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BAB III 

PERUBAHAN ORIENTASI BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS 

 

Dalam memahami bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar 

negeri, terdapat konsensus umum bahwa negara donor cenderung mengejar 

kepentingan politik, keamanan strategis, ataupu tujuan-tujuan ekonomi tertentu. 

Namun di sisi lain, bantuan luar negeri juga memiliki dimensi-dimensi moral di 

mana negara-negara yang tergolong sebagai economic powerhouse dalam 

pergaulan global dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam menangani 

permasalahan-permasalahan global, seperti: kemiskinan, pengangguran, 

pembangunan, dan/atau lingkungan. 

Inggris, di era pergantian pemerintahan dari Labour Party kepada 

Conservative, mengalami perubahan-perubahan orientasi dalam mendistribusikan 

bantuan luar negeri mereka. Bagi pemerintahan Conservative bantuan luar negeri 

perlu dimaknai sebagai instrumen penunjang kepentingan strategis Inggris 

daripada hanya semata-mata sebagai instrumen penuntasan kewajiban moral 

dalam pergaulan internasional. Hal tersebut yang kemudian akan penulis bahas 

lebih lanjut pada bab kali ini. 

 

3.1 Orientasi Bantuan Luar Negeri Inggris pada Pemerintahan David 

Cameron 

Dalam memahami bantuan luar negeri Inggris dalam aspek historis kita tak 

dapat melepaskan diri dari status masa lampau Inggris sebagai negara imperial 
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yang memiliki koloni di banyak penjuru dunia, terutama di benua Afrika. 

Imperialisme Inggris dan rasa bersalah pasca kolonial dapat memberikan 

pandangan dasar dalam melihat pola bantuan luar negeri Inggris di Afrika. 

Program bantuan Inggris berakar kuat pada sejarah kolonial Inggris. Untuk 

alasan ini, sebagian besar bantuan Inggris dihabiskan di negara-negara 

Persemakmuran, termasuk dalam hal ini beberapa negara di Afrika. Pada tahun 

1929, Parlemen Inggris mengeluarkan Colonial Development Act, yang tujuannya 

adalah untuk mempromosikan pertanian dan industri di negara-negara koloni 

dalam rangka menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan industri dan 

lapangan kerja di Inggris dengan mendorong perdagangan dengan koloni-koloni 

tersebut. Pada tahun 1940, pemerintah Inggris memutuskan untuk memperluas 

cakupan bantuan ke koloni-koloni tersebut. Bantuan tidak hanya terbatas pada 

sektor pertanian hingga industri tapi juga mencakup kesejahteraan warga di 

negara-negara koloni tersebut. Perluasan cakupan dari Colonial Development Act 

diyakini oleh pemerintah Inggris dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan orang-orang di negara-negara koloni sehingga hal itu mampu 

menunjang peningkatan lapangan pekerjaan dan kualitas kera di Inggris sendiri. 

Perluasan cakupan bantuan luar negeri ini tercatat dalam Colonial Development 

and Welfare Act of 1940.  

Pada tahun-tahun berikutnya setelah Perang Dunia Kedua dan terpilihnya 

Partai Buruh sebagai Pemerintah Inggris, orientasi tujuan dari bantuan luar negeri 

adalah untuk mendorong pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan  orang-
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orang di negara-negara berkembang.
95

 Inilah yang menjadi motivasi dalam 

distribusi  bantuan Inggris terhadap koloni, bekas koloni dan negara berkembang 

lainnya sampai dengan tahun 1950an dan 1960an. Minsitry of Overseas 

Development didirikan pada tahun 1964, dan pada tahun 1965 sebuah  artikel 

White Paper
96

 menjelaskan bahwa pola distribusi bantuan luar negeri Inggris ini 

dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral dan dalam hal tersebut pula 

mencakup kepentingan jangka panjang Inggris terkait kemiskinan ekstrim di 

negara-negara berkembang dan negara-negara bekas koloni. Setelah sebelumnya 

terpisah, kementerian tersebut kembali digabungkan pada Foreign and 

Commonwealth Office pada tahun 1970, dan pada tahun 1975 sebuah White Paper 

diterbitkan yang mana mengatakan dengan jelas bahwa bantuan luar negeri harus 

dialokasikan sedemikian rupa sehingga memiliki efek paling besar dalam upaya 

mengurangi kemiskinan ekstrim dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, 

bantuan Inggris tidak lepas didorong oleh kepentingan bisnis Inggris, terutama 

setelah diperkenalkannya Aid and Trade Provision of 1977 yang menekankan 

bahwa beberapa porsi bantuan luar negeri yang dialokasikan oleh Inggris, harus 

digunakan oleh negara penerima untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi 

oleh Inggris, dengan kata lain bantuan tersebut bersifat tied aid.
97

  

                                                 
95

 Ibid. Hal: 73 
96

 White Papers adalah dokumen kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Inggris dalam 

menetapkan proposal mereka tentang undang-undang yang akan disahkan. White Papers sering 

diterbitkan sebagai Command Papers, termasuk juga dalam versi draft dari sebuah RUU yang 

sedang direncanakan. Hal tersebut memberikan pengetahuan dasar untuk konsultasi dan diskusi 

lebih lanjut dengan kelompok yang tertarik ataupun terpengaruh terhadap isu terkait hingga 

memungkinkan perubahan-perubahan akhir yang harus ataupun mampu dilakukan sebelum RUU 

dipresentasikan secara formal ke Parlemen. 
97

 Killick, Op. Cit., Hal 75 
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Pada era Pemerintahan Konservatif di bawah Margaret Thatcher pada 

tahun 1979, arus distribusi bantuan Inggris mulai mengalami penurunan. 

