi Inggris dalam memberikan bantuan luar negeri untuk 

pembangunan Afrika Selatan setiap tahunnya. Bantuan yang diterima oleh Afrika 

Selatan dari Inggris sebagai negara donor dikelola oleh DFID.  

Afrika Selatan merupakan negara berkembang yang telah melewati masa-

masa kelam politik Apartheid. Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan selama satu 

dekade pasca berakhirnya Apartheid pada tahun 1994 terlihat cukup baik. 

Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan dalam kurun waktu 1994 hingga 2008 

tercatat memiliki pertumbuhan dengan prosentase rata-rata sebesar 4,1 %. 
49

 

Namun di sisi lain Perkembangan Afrika Selatan pasca apartheid masih 

menyisakan beberapa permasalahan terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan yang cukup menjanjikan tersebut di sisi lain 

belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan tingginya angka 

pengangguran. Tercatat angka pengangguran di Afrika Selatan pada tahun 2011 

menunjukan prosentase sebesar 24% hingga 50% untuk penduduk dalam usia 

produktif dengan usia 15 sampai 24 tahun.
50

 

Angka kemisikinan di Afrika Selatan tercatat masih cukup tinggi. 

Beberapa studi melihat angka kemiskinan Afrika Selatan pada tahun 2011 dengan 

menggunakan pendapatan minimum dari setiap kepala keluarga. Hasil dari studi 

                                                 
49

 Jab Lauchster, 2013, Economic Growth in South Africa: A 20 Year Review, Sanlam Institute, 

diakses dalam https://www.sanlam.co.za/mediacentre/media-category/economic-

commentary/Economic%20Growth%20in%20South%20Africa%20-

%20a%2020%20Year%20Review  (13/09/2016 16:44 WIB) 
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 Paul Berkowitz, 2013, South Africa’s Unemployment Rates Rises, Daily Maverick, diakses 

dalam https://www.dailymaverick.co.za/article/2013-08-02-sas-unemployment-rates-rise-to-

near-record-levels/#.WnwqWNJubMw (11/08/2016 11:31 WIB) 
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tersebut tercatat 45,5% dari populasi Afrika Selatan masih hidup dalam garis 

kemiskinan.
51

  

Populasi masyarakat miskin tersebut hidup dengan biaya kurang dari 

1US$ dalam sehari
52

 yang mana berdasarkan standar kesejahteraan global 

setidaknya 5 US$ dalam sehari.
53

  Bahkan 20-25% dari angka tersebut hidup 

dalam kemiskinan ekstrim.
54

 Hal yang cukup mengejutkan dari populasi 

masyarakat miskin Afrika Selatan ialah angka kemisikinan ini berbasis pada 

tempat/lokasi, ras, dan gender tertentu saja. Tingginya angka kemisikinan di 

Afrika Selatan berimplikasi terhadap beberapa hal seperti stabilitas sosial, 

produktivitas terutama dalam hal pemenuhan gizi.  

Walaupun Afrika Selatan memiliki permasalahan kemiskinan yang bisa 

dikatakan cukup serius, ternyata hal tersebut bukan satu-satunya permasalahan 

yang dihadapi oleh Afrika Selatan sendiri. Tingkat kesenjangan ekonomi di Afrika 

Selatan menurut JP Landman
55

 merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari koefisien Gini
56

 Afrika Selatan yang mencapai angka 

0,58 hingga 0,68.
57

 

Seperti umumnya diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

kemiskinan, kesenjangan, dan tingkat pengangguran. Begitu pula yang terjadi di 

Afrika Selatan. Permasalahan akan pengangguran bukan merupakan masalah baru 

bagi Afrika Selatan. Tingkat pengangguran di Afrika Selatan meningkat dalam 

kurun waktu 2004 hingga 2010. Data pada Maret 2010 mencatat bahwa angka 

pengangguran di Afrika Selatan mencapai angka 26,5%. Angka tersebut sudah 

termasuk para penduduk  yang dikategorikan sebagai “Tidak Aktif dalam Mencari 

Pekerjaan” dan dikarakteristikan sebagai “Discouraged Worker”.  

