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 ABSTRAKSI  

 

 

Negara-negara berkembang berkomitmen untuk mencapai target pembangunan 

Millenium Development Goals pada tahun 2015. Dalam target peningkatan 

kesehatan ibu (MDG poin 5), pemerintah Indonesia masih kesulitan menurunkan 

tingginya angka kematian ibu secara mandiri. Oleh karenanya, Australia sebagai 

salah satu negara donor aktif di Indonesia menginisiasi program kemitraan 

berwujud dana hibah dan bantuan teknis bertajuk Australia – Indonesia Partnership 

for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH). Dalam program tersebut, Australia 

mengucurkan hibah dan dan bantuan teknis untuk meningkatkan layanan kesehatan. 

Program ini dilaksanakan tahun 2009 – 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan motif negara donor yang tampak 

dalam kemitraan tersebut. Penelitian dibatasi pada tahun 2008 sebagai tahun 

perancangan program hingga tahun 2015 sebagai periode akhir program. Penulis 

menguji variabel analisis motif dari Anderson dalam penelitian ini. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dengan mengonfirmasi motif yang telah 

didefinisikan terlebih dahulu, kemudian diidentifikasi dengan membandingkannya 

dengan analisis teks dan implementasi kegiatan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan 

5 variabel motif yang tampak, yaitu kemanusiaan, ekonomi, strategis, ideologi, dan 

identitas.  

 

Kata kunci : AIPMNH, Australia, kematian ibu, kesehatan, motif, ODA 
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INDONESIA-PARTNERSHIP FOR MATERNAL AND NEONATAL 

HEALTH PROGRAM 
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Maya Aulianissa (0911240032) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Indonesia’s Government still unlikely faced difficulty to reduce high number of 

maternal health domestically, as committed to reach the Millennium Development 

Goal 5 target in 2015. Hence, Australia as an active donor country in Indonesia 

committed to help Indonesia by establishing a partnership program named 

Australia – Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health at East Nusa 

Tenggara Province (2009 – 2015). In the program, Australia disburse grant in fund 

and technical assistance to improve Indonesia’s health service delivery. This 

research aims to describe Australia’s motive in that partnership program. The 

author put limitation timeline from 2008 (as the program was designed) until 2015 

year (end period). The author use variables from Anderson as an analysis tool, 

which pre-defined 6 motives, humanitarian, economical, strategic, ideological, 

identity, and environment motives. This descriptive research confirms those 

predefined motives and comparing them with document analysis and program 

implementation. From this research, the author has found 5 detected motives, they 

are humanitarian, economical, strategic, ideological, and identity. 

 

 

 

Keywords: AIPMNH, Australia, maternal death, health, motive, ODA  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingginya angka kematian ibu (AKI) masih menjadi pekerjaan rumah bagi 

pemerintah Indonesia dalam upaya mencapai target Millenium Development Goals 

(MDG) kelima, yaitu “improve maternal health”. Berdasarkan data CIA factbook, 

Indonesia menduduki peringkat 52 negara dengan AKI tertinggi dari 184 negara di 

dunia,1 dan tertinggi kawasan Asia Tenggara. Di tahun 2010, capaian AKI masih 

berkisar di angka 220 / 100,000 kelahiran. Melihat sisa jangka waktu yang cukup 

pendek, target penurunan AKI nasional hingga 102 / 100.000 pada tahun 20152 

menjadi hal yang sulit dicapai. 

       Fenomena tersebut turut menarik perhatian pemerintah Australia. Terkait 

dengan pencapaian target MDGs, Australia menilai upaya pemerintah Indonesia 

mengurangi AKI dan mencegah penyebaran HIV/AIDS tidak berjalan mulus. 

Dalam dokumen “Strategi Kerjasama Pembangunatn Australia Indonesia 2008–

13”, disebutkan bahwa rendahnya anggaran kesehatan nasional dan penerapan 

sistem otonomi daerah menjadi penyebab pemerintah lokal kesulitan untuk 

                                                           
1CIA Factbook, Country Comparison : Maternal Mortality Rate, tersedia dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2223rank.html, 

diakses pada 2 Mei 2016 

2Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan, Situasi Kesehatan Ibu, Jakarta: Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Kesehatan,2014, hal. 1  
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mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan.3 Australia merasa perlu 

mengalokasikan dana bantuan luar negeri bilateralnya, yang umum dikenal dengan 

sebutan Official Development Assistance (ODA) untuk membantu Indonesia 

mencapai sejumlah target MDGs, termasuk dalam sektor kesehatan. 4 

       Untuk mendukung target penurunan AKI di Indonesia, AUSAID (lembaga 

bantuan pembangunan luar negeri Australia) membentuk program kemitraan 

bernama Australian Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH). 

AUSAID mengucurkan hibah (grant) dalam bentuk dana sebesar A$69 juta5 dan 

bantuan teknis kepada AIPMNH untuk menangani upaya peningkatan kesehatan 

ibu dan bayi di Indonesia. Diharapkan keberadaan AIPMNH dapat mendukung 

pencapaian target Rencana Strategis Republik Indonesia untuk kebijakan 

Menjadikan Kehamilan Lebih Aman (Making Pregnancy Safer).6 Ada beberapa 

komponen yang diperhatikan, diantaranya cakupan penanganan kelahiran oleh 

bidan / tenaga medis terlatih, peningkatan kapasitas pemerintahan dan reformasi 

administrasi publik dalam pelayanan kesehatan.7 Program tersebut berjalan selama 

lima tahun mulai tahun 2009 hingga tahun 2014.   

                                                           
3AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016, hal 4  
4ibid 
5AIPMNH,20 Mei 2014, Activity Completion Report January – June 2014 (Version 1), tersedia 

dalam aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf, diakses 

pada 2 Mei 2016 

6 ibid 
7 AIPMNH, How We Work, tersedia dalam 

http://aipmnh.org/web_en/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=2

25 diakses pada 18 November 2016   
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       Menariknya, bantuan tersebut dialokasikan spesifik hanya ke satu lokasi target 

saja. Dalam memilih target alokasi bantuan, Australia memiliki pola yang berbeda 

dengan agensi bantuan luar negeri negara lain, sebut saja USAID (United States 

Agency for International Development). Melalui program EMAS (Expanding 

Maternal and Neonatal Health), lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat ini 

memberikan bantuan hibah teknis ke beberapa provinsi penyumbang AKI tertinggi 

di Indonesia, yaitu Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

ditambah dengan Sulawesi Selatan.8 Sementara itu, bantuan AIPMNH milik 

Australia difokuskan hanya ke provinsi Nusa Tenggara Timur. 

       Berdasarkan keterangan laporan jurnalistik Kompas, NTT merupakan salah 

satu provinsi dengan indeks pembangunan terendah di Indonesia.9 Minimnya 

infrastruktur, iklim yang kering dan topografi wilayah yang sulit diakses menambah 

kesan daerah tersebut sebagai daerah tertinggal.10 Wilayah ini secara geografis juga 

berbatasan cukup dekat dengan Australia.  

       Untuk itu, penulis ingin mengetahui motif apakah yang mendasari Australia 

memberikan bantuan kemitraan AIPMNH di provinsi tersebut. Penulis ingin 

mengetahui apakah program kemitraan AIPMNH bersifat murni inisiatif untuk 

membantu provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengejar target pembangunan 

atau ada inisiatif lain dibaliknya. Hal ini merujuk kepada argumen Toma dan 

Gorman mengatakan bantuan bilateral punya ikatan kuat secara politis 

                                                           
8 EMAS,Where We Work, tersedia dalam http://emasindonesia.org/read/where_we_work diakses 

pada 15 November 2016 
9 Lihat Kompas.Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik Kompas ,2011,hal.xiv 

10 Kompas,ibid 
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dibandingkan dengan bantuan multilateral. Maka sangat mungkin terdapat unsur 

kepentingan dibalik pemberian suatu bantuan.11 

       Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, Australia 

dipandang penting oleh penulis, karena Australia termasuk sebagai sebagai salah 

satu negara donor yang aktif dalam pemberian bantuan di kawasan Asia Pasifik. 

Australia juga merupakan salah satu dalam lingkup internasional negara anggota 

DAC yang merupakan ‘klub’ negara-negara donor internasional. Dari keterangan 

yang terdapat di situs Kementrian Perdagangan dan Luar Negeri Australia (DFAT), 

sejak tahun 2007 pemerintah Australia melakukan peningkatan alokasi dana 

bantuan luar negeri sekitar 80% dan berkomitmen untuk terus meningkatkan 

porsinya, padahal disisi lain Australia sedang mengalami kondisi fiskal domestik 

yang cukup sulit.12 Chand mengutip data dari DAC yang menunjukkan bahwa 

Indonesia dan Papua Nugini sebagai negara yang mendapat porsi bantuan terbesar 

bantuan bilateral Australia.13 Tahun 2008, Indonesia tercatat menerima porsi 

terbesar yang mencapai 14% dari total ODA Australia dengan nilai sebesar US$312 

juta.14 Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam 

kebijakan bantuan luar negeri Australia. Disamping itu, Australia merupakan donor 

                                                           
11Toma dan Gorman dalam Perwita & Yani,Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2011 

12 DFAT,Australia's International Development Assistance Program 2013–14:Foreword, tersedia 

dalam http://dfat.gov.au/about-us/publications/aid/australias-international-development-

assistance-program-2013-14/Pages/foreword.aspx, diakses pada 18 November 2016 

13 Lihat Chand, Juni 2011,Who Receives Australia Aid And Why, tersedia dalam: 

http://www.undg.org/docs/11421/MDG7_1954‐UNDG‐MDG7‐LR.pdf, diakses pada 3 

Oktober 2016.  

14 Ibid, hal 15 
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bilateral satu-satunya dan cukup dominan di provinsi Nusa Tenggara Timur.15 

Selain berfokus pada upaya layanan terhadap kesehatan ibu dan bayi, terdapat 

program lain yang meliputi reformasi tata kelola pemerintahan dan hak 

kependudukan.  Maka bantuan Australia ke Indonesia cukup layak untuk disorot.  

       Kedua, otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 2001 lalu menyebabkan 

daerah-daerah di Indonesia mengalami kesenjangan pembangunan, disebabkan 

perbedaan kapasitas masing-masing daerah dalam mengelola pemerintahan. Hal 

tersebut cukup wajar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 

distribusi sumber daya yang kurang merata. Wilayah dengan kapasitas 

pemerintahan yang rendah cenderung membutuhkan bantuan. Secara nasional, isu 

tingginya kematian ibu di Indonesia masih menjadi masalah yang harus 

diselesaikan, bahkan saat MDGs telah beralih menjadi Sustainable Development 

Goals (SDGs). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki 

kemandirian yang cukup. Kondisi itu dapat menjadi celah intervensi oleh negara 

lain dalam bentuk bantuan luar negeri. Disisi lain, sejak tahun 2009 Australia 

menggunakan pendekatan desentralisasi dalam alokasi bantuan luar negerinya, 

dengan fokus isu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.16Sebuah evaluasi dari 

Office of Development Effectiveness menyebutkan bahwa hal yang membantu 

                                                           

15 Berdasarkan hasil penelusuran penulis, lihat Laporan Ringkas Kemitraan di Provinsi NTT, 2015, 

tersedia dalam http://bappeda.nttprov.go.id  
16 DFAT.Working Decentraliced Service Systems, Challenge AusAID Program.2014, tersedia 

dalam https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/working-

decentralised-service-systems-challenges-aus-aid-program.docx. diakses pada 28 Desember 

2016 
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tercapainya tujuan bantuan luar negeri Australia adalah dengan memperhatikan 

konteks desentralisasi agar dapat bekerja secara strategis dan tepat sasaran.17  

       Dengan mengidentifikasi motif negara lain dalam pembangunan di Indonesia, 

diharapkan pemerintah Indonesia dapat menentukan sikap yang bijak agar tidak 

mengalami kerugian yang lebih besar dibanding manfaat yang didapat dari bantuan 

tersebut, dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia sendiri.  Penulis 

juga mengamati belum banyaknya kajian tentang motif bantuan luar negeri yang 

spesifik membahas tentang bantuan pembangunan untuk sektor kesehatan 

(development assistance for health). Oleh karenanya, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi akademis terhadap kajian ekonomi politik 

internasional dalam konteks bantuan luar negeri, khususnya bantuan pembangunan 

di bidang kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada periode perancangan kerja sama 

AIPMNH (tahun 2008) hingga berakhirnya program tersebut pada tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

akan membahasa dan mengkaji motif bantuan luar negeri pemerintah Australia 

melalui bantuan kemitraan AIPMNH di provinsi tersebut. Oleh karena itu penelitian 

ini mengangkat rumusan masalah, berupa:  

 “Apa motif Australia memberikan bantuan dalam kemitraan AIPMNH 

(Australia-Indonesia-Partnership For Maternal And Neonatal Health) di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008-2015 ?” 

                                                           
17 ibid 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

penelitian yakni Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Berikut penjelasan masing-

masing tujuan penelitian ini: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 

menganalisis bantuan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara terhadap 

negara lain dengan menggunakan konsep motif bantuan luar negeri yang 

dijabarkan oleh Anderson. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis motif 

bantuan bantuan dalam kemitraan AIPMNH (Australia-Indonesia-Partnership 

For Maternal And Neonatal Health) oleh Pemerintah Australia di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008-2015 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan motif yang 

mendasari bantuan kemitraan AIPMNH di Nusa Tenggara Timur. Secara normatif, 

penelitian ini diharapkan memacu penelitilain untuk mengeksplorasi lebih 

mendalam tema-tema penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan berguna dalam menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan informasi bagi setiap individu yang membacanya.
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Untuk mempermudah menentukan posisi penelitian, terlebih dahulu penulis 

melakukan pemetaan terhadap beberapa studi terdahulu yang diambil. Studi 

terdahulu pertama menjelaskan tentang bantuan AIPMNH dilihat dari sudut 

implementasinya, sedangkan studi terdahulu kedua melihat motif bantuan luar 

negeri Australia ke Indonesia yang bersifat general.  Penulis mengembangkan 

penelitian pertama dengan melihat dari sudut pandang motif negara donor 

memberikan bantuan, serta mengembangkan alat analisis yang digunakan oleh 

penelitian kedua dalam melihat motif pemberian Official Development Assistance 

Australia dalam bidang kesehatan ibu.  

Studi terdahulu pertama berasal dari tulisan Sunoto yang berjudul”Upaya 

AusAID dalam meningkatkan kondisi kesehatan ibu dan bayi di Nusa Tenggara 

Timur melalui AIPMNH.”18Ia meneliti bagaimana program AIPMNH 

diimplementasikan di lapangan. Hasil yang didapat dari penelitian Sunoto antara 

lain bentuk bantuan AIPMNH disalurkan dalam bentuk program penyampaian 

layanan kesehatan dasar dan pelibatan masyarakat dalam dukungan sistem 

                                                           
18 Nacita Sunoto, Skripsi: " Upaya AusAID dalam Meningkatkan Kondisi Kesehatan Ibu dan Bayi 

di Nusa Tenggara Timur melalui AIPMNH”" (Bandung: Universitas Parahyangan, 2014) 
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kesehatan, reformasi kinerja dan akuntabilitas sistem. Sunoto menemukan bahwa 

faktor sosial, budaya, adat istiadat dan agama masih menjadi hambatan 

keberhasilan program sehingga memerlukan penyesuaian nilai-nilai yang dibawa 

oleh Australia terhadap kepercayaan yang berlaku di masyarakat Kota Kupang. 