Penurunan dalam angka dan data tersebut kemudian berlanjut hampir tanpa 

gangguan selama delapan belas tahun berturut-turut selama Partai Konservatif 

memegang posisi sebagai pemerintah. Selain pengurangan volume bantuan, ada 

juga pergeseran yang ditandai dengan penekanan pada tujuan politik, industri dan 

komersial Inggris yang memberi bobot lebih besar dalam narasi ide dan wacana 

arus bantuan luar negeri Inggris. Selama tahun 1980an hampir setengah dari 

program bantuan Inggris dibatasi, atau terkait, hanya untuk barang dan jasa yang 

disediakan oleh Inggris.
98

 Secara bertahap, pada awal tahun 1990an, praktik untuk 

mengikat bantuan dengan cara ini mendapat tekanan yang kuat hingga sampai 

pada sebuah keputusan High Court pada tahun 1994 yang mana menetapkan 

bahwa tidak ada dasar hukum untuk menggunakan dana bantuan luar negeri untuk 

pembangunan dalam kerangka tujuan komersial.
99

 

Menjelang Pemilu 1997, Partai Buruh mengedarkan manifesto komitmen 

Inggris dalam bantuan luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat dan 

merestrukturisasi program bantuan luar negeri Inggris dan membawa masalah 

pembangunan kembali ke arus utama pengambilan keputusan pemerintah, dan 

untuk memfokuskan distribusi bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam upaya 

pemberantasan kemiskinan ekstrim yang terjadi di banyak belahan dunia.
100

 

Dalam Pemerintah Buruh, Department for International Development dibentuk. 
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 Ibid. 
99

 Tim Conway, 2003, Changing aid policies of the major donors:UK case study, London, 

Overseas Development Institute. Hal: 4. 
100

 Ibid,. Hal. 5 
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DFID dipimpin oleh Sekretaris Negara pada saat itu, Clare Short
101

, dengan 

sebuah jabatan dalam struktur kabinet. Pada saat itu, sebuah White Paper baru 

diterbitkan, edaran tersebut berjudul: “Eliminating world poverty"
102

. DFID, di 

bawah kepemimpinan Claire Short, lebih mengupayakan distribusi bantuan luar 

negeri yang terfokus pada pengurangan kemiskinan. Secara umum, distribusi 

bantuan luar negeri oleh DFID dimaksudkan untuk memperbesar cakupan dan 

target dari bantuan luar negeri, hal tersebut sering dikenal dengan istilah Beyond 

Aid, termasuk memperjuangkan pembangunan internasional di seluruh jajaran 

kabinet. Pendekatan ini terus dikembangkan, sehingga dipercaya mampu 

menjadikan distribusi bantuan luar negeri Inggris menjadi tepat sasaran. Praktik 

untuk mendistribusikan bantuan luar negeri dalam bentuk tied aid, yang mana 

mengharuskan dana bantuan luar negeri yang diberikan oleh Inggris kepada 

negara penerima digunakan hanya untuk pembelian barang dan jasa yang berasal 

dari Inggris dihapuskan pada tahun 2000.  

Sembilan tahun sejak didirikan, DFID terlihat mapu mempertahankan dan 

memperkuat fokusnya pada pengurangan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi kemiskinan ekstrim di negara-negara yang rentan. Pemerintah Inggris 

telah menjadi salah satu negara yang memberikan perhatian lebih terhadap Tujuan 

Pembangunan Milenium sebagai kerangka untuk memandu kontribusinya 

terhadap pembangunan internasional.  

Selain aspek historis dan perubahan ideologis dari rezim ke rezim, 

kebijakan Inggris dalam bantuan luar negeri untuk pembanguun  juga telah 

                                                 
101

 Killick, Op. Cit,. hal: 76 
102
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dibentuk oleh skema politik bantuan luar negeri dalam tingkat global terkait 

pembangunan itu sendiri. Lembaga Keuangan Internasional dalam hal ini 

memegang peranan yang cukup penting, paling tidak melalui pengaruhnya 

terhadap perubahan sikap pemerintah Inggris terhadap pembangunan yang dibuat 

pada perencanaan sebelumnya.
103

 Pengaruh langsung lembaga keuangan 

internasional terhadap kebijakan Inggris selama fase penyesuaian struktural pada 

tahun 1980an hingga 1990an dapat dilihat dengan disahkannya peraturan untuk 

negara-negara pemberi bantuan luar negeri agar menyesuaikan dengan 

persyaratan-persyaratan yang telah disahkan oleh lembaga internasional dalam 

pengelolaan bantuan luar negeri
104

. Secara umum, lembaga keuangan, seperti 

IMF, juga memiliki peranan penting dalam mengubah sikap negara berkembang 

terhadap pentingnya pengelolaan makroekonomi yang baik, sementara penelitian 

dan publikasi Bank Dunia telah mempengaruhi pemikiran banyak aspek 

pembangunan internasional
105

.  

Sejalan dengan tumbuhnya institusi internasional dalam hal pembangunan, 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) lahir dengan 

tujuan untuk mendorong negara-negara donor agar mengkoordinasikan praktik 

distribusi bantuan luar negeri yang lebih baik serta reformasi pola-pola distribusi 

yang mampu mengurangi nilai dan efektivitas bantuan
106

. Pertukaran gagasan 

dalam level global tentang pengelolaan bantuan telah menjadikan lembaga seperti 

OECD agak lebih berpengaruh selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut juga 

                                                 
103
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104
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105

 Ibid., Hal: 11 
106

 Killick, Op. Cit. Hal: 80 
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dipicu oleh kekhawatiran akan efektivitas bantuan serta meningkatnya biaya 

transaksi. Puncak peraduan gagasan dan kekhawatiran tersebut kemudian muncul 

dalam perumusan MDGs dan kemudian pengadopsian rancangan Deklarasi Paris 

2005 tentang Efektivitas Bantuan Luar Negeri oleh Inggris
107

. Pengaruh OECD 

dan pandangan global dalam hal ini dapat dilihat telah memberikan pengaruh  

dalam evolusi kebijakan Inggris tentang bantuan luar negeri, yang saat itu 

berfokus pada pencapaian MDGs keinginan untuk bekerja secara kolektif 

sehingga upaya yang dilakukan pun menjadi efektif dan efisien.  

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 yang telah disepakati dalam Millenium Development Goals pada 

tahun 2002 yang lalu.  