Fenomena angka pengangguran di Afrika Selatan ini ternyata tidak merata 

dalam hal pendidikan, usia, dan ras. Tercatat 58% dari masyrakat Afrika Selatan 

yang telah mendapat pekerjaan secara formal setidaknya pernah mengenyam 

pendidikan 12 tahun atau biasa disebut matriculation level  yang mana hal 

tersebut jika dibandingkan dengan total populasi dalam usia produktif  hanya 38% 

dari jumlah total populasi.
58

 Di sisi lain 22% dari populasi yang telah mendapat 

pekerjaan dalam hal ini secara formal telah mengenyam pendidikan lebih dari 12 

tahun atau biasa disebut post-matric level, dimana angka tersebut hanya 8% dari 
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total penduduk dalam usia produktif Afrika Selatan.
59

 Berkaitan dengan hal 

tersebut ternyata tingkat pendidikan belum mampu menjamin seseorang untuk 

dapat mendapat pekerjaan dalam bursa kerja di Afrika Selatan. Menurut McCord 

dan Bhorat hanya 36% dari masyarakat dengan bekal pendidikan 12 tahun yang 

dapat mendapat pekerjaan di bursa kerja Afrika Selatan dimana 19% lainnya akan 

mencari pendidikan yang lebih tinggi.
60

 

Dari total jumlah populasi pengangguran di Afrika Selatan 56% 

diantaranya berusia sekitar 24 hingga 30 tahun sedangkan di sisi lain 30% dihuni 

oleh golongan pengangguran dalam kisaran usia 15 hingga 24 tahun.  

Permasalahan pengangguran ini pun ternyata tidak merujuk kepada satu rasa atau 

etnis saja. Tercatat dari tahun 2004 hingga 2010 golongan kulit hitam Afrika 

Selatan yang telah mendapat pekerjaan hanya berkisar 29% dari total populasi 

kulit hitam di Afrika Selatan. Hal tersebut jika dibandingkan dengan ras lainnya 

seperti India 50%, Kulit berwarna, yang merujuk kepada masyarakat dari 

golongan ras dan etnis campuran seperti Asia, Eropa Timur, Persia, dan 

sebagainya sebesar 70%, dan 75% kulit putih.
61

  Dari sebagian data tersebut dapat 

dikatakan masalah pengangguran dan lapangan pekerjaan merupakan 

permasalahan universal yang tidak merujuk kepada satu ras etnis tertentu di 

Afrika Selatan. Beberapa hal tersebut diatas merupakan pondasi dasar dalam 

melihat permasalahan pengangguran di Afrika Selatan karena bagaimanapun 
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tingkat pengangguran di Afrika Selatan ini merupakan permasalahan serius yang 

perlu ditangani secara intensif. 

Permasalahan kesehatan juga menjadi isu yang kerap kali menjadi sorotan 

di Afrika Selatan. Dalam hal kesehatan Afrika Selatan masih harus berjuang 

melawan tingginya penyebaran HIV AIDS di kalangan masyarakat. UN AIDS 

memperkirakan tingkat prevalensi
62

 HIV/AIDS di Afrika Selatan sebesar 18% 

sampai 19%, 18,8% di tahun 2007 dan 18,3% pada tahun 2008.
63

 Secara 

matematis angka tersebut lebih tinggi daripada tingkat prevalensi HIV/AIDS di 

keseluruhan negara Sub-Sahara Afrika, yaitu sebesar 5,9% dan dunia sebesar 

1%.
64

 Epidemik HIV AIDS di Afrika Selatan didefinisikan oleh United Nations 

Programme on HIV /AIDS sebagai hyper-endemic epidemic sebagai gambaran 

dari situasi Negara tersebut yang memiliki 15% dari total populasi dengan rentang 

umur 15 sampai 49 tahun hidup dengan HIV.
65

 

UNAIDS memperkirakan bahwa di tahun 2009 33 juta orang di dunia 

hidup dengan HIV. Dalam waktu yang sama 2,7 juta orang  baru terinfeksi HIV 

dan 2 juta orang meninggal dengan kasus yang berkaitan dengan HIV. Dari 2,7 

juta orang yang baru terinfeksi tersebut 1,9 juta bertempat tinggal di kawasan 

Afrika Selatan. Kawasan Afrika Selatan tercatat sebagai penyumbang 67% dari 

total populasi dunia yang terjangkit HIV AIDS pada tahun 2009.  
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Penularan heterosexual antara pasangan dianggap sebagai modus dominan 

dalam penyebaran virus HIV AIDS di Afrika Selatan. Di lain hal, beberapa bukti 

epidemologi menunjukan bahwa penyebaran virus HIV AIDS dipicu juga oleh 

beragam penyebab, diantaranya; prostitusi, penggunaan narkoba jenis suntik, dan 

aktivitas seks yang tidak sehat.  