Dengan kata lain, untuk mendukung efektivitas sebuah bantuan luar negeri 

diperlukan adanya pendekatan kultural terhadap masyarakat setempat. Penulis 

mengembangkan penelitian tersebut dengan mengkaji lebih lanjut dari kacamata 

negara donor, mengenai motifnya memberikan bantuan. Data-data implementasi 

bantuan AIPMNH yang ada dalam penelitian Sunoto membantu identifikasi penulis 

untuk melihat indikasi motif yang tampak dalam bantuan tersebut, dengan melihat 

apakah Australia diuntungkan dengan adanya kemitraan tersebut atau tindakannya 

murni bersifat kemanusiaan dan memberdayakan elemen recipient yang 

bersangkutan di dalamnya. 

       Studi terdahulu berikutnya adalah tulisan Gounder dan Sen yang melakukan 

pengujian terhadap motif yang tampak dalam bantuan bilateral Australia ke 

Indonesia dengan jenis bantuan yang general. Hasil pengujian menyebutkan bahwa 

bantuan bilateral Australia ke Indonesia memiliki kombinasi motif recipient need 

dan self interest. Keduanya menggunakan tiga variabel penelitian Maizels dan 

Nissanke untuk diukur, yaitu recipient need, political and security interest, dan 

investment and trade interest.19Terdapat beberapa kelemahan dari alat analisis yang 

digunakan Gounder. Pertama, variabel motif political and security interest hanya 

                                                           
19 Gounder&Sen, “What Motivates Foreign Aid : A Case Study of Australia ' s Aid to Indonesia,” 

The Journal of Developing Areas 33(3):  379 – 394, tersedia dalam: 

http://www.jstor.org/stable/4192871 , diakses pada 10 September 2016 
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terbatas pada dimensi keamanan tradisional saja, melalui konteks militer dan 

pertahanan. Namun keduanya kurang membahas kepentingan politik dalam 

hubungannya dengan negara penerima maupun kepentingan politik dalam level 

sistem internasional. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan alat analisis dengan 

dimensi yang lebih luas, yaitu variabel motif yang digunakan oleh Anderson dalam 

menganalisis bantuan luar negeri Swedia. Penggunaan variabel yang lebih beragam 

melalui tulisan Anderson diharapkan sehingga dapat menggambarkan motif yang 

tampak dalam konteks kasus pemberian ODA di bidang kesehatan. 

  

2.2 Kerangka Konseptual 

Sebelum beranjak pada pembahasan motif bantuan luar negeri, terlebih 

dahulu akan dijelaskan tentang jenis bantuan luar negeri yang sesuai dengan 

konteks kemitraan bilateral AIPMNH, yaitu Official Development Assistance 

(ODA). Dikutip dari OECD, ODA didefinisikan sebagai  

 “those flows to countries and territories…and to multilateral 

organization which are:  

i) provided by official agencies, including state and local 

government, or by their executive agencies, and  

ii) each transaction of which: is administered with the promotion of 

the economic development and welfare of developing countries as its 

main objective”20 

 

  

                                                           
20 OECD,Twenty-five Years of Development Co-operation: A Review, OECD: Paris, 1985, hal. 

171-173 
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Negara yang tergolong sebagai penerima ODA adalah negara dengan pendapatan 

perkapita dibawah 12276 di tahun 2010, yang diperbaharui secara berkala. Bantuan 

militer tidak tercakup dalam definisi ODA, sebab ODA dirancang untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara berkembang. 21  

ODA dapat diberikan melalui 2 mekanisme, yaitu secara langsung (bilateral, 

dari donor ke penerima) atau melalui perantara agen pembangunan multilateral 

(misalnya PBB atau World Bank). Bantuan yang diberikan mencakup hibah, 

pinjaman lunak (yang mengandung elemen hibah minimal 25% dari total dana) dan 

pemberian bantuan teknis. PBB menargetkan bahwa negara-negara maju harus 

mengalokasikan 0.7 % dari pendapatan nasional bruto mereka untuk ODA (diukur 

dengan harga konstan dalam satuan US$ dan tahun 2012 sebagai basis tahun).22 

  Mengacu pada definisi diatas, bantuan yang dikategorikan 

sebagai ODA harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: 1.) Pemberi bantuan 

adalah elemen pemerintah negara donor. 2.) Pemeliharaan dan pembangunan 

ekonomi menjadi tujuan pemberian bantuan. 3.) Pinjaman dan hibah yang diberikan 

harus jelas, konsensional, dan mengandung unsur hibah sedikitnya 25%.  

 Bantuan kemitraan AIPMNH merupakan bantuan yang bersifat hibah. 

Pengertian hibah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “pemberian 

(dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.”23 

Menurut Kurniawan, hibah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuknya, yaitu 

(1.) dana (cash), (2) barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek, serta bantuan 

                                                           
21 OECD (2016), Net ODA (indicator). doi: 10.1787/33346549-en, diakses pada 03 Mei 2016 
22 ibid 
23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit. Balai 

Pustaka, Jakarta, 1999. 
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teknik (technical assistance) atau kerja sama teknik (technical cooperation). Setiap 

bentuk hibah memiliki konsekuensi masing-masing.24 

 Kurniawan menjelaskan, pemberian hibah dana ditujukan untuk 

memperbaiki neraca pembayaran negara penerima (biasanya adalah negara-negara 

miskin yang berpendapatan kurang dari USD200), dengan cara menunjukkan bukti 

impor atas komoditas yang eligible. 25 

 Jika jenis hibah berupa pengadaan barang dan jasa, terdapat dua kondisi 

yang berbeda. Apabila sifat bantuan yang digunakan untuk pengadaan barang dan 

jasa dalam rangka bantuan proyek berdiri sendiri, maka tidak memerlukan adanya 

pengembalian dana. Dalam kondisi kedua, dana diberikan bersama-sama dengan 

pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Dalam 

kondisi tersebut, maka pembayaran tetap dilakukan oleh pihak pemberi hibah sesuai 

dengan kemajuan proyek melalui mekanisme direct payment.26 

 Sedangkan hibah yang bersifat bantuan teknik maupun kerja sama teknik, 

mekanismenya dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, hibah untuk mendukung 

proyek-proyek yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini, pihak pemberi dana 

menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga 

ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli 

tersebut dan menerima hasil studi, appraisal atau monitoring.27 Kedua, bantuan 

                                                           
24 Kurniawan Ariadi, Hibah Luar Negeri, APBN dan“Grant Trap”tersedia dalam 

http://bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf, 

diakses pada 19 Januari 2017, hal 4-6 
25 Ibid, hal 5 
26 ibid 
27 ibid 
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teknis yang berdiri sendiri. Bentuk seperti menjadi model yang umum 

diimplementasikan oleh negara donor. Negara donor menyediakan tenaga ahli dan 

atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Negara 

penerima hanya menyediakan fasilitas pendukung seperti kantor, kendaraan, dan 

lain-lain.28  

 Ketiga, beasiswa dan pelatihan beasiswa untuk studi bergelar maupun non-

gelar di dalam ataupun di luar negeri, pelatihan di dalam dan di luar negeri, magang 

di negara atau lembaga pemberi hibah, dan pertukaran pemuda. negara atau 

lembaga pemberi hibah bertanggung jawab mengelola masalah administrasi 

keuangan. 29 Keempat, hibah dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Negara donor 

menyediakan bahan esensial yang darurat seperti pangan, obat-obatan atau selimut 

serta ada kalanya uang tunai. Perwakilan-perwakilan negara donor umumnya 

mempunyai reserve untuk bantuan-bantuan kemanusiaan.30 

 2.12.1.1.1. Motif bantuan luar negeri 

       Dikutip dari laman situs kamus Collins COBUILD, secara istilah 

motif dapat didefinisikan sebagai “the reason for a certain course of action, 

whether conscious or unconscious”.31 Artinya, motif berkaitan erat dengan 

perilaku suatu aktor. Memahami motif juga berarti memahami mengapa 

suatu negara cenderung memiliki perilaku tertentu dan menggerakkannya 

                                                           
28 Ibid hal 6 
29 ibid 
30 ibid 
31 Collins, tersedia dalam http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motive_1, diakes 

pada 10 Oktober 2016 
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untuk bertindak sesuatu, misalnya tindakan Australia yang secara aktif 

memberikan bantuan pembangunan ke negara-negara yang berada di 

kawasan tertentu. Bantuan luar negeri adalah salah satu hasil kebijakan luar 

negeri yang timbul dari proses musyawarah politik aktor-aktor yang ada di 

dalamnya. Smith menjelaskan ada 4 dimensi dalam musyawarah politik 

yang bisa menghasilkan suatu alasan (reason), yaitu ideografi 

(ideographic), tujuan (purposive), ethical, dan instrumental.32Motif bantuan 

luar negeri dapat dihasilkan dari integrasi antara keempat faktor tersebut.  

       Menurut Perwita dan Yani, bantuan luar negeri kerapkali digunakan oleh 

suatu negara sebagai instrumen kebijakan hubungan luar negeri.33Keduanya 

juga mengutip pendapat Rix yang mengatakan bahwa bantuan luar negeri 

umumnya ditujukan untuk kepentingan jangka panjang, misalnya membantu 

memenuhi tujuan politik yang tidak dapat dicapai melalui proses diplomasi, 

propaganda, atau kebijakan publik.34Maka, bantuan luar negeri tidak lepas dari 

adanya suatu motif tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya unsur self-

interest. 

               Dalam konteks bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Australia, terdapat 

dua sudut pandang berbeda. Jackson Commitee memiliki pandangan bahwa 

ODA Australia didasari oleh motif yang sejalan antara kemanusiaan, strategi 

                                                           
32Christian R.- Smith,The Politics of International Law, London:Cambridge University Press, 

2004,hal 96 
33 Perwita & Yani,Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2011,hal 81 
34 Alan Rix, “Japan's Foreign Aid Challenge : Policy Reform and Aid Leadership.” dalam Perwita 

& Yani,” Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, hal 18 – 19 
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dan komersial dan berbentuk multilateral, seperti yang tercantum dalam tujuan 

nasional Australia.35Berdasarkan pandangan tersebut, bantuan Australia 

dianggap memiliki peran penting dalam membantu pembangunan di negara 

dan kawasan miskin. Oleh karena itu, bantuan Australia diambil melalui 

pendekatan kemitraan penuh untuk meningkatkan efektivitasnya sehingga 

terus berkelanjutan.36  

Melalui pendekatan tersebut, bantuan Australia membangun jaringan 

dengan pihak-pihak yang berada di negara penerima dengan menekankan pada 

hubungan individu ke individu.37 Pembangunan dalam pandangan ini adalah 

proses memanusiakan manusia dan oleh sebab itu bantuan ditujukan bagi 

kehidupan individu dengan tujuan memberantas kemiskinan. Upaya yang 

dilakukan kemudian adalah melakukan transfer sumber daya yang 

menciptakan keuntungan bersama, sehingga bantuan haruslah dirancang dan 

diimplementasikan sepenuhnya untuk masyarakat dan menekankan 

keterlibatan mereka termasuk bagi kaum perempuan.38 

       Sedangkan pandangan kedua yang diyakini oleh Simons Committee 

mengungkapkan bahwa bantuan pembangunan Australia didasari hanya oleh 

alasan politis dan lebih dominan diberikan dalam bentuk kerjasama 

bilateral.39Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Toma dan Gorman 

                                                           
35 Jackson Committee, The Jackson Report on Australia's Overseas Aid Program, 

Canberra:AusAID,1985.  
36 Australian Development Studies Network,“New Directions For Australian Aid 

Delivery”,Development Buletin Vol 43 Oktober 1997,Canberra: ADSN,Hal.17 
37 Australian Development Studies Network, Ibid, Hal.19 
38 Australian Development Studies Network, Loc.Cit. 
39 Simmons Committee, 1997, “One Clear Objective: Poverty Reduction Through Sustainable 

Development”, Report of the Committee of Review April 1997, Canberra: AusAID. 
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yang dikemukakan oleh penulis di bagian latar belakang tulisan ini.40 Bantuan 

dimaknai sebagai alat untuk mendukung reformasi kebijakan dan institusi di 

negara berkembang. Meskipun dikemas dalam istilah kemitraan, tetap ada 

batasan antara siapa yang memberi dan siapa yang menerima, yang 

menciptakan pola hubungan superioritas. 

       Gounder melakukan pengujian motif apakah yang tampak dalam bantuan 

bilateral Australia ke Indonesia secara general, dengan menggunakan model 

recipient need dan self interest. Hasil pengujian menyebutkan bahwa bantuan 

bilateral Australia ke Indonesia memiliki kombinasi motif recipient need dan 

self interest, dengan motif recipient need sebagai motif dominan.41 Namun 

Gounder hanya melihat motif politik melalui dimensi keamanan tradisional 

melalui konteks militer, sehingga tidak mampu menjelaskan dimensi politik 

dari segi akses kebijakan pada negara penerima maupun kepentingan politik 

Australia dalam sistem internasional. Bermeo memberikan penjelasan lebih 

mendalam diluar model klasik recipient need dan self interest melalui konsep 

targeted development. Bermeo mengungkapkan, tren alokasi bantuan luar 

negeri cenderung bertujuan untuk mencapai targeted development pasca tahun 

2001. Pemberian bantuan luar negeri yang ditargetkan menunjukkan unsur 

kepentingan (self-interest) yang ada di dalamnya. Dalam tulisannya yang 

                                                           
40 Toma dan Gorman, loc.cit 
41 Gounder&Sen, “What Motivates Foreign Aid : A Case Study of Australia ' s Aid to Indonesia,” 

The Journal of Developing Areas 33(3):  379 – 394, tersedia dalam: 

http://www.jstor.org/stable/4192871 , diakses pada 10 September 2016 
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berjudul Targeted Development: Aid Allocation in an Increasingly Connected 

World, ia mengatakan 

 “interconnections between industrialized and developing countries 

grow, donors increasingly view the security and welfare of their 

own citizens as affected by spillovers from less-developed states. 

When this occurs, they will seek to promote their own well-being 

by pursuing development abroad.”42 

 

       Dengan kata lain, negara donor tidak ingin menanggung risiko terkena 

masalah yang menjadi dampak dari kemiskinan yang dialami oleh negara yang 

masih terbelakang dalam pembangunan. Maka, bantuan luar negeri dikucurkan 

untuk melindungi kepentingan negara donor. Dalam pengalokasian bantuan, 

negara donor juga mempertimbangkan aspek kapasitas pemerintahan 

penerima.  

       Untuk mengkaji motif Australia dalam kemitraan AIPMNH, hasil 

penelitian Gounder dijadikan penulis sebagai argumen bahwa bantuan 

Australia memiliki motif recipient need dan self interest. Artinya, ada faktor 

yang bersifat kemanusiaan (yang mewakili motif recipient need) dan unsur 

strategis (self interest), disebabkan pemberian bantuan yang ditargetkan di 

wilayah tertentu.         

       Dalam proses identifikasi motif yang tampak dalam bantuan AIPMNH, 

penulis menggunakan penelitian Anderson sebagai pedoman dalam menyusun 

indikator. Literatur ini dipilih penulis karena mampu memberikan gambaran 

                                                           
42 Sarah Bermeo, Targeted Development: Aid Allocation in an Increasingly Connected World, 

tersedia dalam http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2683664 diakses pada 11 Maret 2016. 
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lebih lengkap dan dimensi yang lebih luas tentang motif yang terdapat dalam 

suatu pemberian bantuan luar negeri. 