Pada tahun 2011 Inggris mendistribusikan bantuan luar negeri resmi atau 

ODA dengan alokasi dana sebesar 0,56% dari Gross National Income Inggris 

sendiri.
108

 Total bantuan luar negeri tersebut tersebar kepada sejumlah negara 

dalam bentuk bantuan pembangunan billateral dan 15 lembaga internasional 

dalam bantuan luar negeri yang sifatnya multilateral. Bantuan luar negeri billateral 

oleh pemerintah Inggris yang dikelola oleh DFID semuanya berbentuk granted 

yang mana berarti dana pembangunan yang dikemas dalam bantuan luar negeri 

                                                 
107

 Ibid., Hal: 81 
108

 Department of International Development, Provisional Development Assistance as a 

Proportion of Gross National Income, 2015. Diakses dalam 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/512978/Provis

ional-UK-Official-Dev-Ass-Proportion-Gross-Nat-Income2015a.pdf (25/10/2015 16:13 WIB) 
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tersebut bukan merupakan pinjaman bagi negara-negara penerima.
109

 Hal tersebut 

menurut pemerintah Inggris untuk menjaga nilai dari dana yang diberikan untuk 

tetap efektif terhadap negara-negara miskin yang belum mampu menjalankan 

program pembangunan sendiri dan di sisi lain masih kesulitan untuk 

meningkatkan ekonomi nasionalnya sehingga dana bantuan luar negeri yag 

didistribusikan akan lebih minim resiko jika didistribusikan dalam bentuk granted 

daripada soft-loans. 

Pada tahun 2010, koalisi pimpinan Konservatif dengan Demokrat Liberal 

menggantikan pemerintahan New Labour setelah 13 tahun berkuasa. Pada tahun 

2014, pemerintahan Konservatif telah memberlakukan evaluasi anggaran yang 

mendasar, terutama di sektor kebijakan luar negeri. Evaluasi dengan basis 

penghematan didorong oleh restrukturisasi ideologis, yang mana menaruh segala 

bentuk aspek kebijakan luar negeri, terutama terkait bantuan luar negeri, 

berorientasi kepentingan strategis nasional Inggris. Hal tersebut dapat dilihat dari 

upaya pemerintah Inggris untuk mempertahankan anggaran bantuan luar negeri, 

bahkan Inggris memenuhi komitmen historis sebesar 0,7% dari pendapatan 

nasional bruto (GNI) untuk pertama kalinya pada tahun 2014.  

Terpilihnya David Cameron sebagai perdana menteri Inggris dari 

golongan konservatif merupakan sebuah awal dari orientasi politik baru bagi 

Inggris, yang mana terakhir kali perdana menteri  dari partai konservatif dijabat 

oleh Sir John Major yang menjabat dari 28 November 1990 hingga 2 Mei 1997. 
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Finance,2014. Diakses  dalam  
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Kemenangan partai konservatif  Inggris serta koalisinya sebagai partai berkuasa 

pada pemilihan umum Inggris pada tahun 2010 pada perjalanannya turut 

memberikan sudut pandang baru bagi peran dan partisipasi Inggris dalam 

pembangunan internasional.  

Dalam hal distribusi bantuan luar negeri Inggris, pemerintahan konservatif 

yang dipimpin oleh David Cameron tersebut memiliki orientasi yang cenderung 

lebih nasionalistik 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. 

Di dalam Partai Konservatif terdapat berbagai pandangan tentang sifat, 

tujuan, nilai dan efektivitas bantuan asing, serta peran yang tepat bagi Inggris 

dalam bidang pembangunan internasional. The Green Paper
110

 partai Konservatif 

tahun 2010 tentang pembangunan internasional berjudul One World Conservatism 

menganjurkan perubahan perspektif yang signifikan terkait distribusi bantuan luar 

negeri.
111

 Partai Konservatif mengklaim bahwa pemerintahan Partai Buruh 

sebelumnya membuang-buang uang dalam distribusi bantuan luar negerinya. Hal 

tersebut diartikan oleh Partai Konservatif bahwa pemerintahan Partai Buruh 

sebelumnya dalam distribusi bantuan luar negeri terlalu termotivasi oleh altruisme 

hingga tidak cukup rasional.
112

 Partai Konservatif menjanjikan pendekatan yang 

lebih strategis dengan mempertimbangkan aspek value for money yang  mana 
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 Conservative Party, 2010, One World Conservatism, diakses dalam: 

https://conservativehome.blogs.com/files/one-world-conservatism.pdf  
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dalam pandangan Partai Konservatif dianggap akan dapat meningkatkan upaya 

pencapaian kepentingan nasional Inggris dan negara penerima.  

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam wacana 

bantuan  luar negeri di sebagian besar negara donor, terutama negara donor yang 

merupakan anggota Development Assistance Comittee. Wacana bantuan luar 

negeri yang secara signifikan lebih tegas dan eksplisit untuk bertindak dalam 

kerangka pemenuhan kepentingan nasional. Hal tersebut dianggap merupakan 

sebagai serangkaian implikasi atas pertumbuhan populisme dan meningkatnya 

trend terpilihnya pemimpin dari golongan sayap kanan di Eropa kemerosotan 

ekonomi yang diikuti krisis keuangan global dan krisis zona euro.  

David Cameron di tahun 2013 yang pada saat itu masih menjabat sebagai 

perdana menteri Inggris mengatakan dalam salah satu pidatoya tentang peran 

Inggris dalam pembangunan internasional bahwa bantuan luar negeri Inggris 

merupakan bagian dari strategi dalam pencapaian kepentingan nasional Inggris 

terutama dalam isu imigran dan keamanan.
113

 Pada saat itu David Cameron 

menyampaikan tentang perubahan prioritas dari bantuan luar negeri Inggris.  