Tingginya angka kekerasan terhadap wanita dan anak anak memang 

merupakan isu yang sangat meresahkan di Afrika Selatan. Hal tersebut 

dikarenakan kekerasan terhadap wanita dan anak anak memberikan efek jangka 

panjang terhadap korban. Hal tersebut di sisi lain memberikan kerugian di 

berbagai sektor bagi keluarga serta masyarakat yang sifatnya lintas generasi, 

bahkan hal tersebut pula menurut UNAIDS menjadi salah satu dari sekian banyak 

faktor pemicu penyebaran HIV AIDS di Afrika Selatan. 

Kekerasan terhadap wanita didefinisikan secara global sebagai segala 

bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang melibatkan aktivitas, namun 

tidak terbatas kepada, kekerasan fisik, psikologis atau emosional, serta eksploitasi 

dan tindakan di wilayah ekonomi yang mana hal tersebut dapat dialami wanita 

baik dalam ruang private dan ruang publik. Menurut survey pada tahun 2010 yang 

dilakukan oleh DFID bahwa setidaknya 42% laki-laki dewasa di Afrika Selatan 

pernah melakukan kekerasan terhadap pasangan dan 1 dari 4 orang baik laki-laki 

atau perempuan di Afrika Selatan.
66
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Selain hal tersebut diatas, Afrika Selatan di lain hal juga memiliki tingkat 

produksi emisi karbon tertinggi ke-12 di dunia.
67

 Hal tersebut didukung pula 

dengan catatan-catatan bahwa sejumlah 40% emisi dari bahan bakar fosil yang 

ada di Afrika diproduksi oleh Afrika Selatan sendiri. Emisi karbon yang 

diproduksi Afrika Selatan ternyata tujuh kali lebih tinggi dari India, yang mana 

untuk saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang bisa dikatakan cukup baik. 

Hal-hal tersebut diatas kemudian yang menjadi pertimbangan Inggris 

untuk memberikan bantuan billateral langsung kepada Afrika Selatan. DFID yang 

mengemas program bantuan langsung dengan nama UK AID memiliki beberapa 

fokus perhatian dalam memberikan bantuan langsung kepada Afrika Selatan. 

Fokus utama DFID dalam memberikan bantuan langsung kepada Afrika Selatan 

memiliki 4 poin sebagai fokus utama, yaitu
68

: (1) pemberantasan HIV/AIDS dan 

kematian ibu melahirkan, (2) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

besar dan inklusif, (3) pemberantasan tingkat kekerasan terhadap anak-anak dan 

perempuan, dan  (4) Investasi pada sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dengan tingkat emisi karbon rendah.  

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Inggris melalui DFID 

dalam memberikan bantuan langsung terhadap Afrika Selatan ialah karena Afrika 

Selatan dianggap mampu menjadi pusat ekonomi bagi negara-negara Afrika 
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lainnya, khususnya di kawan Sub-Sahara Afrika. Berdasarkan alasan tersebut 

maka menurut pemerintah Inggris, mereka harus mampu membantu Afrika 

Selatan sebagai poros ekonomi di kawasan Sub-Sahara Afrika.
69

 Namun 

kenyataannya adalah pemerintah Afrika Selatan sendiri belum mampu 

menciptakan kebijakan serta mengelola pengeluaran negara yang efektif dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan dan infrastruktur penunjang bagi masyarakatnya.  