2.3 Definisi Operasional  

Anderson menggabungkan studi dari Schraeder, Hook serta Taylor43,Sogge,44  

dan Berthélemy45 untuk menganalisis motif bantuan luar negeri Swedia. Ia 

mengidentifikasi 6 dimensi motif yang tampak, yaitu:  humanitarian, economical, 

strategic, ideology, identity dan environment. 46 

2.3.1 Humanitarian (motif kemanusiaan).  

Motif ini mengindikasikan bahwa negara donor berupaya mengurangi 

kemiskinan dan meringankan penderitaan yang dialami oleh suatu negara. 

Umumnya bantuan tipe ini diberikan pada negara-negara yang memiliki 

permasalahan seperti bencana alam.47Simpati yang ditunjukkan (showing 

compassion) sebagai bentuk kepedulian negara donor yang menjadikan 

bantuan sebagai manifestasi kewajiban untuk menolong sesama. Terlebih, 

negara-negara berkembang mayoritas merupakan bekas jajahan kolonial. Hal 

ini dapat berbentuk seperti tindakan dan inisiatif untuk negara yang 

                                                           
43 Schraeder, Peter J, Hook, Steven W and Taylor Bruce. 1998. Clarifying the Foreign Aid 

Puzzle: A Comparison of American, Japanese, French and Swedish Aid Flows. World 

Politics, Vol 50, No.2 pp. 294-323 
44 Sogge, David.. Give and Take: What´s the Matter with Foreign Aid? 2002  
45 Berthélemy, Jean-Claude.2002 Bilateral Donor’s Aid Allocation Decisions – a Three 

Dimensional Panel Analysis. International Review of Economics and Finance, Vol 13. No 3. 

pp 253-274 
46 Maria Anderson. 2009.Motives behind the Allocation of Aid- A Case Study Regarding Swedish 

Motives for Aid Allocation, tersedia dalam 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24961/1/gupea_2077_24961_1.pdf, diakses tanggal 14 

september 2016 
47 Anderson,Ibid hal 11 
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membutuhkan bantuan tersebut.48 Motif ini diidentifikasi melalui dua hal, yaitu 

adanya program bantuan yang bersifat mengurangi kemiskinan dan speech act 

dari pejabat negara donor yang menunjukkan bentuk kepedulian dan solidaritas 

untuk orang yang menderita.  

2.3.2.Economy (motif ekonomi)  

Bantuan digunakan donor untuk mendapatkan keuntungan secara 

ekonomi baik pada saat itu ataupun di masa yang akan datang (future economic 

advantages). Ada 3 indikator yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi 

motif ini, yaitu (1.) adanya peningkatan perdagangan internasional seiring 

dengan bantuan yang diberikan (trade) (2.) Investment, yaitu adanya 

peningkatan investasi perusahaan asal negara donor (dalam bentuk FDI) (3.) 

Adanya peningkatan aktivitas ekspor negara donor ke negara penerima 

(export). 49 

2.3.3 Strategic (motif strategis) 

Secara umum, motif ini menunjukkan bahwa negara donor memiliki niat 

untuk mempererat hubungan dengan negara penerima dan melanggengkan 

kerjasama dalam jangka panjang. Diharapkan dengan pemberian bantuan, 

negara penerima dapat bersikap positif terhadap negara pendonor, sehingga 

memungkinkan terjadinya aliansi.50 Motif tersebut diidentifikasi melalui 4 hal, 

yaitu (1.) bonding, dilihat dari meningkatnya intensitas kerja sama, pertemuan 

                                                           
48Anderson ibid 
49 Anderson, ibid, hal. 20 - 21  
50 Anderson ibid hal 9 – 10  
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kenegaraan dan program kerja sama; (2.) Embassy, yaitu pembukaan kantor 

kedutaan / perwakilan di negara penerima; (3.) Security alliance, yaitu 

kerjasama militer yang dibentuk antara negara donor dengan penerima (4.) 

Peace and security, yaitu bantuan digunakan sebagai instrument negara donor 

untuk meningkatkan perannya dalam perdamaian dunia melalui tingkat 

partisipasinya di forum PBB dalam hal keamanan.51 

2.3.4 Ideology (motif ideologi) 

Yaitu dimana kesamaan ideologi menjadi faktor yang membuat  negara 

donor memberikan bantuan.52Hal ini menuntut negara penerima untuk 

melakukan reformasi sistem politik agar kedepannya dapat melakukan kerja 

sama secara kondusif.  Motif ini diukur dengan indikator 1.) Politics, yaitu 

kesamaan sistem politik negara donor dengan penerima. 2.) Value, yaitu 

penyebaran nilai-nilai yang dimiliki oleh negara donor melalui program 

bantuan yang diberikan. 3.) Democracy, yaitu dukungan negara donor terhadap 

demokratisasi di negara penerima. 4.) Human Rights, yaitu upaya negara donor 

menegakkan hak asasi manusia di negara penerima.53 

2.3.5 Identity (motif identitas) 

Anderson mengungkapkan, motif ini dilihat dari ekspresi negara donor 

yang ingin menunjukkan apa yang telah dicapai dengan kerja sama yang 

dilakukannya serta kelebihan yang ia miliki. Ada 3 indikator yang digunakan 

                                                           
51 Anderson ibid hal 22 – 24 
52 Anderson,ibid hal 10 
53 Anderson,ibid hal 25 – 28  
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Anderson, diantaranya 1.) Experience and knowledge, dimana negara donor 

ingin menunjukkan image-nya sebagai donor yang memiliki kemampuan dan 

keahlian terpercaya dalam menangani masalah pembangunan. 2.) Political aim, 

yaitu donor merepresentasikan kepentingan politiknya dalam konteks 

perpolitikan internasional. 3.) International recognition, yang dilihat dari apakah 

negara donor ingin diakui oleh forum internasional. 54 

2.3.6 Environment (motif lingkungan) 

Perubahan lingkungan yang terjadi kerap menimbulkan dampak, 

khususnya bagi negara-negara berkembang. Sebagai bentuk kepedulian dan 

tanggung jawab, negara donor ingin mengurangi kerugian yang dialami negara 

berkembang akibat perubahan lingkungan dengan memberikan bantuan.55 Ada 

dua indikator yang digunakan Anderson, yaitu 1.) Aid for better environment, 

yaitu upaya yang dilakukan negara donor untuk memberikan lingkungan yang 

lebih baik bagi negara penerima, baik dengan menekan dampak polusi akibat 

emisi karbon maupun penelitian untuk menemukan sumber energi alternatif. 2.) 

International responsibility, yaitu peran yang ingin dijalankan oleh donor 

sebagai negara yang bertanggung jawab pada masalah lingkungan dalam 

konteks global. 56  

                                                           
54 Anderson,ibid hal 28 – 31   
55 Anderson,ibid hal 31 
56 Anderson, ibid hal 31 – 32  
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2.43. Operasionalisasi Konsep 

 Operasionalisasi konsep digunakan penulis untuk menurunkan variabel 

yang akan diteliti berdasarkan definisi konseptual. Variabel diturunkan menjadi 

langkah-langkah dan instrument empiris dari variabel-variabel yang telah 

ditentukan.57 Penulis menggunakan konsep aid allocation motive pada penelitian 

Anderson untuk dioperasionalkan. Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa 

Anderson menggunakan enam variabel motif untuk diuji dalam melihat motif 

bantuan luar negeri Swedia. 

  

 

 

 

Tabel 2.4a Indikator Aid Allocation Motives. Sumber : (Anderson,2009) 58 
 

Dalam konteks penelitian penulis, penulis menguji semua variabel yang 

dikemukakan oleh Anderson. Namun, indikator yang digunakan tidak merujuk pada 

                                                           
57Anonim.Sistematika Penulisan Skripsi.Program Studi Hubungan Internasional Universitas 

Brawijaya 
58 Maria Anderson. 2009.Motives behind the Allocation of Aid- A Case Study Regarding Swedish 

Motives for Aid Allocation, tersedia dalam 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24961/1/gupea_2077_24961_1.pdf, diakses tanggal 14 

september 2016, hal 14 
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tulisan Anderson. Penulis menyusun indikator yang disesuaikan dengan konteks 

kasus yang diteliti, yaitu bantuan pembangunan di bidang kesehatan.  

 2.4.1. Humanitarian (motif kemanusiaan) 

Motif ini mencerminkan bagaimana negara donor merepresentasikan 

bantuan yang bersifat mengurangi kemiskinan. Dalam konteks penelitian ini, 

penulis melihat dari ekspresi retoris Australia terhadap upaya mengurangi 

kemiskinan yang dilihat dari teks pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi 

AIPMNH, DFAT, maupun pejabat-pejabat terkait yang menyatakan bahwa 

bantuan Australia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Penulis juga 

melihat dari upaya AIPMNH dalam mengurangi kemiskinan dengan 

pemberdayaan kapasitas lokal di NTT.  

2.4.2. Economy (Motif ekonomi) 

Motif ini mencerminkan bagaimana bantuan digunakan donor untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik pada saat itu ataupun di masa 

yang akan datang (future economic advantages). Hal tersebut dapat dilihat dari 

indikator. Pertama, pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi AIPMNH, 

DFAT, maupun pejabat-pejabat terkait yang menyatakan bahwa Australia 

ingin meningkatkan potensi ekonomi Indonesia dengan membangun sistem 

kesehatan yang memadai. Kedua, dengan mengidentifikasi dalam konteks 

bantuan AIPMNH, apakah terdapat perusahaan Australia yang terlibat dalam 

pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses kemitraan. Apabila 

terbukti adanya perusahaan asing asal Australia dalam pemenang tender proyek 
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pengadaan barang dan jasa maupun renovasi fasilitas kesehatan di distrik yang 

didukung oleh AIPMNH. Selain itu, penulis juga melihat apakah terdapat 

tenaga medis Australia yang dipekerjakan dalam skup kemitraan tersebut. 

Apabila terdapat kecenderungan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

Australia ingin memperluas pasar perusahaan domestiknya dengan 

memanfaatkan proyek kemitraan AIPMNH          

2.4.3 strategic (motif strategis) 

Motif ini diidentifikasi melalui indikator bonding, yang ditandai dengan 

ekspresi pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi AIPMNH, DFAT, 

maupun pejabat-pejabat terkait yang menunjukkan bahwa dengan kerja sama 

AIPMNH diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral Australia dan 

Indonesia. Indikator tersebut juga didukung dengan meningkatnya intensitas 

kerja sama ke level yang lebih luas. Selain itu, motif ini juga dapat dilihat dari 

apakah terdapat perubahan kebijakan yang dialami oleh Indonesia terkait 

dengan aspek kesehatan ibu, dengan sebab adanya kemitraan tersebut. 

2.4.4 Ideology (motif ideologi) 

Motif tersebut diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, value. 

Penulis mengidentifikasi apakah Australia berupaya menyebarkan nilai-nilai 

tertentu yang menjadi filosofi kebijakan bantuan luar negeri Australia melalui 

kemitraan AIPMNH, yang dapat dilihat melalui ekspresi pernyataan dalam 

dokumen-dokumen resmi AIPMNH, DFAT, maupun pejabat-pejabat terkait.  

Hal tersebut juga diperkuat dari implementasi kemitraan di lapangan yang 
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mendukung nilai-nilai tersebut. Kedua, good governance. Indikator ini merujuk 

pada upaya Australia untuk mendukung terciptanya good governance di 

Indonesia khususnya provinsi NTT yang menjadi target pelaksanaan program. 

Indikator ini dilihat dari upaya reformasi pemerintahan melalui transparansi 

sistem informasi dan pengelolaan keuangan. Ketiga, human rights. Indikator ini   

ekspresi pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi AIPMNH, DFAT, maupun 

pejabat-pejabat terkait yang menyatakan pembangunan bidang kesehatan 

sebagai bagian dari hak asasi manusia.   

2.4.5 Identity (motif identitas) 

Motif ini diidentifikasi melalui ekspresi negara donor yang ingin 

menunjukkan apa yang telah dicapai dengan kerja sama yang dilakukannya serta 

kelebihan yang ia miliki. Beberapa indikator motif yang menjadi acuan 

diantaranya adalah 1.) Experience and knowledge: yaitu ekspresi pernyataan 

dalam dokumen-dokumen resmi AIPMNH, DFAT, maupun pejabat-pejabat 

terkait yang menunjukkan identitas Australia sebagai negara donor yang kredibel 

dalam menangani isu kesehatan. Hal tersebut juga didukung dengan melihat 

pelibatan perusahaan profesional maupun civitas akademika memberikan 

kontribusi keahlian mereka dalam kemitraan AIPMNH. 2.) Pengakuan 

internasional : dilihat dari ada/tidaknya ekspresi yang menunjukkan Australia 

ingin diakui oleh komunitas negara donor (DAC) dan PBB sebagai negara yang 

memiliki peranan penting dalam perbaikan aspek kesehatan di negara penerima 

bantuan    
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  2.4.6 Environmental (motif lingkungan) 

Motif ini diidentifikasi dengan upaya negara donor membuat program 

yang melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak buruk yang dirasakan 

akibat kerusakan lingkungan. Indikator motif ini antara lain 1.) Aid for a better 

environment, yaitu penulis akan melihat apakah terdapat program yang 

mengurangi dampak emisi karbon dan menemukan sumber energi alternatif 

dalam kemitraan AIPMNH; 2.) International Responsibility, yaitu apakah 

terdapat pernyataan negara donor yang mencerminkan tanggung jawab pada 

masalah lingkungan global dalam program kesehatan ibu yang dijalankan.  
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Tabel 2.3.4b Operasionalisasi Konsep Motif Alokasi Bantuan 

 Anderson (2009). Motives behind the Allocation of Aid- A Case Study 

Regarding Swedish Motives for Aid Allocation, diolah sendiri oleh penulis 

Variabel Indikator Parameter 

1. Kemanusiaan Poverty reduction 

 

Ada tidaknya program bantuan yang difokuskan 

untuk mengurangi kemiskinan 

2. Ekonomi Economic benefit pernyataan dalam dokumen-dokumen resmi pejabat-

pejabat terkait untuk mendapatkan manfaat ekonomi 

dengan membangun sektor kesehatan 

 

Trade and labour 

access market 

Ada tidaknya perusahaan asal negara donor yang 

terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di kemitraan 

tersebut 

 

Ada tidaknya tenaga medis asal negara donor yang 

dipekerjakan di lokasi kemitraan  

 

3. Strategis Bonding 

 

Policy influence 

 Ada tidaknya perpanjangan / peningkatan level kerja 

sama  

Ada/tidaknya perubahan kebijakan negara penerima 

4. Ideologi Value Adanya penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh donor 

dalam program kemitraan yang dilakukan 

good governance Adanya program transparansi sistem informasi dan 

pengelolaan keuangan dalam kemitraan 

Human rights Adanya promosi nilai-nilai HAM dalam program 

kemitraan 

5. Identitas Experience and 

knowledge 

ada/tidaknya ekspresi keinginan negara donor 

menunjukkan kredibilitas dalam bantuan pembangunan  

penggunaan perusahaan profesional dan kontribusi 

akademik 

International 

recognition 

Ada/tidaknya ekspresi yang menunjukkan keinginan 

untuk diakui oleh DAC dan PBB 

6. Lingkungan Aid for Better 

Environment 

Adanya program yang mengurangi dampak emisi 

karbon dan menemukan sumber energi alternatif 

International 

Responsibility 

Adanya pernyataan negara donor yang mencerminkan 

tanggung jawab pada masalah lingkungan global 
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2.5. Alur Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDENTIFIKASI MASALAH 

Indonesia kesulitan menekan tingginya angka kematian ibu secara 

mandiri, adanya Inisiatif bantuan kemitraan AIPMNH dari Australia 

 

 

“Apa motif Australia memberikan bantuan dalam kemitraan 
AIPMNH (Australia-Indonesia-Partnership For Maternal And Neonatal 

Health) di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008-2015 ?” 
 