Menurut David Cameron, Inggris perlu meningkatkan anggaran bantuan 

luar negerinya untuk diberikan kepada negara-negara yang terkategorikan sebagai 

broken and fragile states. Hal tersebut tentu membutuhkan penigkatan 

kemampuan dari bantuan luar negeri Inggris sendiri, sehingga DFID perlu 

memfokuskan setidaknya 50% dari total anggaran bantuan luar negeri untuk 
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 Patrick Wintour dan Nicholas Watt, Cameron Earmarks Half UK Aid Budget to Spend on 

Fragile States, The Guardian, diakses dalam: 
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menstabilkan dan membantu negara-negara yang hancur dan rentan dalam peta 

politik internasional serta membantu permasalahan pengungsi yang terjadi di 

hampir setiap bagian di dunia terutama di Eropa dan Timur Tengah. 

Konflik dan ketidakstabilan, dalam sudut pandang pemerintah Inggris, 

merupakan ancaman terbesar dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan. Hal 

tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai tantangan baru di tingkat global 

dalam upaya mencapai perdamaian, keadilan dan penciptaan institusi yang kuat. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Keamanan Nasional dan Tinjauan 

Pertahanan dan Keamanan Strategis Inggris, konflik dan ketidakstabilan di luar 

negeri juga memiliki konsekuensi yang jelas bagi perdamaian, keamanan dan 

kemakmuran Inggris.   

Kekerasan dan konflik di Afrika dan Timur Tengah menyebabkan arus 

migrasi yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya di Eropa. 

Dalam beberapa dekade terakhir, institusi negara yang lemah dan tidak stabil di 

luar negeri telah memberikan akses terhadap segala bentuk ancaman kepada 

Inggris yang mana bagi pemerintah Inggris sudah sampai pada tahap dimana 

Inggris perlu merespon hal-hal tersebut secara milter. Di sisi lain, pemerintah 

Inggris akan lebih fokus terhadap pekerjaan dan upaya dalam membangun 

stabilitas dan mengatasi akar penyebab konflik, baik untuk memperbaiki 

kehidupan jutaan orang di seluruh dunia dan menciptakan keamanan nasional 

mereka sendiri.
114
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Pemerintah Inggris juga akan mengedepankan upaya yang lebih intensif 

dalam mengatasi kejahatan terorganisir pada tingkat transnasional serta aktivitas 

korupsi yang mempersulit kehidupan warga negara di negara-negara miskin. 

Kejahatan dan korupsi menjadi salah satu penyebab terciptanya rezim yang gagal. 

Hal tersebut, dalam sudut pandang pemerintah Inggris, akan menyerap 

sumberdaya dalam jumlah besar yang mana seharusnya dapat dialokasikan kepada 

kelompok-kelompok yang paling membutuhkannya. Hal tersebut tentu 

membutuhkan pendekatan jangka panjang. Seluruh bagian pemerintah Inggris 

akan berkontribusi dan dikoordinasikan melalui National Security Comitte (NSC) 

yang memimpin strategi untuk negara dan wilayah yang berisiko mengalami 

ketidakstabilan, dengan distribusi bantuan yang dikoordinasikan dengan kegiatan 

diplomatik yang selaras dengan misi utama strategi ini. Salah satu hal yang akan 

dilakukan oleh pemerintah Inggris ialah meningkatkan volume bantuan untuk 

krisis Suriah dan wilayah terkait.
115

 

Pada poin kedua, yaitu memperkuat ketahanan dan respon terhadap krisis 

didasari salah satunya oleh perubahan iklim global yang mana cenderung menjadi 

salah satu faktor utama dalam terciptanya bencana alam. Krisis serta bencana 

ekologis, dalam sudut pandang pemerintah Inggris, dapat memperburuk 

ketidakstabilan di luar negeri, dan wabah Ebola menunjukkan bahwa beberapa 

krisis dapat secara langsung mengancam keamanan nasional Inggris sendiri. 

Selain memberdayakan sebagian departemen, pemerintah Inggris berencana akan 
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membentuk cadangan krisis ODA baru senilai 500 juta poundsterling, yang mana 

akan memungkinkan pemerintah Inggris melakukan tindakan-tindakan lintas-

pemerintah yang fleksibel, cepat dan efektif terhadap krisis saat terjadi. 

Pada bulan September 2014, Perdana Menteri mengumumkan bahwa 

Inggris akan meningkatkan pendanaan mereka untuk stabilisasi iklim setidaknya 

50% selama 8 tahun ke depan dibandingkan dengan 2011-2014, termasuk di 

dalamnya menyediakan pendanaan sekurang-kurangnya 1,76 miliar poundsterling 

pada tahun 2020.  Hal tersebut sedikit banyak menunjukkan komitmen Inggris 

untuk membantu negara-negara berkembang menggunakan energi bersih dan 

membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, menjelang konferensi 

perubahan iklim penting bulan Desember 2015 di Paris. Hal tersebut akan 

disampaikan melalui upaya lintas pemerintah, termasuk fokus yang lebih besar 

pada DFID melalui pengembangan investasi yang diperluas oleh Departemen 

Energi dan Perubahan Iklim. Peningkatan pendanaan pemerintah Inggris terhadap 

stabilisasi iklim untuk negara-negara berkembang diharapkan mampu menunjang 

upaya pemerintah Inggris dalam mengurangi emisi, meningkatkan akses terhadap 

energi, membangun ketahanan bagi kelompok warga negara yang tergolong 

miskin dan paling rentan, mengurangi deforestasi, dan peningkatan terhadap 

kemampuan respon kemanusiaan yang lebih besar dan lebih responsif. 

Pemerintah Inggris di lain hal akan mendanai program baru untuk 

membangun ketahanan dalam upayanya mencegah dan mengatasi krisis. Adapun 

pemerintah Inggris memperkenalkan dana penelitian Global Challenges pada 

tahun 2014 sebesar 1,5 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan untuk 
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memastikan bahwa sektor sains Inggris mendapatkan peran utama dalam 

menangani masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.  Hal tersebut 

akan ditunjang dengan pemanfaatan keahlian berbasis riset terkemuka di Inggris 

dalam rangka memperkuat ketahanan dan respon terhadap krisis.  