Pemerintah Inggris melalui DFID hingga akhir tahun 2013 tercatat 

berkontribusi terhadap 30 proyek yang sedang berjalan di Afrika Selatan. Proyek-

proyek tersebut merupakan bentuk implementasi dari bantuan bilateral langsung 

dari Inggris terhadap Afrika Selatan.  Afrika Selatan menerima dana bantuan luar 

negeri dari Inggris dengan jumlah rata-rata sebesar 19 juta pounds sterling per 

tahun dalam jangka waktu 2011 hingga 2015. Dana tersebut diberikan secara 

bertahap dengan rincian sebagai berikut; (1) Pada periode 2011/2012 sebesar 

20,129,263 pound sterling; (2) Pada periode 2012/2013 17,295,245 sebesar pound 

sterling; (3) Pada periode 2013/2014 sebesar 25,717,341 pound sterling; (4) Pada 

periode 2014/2015 sebesar 11,805,271 pound sterling.
70

 

Gambaran situasi dan kondisi di Afrika Selatan di atas merupakan sebuah 

pandangan tentang betapa pentingnya mewujudkan pembanguan, terutama dalam 

kerangka MDGs, di Afrika Selatan. Program bantuan luar negeri yang diberikan 

kepada Afrika Selatan oleh Inggris dalam hal ini pada dasarnya memang ditujukan 

untuk membantu Afrika Selatan menjalankan program pembanguan misi 

Millenium Development Goals. Mengingat program bantuan luar negeri Inggris di 
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Afrika Selatan telah berjalan sejak tahun 1993, maka berdasarkan hal tersebut 

penulis menganggap bahwa penting untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana 

sebenarnya program pemberian bantuan luar negeri oleh Inggris kepada Afrika 

Selatan. 

 

2.2 Mekanisme Bantuan Luar Negeri Inggris ke Afrika Selatan 

Hubungan Inggris dengan Afrika Selatan telah terjalin sangat lama. Hal 

tersebut tentu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Hubungan Inggris dan Afrika Seltan 

telah dimulai sejak era keemasan kolonialisme hingga pada era sekarang, di mana 

keterikatan kedua negara tersebut ditandai oleh perdagangan, diplomasi, politik, 

hingga pembangunan. Hal tersebut ditunjukan dengan meningkatnya prosentase 

ekspor oleh Inggris ke Afrika Selatan sebesar 25%. Sedangkan di sisi lain, Afrika 

Selatan pun mengalami peningkatan prosentase ekspor kepada Inggris sebesar 5% 

selama sepuluh tahun terakhir.
71

 

Di lain hal. Inggris merupakan salah satu sumber terbesar dari investasi 

langsung ke Afrika Selatan. Sejak 2003 hingga April 2013, terdapat sekitar 194 

proyek investasi langsung dari Inggris yang berjalan di Afrika Selatan. Proyek-

proyek tersebut, dalam catatan pemerintah Afrika Selatan, mampu memberikan 

investasi modal sebesar 96,77 milyard dalam kurs Rand.
72

 

Melihat pentingnya hubungan antara kedua negara tersebut, Inggris dan 

Afrika Selatan memiliki forum komunikasi kerjasama khusus yang bernama UK-
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South Africa Bilateral Forum. Forum Bilateral Afrika Selatan dan Inggris 

didirikan pada tahun 1997 untuk mengatur dan meningkatkan hubungan politik 

dan ekonomi antara Afrika Selatan dengan Inggris. Forum ini digunakan untuk 

bertemu setiap dua tahun sekali. Bagi Inggris, forum  tersebut dapat menyediakan 

rangkaian kerangka kerja baru terhadap interaksi dan inventarisasi dalam 

hubungan bilateral kedua negara yang lebih positif. 

Sejak tahun 1997, forum-forum tersebut telah menggelar beberapa 

pertemuan tingkat atas di antara kedua negara. Contoh yang dapat diambil ialah 

pertemuan antara Perdana Menteri Tony Blair dan Thabo Mbeki pada Forum 

Bilateral Inggris-Afrika Selatan Keempat yang berlangsung di Downing Street 

pada Juni 2001. Afrika Selatan menjadi tuan rumah penyelenggara forum ketika 

Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband dan delegasi pemerintah Inggris 

tingkat tinggi di Pretoria pada Forum Bilateral Afrika Selatan dan Inggris pada 

tanggal 7 Juli 2008. 