 

ARGUMEN UTAMA 

Bantuan kemitraan AIPMNH yang diberikan oleh Australia dilandasi oleh 

motif kemanusiaan dan motif identitas. Australia berkomitmen untuk 

mengurangi kemiskinan dengan membangun sektor kesehatan di NTT. 

Dengan efektivitas bantuan yang dicapai melalui AIPMNH, Australia ingin 

menunjukkan identitasnya sebagai donor yang berpengalaman dan 

terpercaya di komunitas donor internasional  

KONSEP

Aid Allocation Motives 
(Anderson,2009)

humanitarian

Poverty 
reduction

economical

Economic 
benefit

trade and 
labour access 

market

strategic

Bonding

Policy 
influence

ideology

value

good 
governance

human rights

identity

experience 
and 

knowledge

international 
recognition

environment

Aid for Better 
Environment

International 
Responsibility
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2.6 Argumen Utama 

 Bantuan kemitraan AIPMNH yang diberikan oleh Australia dilandasi oleh 

motif kemanusiaan, motif ideologi dan motif identitas. Australia 

berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dengan membangun sektor 

kesehatan di NTT. Dengan efektivitas bantuan yang dicapai melalui 

AIPMNH, Australia ingin meningkatkan posisinya sebagai donor yang 

berpengaruh di komunitas donor internasional 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana metode ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti berdasarkan 

situasi dan kondisi tertentu dengan menggunakan data yang dikumpulkan, disusun, 

dijelaskan dan dianalisa sehingga nantinya gambaran yang dibuat akan menjadikan 

data tersusun secara sistematis, faktual, dan akurat. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan untuk membahas motif yang tampak dalam 

bantuan kemitraan AIPMNH. Penelitian dibatasi pada tiga periode : 

a. Tahun 2008 – 2009 : periode perancangan program 

b. Tahun 2009 – 2014 : periode implementasi program 

c. 2015 : periode phase out program AIPMNH 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pemerintah Australia sebagai 

subjek penelitian. AIPMNH, AusAID, dan DFAT sebagai aktor yang spesifik 

menangani kerja sama kemitraan AIPMNH. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data-data sekunder. Azwar menjelaskan bahwa data sekunder tidak 

didapatkan langsung dari subjek penelitian, melainkan data yang didapatkan dari 

pihak lain, misalnya dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Dalam 
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penelitian ini, data utama yang akan digunakan oleh penulis berasal dari 1.) 

Dokumen Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13; 

2.)Desain program AIPMNH (2008); 3.) Laporan tahunan dan buletin AIPMNH 

(2009 – 14); 4.) Dokumen Health Strategy AusAID (2011). Selain itu, penulis juga 

menggunakan sumber data dari artikel, buku, dan berita lainnya yang berkaitan 

dengan program kemitraan AIPMNH. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Anderson mengutip pernyataan Essaison yang menyebutkan bahwa hal 

yang tercakup ke dalam analisis motif terdiri dari beberapa elemen, yaitu maksud 

dan tujuan dari suatu aktor, apa yang ingin diraih dengan melakukan suatu tindakan 

tersebut. Essaison menjelaskan beberapa tahap yang harus dilakukan dalam analisis 

motif. Pertama, mendefinisikan aktor yang menjadi subjek penelitian. Aktor yang 

terdiri dari beberapa kelompok atau individu dianggap mewakili suatu identitas 

kolektif. Kedua, menentukan variabel motif yang telah didefinisikan terlebih dahulu 

berdasarkan studi literature yang dipilih untuk diuji. Ketiga, menemukan indikator 

motif dan membandingkan dari hasil penelusuran tekstual, yang berasal dari teks 

pernyataan dan dokumen yang terkait.59  

 Dalam penelitian ini, konsep aid allocation motives yang dijabarkan oleh 

Anderson digunakan sebagai panduan menganalisis data. Variabel tersebut  akan 

diuji melalui klarifikasi tekstual dan aktivitas kemitraan.  

                                                           
59 Essaison,” Metodpraktikan – Konsten att Studera Samhälle, Individ och 

Marknad” dalam Anderson,” Motives behind the Allocation of Aid- A Case Study 

Regarding Swedish Motives for Aid Allocation”,op.cit hal 13 
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3.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, berisi fenomena ketidakmampuan Indonesia mencapai 

target MDG 5 (perbaikan kesehatan ibu) secara mandiri yang menjadi latar 

belakang dibentuknya inisiatif bantuan kemitraan AIPMNH oleh Australia 

Bab II Kerangka pemikiran, berisi mengenai konsep yang dijadikan sebagai 

alat bantu dalam menganalisis bahasan utama di dalam penelitian.  

Bab III Metode Penelitian, berisi langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam menjawab rumusan penelitian.  

BAB IV Pembahasan Gambaran Umum 1.) Urgensi Isu Kesehatan Ibu dalam 

Pembangunan Suatu Negara 2.) Kondisi kesehatan ibu di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 3.) karakteristik ODA Australia dan 4.) deskripsi ringkas implementasi 

program AIPMNH di provinsi NTT 

Bab V Analisis motif bantuan luar negeri Australia dalam kemitraan AIPMNH 

dengan menggunakan variabel motif alokasi bantuan yang dikemukakan oleh 

Anderson (kemanusiaan, ekonomi, strategis, ideologi, identitas, dan lingkungan)  

Bab VI Kesimpulan, berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan selama 

penelitian ini dilakukan. 
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BAB IV 

URGENSI ISU KESEHATAN IBU, KETERLIBATAN 

AUSTRALIA DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN DI 

INDONESIA DAN GAMBARAN RINGKAS AIPMNH 
 

 

 

4.1 Urgensi Isu Kesehatan Ibu dalam Pembangunan Suatu Negara 

Secara harfiah kaum ibu memegang peranan penting dalam regenerasi sumber 

daya manusia. Dikutip dari surat kabar The Guardian, istri seorang mantan perdana 

Inggris, Sarah Brown pernah menyampaikan bahwa seorang ibu memiliki  posisi 

vital dalam keluarga, dimana keluarga adalah komponen dari suatu negara.60 Hasil 

studi Ronsman yang dikutip oleh Wilson menyebutkan bahwa ada pengaruh antara 

kesehatan ibu dengan harapan hidup bayi baru lahir. Bayi yang lahir dengan 

keadaan ibu meninggal memiliki risiko kematian 10 kali lebih tinggi pada minggu 

pertama kelahirannya daripada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang bertahan hidup.61 

Maka secara tidak langsung, kesehatan ibu memiliki dampak terhadap populasi 

penduduk, karena persoalan kesehatan ibu bukan hanya menyangkut jiwa si ibu 

semata, namun juga terhadap harapan hidup anak. Penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa untuk mendukung lahirnya generasi penerus yang baik dan 

                                                           
60Sarah Boseley, “Sarah Brown: Maternal Health Gap 'One of the Greatest Injustices”,  diakses 

dari http://www.theguardian.com/politics/2010/sep/19/sarah-brown-maternal-health-gap pada 

tanggal 19 April 2016  

61 Jenna Wilson, “The Importance of Maternal Health”, diakses dari 

http://www.savethemothers.org/blog/the-importance-of-maternal-health pada 6 April 2016  
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berkualitas, jaminan bagi keselamatan dan ibu merupakan hal yang tidak dapat 

dinafikkan.  

Dalam perspektif ekonomi, WHO mengemukakan bahwa perbaikan 

kesehatan ibu, bayi dan anak merupakan sumber investasi yang penting dalam 

efisiensi beban finansial masyarakat. Ketika seorang ibu mampu menerapkan 

kepemimpinan selama kehamilan dengan merawat dirinya sendiri dan anaknya 

yang belum lahir, dia mengarahkan komunitasnya untuk melakukan hal serupa, 

yaitu merawat diri mereka sendiri dan generasi berikutnya, sehingga pengeluaran 

keluarga untuk biaya kesehatan dapat ditekan.62 Penduduk yang sehat memberikan 

keuntungan bagi pemerintah, sebab dengannya pemerintah dapat menekan alokasi 

dana kesehatan untuk merawat penduduk yang sakit, dimana hal tersebut umumnya 

menghabiskan dana cukup besar.  

Sebagai contoh, USAID melakukan perhitungan nilai efisiensi biaya yang 

dapat diraih dengan investasi di sektor kesehatan ibu dan anak. Untuk setiap satu 

anak yang mampu bertahan hidup dalam kondisi sehat, nilai efisiensi yang dapat 

diraih pemerintah dapat mencapai hingga US$700 juta dolar per tahunnya.  

Sebaliknya, apabila pemerintah gagal dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, maka 

negara dapat merugi hingga US$15 juta.63 Tidak hanya itu, dalam perihal angkatan 

kerja, kesehatan anak juga berpengaruh terhadap populasi penduduk berusia 

angkatan kerja di masa mendatang. Jika berkaca pada era 1965 dan 1990, 

                                                           
62 WHO. Investing in Maternal,Newborn and Child Health: The Case for Asia and The Pacific, 

diakses dari http://www.who.int/entity/pmnch/topics/investinginhealth.pdf pada 3 November 

2016, hal 2 
63 ibid, hal 3 
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pertumbuhan ekonomi Asia di kedua era tersebut 30 – 50% nya disumbang oleh 

banyaknya kuantitas populasi penduduk Asia di masa itu, sebagai hasil dari 

meningkatnya perbaikan dalam aspek kesehatan reproduksi yang berdampak pada 

penurunan tingkat kematian bayi dan anak.64 

Namun, di era milenium fakta memprihatinkan yang terjadi adalah 

tingginya angka kematian ibu yang banyak disumbang oleh negara-negara 

berkembang. Menurut perkiraan WHO dan UNICEF, sedikitnya 529.000 wanita 

meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan, dimana sekitar 90%-nya 

berasal dari wilayah Sub Sahara Afrika dan Asia.65  

WHO memandang bahwa baik tidaknya sistem kesehatan dalam suatu 

negara dilihat dari sejauh mana negara memperhatikan aspek kesehatan ibu, bayi 

dan anak. Toloknya ukurnya dilihat dari kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan layanan kegawatdaruratan yang memadai selama 24 jam untuk 

menangani proses kelahiran.66 

Sridhar dan Semolina mengutip pendapat Andrew-Price Smith yang 

mengemukakan bahwa globalisasi telah memunculkan efek saling ketergantungan 

diantara negara-negara di dunia. Efek tersebut menekan negara-negara lebih peduli 

pada situasi kesehatan di negara berkembang.67 Apabila dihubungkan dengan 

                                                           
64 ibid 

65 World Health Organisation, UNICEF, UN Population Fund. Maternal mortality in 2000: 

estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. Geneva: World Health Organization, 

2004. 
66 WHO, loc.cit  
67Devi Sridhar and Kate Smolina,2012.”Motives Behind National and Regional Approaches to 

Health and Foreign Policy”, GEG Working Paper 2012/68,April 2012 diakses dari 
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konsep Bermeo tentang targeted development, menjadi masuk akal bila negara-

negara maju tidak ingin terkena spillover effect akibat kondisi under development 

yang dialami oleh negara berkembang.68 

Tidak hanya pada sektor ekonomi, aspek perbaikan kesehatan ibu dan anak 

juga berpengaruh terhadap upaya perdamaian, Sebab, kesehatan ibu dan anak 

menjadi indikator kemampuan suatu negara dalam melindungi dan merawat kaum 

yang lemah dan rentan.69 Hal ini diperkuat dengan temuan studi di tahun 2000 dari 

The State Failure Task Force Report yang menyebutkan bahwa satu dari tiga 

indikator yang berkorelasi dengan krisis dan konflik suatu negara adalah tingkat 

kematian bayi.70   

Oleh karenanya, inisiasi tentang kesehatan ibu menjadi salah satu prioritas 

dalam visi pembangunan Millenium Development Goals (MDG) poin kelima.  

Dalam situsnya, Kementrian PPN/Bappenas menjelaskan, melalui visi MDG 5 poin 

perbaikan kesehatan ibu, negara-negara didorong agar dapat dapat memenuhi dua 

indikator ketercapaian, yaitu (1) menekan rasio kematian ibu hingga 75% (dari 

tahun 1990) dan (2) terciptanya akses universal terhadap layanan kesehatan. 

Sasaran pencapaian MDGs ditargetkan pada negara-negara berkembang, namun 

negara-negara maju juga didorong untuk berpartisipasi membantu negara 

                                                           
http://www.globaleconomicgovernance.org/sites/geg/files/Sridhar%20Smolina_GEG%20WP

%202012_68.pdf  pada 4 Oktober 2016 
68 Bermeo, op.cit 
69 WHO, op.cit hal 3 
70 Goldstone et al. 2000. “State Failure Task Force Report: Phase III Findings. Science 

Applications International Corporation” dalam WHO, ibid 
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berkembang mencapai target tersebut sebagai wujud konsensus dan kemitraan 

global.71 

Dalam situs BPS dijelaskan, usai berakhir pada tahun 2015, misi ini 

digantikan kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi perubahan pasca 

2015-MDGs dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkaitan dengan 

lingkungan dan kemiskinan. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya 

pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal.72 

  

                                                           

71 Kementrian PPN/Bappenas.Latar Belakang MDGs, diakses dari 

http://sekretariatmdgs.or.id/?page_id=161&lang=id  pada 10 Juni 2016  
72 BPS. Kompilasi Data Indikator Statistik Lintas Sektor Kajian Indika Sustainable Development 

Goals (SDGs), 2014 diakses dari 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=3289&th=2014, diakses pada 4 

Agustus 2016 
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4.2 Gambaran Kesehatan Ibu di Indonesia 

Meskipun Indonesia tergolong negara berpendapatan menengah, AusAID 

menilai bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan 

negara yang cukup minim dalam indikator kesehatan dan nutrisi.73  

 

 

Tabel 4.2a Perbandingan Indikator Kesehatan Indonesia  

Sumber : Australia Indonesia Maternal and Newborn Health and Nutrition 

Program Concept Note74 

 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa AKI di Indonesia jauh diatas 

negara-negara lain di wilayah Asia tenggara, mencapai 228 / 100.000 kelahiran 

hidup. Bahkan angka tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan Vietnam yang 

notabene memiliki GNI per capita lebih rendah.  