Pendanaan tersebut akan mencakup dukungan penelitian mengenai upaya-

upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi resistensi antimikroba, melindungi 

kesehatan hewan dan tumbuhan, dan ancaman virus yang muncul di negara-

negara berkembang. Selain itu pemerintah Inggris akan berinvestasi pada berbagai 

macam teknologi kesehatan baru. Pendanaan tersebut memiliki jumlah sekitar 1 

miliar poundterling selama lima tahun ke depan untuk penelitian dan 

pengembangan produk terhadap penyakit menular. Program tersebut akan 

dideklarasikan dengan nama Ross Fund yang mana akan memungkinkan 

pengembangan dan pengujian vaksin, obat-obatan, diagnostik, perawatan dan 

teknologi penting lainnya untuk membantu menangani penyakit  serius di dunia, 

khususnya negara-negara berkembang.
116

  Ross Fund akan lebih luas sasarannya 

terhadap penyakit menular, penyakit potensial epidemi, penyakit tropis yang 

terbengkalai dan berpotensi untuk mempengaruhi lebih dari satu miliar orang di 

seluruh dunia serta penunjangan riset pada fenomena infeksi resistan terhadap 

pengobatan yang mana perkembangannya dapat menimbulkan ancaman terhadap 

kesehatan global. 
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Dalam poin ketiga, yaitu mempromosikan kemakmuran global dimaknai 

oleh pemerintah Inggris bahwa bagi setiap negara di era globalisasi, kemakmuran 

global adalah hal yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di 

sisi lain, pertumbuhan global secara langsung menguntungkan Inggris, 

menciptakan peluang perdagangan dan investasi baru untuk perusahaan dan 

industri Inggris. Dalam tinjauan pemerintah Inggris, kesejahteraan global dapat 

membantu menciptakan kemakmuran dengan lapangan pekerjaan di seluruh dunia 

dalam upayanya membantu mengurangi kemiskinan yang mana juga menjadi 

instrumen penting dalam mengatasi akar penyebab migrasi dan ekstremisme yang 

perkembangannya cukup meluas beberapa tahun belakangan ini. 

Dalam lingkungan global yang terintegrasi, baik negara maju maupun 

negara berkembang memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan 

global. Berdasrkan hal tersebut pemerintah Inggris akan memberikan prioritas 

yang lebih besar dari sebelumnya dalam mempromosikan reformasi ekonomi 

berkelanjutan yang mana hal tersebut diperlukan untuk melanjutkan program 

penunjang pertumbuhan global.  

Dalam upayanya mencapai hal tersebut pemerintah Inggris akan mengatur 

pendanaan bernama Welfare Funds, yang mana akan dikelola oleh NSC, senilai 

1,3 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan.  Prioritas dari anggaran dana 

tersebut antara lain: memperbaiki iklim usaha, daya saing dan operasi pasar, 

reformasi sektor energi dan keuangan, serta meningkatkan kemampuan 

pemerintah Inggris dalam mengatasi korupsi.  Reformasi yang diprogramkan oleh 

pemerintah Inggris tersebut dipercaya mampu berkontribusi pada pengurangan 
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kemiskinan di negara-negara berkembang, dan juga di sisi lain akan menciptakan 

peluang terhadap bisnis internasional, termasuk perusahaan dan industri Inggris. 

Pemerintah Inggris juga akan mendanai program baru lainnya terkait 

dengan ekonomi pembangunan. Hal tersebut meliputi rencana jangka panjang 

untuk menjadikan institusi finansial Inggris, yaitu Commonwealth Development 

Corporation
117

 (CDC) dapat berkontribusi dalam upaya pemenuhan permintaan 

pasar. Melalui DFID, pemerintah Inggris telah sepakat untuk memproyeksikan 

investasi setidaknya 735 juta poundsterling pada CDC. Hal tersebut dianggap 

akan memungkinkan CDC untuk berinvestasi dalam skala yang lebih besar dalam 

sektor bisnis yang mana akan turut membantu mengubah kehidupan masyarakat di 

negara-negara berkembang.
118

 

Upaya untuk terus berinvestasi dalam pendanaan penanggulangan 

kemiskinan dan pertumbuhan dana moneter internasional dipercaya pemerintah 

Inggris akan mampu memberikan bantuan makroekonomi ke negara-negara 

miskin dan berkembang. Salah satu program yang akan diprioritaskan ialah 

berinvestasi dalam kampanye Energy Africa, yang mana akan membuka potensi 

untuk meningkatkan pasar energi solar rumah tangga secara signifikan, 

memperluas akses energi di kawasan sub-Sahara Afrika. Di lain hal investasi 

tersebut diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan 
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yang ada dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan di banyak negara berkembang. Selain itu poin dari program ini 

terhadap negara yang tergolong negara miskin, pemerintah Inggris akan membuka 

investasi swasta dan publik dalam bidang energi, infrastruktur, pembangunan 

perkotaan, dan pertanian komersial, serta mendistribusikan bantuan untuk 

meningkatkan permodalan dengan memanfaatkan teknologi nirkabel di Afrika, 

Timur Tengah dan Asia.
119

 

Poin terakhir dalam manifesto ini ialah mengatasi kemiskinan ekstrim dan 

memfokuskan bantuan kepada negara-negara yang tergolong fragile states. Dalam 

poin terakhir ini pemerintah Inggris akan menjalankan program Leave No One 

Behind. Dalam upaya tersebut masih mengacu pada upaya untuk mengakhiri 

kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Sudut pandang yang diambil oleh 

pemerintah Inggris tersebut didasari pada keinginan untuk mengurangi bahkan 

mengakhiri pernikahan anak-anak, dan kekerasan seksual terutama pada daerah 

konflik. Program tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah Inggris untuk 

memprioritaskan program terhadap kelompok warga negara di negara-negara 

berkembang yang tergolong rentan, serta warga negara yang paling berisiko 

mengalami kekerasan dan diskriminasi. 

Penerapan nilai-nilai dasar pembangunan dan penyelesaian misi 

Millennium Development Goals akan tetap menjadi pusat pendekatan Inggris 

dalam berkontribusi terhadap pembangunan internasional.
120

 Pemerintah Inggris 

tetap berkomitmen untuk memenuhi sepenuhnya tujuan MDGs terutama 
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mengenai kesehatan, pendidikan, gizi, air bersih dan sanitasi, serta keluarga 

berencana.  Investasi ini diharapkan mampu memberi keuntungan langsung bagi 

jutaan penduduk, mengurangi resiko dari penyakit mematikan serta membangun 

kesempatan bagi individu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih 

produktif.  