Prioritas tematis forum tersebut antara lain: (1) pencegahan konflik; (2) 

Kontraterorisme dan kontra-proliferasi; (3) Perubahan iklim, dan migrasi serta (4) 

Kerjasama ekonomi yang kuat, berkelanjutan, terbuka dan inklusif. Melalui forum 

tersebut, Inggris dan Afrika Selatan mengupayakan sebuah bentuk komunikasi 

yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam rangka membuka akses yang lebih 

terukur terhadap permasalahan kedua negara, kerja sama, serta visi kedua negara 

tersebut dalam pergaulan global.
73
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Penting untuk diingat, Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar  

pemerintah Inggris di Afrika dan mitra penting bagi Inggris di sejumlah bidang, 

Salah satunya adalah di bidang kerjasama pembangunan. Seperti yang telah 

diketahui, Afrika Selatan merupakan salah satu negara penerima bantuan luar 

negeri Inggris. Melalui forum tersebut kemudian Afrika Selatan menyampaikan 

garis besar haluan pembangunan mereka yang mana di sisi lain, Inggris membantu 

Afrika Selatan dengan bantuan luar negerinya, dalam bentuk banuan finansial 

untuk pembangunan. 

Bantuan yang diberikan oleh Inggris kepada Afrika Selatan dikelola 

sepenuhnya oleh DFID. Inggris melalui DFID dalam hal ini kemudian 

mendistribusikan bantuan luar negeri kepada Afrika Selatan, yang difokuskan 

kepada program-program tertentu, sesuai dengan hasil tinjauan permasalahan 

pembangunan oleh DFID di Afrika Selatan sendiri. Dalam perjalanannya, 

setidaknya sejak 2010, DFID melalui home office mereka di Pretoria, dengan dana 

yang disalurkan dari pemerintah nasional Inggris, memulai program-program 

pembangunan. Program-program tersebut diinisiasikan dalam skema Project 

Implementation Units (PIUs). 
74

 

Peoject Implementation Units merupakan sebuah skema yang mengacu 

pada seluruh aspek menyangkut manajemen dan pengelolaan proyek-proyek yang 

berkaitan dengan pembangunan. Project Implementation Units sering digunakan 

untuk mengisi kesenjangan keterampilan teknis dalam rencana program yang akan 
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dijalankan negara-negara donor kepada negara penerima di mana terdapat 

kesenjangan kemampuan teknis di antara keduanya. Dalam hal ini, PIUs 

dijalankan sebagian besar oleh negara donor. Negara penerima dapat mengakuisisi 

program-program yang telah berjalan tersebut jika dirasa sesuai dengan rencana 

pembangunan mereka. Hal tersebut dapat diartikan bahwa program-program 

pembangunan yang dijalankan Inggris di Afrika Selatan berada di luar rencana 

pembangunan pemerintah Afrika Selatan sendiri.
75

 

 

2.3 Tinjauan Efektifitas Bantuan Luar Negeri Inggris di Afrika Selatan 

Sebagai negara berpenghasilan menengah, Afrika Selatan berada dalam 

posisi yang memegang teguh prinsip kepemilikan nasional, memainkan peran 

kepemimpinan dalam rencana pembangunannya sendiri, menghindari pengaruh 

yang signifikan dari para donornya. Walaupun pada dasarnya Afrika Selatan 

belum memiliki strategi jangka panjang terkait pengentasan kemiskinan. Afrika 

Selatan, dalam mengelola bantuan luar negeri yang mereka terima, lebih memilih 

kerangka kerja strategis jangka menengah yang sebenarnya cukup rumit untuk 

memenuhi fungsi yang sebanding dalam rangka menyediakan rencana lima tahun 

untuk pertumbuhan sosio-ekonomi.
76

 

Secara garis besar, dalam poin ownership, Afrika Selatan telah mampu 

memegang kendali arah pembangunan mereka sendiri. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui upaya-upaya Afrika Selatan dalam meningkatkan kepemimpinan dalam 

pembangunan mereka melalui pengembangan dan implementasi kebijakan 
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nasional. Hal tersebut pun didukung dengan upaya-upaya rutin pemerintah Afrika 

Selatan berkonsultasi dengan pemerintah Inggris sebagai negara donor melalui 

forum bilateral terkait pembangunan di Afrika Selatan. Di lain hal, pemerintah 

Afrika Selatan belum memiliki indikator-indikator yang terpublikasi secara publik 

untuk mengukur strategi dan implementasi strategi pembangunan berorientasi 

hasil.
77

 