 Di level nasional, sejumlah upaya mengatasi masalah tersebut telah dilakukan 

dengan penandatanganan komitmen pencapaian target MDG 4 dan 5, pelatihan 

tenaga kesehatan (bidan desa), program penyuluhan kepada ibu hamil yang 

                                                           
73 AusAID, 17 Januari 2013, Australia-Indonesia Maternal and Newborn Health and Nutrition 

Program Draft concept note, tersedia dalam: 

http://www.fmoh.gov.sd/English/Reports/doc/cem%20part%201.pdf, diakses pada: 1 April 

2016, hal. 7  
74 ibid 

Country  GNI per capita  

(int PPP $) 

 

Maternal 

mortality ratio 

(per 100,000 

live births) 

Neonatal 

mortality rate 

(per 1,000 live 

births) 

Stunting (% of 

children 

under five) 

Indonesia  3,600 228 19 37% 

Philippines  3,900 94 14 32% 

Malaysia  13,740 31 3 17% 

Vietnam 2,900 56 12 31% 

Thailand  7,770 48 8 16% 
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diselenggarakan di Puskesmas, serta pembiayaan melalui asuransi Jamkesmas dan 

Jampersal sebagaimana dikutip oleh AusAID.75Berikut prioritas pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat: 

tahun Prioritas 

2005 1. Memperkuat komunitas yang ada di masyarakat untuk 

memotivasi hidup sehat melalui program Desa Siaga   

2. Meningkatkan layanan kesehatan berkualitas, penambahan 

tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan 

3. Meningkatkan monitoring dan sistem informasi kesehatan, 

keamanan pangan dan lingkungan 

4. Peningkatan APBN dan APBD sebesar 15% untuk jaminan 

kesehatan 

2007 1. Peningkatan kapasitas puskesmas dalam melayani kelahiran 

melalui program PONED 

2. Memberikan wewenang lebih pada fasilitas kesehatan primer 

untuk tindakan menyelamatkan ibu dan bayi 

3. Memastikan sistem rujukan dari Puskesmas PONED ke 

Rumah Sakit Daerah 

4. Mengalokasikan dana untuk program kesehatan ibu dan bayi 

yang diintegrasikan dengan kemitraan lainnya 

5. Menggunakan pendekatan kultur dan gender untuk 

mengembangkan kemitraan yang sesuai pada isu yang lebih 

spesifik 
 

Tabel 4.2b. Prioritas program kesehatan ibu dan bayi pemerintah RI. Sumber : 

AIPMNH76 

 Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia juga berdampak 

terhadap manajemen aspek layanan publik dalam bidang kesehatan. Pemerintah 

daerah dapat menyusun program layanan dan pembangunan kesehatan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing, sebagaimana diungkapkan 

                                                           
75 AusAID, op.cit, hal iii 

 
76 AIPMNH,Life Of Program Plan July 2011 - June 2013,2011, tersedia dalam 

www.aipmnh.org/web_id/.../AIPMNH_Life_of_Project_Plan_Eng_20110830.pdf, diakses 

pada 22 Januari 2017, hal 3 
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dalam Prakarsa Policy Review.77 Dalam acara seminar Hospital Expo Direktur Bina 

Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, Slamet Riyadi mengungkapkan 5 provinsi 

penyumbang AKI tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Sumatera Utara, dan NTT, sebagaimana dikutip oleh detikcom.78Pada 

bagian selanjutnya, penulis akan memaparkan situasi kesehatan ibu di provinsi NTT 

sebelum kemitraan AIPMNH resmi diimplementasikan.  

4.2.1 Situasi Kesehatan Ibu di Provinsi NTT  

Dalam dokumen desain program AIPMNH disebutkan bahwa wilayah 

Indonesia Timur dikenal mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan 

daerah-daerah lain di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya 

kapabilitas pemerintahan, serta kekurangan sumber daya tenaga kesehatan 

yang memadai.79 

                                                           
77 Prakarsa Policy Review, Oktober 2013.Angka Kematian Ibu (AKI) Melonjak, Indonesia Mundur 

15 Tahun , hal 3  
78 Vera Bararah, 5 Provinsi Penyumbang Angka Kematian Ibu dan Bayi Terbanyak, tersedia dalam 

http://health.detik.com/read/2011/10/19/140440/1747719/764/5-provinsi-penyumbang-

angka-kematian-ibu-dan-bayi-terbanyak diakses pada 12 Oktober 2016 

79 AusAID, “Australia–Indonesia Partnership for Maternal And Neonatal Health, Program 

Design,” 2008, diakses dari https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/maternal-

health-design-document-pd.pdf pada 31 Juli 2016 
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Grafik 4.2.1 Tren Angka Kematian Ibu di Provinsi NTT tahun 2004 – 2013  

Sumber : AIPMNH Progress Report 2012.80 

 

 NTT sempat mencetak rekor pada tahun 2004, dengan angka 

kematian ibu mencapai lebih dari 500 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 

Tren AKI tersebut sempat mengalami penurunan namun meningkat kembali 

pada tahun 2008, Jumlah tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

AKI nasional. Angka tersebut juga tiga kali lipat lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi lain yang juga menjadi penyumbang AKI 

tertinggi di Indonesia, misalnya Jawa Timur dengan AKI sebesar 

105/100,000 kelahiran hidup.81 AKI yang tinggi dapat menjadi indikator dari 

minimnya fungsi dan penggunaan fasilitas kesehatan oleh masyarakat.82  

                                                           
80 AIPMNH,6th Progress Report, tersedia dalam    
81 AusAID, 17 Januari 2013, Australia-Indonesia Maternal and Newborn Health and Nutrition 

Program Draft concept note, tersedia dalam: 

http://www.fmoh.gov.sd/English/Reports/doc/cem%20part%201.pdf, diakses pada: 1 April 

2016,hal 10 
82 AIPMNH. Final Activity Completion Report, 2015, tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf, diakses pada 2 

Mei 2016, hal 13 
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Dari hasil penelitian “Faktor Risiko Kematian Neonatal”, disebutkan 

bahwa penyebab utama faktor kematian neonatal kebanyakan berasal dari 

komplikasi yang dialami sang ibu selama proses kehamilan maupun 

persalinan.83 Risiko kematian neonatal meningkat menjadi delapan kali lipat 

apabila sang ibu memiliki riwayat penyakit anemia, malaria, atau penyakit 

organ dalam (misalnya paru-paru, jantung, hati). Provinsi NTT sendiri 

memiliki prevalensi terhadap malaria sebesar 23,3%, terbesar kedua setelah 

provinsi Papua.84Selain itu, budaya melahirkan dirumah juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu. Hasil Riskesdas tahun 

2010 menyebutkan bahwa 67% wanita di NTT melahirkan dirumah, jauh 

diatas angka nasional sebesar 43%. Budaya tersebut menyumbang 77.7% 

kematian ibu. 85 

Dikutip dari dokumen Life Of Program Plan July 2011 - June 2013 milik 

AIPMNH,  Secara khusus provinsi NTT berupaya menekan angka kematian 

ibu dengan meningkatkan upaya persalinan di fasilitas kesehatan melalui 

revolusi Kesehatan Ibu dan anak (Revolusi KIA) pada tahun 2009.86 Untuk 

mendukung efektivitas bantuan, pemerintah Australia menyelaraskan 

program AIPMNH dengan revolusi KIA. 

  

                                                           
83 Abdullah, Hort, Butu, Simpson, 2015. Faktor Risiko Kematian Neonatal di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur:A Matched Case-Control Study. Laporan Penelitian. Kupang: AIPMNH, 

hal 20 
84 Abdullah,ibid 
85 ibid 
86 8 

, hal 5 
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4.3 Karakteristik ODA Australia 

Carol Lancester dalam buku Foreign Aid : Diplomacy, Development, Domestic 

Politics menyebutkan, negara donor memiliki 4 karakteristik yang mempengaruhi 

kebijakan bantuan luar negerinya, yaitu ideas, institution, interest, dan 

organization.87 

Ideas merupakan gabungan dari worldview, yaitu pandangan/tolok ukur nilai 

yang baik, benar, cocok, dan tidak cocok dalam kehidupan. Worldview akan 

melahirkan principle belief 88. Dalam konteks tersebut, Australia melihat bantuan 

luar negeri sebagai norma yang baik, bentuk tanggung jawab negara maju kepada 

negara miskin.  

Institution merujuk pada bagaimana bantuan luar negeri diatur oleh institusi 

dalam suatu negara.89 Pengambil keputusan adalah parlemen Australia dan perdana 

menteri. Interest, yaitu kepentingan kelompok kelompok-kelompok tertentu yang 

memberi pengaruh dalam dinamika pengambilan keputusan bantuan luar negeri 

Australia.90 Aspek Organization mencerminkan bagaimana negara mengelola 

bantuan luar negeri dengan dukungan dari entitas atau agensi pemerintahan dan 

kelompok-kelompok di luar pemerintahan.91 Penanganan bantuan dikelola oleh 

AusAID, DFAT dan melibatkan managing company yang dipilih melalui proses 

tender. 

                                                           
87 Carol Lancester.Foreign Aid : Diplomacy, Development, Domestic Politics.Chicago:University 

of Chicago Press,2008, hal 18 
88 Lancester,loc.cit 
89 Lancester, ibid hal 13 
90 Lancester, ibid hal 21 
91 Lancester, loc.cit 
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Data yang diperoleh dari CGDev menunjukkan bahwa Australia merupakan 

negara yang memiliki komitmen cukup tinggi dalam mendukung program 

pembangunan global. Australia menduduki posisi ketujuh dalam hal indeks 

komitmen terhadap pembangunan versi Centre for Global Development tahun 

2008.92.  

Cosgriff mengemukakan sejak tahun 2000 Australia menggunakan pendekatan 

World Bank dalam memahami filosofi pembangunan. Pendekatan World Bank 

lebih berfokus pada perbaikan kualitas hidup yang memasukkan dimensi 

pembangunan manusia. Filosofi pembangunan Australia didasari oleh motif 

kemanusiaan, kepentingan komersial dan kebijakan luar negeri. Prinsip ekonomi 

berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial di negara berkembang menjadi 

tujuan kerjasama pembangunan Australia.93  

Dalam hal alokasi bantuan luar negeri, Australia berpijak pada tiga 

landasan, yaitu upaya pengurangan kemiskinan (poverty reduction), bantuan yang 

efektif (effectiveness) dan kepentingan nasional Australia, sebagaimana tercantum 

dalam situs Library of Congress Australia.94AusAID merupakan badan semi 

otonom yang ditunjuk untuk mengelola ODA Australia. AusAID bekerja dibawah 

                                                           
92David Roodman. The 2008 Commitment to Development Index: Components and Results,diakses 

dari http://www.cgdev.org/sites/default/files/1420792_file_CGD_Brief_CDI_2008_web.pdf, 

pada 28 Maret 2016 
93 Brian Cosgriff, “ODA: Official Development Assistance or Opportunity, Duty and Agenda? A 

Compative Analysis of Japan and Australia as Foreign Aid Donors in the South Pacific, 

1976-2000”, Tesis, University of Canterbury,Canterbury, 2001 tersedia dalam  

http://www.ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/4262/Thesis_fulltext.pdf?sequence=1

&isAllowed=y hal 148 - 149   
94 Library of Congress,”Regulation of Foreign Aid: Australia” diakses dari 

https://www.loc.gov/law/help/foreign-aid/australia.php pada 20 November 2016  
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pengawasan kementrian perdagangan dan luar negeri Australia (DFAT). Meskipun 

demikian, kementrian lain dapat berperan serta dalam proses pengambilan 

keputusan, sehingga memungkinkan beragam motivasi yang muncul dalam filosofi 

bantuan luar negeri Australia.95 

Investasi Australia dalam bantuan pembangunan di bidang kesehatan ibu 

dan anak terwujud dalam output berikut ini yang dikutip dari dokumen health 

strategy : 

Target Indikator 

Menekan angka kematian ibu 1) Jumlah bidan terlatih yang 

meningkat 

2) Perbaikaan layanan obstetric dan 

kegawatdaruratan 

3)  Program keluarga berencana 

Menekan angka kematian anak 1) Cakupan imunisasi 

2)  Perbaikan nutrisi 

3) Pencegahan penyakit umum pada 

anak 

Mencegah kematian maupun 

penyebaran penyakit 

1) Tindakan pencegahan dan 

pengawasan terhadap penyakit-

penyakit yang menjadi perhatian 

serius 

Sistem layanan kesehatan yang 

memadai 

1) Menyediakan dan mengembangkan 

layanan kesehatan yang terjangkau 

2) Peningkatan pendanaan dan 

mendorong community demand 

 
Tabel 4.3.  Keluaran Investasi ODA Australia di bidang Kesehatan 

Sumber : AusAID96 

 

  

                                                           
95Cosgriff, op.cit hal 164  
96 AusAID, “Saving Lives: Improving the Health of the World’s Poor,” 2011, tersedia dalam 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/maternal-health-design-document-

pd.pdf diakses pada 23 Agustus 2016, hal. 9 
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4.3.1 Pertimbangan Australia dalam memilih target bantuan  

Australia tidak mengalokasikan bantuan secara acak, namun 

memperhatikan karakteristik penerima bantuan. Ada beberapa hal yang 

menjadi pertimbangan Australia dalam memberikan bantuan diantaranya 

adalah  

A. Poverty and need – Australia melihat apakah suatu wilayah membutuhkan 

bantuan, dengan melihat wilayah tersebut secara spesifik. Australia juga 

menimbang apakah program yang diberikan akan bertentangan dengan MDGs 

atau tidak  

B. Effectiveness and capacity for Australian aid to make a real difference  

Australia menimbang efektivitas bantuan, dengan melihat dari segi wilayah, 

kapabilitas, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki. Australia juga melihat 

dari sejauh mana hubungan yang dimiliki Australia dengan negara penerima 

untuk melihat apakah tim dapat beroperasi secara efektif. 

C. Our national interest – Australia melihat apakah yang akan didapatkan 

Australia dengan memberikan bantuan tersebut dan bagaimana hubungan 

antara kepentingan nasional Australia dengan tujuan yang ingin dicapai negara 

penerima melalui bantuan yang didapatkan tersebut.97  

Dari tinjauan strategis, Australia melihat dari dimensi regional, dimana 

posisi Asia tenggara dan Pasifik sebagai mitra yang penting bagi Australia. 

                                                           
97Australian Bureau of Statistics,” Australia's Overseas Aid Program,” diakses dari 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Fea

tures~Australia's%20overseas%20aid%20program~217 pada 7 Desember 2016 
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Oleh karenanya, Australia memberikan perhatian lebih kepada kedua kawasan 

tersebut dalam pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk alokasi porsi dana 

pembangunan yang lebih besar pada kedua kawasan tersebut dibandingkan 

dengan kawasan lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Chand. Disebutkan pula 

oleh Chand, kedekatan fisik negara penerima dengan Canberra dan quantum 

bilateral aid yang diterima dari AS menjadi faktor signifikan dari alokasi 

bantuan luar negeri Australia.98 

Meskipun secara tersurat Australia menjadikan isu kemiskinan sebagai 

faktor alokasi bantuan luar negeri, Chand mengatakan kemiskinan bukan faktor 

yang signifikan dalam menentukan besaran bantuan bilateral yang diterima dari 

Australia, kecuali untuk negara yang menerima positive sums of aid. Ia 

mengatakan bahwa Australia memilih dahulu targetnya baru menyasar isu 

kemiskinan di grup yang sdh dipilih.99 

4.3.2. Model Partnership (kemitraan) dalam bantuan bilateral Australia 

Model partnership diadopsi Australia dalam kebijakan bantuan luar 

negerinya sejak tahun 2009. Model tersebut mencerminkan sisi kepemilikan 

yang lebih besar bagi negara penerima bantuan, sebagaimana diungkapkan 

oleh Jobin.100  Menurut Kurniawan, dalam kemitraan donor telah menyepakati 

dana dan tenaga ahli yang “dipercayakan” dipergunakan untuk 

membiayai/mendukung suatu kegiatan tertentu. Pelibatan tenaga yang 

                                                           
98 Chand, op.cit 
99 Chand, ibid 
100  
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kompeten dalam proyek yang ada bukan hanya diambil dari pegawai 

pemerintah saja, melainkan juga dari lembaga swasta yang kompeten.101 Posisi 

donor adalah rekan yang memberikan keleluasaan negara penerima untuk 

mengelola sendiri bantuan yang diberikan. Donor hanya memberikan arahan 

dan dukungan yang dibutuhkan, serta melakukan proses monitoring dan 

evaluasi.  