Hal tersebut merupakan pondasi dasar dalam upaya menciptakan semua 

prioritas yang ditetapkan di atas. Pemerintah Inggris dalam tinjauannya 

beranggapan bahwa populasi yang telah mencapai standar dasar pendidikan 

merupakan syarat penting dalam sebuah program pembangunan yang mana hal 

tersebut mampu menunjang pertumbuhan ekonomi inklusif. Di samping itu, 

pengembangan obat-obatan dan vaksin baru memerlukan sistem tata kelola 

kesehatan yang berfungsi untuk mendistribusikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan.  

Pemerataan standar kualitas hidup sangatlah penting dalam pembangunan 

internasional karena marjinalisasi dan eksklusi terhadap kelompok masyarakat 

tertentu berpotensi untuk menciptakan migrasi, konflik, terorisme, dan penyebaran 

penyakit. Kondisi yang tidak stabil tentu tidak akan menguntungkan, baik Inggris 

atau negara-negara lainnya, terutama dalam konteks keamanan. Kebijakan luar 

negeri umumnya didorong oleh isu-isu keamanan. Maka berdasarkan hal tersebut, 

pemerintah Inggris melalui perannya di bidang pembangunan dan bantuan luar 

negeri ini diharapkan akan mampu memperkuat moral global, dan memberikan 

kontribusi yang kuat terhadap kualitas soft-power dengan memproyeksikan 

pengaruhnya di seluruh dunia melalui bantuan luar negeri. 
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3.2 Interpretasi Kepentingan Nasional Inggris. 

Dalam sudut pandang pemerintah Inggris situasi dunia internasional yang 

kini menghadapi tantangan baru seperti krisis imigran, virus penyakit baru seperti 

Ebola, serta konflik hingga perang saudara di berbagai belahan dunia akan 

mempengaruhi bukan saja negara-negara yang terkategorikan sebagai negara 

miskin namun juga dianggap mampu mempengaruhi situasi domestik Inggris 

sebagai negara donor. Berdasarkan sudut pandang tersebut pemerintah Inggris 

beranggapan bahwa pendekatan dalam mendistribusikan bantuan luar negeri perlu 

dirubah atau ditingkatkan ke arah dimana bantuan luar negeri tersebut mampu 

membantu Inggris untuk mencapai kepentingan nasional terutama dalam isu 

keamanan domestik. 

Mengacu kepada kondisi domestik di Inggris, isu migrasi telah menjadi 

subyek kepentingan publik dan politik yang mendapatkan perhatian lebih, 

setidaknya sejak tahun 2013. Konteks migrasi masal yang disebutkan dalam UK 

AID Strategy sebagai tantangan global dan hal tersebut dianggap dapat secara 

langsung mengancam kepentingan Inggris, di samping berbagai isu lainnya seperti 

penyebaran penyakit menular, terorisme, dan perubahan iklim. Mengingat hal 

yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemerintah Inggris perlu untuk membuat 

portofolio program yang mana memiliki kemampuan untuk mengurangi migrasi 

masal ke Eropa secara cepat dan substansial. 

Program-program lintas-pemerintah, yang salah satunya diatur dalam 

strategi keamanan nasional Inggris terkait isu imigran illegal, menetapkan 
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sejumlah tujuan seperti meningkatkan proses suaka dan pengembalian migran dan 

pengungsi, mengurangi migrasi yang tidak dikelola di sepanjang zona 

Mediterania, serta mengatasi akar penyebab dan pemungkin perpindahan paksa 

dan migrasi ilegal. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat arus migrasi 

di zona Mediterania dari Libya dan Afrika Utara melalui pengelolaan perbatasan 

darat dan laut yang lebih baik, serta di samping itu dapat menyediakan 

perlindungan yang memadai terhadap migran dan pencari suaka. 

Dalam UK AID Strategy 2015 disebutkan bahwa bantuan luar negeri 

Inggris akan diproyeksikan sebagai instrumen utama dalam menangani krisis 

migran. Adapun penulis mengambil pemahaman, yang penulis rangkum dari 

transkip pidato Michael Fallon selaku Secretary of State Defence pada tahun 

2015, krisis migran dideskripsikan oleh pemerintah Inggris sebagai: (1) 

peningkatan jumlah pengungsi sebagai implikasi dari konflik yang sedang 

berlangsung di kawasan Timur Tengah, terutama di Syria dan Iraq; (2) 

Meningkatnya jumlah orang yang meninggal dalam upayanya menyeberang ke 

daratan Eropa di Laut Tengah; (3) Peningkatan dalam jumlah yang signifikan 

dalam kedatangan dari pengungsi dan/atau migran ekonomi ke Eropa; (4) terdapat 

permasalahan yang belum diatur dalam sistem manajemen suaka Uni Eropa; (5) 

meningkatnya kekhawatiran publik bahwa pengungsi dapat meningkatkan 

ancaman teroris; (6) meningkatnya pertentangan politik terhadap isu migrasi di 

beberapa negara Eropa. 

UK AID Strategy dalam perjalanannya memberikan mandat untuk 

menjadikan bantuan luar negeri Inggris berfokus pada krisis migrasi, departemen 
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yang bertanggung jawab perlu untuk mengidentifikasi ulang program-program 

bantuan luar negeri yang sedang dijalankan. Untuk memenuhi syarat sebagai 

Official Development Assistance (ODA) di bawah definisi internasional, maka 

seluruh bantuan luar negeri yang didistribuikan Inggris harus memiliki peran 

untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara 

berkembang yang menjadi tujuannya. Di sisi lain, bantuan luar negeri yang 

didistribusikan untuk pengungsi masih memenuhi syarat untuk dikategorikan 

sebagai ODA. Selain itu, bantuan yang dianggarkan di bawah International 

Development Act 2002 perlu untuk memiliki peran serta berkontribusi pada 

pengurangan kemiskinan. 