Bantuan luar negeri oleh negara donor yang terfragmentasi secara politik 

akan berpotensi besar menjadi kurang efektif. Agar bantuan menjadi efektif, 

bantuan luar negeri, setidaknya dalam poin Deklarasi Paris, harus sejalan dengan 

strategi pembangunan nasional, dan dapat membantu memperkuat kapasitas 

pembangunan sistem nasional. Deklarasi Paris di sini berperan bagi para donor 

sebagai acuan dasar untuk mendasari bantuan luar negeri mereka sepenuhnya 

pada tujuan dan kebutuhan pembangunan negara penerimanya.  Bagi Inggris hal 

tersebut dilaksanakan secara positif di Afrika Selatan dengan menjalankan 

program-program yang telah disesuaikan dan disepakati dalam forum bilateral 

mereka.
78

 

Dalam distribusi bantuan pembangunan di Afrika Selatan, Inggris 

membentuk unit manajemen proyek khusus atau Project Implementation Units 

(PIUs) untuk mendukung proyek atau program pembangunan.
79

 Dalam klaim 

OECD, PIUs merupakan skema yang relevan untuk menjalankan program-
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program pembangunan di negara penerima, dengan catatan PIUs harus bersifat 

paralel.
80

 PIUs dikatakan paralel ketika diinisiasikan oleh negara donor dan 

beroperasi di luar struktur kelembagaan dan administratif negara penerima. Dalam 

jangka pendek, PIU paralel dapat memainkan peran yang bermanfaat dalam 

membangun praktik yang baik dan mempromosikan manajemen proyek yang 

efektif. Namun, dalam jangka panjang, PIU paralel sering cenderung melemahkan 

upaya pengembangan kapasitas nasional, mendistorsi besaran upah dan 

memperlemah akuntabilitas pembangunan.
81

 

Pada poin selanjutnya, yaitu poin allignment negara donor didorong untuk 

menjadikan bantuan luar negeri mereka berpijak pada strategi, lembaga, serta 

prosedur nasional negara penerima. Poin allignment mencerminkan dua 

komponen utama, yaitu: sejauh mana bantuan dapat diselaraskan dengan prioritas 

pemerintah negara penerima; dan sejauh mana bantuan luar negeri dapat 

digunakan dalam proses persiapan anggaran pemerintah. 

Akuntabilitas pemerintah Afrika Selatan, perencanaan, penganggaran dan 

proses pelaporan tidak dapat diukur secara pasti. Hingga saat ini, penulis tidak 

dapat menemukan data terkait pelaporan rutin tentang pembangunan di Afrika 

Selatan yang melibatkan dana dari negara donor. Hal ini sebagian besar 

disebabkan karena bantuan luar negeri merupakan input yang sangat kecil dalam 

konteks anggaran pemerintah Afrika Selatan secara keseluruhan.
82
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Bantuan di Afrika Selatan dilaporkan secara terpisah sebagai pendapatan 

ekstra dari anggaran negara untuk masing-masing departemen di pemerintahan 

nasional. Menurut OECD, setiap departemen pemerintahan di Afrika Selatan 

mendata aliran bantuan setiap tahun dalam konteks kerangka kerja jangka 

menengah. Hal tersebut yang kemudian tidak dapat ditransformasikan kepada 

laporan nasional yang lebih menyeluruh dan spesifik, baik bagi negara donor 

ataupun publik Afrika Selatan sendiri.
83

 

Dalam beberapa kasus, pemerintah Afrika Selatan lebih memilih untuk 

mengatur agar negara-negara donor berada di luar proses perencanaan 

pembangunan langsung.
84

 Hal tersebut menurut pemerintah Afrika Selatan sendiri 

dilakukan untuk menghindari campur tangan yang tidak semestinya dalam proses 

pembuatan kebijakan domestik, khususnya yang berkaitan dengan strategi 

ekonomi.
85

 Selain itu, kurangnya prediktabilitas dana donor dan siklus anggaran 

donor yang berbeda-beda membuat aliran bantuan luar negeri kepada Afrika 

Selatan cukup sulit untuk diamati. Sedangkan dalam kerangka kerja distribusi 

bantuan luar negeri di Afrika Selatan, Inggris dapat dikatakan telah memenuhi 

peran akuntabilitas, di mana laporan program-program berjalan diterbitkan oleh 

pemerintah kepada publik secara rutin satu kali setahun, di setiap akhir tahunnya. 