Dengan menggunakan model partnership, negara donor dapat 

meminimalisir risiko kerugian yang didapat dari hasil kerja sama. Apabila 

terjadi kegagalan, maka tanggung jawab tidak hanya ditimpakan kepada negara 

donor saja, namun juga negara penerima. Model tersebut memungkinkan 

program yang dijalankan akan lebih sustainable, sebagaimana dinyatakan 

dalam Buku Putih Australia tahun 2006.102 

4.3.3. Pendekatan Subnasional dalam ODA Australia 

 Pendekatan yang digunakan dalam bantuan luar negeri Australia pada 

dasarnya mengadopsi mekanisme di level nasional, artinya pihak yang menjadi 

mitra utama bagi kerja sama yang dilakukan adalah pemerintah pusat, sebagaimana 

diungkapkan dalam dokumen yang dirilis oleh Office of Development 

Effectiveness (ODE).103 Namun, sejak tahun 2009, hasil evaluasi ODE 

                                                           
101 Kurniawan Ariadi, Hibah Luar Negeri, APBN dan“Grant Trap”tersedia dalam 

http://bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf, 

diakses pada 19 Januari 2017, hal 7 
102 Australian National Audit Office, AusAID’s Management of the Expanding Australian Aid 

Program. Canberra:ANAO,2009, hal 18 

 

 
103 DFAT,Working Decentraliced Service Systems, Challenge AusAID Program,2014,tersedia 

dalam https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/working-
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menyebutkan bahwa terjadi perubahan orientasi target utama bantuan luar negeri 

Australia, dimana Australia mulai memfokuskan pemberian bantuan pada level 

subnasional.104   

“……It answers important questions about whether Australian aid has 

appropriately considered the role of subnational authorities, including 

specific issues identified in 2009. It assesses how well Australian aid has 

addressed the challenges of decentralisation, with a focus on the major 

sectors of education, health and infrastructure.105 

 

Berdasarkan dokumen tersebut, dapat dikatakan bahwa pendekatan subnasional 

Australia merupakan tindakan yang merespon sistem desentralisasi yang terjadi di 

negara penerima. Sistem desentralisasi memberikan otoritas sekaligus tanggung 

jawab lebih bagi pemerintah daerah dalam mengelola layanan publik kepada 

masyarakat. Dalam kutipan teks desain dokumen program Australia – Indonesia 

Partnership for Health System Strengthening (AIPHSS), dikatakan bahwa 

intervensi yang dilakukan dalam negara yang memiliki sistem politik dan fiskal 

yang terdesentralisasi harus dilakukan dua arah, yaitu pada pemerintah pusat dan 

juga tingkat distrik/kota.106 

                                                           
decentralised-service-systems-challenges-aus-aid-program.docx diakses pada 28 Desember 

2016 hal 11   

104 Lihat Decentralisation and Local Governance (DeLoG) and the DeLoG Secretariat (GIZ), 

Busan and beyond:localising Paris Principles for more effective support to decentralisation 

and local governance reforms,DeLoG/GIZ, Germany, 2011 

105 Jim Adams. Working Decentralized Service Systems Challenges and Choices for the Australian 

Aid Program. Canberra:Department of Foreign Affairs and Trade,2014 

106 AusAID.2011. Australia–Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening 2011–2016 : 

Program Design Document, tersedia dalam 
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Selain itu, Australia juga melakukan transformasi model bantuan pembangunan 

dari proyek-proyek tradisional ke proyek-proyek yang bersifat kemitraan, 

sebagaimana tercantum dalam dokumen Strategi AIP 2008 – 2013.107Model 

tersebut bertujuan agar negara penerima bantuan mampu mengelola sumber 

dayanya secara mandiri dengan sistematis dan terkoordinasi.108 

Dalam konteks kasus yang penulis teliti, ada beberapa alasan yang mendasari 

alokasi bantuan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Pertama, minimnya anggaran 

yang dialokasikan pemerintah Indonesia dalam sektor kesehatan. DFAT 

menyebutkan, anggaran yang disediakan pemerintah Indonesia hanya sekitar 2.4% 

dari GDP, paling sedikit dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara 

lainnya 109  

 Tapp mengatakan, selain posisi strategis Indonesia sebagai negara kawasan 

Asia Tenggara yang berbatasan cukup dekat dengan Australia, aspek cakupan 

geografis juga turut menjadi perhatian Australia.110 Dalam dokumen Activity 

Completion Report AIPMNH tahun 2014 disebutkan bahwa wilayah timur 

Indonesia menjadi perhatian AIPMNH karena tingginya AKI dan AKB di wilayah 

                                                           
http://aipmnh.org/web_en/images/coba/AIPMNH_ACR_20May2014.pdf  diakses pada 25 

September 2016, hal 3 

107 AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016, hal 5 
108 ibid 
109DFAT, Indonesia Aid Program Performance Report 2014-2015, tersedia dalam 

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-aid-program-performance-report-

2014-15.aspx diakses pada 5 Desember 2016 
110 Charles Tapp, 2011.”Study Of Australia’s Approach To Aid In Indonesia : Final Report”,28 

Februari. tersedia dalam www.aidreview.gov.au/publications/study-indonesia.doc  diakses 

pada 1 September 2016 
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tersebut, didukung dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan 

daerah dan adanya kendala dari sisi supply and demand dalam aspek layanan 

kesehatan.111 

Meskipun negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya berstatus sebagai 

negara berkembang, namun tidak dipungkiri bahwa mayoritas diantaranya memiliki 

jumlah rakyat miskin yang cukup besar. Sebagai contoh, jumlah rakyat miskin di 

Indonesia mencapai 21 persen atau setara dengan 47 juta orang. Mayoritas dari 

mereka hidup di daerah terpencil seperti kawasan Timur Indonesia.112 

Kebijakan bantuan Australia dirancang berdasarkan prinsip evidence based, 

sehingga memunculkan karakter pemilihan lokasi tunggal dalam pemberian 

bantuan.113Pemilihan lokasi diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu 

distribution of wealth quintiles, total fertility rate, human development index, infant 

mortality rate, contraceptive prevalence and prevalence for stunting. Berdasarkan 

hasil kajian tim internal, dilaporkan bahwa NTT menempati peringkat sepuluh 

provinsi yang memiliki standar kesehatan terendah di Indonesia.114 Selain itu, 

provinsi NTT tidak di-cover oleh agensi bantuan luar negeri negara lain, misalnya 

JICA dan USAID. Hasil penelusuran dokumen laporan ringkas kemitraan yang 

dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Australia merupakan donor bilateral 

                                                           
111 AIPMNH.2014.Activity Completion Report, tersedia dalam 

http://aipmnh.org/web_en/images/coba/AIPMNH_ACR_20May2014.pdf  diakses pada 2 Mei 

2016, hal 3 
112 Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan batasan pendapatan tahun 2005 yakni 1, 25 dollar AS 

per hari berdasarkan ukuran OECD. Lihat Mark Baird, 2009,” Service Delivery For The Poor 

Lessons From Recent Evaluations Of Australian Aid November 2009”, Canberra:Ausaid, 

Hal.4 
113 Jim Adams, op.cit hal 20 
114 Lihat AusAID, Provincial Health Authority Implementation Review, 2013.  
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resmi satu-satunya di wilayah NTT, sementara donor lainnya kebanyakan berasal 

dari NGO lokal dan internasional.    

Dalam bidang kesehatan ibu dan anak, sejatinya keterlibatan bantuan luar 

negeri Australia di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1995. Bantuan 

diberikan dalam bentuk rangkaian proyek yang berdiri sendiri-sendiri, diantaranya 

Strategi Kehamilan antara lain Proyek Kesehatan Wanita dan Keluarga di provinsi 

NTT dan NTB (1996 – 2006), proyek Ibu Sehat Bayi Sehat di Sulawesi Tenggara 

(1998 – 2005), Proyek Kesehatan Ibu dan Bayi Terintegrasi di wilayah Papua dan 

Sulawesi (2004 – 2009), sebagaimana dikutip dari AIPMNH Life of Project Plan.115 

 Proyek tersebut dilaksanakan di wilayah Indonesia bagian timur yang 

meliputi NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.116 Proyek-proyek 

tersebut bertujuan mendukung program nasional Indonesia yaitu 

Rencana Strategis National tentang Membuat Kehamilan Lebih Aman.  

                                                           
115 AIPMNH, AIPMNH Life of Project Plan,2011, hal. 3 
116AIPMNH, Partnership for Maternal and Neonatal Program Design, 2008, hal. 1 
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4.4  Gambaran Ringkas Program AIPMNH 

Kemitraan AIPMNH merupakan program bentukan AUSAID yang fokus 

menangani bantuan terhadap kesehatan ibu dan anak di Indonesia. AIPMNH 

didesain sebagai bentuk lanjutan dari program kesehatan ibu dan anak yang dikelola 

AusAID pada tahun 1995 di wilayah Indonesia Timur,117 diantaranya Strategi 

Kehamilan antara lain Proyek Kesehatan Wanita dan Keluarga di provinsi NTT dan 

NTB (1996 – 2006), proyek Ibu Sehat Bayi Sehat di Sulawesi Tenggara (1998 – 

2005), Proyek Kesehatan Ibu dan Bayi Terintegrasi di wilayah Papua dan Sulawesi 

(2004 – 2009), sebagaimana dikutip dari AIPMNH Life of Project Plan.118Namun, 

bantuan-bantuan tersebut diberikan dalam bentuk rangkaian proyek yang berdiri 

sendiri-sendiri. AIPMNH menggunakan pendekatan yang berbeda dengan 

menerapkan sistem kemitraan dan terintegrasi dengan program-program bantuan 

yang lain untuk mencapai efektivitas di berbagai bidang pembangunan.  

AIPMNH berada di bawah payung kerangka kemitraan strategis Australia – 

Indonesia yang diluncurkan oleh Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan 

Australia (DFAT) pada tahun 2008. Strategi Kemitraan Australia – Indonesia 

meliputi beberapa bidang, diantaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan 

                                                           
117 AIPMNH,Juni 2015, Activity Completion Report January 2009 – June 2015  (Version 1), 

tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf,diakses pada 23 

Januari 2017 

 
118 AIPMNH, AIPMNH Life of Project Plan,2011, hal. 3 
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ekonomil, reformasi birokrasi, penegakan hukum, mitigasi bencana alam, dan 

lingkungan.119 

 Salah satu tujuan dari kemitraan tersebut adalah tercapainya akses kesehatan 

yang berkualitas di Indonesia. AIPMNH secara khusus dibentuk untuk membantu 

pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan ibu dengan program yang 

menyasar isu ketimpangan gender di Indonesia khususnya provinsi NTT.120 

AIPMNH mendukung pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kematian 

ibu agar mencapai target nasional yaitu 102 / 100.000 kelahiran hidup. AIPMNH 

bekerja sejalan dengan program pemerintah pusat RI “Strategi Nasional Kehamilan 

Lebih Aman dan Selamat serta program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak 

(Revolusi KIA) yang dijalankan oleh pemerintah daerah NTT. 121Sebagaimana 

dikatakan oleh Owen yang dikutip dalam mid term review, AIPMNH diistilahkan 

sebagai program ‘macro’, yaitu program yang memperhatikan intervensi spesifik 

terhadap kebijakan provinsi, dengan implementasi di banyak aspek. 122 

Berdasarkan dokumen desain program, alasan pemilihan program selama 5 

tahun adalah jangka waktu tersebut yang cukup valid untuk melihat perbedaan yang 

                                                           
119 AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016 
120 AIPMNH, ibid 
121 AIPMNH,Maret 2012, 6th Progress Report July – December 2011(Version 1), diakses dari 

http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh%206th%20progress%20report%20201

2.pdf, pada 22 Januari 2017, hal 3 

 
122 AusAID.2010. Independent Progress Review (Mid-Term Review) of Australia Indonesia 

Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) , tersedia dalam 

http://aipmnh.org/web_en/images/coba/AIPMNH_ACR_20May2014.pdf  diakses pada 20 

Januari 2017,hal 95 



55 
 

signifikan dari perkembangan distrik yang didukung oleh AIPMNH.123 Dikutip dari 

Life of Project Plan, AIPMNH menggunakan sistem kontrak “3+2”, artinya apabila 

dalam jangka waktu 3 tahun mencapai hasil yang memuaskan, maka kontrak akan 

diperpanjang hingga dua tahun kedepan.124Program tersebut berjalan selama 2,5 

tahun di tahap pertama (2009 – 2011), kemudian diperpanjang hingga tahun 

2013.125Tahun 2013 – 2015 merupakan periode transisi. (detail waktu dapat dilihat 

pada lampiran) 

Dikutip dari Independent Progress Review tahun 2010, AIPMNH bekerja 

pada level nasional dan subnasional. Di tingkat pusat, struktur AIPMNH berada di 

bawah perjanjian kerja sama tambahan antara AusAID dengan kementrian 

kesehatan Republik Indonesia. Di tingkat daerah, kemitraan ini diinisiasi melalui 

MoU antara beberapa SKPD yang menjadi aktor kemitraan tersebut antara lain 

Bappeda, Dinas Kesehatan, BPP, BKKB, dan BPMD. 126 

Target yang ingin dicapai dengan diberikannya bantuan tersebut antara lain 

1.) Meningkatkan angka kelahiran yang ditangani oleh bidang terlatih; 2.) 

Meningkatkan jumlah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan bidan; 3.) 

Mengurangi risiko penyakit malaria dan anemia yang diderita ibu hamil; 4.) 

Mendanai program-program yang meningkatkan layanan kesehatan.127 

                                                           
123 ibid 
124 AIPMNH, AIPMNH Life of Project Plan,op.cit hal 18 
125 AIPMNH, loc.cit 
126 AusAID.op.cit, hal 22 
127 Senate Foreign Affairs, Defence and Trade Legislation Committee Budget supplementary 

estimates 2010-2011, tersedia dalam 
http://www.aph.gov.au/binaries/senate/committee/fadt_ctte/estimates/sup_1011/dfat/ans-

ausaid-oct10.pdf, diakses pada 24 Desember 2016 
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Aplikasi prinsip alignment dalam segi pendanaan dilakukan dengan 

menyelaraskan aspek perencanaan dan pendanaan yang mengikuti siklus anggaran 

tahunan pemerintah RI. program AIPMNH dengan program nasional pemerintah 

Indonesia, misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri.128  

Di tingkat provinsi, AIPMNH menyelaraskan bantuan dengan program 

Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program serupa bentukan pemerintah 

daerah provinsi NTT. AIPMNH mengikuti siklus anggaran pemerintah setempat 

dalam proses perencanaan dan pendanaan. Pengelolaan dana bantuan dilakukan 

oleh kontraktor dan diberikan ke badan pemerintah tingkat distrik maupun provinsi 

untuk diimplementasikan sesuai rencana tahunan.129 

Pelaksanaan kemitraan tersebut dilakukan di 14 dari 21 distrik yang ada di 

provinsi NTT. Keempat belas distrik yang dijangkau oleh AIPMNH mewakili 78% 

populasi di wilayah NTT. Hal ini memberikan keuntungan bagi AIPMNH untuk 

memiliki akses di pihak DPRD.130 

 AIPMNH memberikan bantuan dalam bentuk hibah dana dan bantuan 

teknis.  AIPMNH membantu membiayai tenaga ahli dan konsultan baik dari luar 

                                                           
128 DFAT.Working Decentraliced Service Systems, Challenge AusAID Program.2014, tersedia 

dalam https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/working-

decentralised-service-systems-challenges-aus-aid-program.docx. diakses pada 28 Desember 

2016,hal 39 
129 AIPMNH. Progress Report, 2012,tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh_10thprogressreport_4april2014.pdf, diakses 

pada 2 Mei 2016, hal 3 
130 AIPMNH. Final Activity Completion Report, 2015, tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf, diakses pada 2 