Di bawah National Security Strategy and Strategic Defence and Security 

Review 2015, prioritas utama keamanan nasional Inggris adalah membatasi 

kedatangan pengungsi di Eropa dan Inggris. Hal tersebut tidak dapat menjadi 

tujuan utama dari program bantuan luar negeri sebagai ODA, tetapi 

memungkinkan untuk diikutsertakan dalam program yang memenuhi syarat 

sebagai ODA untuk mengurangi arus migrasi namun sebagai tujuan sekunder. 

Contohnya adalah program yang ditujukan untuk membantu pengungsi di negara 

penerima berintegrasi secara lokal, dengan mengurangi kemungkinan mereka 

datang ke Eropa sebagai tujuan sekunder yang menyertainya. Dalam beberapa 

kasus, menentukan sasaran mana yang primer dan sekunder adalah masalah 

interpretasi yang cukup sulit untuk diambil kesimpulannya. DFID dalam proyeksi 

program lintas lembaga perlu untuk memberikan gambaran kepada departemen 
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lain terkait tentang penerapan aturan kelayakan ODA dalam konteks bantuan luar 

negeri. 

Selain tujuan membatasi kedatangan migran, pengungsi, dan pencari suaka 

di Inggris, terdapat berbagai model yang digunakan oleh pemerintah Inggris agar 

bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut masih 

dapat digolongkan sebaai ODA. Tujuan-tujuan ini pada umumnya akan selaras 

dengan tujuan program-program yang akan dijalankan oleh departemen-

departemen yang bertanggung jawab terkait dengan migrasi.  

Model pertama ialah menjalankan program-program bantuan luar negeri 

yang berorientasi untuk mengatasi konflik dan ketidakstabilan. Dalam hal ini 

pemerintah Inggris berkomitmen untuk meningkatkan investasinya di negara dan 

wilayah yang tergolong sebagai fragile states. Hal tersebut ditujukan untuk 

mengurangi pemindahan paksa dan migrasi dalam jangka panjang. Sejauh 

pengetahuan penulis hingga hari ini, hanya beberapa dari program ini yang 

memiliki tujuan terkait migrasi tertentu. Untuk menunjang hal tersebut, maka 

pemerintah Inggris perlu untuk merumuskan standard dan kategori yang tepat 

dalam peniliaiannya terhadap negara-negara yang dianggap layak dan patut untuk 

menerima bantuan luar negeri, dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi 

potensi krisis dan arus migrasi serta pencari suaka dalam jangka panjang. 

Dalam pandangan pemerintah Inggris, fragile states didefinisikan dengan 

tiga kriteria utama, yaitu: (1) Negara atau kawasan yang memiliki tekanan 

eksternal ataupun internal dan berpotensi tinggi untuk menciptakan kekerasan; (2) 

Negara atau kawasan yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola konflik 
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tanpa kekerasan, baik secara fisik ataupun non-fisik; (3) Negara ataupun kawasan 

yang memiliki kedekatan geografis terhadap negara tetangga dengan tingkat 

instabilitas ataupun potensi instabilitas yang tinggi.
121

 

 

Tabel 1: Daftar Negara Fragile States Menurut Pemerintah Inggris122 

High Fragility 
Moderate 

Fragility 
Low Fragility 

Neighboring 

“High 

Fragility” 

States 

Regions 

Afghanistan Angola Belarus Algeria Middle East 

Burma Azerbaijan Cambodia Armenia North of 

Sahara 

Burundi Bangladesh Cameroon Jordan South of 

Sahara 

Central African 

Republic 

Egypt, Arab 

Republic 

Colombia Laos  

Chad Ethiopia Congo, Rep. Rwanda  

Congo, Dem. 

Rep 

Guinea Ivory Coast Tanzania  

Iraq Guinea-Bissau Djibouti Zambia  

Libya Haiti Honduras   

Pakistan Kenya Liberia   

Somalia Kyrgyz Rep. Madagascar   

South Sudan Lebanon Mauritania   

Sudan Mali Nepal   
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Syrian Arab 

Republic 

Nigeria Niger   

Yemen, Rep. Tajikistan Paraguay   

 Turkmenistan Sierra-Leone   

 Uzbekistan Timor-Leste   

 Zimbabwe Uganda   

 

Model kedua ialah menciptakan program bantuan luar negeri yang 

merujuk kepada kasus-kasus sosio-ekonomi di negara-negara berkonflik, yang 

mana memiliki potensi untuk menciptakan migrasi tidak teratur dalam jangka 

panjang. Hal tersebut dikarenakan migrasi tidak beraturan sering kali dikaitkan 

dengan minimnya aspirasi ekonomi dan di sisi lain, beberapa program yang telah 

dijalankan oleh DFID di bidang peningkatan taraf hidup, pengembangan pasar 

ekonomi, peningkatan energi, dan sektor finansial serta industri dapat dijadikan 

basis program terhadap negara-negara tersebut. 

Model ketiga ialah pemrograman bantuan luar negeri berbasis penanganan 

migrasi tidak teratur dengan jangka panjang. Di dunia saat ini terdapat banyak 

konflik yang terjadi secara berkepanjangan sehingga menyebabkan populasi 

pengungsi meningkat, terutama di negara-negara yang menjadi host countries dari 

para pengungsi. Salah satu tujuan kebijakan Inggris dalam strategi distribusi 

bantuan luar negerinya ialah untuk mengubah jenis dukungan yang ditawarkan 

kepada pengungsi secara jangka panjang. Hal tersebut ditujukan untuk membantu 

para pengungsi di host countries untuk mengintegrasikan diri di tingkat lokal serta 

mengurangi kemungkinan arus migrasi selanjutnya ke negara-negara Eropa. 