Dalam poin selanjutnya, yaitu harmonisation, negara donor dan negara 

penerima diharuskan membangun koordinasi yang lebih rinci di berbagai sektor. 

Hal tersebut dikarenakan koordinasi bantuan luar negeri yang buruk akan 
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berimplikasi pada peningkatan cost bagi negara donor dan negara penerima, 

sehingga akan mampu memberikan pengaruh pada nilai bantuan yang telah 

disepakati sebelumnya. Poin harmonisasi mengatur prosedur pemberian bantuan 

luar negeri serta penerapan yang terkoordinasi sehingga dapat membantu 

mengurangi duplikasi program -program dan menurunkan biaya transaksi yang 

terkait dengan manajemen bantuan.  

Deklarasi Paris berfokus pada dua dimensi sebagai gambaran umum untuk 

menilai penggunaan dan implementasi pengaturan bersama melalui pendekatan 

berbasis program (Programme Based Approach).
86

 Hal tersebut dapat mengukur 

sejauh mana donor dan negara penerima menjalakan misi pembangunan bersama 

dan sejauh mana koordinasi kedua belah pihak telah berjalan. 

Beberapa pemangku kepentingan di Afrika Selatan berpendapat bahwa di 

negara-negara seperti Afrika Selatan, di mana bantuan luar negeri memainkan 

peran yang sangat kecil dalam keterlibatan strategis mereka, menyelaraskan 

kegiatan donor dapat melibatkan proses yang mahal sedangkan hal tersebut berada 

pada tingkat prioritas rendah dalam agenda nasional.  

Dalam mengukur pencapaian donor dan negara penerima dalam poin 

harmonisation, terdapat ukuran yang digunakan oleh OECD yang bernama 

Country Analytic Work.
87

 Country Analytic Work adalah metode analisis dan 

evaluasi yang diperlukan untuk memperkuat dialog kebijakan yang ditujukan 
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untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pembangunan negara penerima. 

Hal tersebut termasuk studi tematik berbasis strategi, negara, sektor, evaluasi dan 

makalah diskusi yang dipublikasikan. Deklarasi Paris mengarahkan agar negara 

donor perlu melakukan analisis bersama jika memungkinkan karena membantu 

membatasi biaya transaksi untuk negara penerima, menghindari duplikasi program 

dari satu donor dan donor lainnya pada satu negara dengan tujuan utama 

membantu negara donor dan negara penerima untuk menumbuhkan pemahaman 

bersama. 

Pada tahun 2014, berdasarkan laporan OECD terkait sejauh mana 

koordinasi negara donor dan penerima, menyebutkan bahwa dari seluruh negara 

donor yang menjalankan program bantuan luar negeri di Afrika Selatan, 

koordinasi berbasis analisis dengan negara donor hanya mengisi 39% dari 

keseluruhan program yang berjalan di Afrika Selatan.
88

 Hal tersebut kurang lebih 

berarti, 41% program-program yang dijalankan oleh negara donor tidak 

terkoordinasi berdasarkan hasil analisis bersama. Untuk Inggris sendiri, dari 

keseluruhan program bantuan luar negeri mereka di Afrika Selatan, hanya sebesar 

15% dari keseluruhan program yang terkoordinasi melalui proses analisis bersama 

dengan Afrika Selatan.
89

  

Dalam melihat hal tersebut, pemerintah Afrika Selatan mengatakan bahwa 

Country Analytic Work di Afrika Selatan sebagian besar dikoordinasikan dengan 
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pemerintah nasional namun hal serupa tidak terjadi dengan negara-negara donor 

yang mendistribusikan bantuan luar negerinya di Afrika Selatan. Adapun menurut 

pemerintah Afrika Selatan, koordinasi lebih banyak terjadi di antara negara-

negara anggota Uni Eropa dalam persiapan analisis program, seperti peninjauan 

jangka menengah yang dipublikasi melalui makalah strategis Afrika Selatan-Uni 

Eropa (South Africa-European Union Country Strategic Papers).
90

 