Mei 2016, hal 25 
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negeri (sebagai konsultan teknis) maupun dari luar pulau di Indonesia yang 

memiliki fasilitas kesehatan yang lebih maju dan modern, ataupun memiliki 

kemampuan pengelolaan manajemen. AIPMNH mendanai aktivitas yang 

mendukung kapasitas penyedia dan perencana layanan kesehatan, penyediaan 

fasilitas dan peralatan, serta program-program yang mendukung community 

engagement.131  

 AIPMNH juga membiayai penelitian-penelitian yang mendukung proses 

monitoring dan evaluasi kegiatan. AUSAID menggelontorkan dana sebesar 960 

miliar rupiah untuk bantuan operasional AIPMNH untuk masa program tahun 2009 

– 2013, yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2015. 132 Sistem pencairan dana 

menggunakan akun Imprest133 yang mewadahi sumber dana program, dan untuk 

pencairannya harus mendapat persetujuan dari Bappeda dan AIPMNH. Namun 

sejak implementasi fase kedua AIPMNH menggunakan sistem Approved Activity 

Implementation Fund (AAIF) yaitu talangan dana dari MC yang akan diganti oleh 

AusAID setelah dicairkan ke lembaga pengelola yang mengimplementasikan 

program.134 

 Sementara itu, pemerintah Indonesia sebagai pihak penerima hibah 

memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, 

appraisal atau monitoring, menyediakan fasilitas pendukung seperti kantor, 

                                                           
131 Ibid, hal 4 
132 ibid 
133 Imprest merupakan istilah yang merujuk pada salah satu sistem pencairan dana, dimana stok 

dana di awal yang akan diisi kembali setelah periode waktu tertentu atau dana telah 

dihabiskan 
134 ibid 
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kendaraan, dan lain-lain.135Selain itu, Sedangkan pemerintah Indonesia 

berkontribusi dalam pembiayaan program Sister Hospital (sebesar Rp 7,2 M), Desa 

Siaga dan Reformasi Puskesmas (Rp 3,6 M), dan SIKDA (Rp 1.5 M). Beberapa 

komponen program seperti community engagement, pengarusutamaan gender, 

penyediaan peralatan, dan SIKDA ditangani oleh subkontraktor yang dipilih 

melalui proses tender.136 

Perusahaan Coffey International dipilih menjadi managing company (MC) 

melalui proses tender. MC berperan sebagai penyalur dana AusAID dalam 

kemitraan tersebut. Selain itu, MC juga berperan memberdayakan pemerintah 

Indonesia secara bertahap, agar kedepannya pendanaan dalam program kesehatan 

ibu dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sistem dana kesehatan 

pemerintah Indonesia.137 Coffey juga bekerja sama dengan Nossal Institute 

Australia dan GTZ untuk membantu memberikan dukungan teknis. Dari pihak 

pemerintah Indonesia, aktor yang terlibat antara lain kementrian kesehatan dan 

Bappenas (di level pusat) serta Bappeda NTT (koordinator di level daerah, Dinas 

Kesehatan NTT, BKKBN, Community Empowerment, Women’s Empowerment. 138 

  

                                                           
135 Ibid hal 6 
136 Ibid hal 18 
137 ibid, hal 23 
138 ibid 
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Indikator Jumlah (sebelum 

AIPMNH) 

Jumlah (sesudah 

AIPMNH) 

Angka Kematian ibu  306  159  

Prosentase ibu yang 

melahirkan di bidan 

42% 72% 

Alokasi APBDII untuk 

kesehatan  

8.8% 15.9% 

Alokasi APBDII untuk 

kesehatan ibu dan bayi 

0.8% 1% 

Tabel 4.5 Capaian Program AIPMNH 

(sumber : AIPMNH Activity Completion Report, 2015) 139 

  

                                                           
139 ibid 
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Kelebihan AIPMNH adalah sifat programnya yang berusaha menyelaraskan 

dengan program pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan cerminan dari 

prinsip alignment yang mendukung efektivitas sebuah bantuan luar negeri. 

AIPMNH bergerak sesuai dengan program pemerintah pusat yakni Program 

Nasional Kehamilan Lebih selamat (National Making Pregnancy Safer Strategy) 

tahun 2001–10 serta program Revolusi Kesehatan Ibu dan anak (Revolusi KIA 

tahun 2010).140Kedua program tersebut menekankan bahwa setiap kelahiran harus 

dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai.141 

Selain itu, AIPMNH menggunakan pendekatan local ownership dalam praktik 

bantuan luar negerinya, sehingga peran pengelolaan lebih dominan dilakukan oleh 

pemerintah negara penerima, dalam kasus ini adalah Bappeda.  Keuntungannya 

adalah sistem pendanaan yang efisien karena menghindari double billing. 142 

AIPMNH juga memperkenalkan sistem komputerisasi melalui inovasi penggunaan 

teknologi informasi (dalam program Sister Hospital dan 2H2).143 

Namun, tidak dipungkiri bahwa AIPMNH belum mampu menekan angka 

kematian bayi baru lahir secara signifikan di provinsi NTT serta masih ada 

kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat RI.144

                                                           
140 AusAID, Annual program performance report 2010: 

Indonesia, 2011, tersedia dalam https://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-

reports/ausaid-annual-report-2010-2011/pdf/anrep10-11entirereport.pdf  
141 AIPMNH, op.cit hal 15 
142 Anonim.Australia Support to Primary Healthcare Strengthening and Maternal Newborn 

Health (PERMATA) Program Design.2014. Tersedia dalam http://dfat.gov.au/about-

us/business-opportunities/tenders/Documents/permata-design.pdf, diakses tanggal 21 

November 2016 

 
143 ibid 
144 AIPMNH, op.cit 
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BAB V 

ANALISIS MOTIF AUSTRALIA DALAM KEMITRAAN AIPMNH 

MENGGUNAKAN VARIABEL MOTIF ALOKASI BANTUAN LUAR 

NEGERI ANDERSON 

 

 

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan dan analisis motif Australia 

dalam kemitraan AIPMNH tahun 2008 – 2015. Setiap indikator yang dijabarkan 

dalam variabel motif akan dikonfirmasi dengan melihat pernyataan yang tersurat 

dari pemerintah Australia maupun hasil penelusuran lapangan melalui dokumen-

dokumen resmi maupun tulisan terkait dengan isu yang dibahas oleh penulis.  

 

5.1. Kemanusiaan (humanitarian) 

5.1.1 Reducing poverty 

Indikator reducing poverty dilihat dari ada/tidaknya program yang memiliki 

fokus untuk mengurangi kemiskinan. Apabila program yang dibuat tidak 

menunjukkan upaya pengurangan kemiskinan, maka indikator tersebut dikatakan 

tidak terpenuhi. Secara retoris, bantuan Australia ditujukan untuk mengurangi 

kemiskinan. Hal tersebut dapat disimak pada pernyataan-pernyataan berikut ini 

 “The fundamental purpose of Australian aid is to help people overcome 

poverty. This serves Australia’s national interests by promoting stability and 

prosperity both in our region and beyond.”145 (2013—2014 blue book DFAT 

Australia) 

“Strategi AIP bertujuan untuk mendukung secara strategis 

pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Sasarannya 

adalah agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat 

                                                           
145Bob Carr. Australia’s International Development Assistance Program 2013-14 : Effective 

Aid,Helping The World’s Poor, [online] Tersedia dalam www.budget.gov.au/2013-

14/content/ministerial_statements/.../AusAid_MS.pdf, diakses pada 13 Juni 2016, hal 8 
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bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, 

demokratis dan aman, dengan melaksanakan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia.”146(Strategi 

Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13) 

 
AusAID menyatakan bahwa salah satu tujuan strategis dalam kebijakan 

Australia adalah “saving lives”, dimana akses layanan kesehatan ibu dan anak 

menjadi salah satu prioritas disamping pencegahan penyebaran penyakit 

menular berbahaya serta upaya perawatan lainnya.147 Australia meyakini 

bahwa pembangunan manusia merupakan modal bagi pertumbuhan ekonomi 

suatu negara.148Oleh karenanya, bantuan Australia diprioritaskan pada 

perbaikan sistem dan layanan kesehatan dan ketanggapan terhadap masyarakat 

miskin.149Hal tersebut tercermin dalam dokumen health strategy yang 

dikeluarkan oleh AusAID. Di situ dikatakan bahwa  

“Australia’s priority is to support partner countries to manage sustainable 

health systems that deliver equitable, affordable and quality health services 

and make best use of public and private providers.”150“ 

                                                           
146 AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016, hal 8 

 
147 AusAID, “Saving Lives: Improving the Health of the World’s Poor,” 2011, tersedia dalam 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/maternal-health-design-document-

pd.pdf diakses pada 23 Agustus 2016 

148 Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, “Ikhtisar Program Bantuan Australia untuk 

Indonesia”. Tersedia dalam  http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation-

programs.html diakses pada 26 september 2016 

149AusAID, op.cit hal. 13  

150 ibid, hal 4 
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“Basic services are essential for meeting globally agreed social and 

economic development goals.151 A key priority of the Australian aid program 

is to support partner countries to provide such services.”152  

Berdasarkan kutipan tersebut, bantuan kemitraan bilateral AIPMNH 

didasarkan pada kebijakan luar negeri Australia yang bertujuan untuk 

memperbaiki sistem layanan kesehatan di negara penerima. Hal ini dapat dilihat 

pada beberapa komponen yang menjadi target AIPMNH, diantaranya Service 

Delivery and Community Engagement, Health System Support, dan System 

Reforms in Performance and Accountability. 

Seluruh program yang dijalankan AIPMNH bersifat membangun capacity 

building dari pihak penerima bantuan, sebagai manifestasi prinsip local ownership 

yang menunjang efektivitas pemberian bantuan luar negeri. Australia menyadari 

bahwa salah satu faktor kunci yang menyebabkan kemiskinan adalah kesenjangan 

kemajuan sumber daya antardaerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi 

mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau. Maka 

AIPMNH berusaha menginisiasi program-program inovatif yang dapat mengatasi 

masalah tersebut, diantaranya adalah sister hospital.153 Program sister hospital yang 

digagas AIPMNH memberdayakan rumah sakit dan outsource tenaga medis dari 

wilayah lain seperti pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali untuk membantu 

mengembangkan kapasitas layanan kesehatan dan tenaga medis lokal di NTT.154 

                                                           
151 Robinson, “Introduction: Decentralising Service Delivery? Evidence and Policy Implications” 

dalam DFAT,”Working Decentraliced Service Systems, Challenge AusAID Program”,op.cit 
152 ibid, hal 8 
153 AIPMNH. Final Activity Completion Report, 2015, tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf, diakses pada 2 

Mei 2016 
154 AIPMNH, Life of Project Plan, op.cit hal 36 
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5.2  Ekonomi 

5.2.1. Economic Benefit 

Kerangka strategi kerja sama pembangunan Australia dan Indonesia tahun 

2008 – 2013 menyebutkan investasi pembangunan manusia sebagai salah satu 

pilarnya. Australia mendukung. Aspek penyediaaan layanan kesehatan dan 

pendidikan yang memadai tercakup di dalamnya.155 Keduanya merupakan faktor 

yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.156 Namun, 

secara tersurat, dikatakan bahwa perbaikan aspek kesehatan ibu dan anak nantinya 

memiliki kontribusi terhadap keadilan sosial, stabilitas sosial, dan produktivitas 

ekonomi. “Child and maternal health is an investment in social justice, social 

stability and economic productivity”.157 Apabila dihubungkan dengan politik 

luar negeri Australia yang ingin mencapai stabilitas regional dan potensi 

ekonomi yang dihasilkan dari bonus demografi yang dialami Indonesia, maka 

investasi dalam sektor kesehatan merupakan hal yang cukup beralasan.  

Timbal balik ekonomi yang dikehendaki oleh Australia tidak terjadi secara 

langsung di dalam implementasi kemitraan. Indikator-indikator yang tidak 

terpenuhi menunjukkan bahwa motif ekonomi tidak terkait langsung dengan 

pemberian bantuan. Meskipun demikian, tetap ada kemungkinan motif 

                                                           
155 AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016, hal 11 
156 ibid 
157 WHO. Investing in Maternal,Newborn and Child Health: The Case for Asia and The Pacific, 

tersedia dalam http://www.who.int/pmnch/topics/investinginhealth.pdf, diakses pada 3 

November 2016. 
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ekonomi yang hendak dicapai di masa mendatang, sebagaimana pernyataan 

Coffey berikut ini  

“Australian companies have recognised the importance of developing 

countries to their future growth with a growing middle class customer 

markets in Indo-Pacific, access to technical and skilled labour and 

offshoring considered as part of operations. Australian businesses are 

in a sense already playing.”158 

 

Dalam scoup program AIPMNH, tidak ditemukan pernyataan yang jelas 

dalam dokumen-dokumen terbitan AIPMNH mengenai alasan Australia 

berinvestasi dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Namun, 

pernyataan yang termuat dalam desain program lanjutan AIPMNH yang bernama 

Permata, penulis menemukan potensi ekonomi yang dapat diraih melalui 

perbaikan kesehatan. Dalam dokumen tersebut tercantum pernyataan sebagai 

berikut, 

 

“Investment in the ‘best buys’ reduces ill-health at low cost and gives a high 

economic return.” Every A$1 invested in maternal and newborn health in 

Nusa Tenggara Timur has a potential economic return of A$20 from reduced 

maternal and newborn deaths, reduced rates of stunted growth, and savings 

to the primary health care system.159 

 

Usai berakhirnya kemitran AIPMNH, terdapat kecenderungan Australia 

mengarahkan kerja samanya kearah kemitraan ekonomi. Dalam Aid Program 

Performance Report 2014-15 disebutkan “…..in close consultation with 

                                                           
158 Cofey,Inquiry into the Role of Private Sector in Economic Growth and Reducing Poverty In 

Indo Pacific Region,2014, hal 3 

 
159 Anonim.Australia Support to Primary Healthcare Strengthening and Maternal Newborn Health 

(PERMATA) Program Design.2014. Tersedia dalam http://dfat.gov.au/about-us/business-

opportunities/tenders/Documents/permata-design.pdf, diakses tanggal 21 November 2016 
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Indonesian counterparts, we will progress design work in the next 12 months 

to complete the program’s transition to an economic partnership.”160  

5.2.2 Trade and labour access 

Berdasarkan penelusuran penulis dari situs lelang Layanan Pengadaan 

Sistem Elektronik (LPSE) dan situs Kementrian Perdagangan tidak ditemukan 

ekspor jasa tenaga medis dari Australia ke Indonesia dalam praktik kemitraan 

AIPMNH. Sebab, peraturan Indonesia melarang dokter asal Australia melakukan 

praktik medis di Indonesia. Hal ini termuat dalam dokumen sebagai berikut 

“foreign doctors are only permitted to operate as consultants in 

Indonesia. The growing asymmetry between the demand for medical 

services and government-supplied medical services, together with the 

limited availability of well-trained experienced health practitioners 

suggest a strong growth in future demand for foreign doctors acting as 

consultants....[R]egulations governing the activities of foreign medical 

and other health practitioners... may be liberalised in the future”161 
 

Dikutip dari keterangan tim independen dalam progress review tahun 

2010, disebutkan bahwa AIPMNH tidak bertanggung jawab terhadap 

pengadaan obat dan alat-alat kesehatan.162AIPMNH hanya memfasilitasi 

pegawai pemerintah setempat untuk pelatihan sertifikasi sebagai petugas 

pengadaan barang dan jasa.163Berdasarkan dokumen 6th Progress Report July 

– December 2011 dari AIPMNH, pengerjaan proyek pembangunan renovasi 

                                                           
160 DFAT.Aid Program Performance Report 2014-15 op.cit tersedia dalam 

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/aid-program-performance-reports.aspx 

diakses tanggal 5 Desember 2016 
161 Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade.Chapter 6: Australia's 

service exports to Indonesia,1999 
162 AusAID.2010. Independent Progress Review (Mid-Term Review) of Australia Indonesia 

Partnership for Maternal and Neonatal Health, tersedia dalam 

www.oecd.org/derec/australia/48473777.pdf, diakses pada 2 Mei 2016 
163 ibid 
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Puskesmas, dilakukan oleh subkontraktor lokal yaitu PT Indah Karya, 

sebagaimana termuat dalam AIPMNH January-June 2011 progress report.164 

Upaya perbaikan dan kalibrasi peralatan di distrik Kupang, TTS, Sumba Barat 

dan Lembata dilakukan oleh Unit Manajemen Teknis untuk Obat, Vaksin, 

dan Penyedia Kesehatan bekerja sama dengan Balai Pengamanan Fasillitas 

Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dan PAM (Physical Assets 

Management) Centre.165 Hal tersebut menyiratkan bahwa AIPMNH tidak 

membuka akses pasar bagi perusahaan domestik Australia dalam 

perdagangan. Laporan lengkap mengenai subkontraktor yang menangani 

proyek AIPMNH dapat dilihat pada lampiran 4. 