105 

 

Mengingat kompleksitas permasalahan dari pengungsi dan migrasi, hal ini 

memerlukan upaya-upaya di tingkat yang lebih dari sekedar bantuan kemanusiaan 

sehingga bantuan tersebut dapat memberikan para pengungsi akses ke layanan 

publik dan peluang mata pencaharian, melalui manajemen pembagian beban dari 

Inggris, sebagai negara donor, dengan host countries. Mekanisme pembagian 

kerja seperti itu oleh pemerintah Inggris disebut sebagai compacts. Inggris dalam 

perjalanannya telah terlibat aktif dalam pengembangan compacts dengan 

Yordania dan Ethiopia sebagai negara-negara dengan populasi pengungsi jangka 

panjang dalam jumlah besar. 

Model keempat ialah memprogram bantuan luar negeri berbasis dukungan 

dan perlindungan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang menargetkan 

sasarannya kepada pengungsi merupakan fitur lama dari program-program 

kemanusiaan yang dijalankan oleh DFID. Hal tersebut pun seringkali disertai 

dengan kegiatan perlindungan bagi migran rentan, seperti mempromosikan 

kesadaran hak asasi manusia di kalangan otoritas nasional, kampanye informasi 

tentang risiko migrasi tidak teratur dan opsi dukungan terkait penanganan migran 

dan pengungsi, operasi pencarian dan penyelamatan di laut dan bantuan 

pengembalian sukarela. 

Model keempat ialah bantuan luar negeri yang diprogram untuk 

mendindaklanjuti penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan perbudakan 

modern. Dalam hal ini, baik DFID dan CSSF dapat mengeksplorasi opsi untuk 

merespon keamanan dan keadilan terhadap tantangan-tantangan seperti ini. Selain 

itu, departemen-departemen seperti Home Office, FCO dan National Crime 
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Agency memiliki program serupa namun dalam skala yang jauh lebih kecil. Salah 

satu contoh bentuk program dalam penanganan human trafficking ialah Operation 

Invigor. Dalam prosesnya, operasi tersebut menyediakan kerangka kerja strategis 

untuk menangani kejahatan imigrasi yang terorganisir. Di Nigeria, lembaga 

tersebut telah memberikan dukungan untuk memperkuat kekuatan perbatasan dan 

membentuk Unit anti perdagangan manusia. Dan di Ethiopia, FCO telah 

membantu memperkuat kapasitas pemerintah untuk menyelidiki kejahatan 

imigrasi. 

Menyadari bahwa pengaruh program yang didanai oleh Inggris pada pola 

migrasi tidak teratur selalu terbatas, pemerintah Inggris dalam hal ini berupaya 

keras dalam membentuk pendekatan internasional. Hal tersebut yang kemudian 

mendorong koordinasi lintas lembaga dalam pemerintah untuk mendistribusikan 

bantuan luar negeri yang mendukung kepentingan nasional Inggris sendiri 

sehingga pemerintah Inggris mampu menyuarakannya di tingkat internasional. 

Di bawah Dewan Keamanan Nasional, DFID memimpin kelompok kerja 

lintas-pemerintah terkait Agenda Global. DFID memiliki peran koordniasi karena 

hubungan yang didirikan dengan dua badan multilateral seperti Komisaris Tinggi 

PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi 

(IOM). 

Prioritas politik dari distribusi bantuan luar negeri Inggris, terutama 

terhadap isu migrasi dan tantangan-tantangan global lainnya, tentu perlu dibarengi 

oleh pola-pola distribusi bantuan luar negeri yang di sisi lain murni untuk 

pembangunan. Mengingat dalam tujuan utama UK AID Strategy yang mana 
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menaruh kepentingan terhadap penanganan kemiskinan dan mempromosikan 

kesejahteraan global maka perlu ada suatu pola yang direncanakan sebagai solusi 

terhadap tujuan tersebut. Jika pemerintah Inggris menempatkan keamanan 

nasional sebagai basis prioritas distribusi bantuan luar negeri untuk menghadapi 

tantangan global, maka bantuan luar negeri pemerintah Inggris untuk 

pembangunan, yang pada dasarnya bukan sektor dengan prioritas politik tertinggi 

dalam strategi distribusi bantuan luar negeri Inggris, perlu memiliki pola distribusi 

yang lebih efektif dan tepat sasaran. 

Melihat trend yang terjadi dalam distribusi bantuan luar negeri Inggris 

bahwa terdapat peningkatan besaran jumlah dari distribusi bantuan luar negeri 

Inggris dalam mekanisme multilateral, maka penulis melihat bahwa Inggris dalam 

strategi baru ini akan memanfaatkan mekanisme multilateral untuk 

mendistribusikan bantuan luar negeri terhadap pembanguan internasional dan/atau 

kepada negara-negara yang tidak termasuk dalam penilaian Inggris sebagai negara 

yang rentan.  

Secara teori, bantuan luar negeri dengan mekanisme multilateral lebih 

tepat untuk tujuan pembangunan dikarenakan oleh partisipasi yang lebih tinggi 

dari negara-negara di tingkat internasional, sumber daya yang tinggi hasil 

akumulasi dari beberapa negara, netral secara politik dan pogram-program yang 

dijalankan berbasis kebutuhan dan tata kelolanya berada pada tingkat global. 

Namun, dalam prakteknya, tidak semua kebutuhan ini terpenuhi. Dalam laporan 

OECD, pada periode antara 1960-2008 menunjukkan bahwa 71% bantuan luar 

negeri didistribusikan dalam mekanisme bilateral, sedangkan bantuan yang 
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didistribusikan melalui mekanisme multilateral hanya sebesar 29%. Bantuan 

multilateral pada umumnya berorientasi pada skala yang lebih besar dan dalam 

jangka waktu yang panjang. Bantuan multilateral cenderung berfokus pada 

proyek-proyek infrastruktur besar dan memiliki persentase yang lebih rendah 

daripada bantuan bilateral yang diberikan untuk bantuan kemanusiaan. Pandangan 

teoritis dari mekanisme multilateral yang netral secara politis merupakan ruang 

yang bisa dimanfaatkan pemerintah Inggris dalam mendistribusikan bantuan luar 

negeri yang lebih efektif untuk pembangunan internasional yang tepat sasaran, 

sehingga value for money yang menjadi prinsip dari strategi bantuan luar negeri 

Inggris pun dapat dicapai. 