Dalam kerangka pemantauan dan evaluasi, Afrika Selatan dievaluasi untuk 

pertama kalinya pada tahun 2010. Afrika Selatan menerima skor B yang 

ditargetkan dari Bank Dunia. Bank Dunia mencatat bahwa Afrika Selatan 

memiliki kerangka pemantauan dan evaluasi yang dirancang untuk melacak dan 

meningkatkan pelaksanaan strategi pembangunan nasional.
91

 

Kerangka kerja ini memiliki tanggung jawab kelembagaan dan mekanisme 

koordinasi yang jelas. Strategi pembangunan nasional dilaporkan melalui laporan 

oleh lembaga terkait dengan basis triwulan atau tiga bulan sekali. Dalam hal ini, 

World Bank mencatat bahwa sistem data untuk pemantauan dan evaluasi 

berkualitas tinggi dan komprehensif, namun datanya tidak selalu tepat waktu 

untuk mendukung elemen-elemen pendukung strategi pembuatan kebijakan di 

pemerintahan terkait pembangunan. 

Selanjutnya, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk memenuhi 

poin mutual accountability, yaitu adanya kebijakan atau strategi bantuan yang 
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disepakati antara pemerintah negara penerima dan para donor; target efektifitas 

bantuan tingkat negara spesifik untuk pemerintah negara penerima dan donor; 

serta evaluasi terhadap target-target yang dilakukan oleh negara donor secara 

periodik yang mana hal tersebut perlu dibahas secara lebih detail, baik dalam 

forum bilateral ataupun forum internasional.
92

 

Dalam kasus bantuan luar negeri kepada Afrika Selatan, Afrika Selatan 

memenuhi satu dari tiga kriteria yang disebutkan di atas, dan oleh karena itu tidak 

dianggap memenuhi sepenuhnya target untuk indikator mutual accountability di 

bawah Deklarasi Paris. Meskipun target efektifitas bantuan pada tingkatan yang 

lebih spesifik dari Inggris sebagai negara donor dan pemerintah Afrika Selatan 

tidak sepenuhnya ada, upaya rutin dilakukan pemerintah Inggris untuk memantau 

keefektifan bantuan luar negeri melalui evaluasi efektifiktas kebijakan bantuan 

luar negeri di negara penerima melalui DFID Country Report setiap satu tahun 

sekali.
93

 

Menurut laporan DFID, pemerintah Afrika Selatan memiliki permasalahan 

dalam mengelola informasi tentang aktifitas-aktifas pembangunan yang didanai 

oleh bantuan luar negeri dari donor.
94

 Hal tesebut merupakan kendala untuk 

meningkatkan akuntabilitas dua arah yang diharapakan dalam Deklarasi Paris. 

Informasi yang terbatas terkait pelaporan oleh Departemen Keuangan Nasional 
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Afrika Selatan menunjukkan bahwa Afrika Selatan belum mampu mewujudkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan luar negerinya.  

Efektifitas bantuan luar negeri, mengacu pada Deklarasi Paris, sangat 

bergantung pada peningkatan-peningkatan baik oleh donor dan pemerintah negara 

penerima. Dalam konteks ini, berdasarkan apa yang penulis paparkan pada 

paragraf-paragraf sebelumnya, Afrika Selatan memenuhi poin ownership dan 

sebagian pada poin managing for result. Mengingat bantuan luar negeri memiliki 

peran yang tidak terlalu besar pada sektor anggaran pembangunan nasional Afrika 

Selatan, maka penulis berpendapat bahwa jika mengacu pada indikator-indikator 

yang ditetapkan pada Deklarasi Paris, bantuan luar negeri di Afrika Selatan masih 

membutuhkan banyak evaluasi. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa bantuan 

luar negeri Inggris di Afrika Selatan tidak terlalu efektif, sehingga hasil evaluasi 

terhadap bantuan luar negeri di Afrika Selatan dapat menjadi acuan pemerintah 

Inggris untuk meninjau kembali status Afrika Selatan sebagai negara penerima 

bantuan luar negeri bilateral Inggris.  