AIPMNH juga mengedepankan prinsip local ownership untuk 

mendukung keberlanjutan program peningkatan kesehatan ibu dan bayi. 

Dalam program PML misalnya, mentor disyaratkan berasal dari NTT dan 

memiliki pengalaman dalam mengelola rumah sakit, dengan dukungan dari 

tim dinas kesehatan kabupaten, dibantu dengan eks mentor dan fasilitator 

lokal yang berasal dari IAKMI Yogyakarta.166 Penggunaan tenaga kerja asing 

dalam kemitraan tersebut hanya difungsikan sebagai konsultan dan staf 

operasional program kemitraan yang terikat kontrak kerja dalam waktu yang 

terbatas, sehingga tidak ditemukan indikasi kerja sama yang mengarah pada 

                                                           

164 AIPMNH(2012) Maret 2012, 6th Progress Report July – December 2011(Version 1), [online]  

tersedia dalam 

http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh%206th%20progress%20report%20201

2.pdf, diakses pada 22 Januari 2017, hal 65 

165 AIPMNH, ibid 
166 ibid 
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pengiriman tenaga kerja Australia di Indonesia dalam jangka waktu yang 

panjang.167 

 Sebagaimana dijelaskan di awal, AIPMNH hanya berperan sebagai pemberi 

dana dan koordinator yang menghubungkan elemen-elemen lokal terkait.. 

Bantuan yang diberikan bersifat satu arah (dari donor ke penerima), dan tidak 

ada sumber yang menyebutkan persyaratan mengikat bagi pemerintah Indonesia 

yang menguntungkan Australia dari sisi perdagangan. Oleh karenanya, dapat 

disimpulkan bahwa motif ekonomi tidak begitu terlihat dan bukan menjadi motif 

dominan. 

   

5.3 Strategis  

Untuk mengidentifikasi indikator bonding, penulis melihat dari meningkatnya 

intensitas kerja sama, pertemuan kenegaraan dan program kerja sama yang 

dilakukan antara negara donor dan penerima. Dalam Pernyataan Menteri Luar 

Negeri dan Perdagangan Australia tahun 2013 - 2014, disebutkan bahwa “The aid 

program is a key component of Australia’s broader bilateral relationship with 

Indonesia, fostering goodwill and strengthening link Australia will continue to 

focus its development efforts in the Asia-Pacific region where we have special 

responsibilities and interests. 

Dalam Policy Statement on Australia's International Development Assistance 

                                                           
167AIPMNH.Oktober 2014.Transfers and Skills Retention Post Training of Clinical Staff, tersedia 

dalam 

http://aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Mutasi_SkillsRetention_Study_1Dec2

014_ENg_IND.pdf, diakses pada 2 Mei 2016 
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 juga dinyatakan “In Asia, development assistance deepens and diversifies our 

bilateral relationships as we support partner countries' development and poverty 

reduction plans”168 

 Model bantuan kemitraan merupakan bagian dari country engagement yang 

ingin dicapai Australia, karena menuntut peran aktif pemerintah setempat. 

Implementasi kemitraan AIPMNH yang sistematis dan efektif mendapatkan 

tanggapan positif dari pemerintah Indonesia. Dikutip dari Antara News, Stefanus 

Bria Seran selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengapresiasi bantuan 

dana yang diberikan AIPMNH sehingga program yang disepakati bersama dapat 

berjalan dengan baik.169 Dalam sebuah kesempatan pertemuan koordinasi tingkat 

provinsi, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya juga mengibaratkan hubungan Australia 

dan Nusa Tenggara Timur sebagai “tetangga yang baik”. Pemprov NTT berharap 

kerja sama dapat terus berlanjut sekalipun periode kemitraan AIPMNH telah 

usai.170 

Dampak yang juga dirasakan dari adanya kemitraan tersebut adalah akses 

pihak AIPMNH kepada DPRD yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

alokasi anggaran kesehatan ibu oleh pemerintah Indonesia. Keempat belas distrik 

                                                           
168 Australian Government. Policy Statement on Australia's International Development Assistance, 

tersedia dalam http://www.budget.gov.au/2009-

10/content/ministerial_statements/ausaid/html/ms_ausaid-03.htm, diakses pada 5 Januari 

2017 
169 Hironimus Bifel, 12 Maret 2015,Kemitraan Indonesia-Australia untuk Kesehatan NTT Positif, 

tersedia dalam http://www.antaranews.com/berita/484878/kemitraan-indonesia-australia-

untuk-kesehatan-ntt-positif, diakses pada 14 November 2016 
 
170 AIPMNH,AIPMNH Pamit dari NTT, diakses dari 

http://www.aipmnh.org/web_id/index.php?option=com_content&view=article&id=200:aipm

nh-pamit-dari-ntt&catid=18:warta-aipmnh&Itemid=259, pada tanggal 21 November 2016 
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yang didukung AIPMNH mewakili 78% populasi di NTT. AIPMNH secara aktif 

melakukan dialog kebijakan dengan anggota DPRD setempat untuk memasukkan 

isu kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu prioritas kebijakan.171 

Hal tersebut membuahkan hasil dengan timbulnya sikap politik anggota DPRD 

NTT yang memasukkan isu kesehatan ibu dan anak sebagai salah satu isu prioritas 

kebijakan daerah. Dilansir dari situs AIPMNH, Ketua Komisi V DPRD NTT, 

Winston Rondo menekankan pentingnya tanggung jawab setiap stakeholder dalam 

upaya menekan angka kematian ibu dan anak.  Ia menyampaikan tentang langkah 

serius yang diambil anggota dewan dengan merumuskan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Balita (KIBBLA). Dalam 

peraturan tersebut, pemerintah daerah NTT mengalokasikan 10% dana APBD I 

(tingkat provinsi) untuk anggaran pembangunan bidang kesehatan, yang 

didalamnya juga termasuk Revolusi KIA.172 

Disamping itu, terjadi peningkatan alokasi APBD II (tingkat kota/kabupaten) 

untuk program kesehatan ibu dan bayi di distrik yang didukungnya. Di tahun 2008, 

alokasi APBD Provinsi untuk kesehatan ibu dan anak sebesar 0.8%, namun 

meningkat menjadi 1.3% di tahun 2014.173Perubahan tersebut tidak lepas dari peran 

AIPMNH sebagai salah satu aktor yang menginisiasi draft rancangan peraturan 

KIBBLA, sebagaimana diungkapkan Saputra, Fanggidae, dan Mafthuchan dalam 

                                                           
171 AIPMNH, Activity Completion Report,2015,op.cit hal 25 
172AIPMNH,op.cit 

173 AIPMNH, 20 Mei 2014, Activity Completion Report January – June 2014 (Version 1), tersedia 

dalam aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf,  diakses 

pada 2 Mei 2016, hal 10 
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tulisannya.174Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa Australia 

memiliki pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif setempat untuk memberikan 

alokasi pendanaan lebih terhadap program pembangunan kesehatan ibu dan anak 

sebagai isu prioritas. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Australia dapat dikatakan berhasil 

menciptakan country engagement dengan pemerintah Indonesia melalui kemitraan 

AIPMNH. bahwa Australia menghendaki hubungan yang lebih erat dengan 

pemerintah Indonesia. Kerja sama pemerintah Australia dengan pemerintah 

Indonesia dalam AIPMNH terjalin dengan baik, dan diikuti dengan meningkatnya 

intensitas kerja sama. Meskipun periode kontrak AIPMNH berakhir pada tahun 

2014, namun intervensi bantuan pembangunan Australia di Indonesia masih terus 

berjalan. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya kerja sama Australia – 

Indonesia Partnership for Health System Strengthening (AIPHSS) mulai tahun 

2011 – 2016.  

Motif strategis juga terlihat dari terintegrasinya program AIPMNH dengan 

kegiatan kemitraan lainnya yang sejenis, misalnya AIPHSS. Meskipun AIPMNH 

merupakan program investasi yang penting bagi AusAID, namun bagi pemerintah 

RI di tingkat pusat, AIPMNH bukan program yang didahulukan urgensitasnya di 

kalangan pejabat senior. Tim Independent Review menyarankan adanya sistem 

single governance structure, dimana pejabat yang memiliki wewenang 

pengambilan keputusan dalam kemitraan AIPMNH disamakan dengan dengan 

                                                           
174 Wiko Saputra, Victoria Fanggidae, Ah Mafthuchan. “Efektivitas Kebijakan Daerah dalam 

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi”,Prakarsa Indonesia 7:12 (Juli, 2013), hal 535 
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program yang lain. Selain memudahkan pengaturan di tingkat pusat, hal ini 

dimaksudkan agar pejabat senior turut serta dalam melakukan dialog kebijakan 

Selain AIPHSS, AIPMNH juga menjadi jembatan bagi kerja sama yang lebih 

luas dan menjadi acuan DFAT untuk membangun program PERMATA, yang lebih 

menekankan pada layanan kesehatan primer yang meliputi program kesehatan 

reproduksi dan keluarga berencana serta pemenuhan nutrisi bagi ibu dan anak.175  

Australia juga memiliki kepentingan politik dalam kemitraan AIPMNH. Pada 

dasarnya, kebijakan politik luar negeri Australia mengalami reorientasi. Chand 

mengutip data OECD yang menyebutkan bahwa di era 1999, Australia memfokuskan 

bantuan ke kawasan yang cukup jauh secara geografis, yaitu kawasan Afrika, Eropa, 

dan Amerika Latin.176 Seiring waktu, Australia mulai menggunakan pendekatan 

pragmatis dalam alokasi ODA-nya, dengan memprioritaskan negara-negara yang 

berada di kawasan sekitarnya. Penerima alokasi terbesar ODA Australia bergeser ke 

kawasan Pasifik. Chand menuturkan, sejak tahun 2005 penerima ODA terbesar 

berubah menjadi kawasan Asia Tenggara.177, yaitu Asia Tenggara dan Pasifik. Hal 

tersebut sejalan dengan tagline bantuan Australia, reducing poverty, enhancing 

stability. 

Dalam konteks perpolitikan internasional, Australia cenderung dikenal sebagai 

negara middle power. Menurut Yamasaki, negara middle power berusaha 

                                                           
175 Anonim.Australia Support to Primary Healthcare Strengthening and Maternal Newborn 

Health (PERMATA) Program Design,2014. Tersedia dalam http://dfat.gov.au/about-

us/business-opportunities/tenders/Documents/permata-design.pdf, diakses tanggal 21 

November 2016 
176 OECD, 2011, “Tabel Net ODA DAC And Other OECD Member In 2011”, 

www.oecd.org/dac/stats/50060310.pdf 
177 Satish Chand, 2011, ‘Who Receives Australian Aid And Why?’ Discussion Paper 6 Juni 2011, 

Canberra:Development Policy Center, hal. 5 
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menampakkan memberikan pengaruh melalui kontribusi signifikannya untuk meraih 

pengakuan dalam forum-forum internasional. 178 

Karakter middle power yang ingin memberikan pengaruh (influence) tampak 

dalam pernyataan Policy Statement on Australia's International Development 

Assistance yang berbunyi “Australia's standing as a good international citizen, 

working regionally and internationally, is critical to promoting and advancing 

Australia's foreign policy and national interests.”179 

Indikator tersebut memiliki keterkaitan dengan indikator experience and 

knowledge pada bagian selanjutnya. Berbekal keahlian dan pengalaman yang dimiliki, 

Australia ingin meningkatkan branding-nya sebagai sebagai negara yang 

berpengalaman dalam bantuan di sektor kesehatan.  

 

  

                                                           
178 Michi Yamasaki, Tesis: " Middle Power Diplomacy Strategy of Leadership and Influence” 

(Ontario: University of Waterloo, 2009),hal 5 

179Australian Government. Policy Statement on Australia's International Development Assistance, 

tersedia dalam http://www.budget.gov.au/2009-

10/content/ministerial_statements/ausaid/html/ms_ausaid-03.htm, diakses pada 5 Januari 

2017 
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5.4 Ideologis 

 5.4.1 Value  

Karakter bantuan luar negeri Australia tidak lepas dari refleksi kebijakan 

politik luar negerinya. Disebutkan dalam Policy Statement on Australia's 

International Development Assistance 

“Australia wants to be a good international citizen. That reflects 

a key Australian characteristic: a commitment to help people less 

fortunate than ourselves, a belief in a fair go for all. Australians are 

motivated to extraordinary levels of generosity in times of both domestic 

crisis and when disaster strikes overseas and others face ongoing 

suffering. Australia's commitment to our international development 

assistance program reflects this aspect of the Australian character.”180  
 

 Dengan kata lain, bantuan Australia mencerminkan karakter bangsa 

Australia yang dermawan dan peduli terhadap penderitaan dan kemiskinan 

yang dialami oleh negara-negara sekitarnya. Dalam konteks negara, karakter 

bersahabat tersebut kerap dimunculkan oleh negara middle power. 

 Berdasarkan kutipan dari dokumen program design AIPMNH, dikatakan 

bahwasanya isu ketimpangan gender merupakan masalah mendasar yang kerap 

terjadi di wilayah timur Indonesia.181Masalah tersebut akan dijelaskan lebih detail 

pada pembahasan indikator selanjutnya.   

 Melalui AIPMNH, Australia turut serta melakukan internalisasi nilai-nilai 

woman empowerment yang dianut Australia. Output bantuan AIPMNH 

mencerminkan aspek yang menjadi salah satu fokus politik luar negeri Australia. 

                                                           
180 Australian Government. Policy Statement on Australia's International Development Assistance, 

tersedia dalam http://www.budget.gov.au/2009-

10/content/ministerial_statements/ausaid/html/ms_ausaid-03.htm, diakses pada 20 

Desember 2016 
181 AIPMNH, 20 Mei 2014, Activity Completion Report January – June 2014 (Version 1), tersedia 

dalam aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf,  diakses 

pada 2 Mei 2016 
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Duta perempuan dan anak Australia, Natasha Stott Despoja AM pernah 

mengatakan”Australia’s foreign policy and aid program are targeting three 

persistent challenges to gender equality by addressing violence against women 

and girls, supporting women’s leadership and promoting women’s economic 

empowerment”.182 

Kebijakan Australia yang begitu memperhatikan aspek kesehatan ibu dan 

anak tidak lepas dari peran kelompok kepentingan (Special Interest Group) 

yang ada di level domestik Australia. Kelompok kepentingan yang berperan 

memasukkan dimensi gender dalam kebijakan bantuan luar negeri Australia 

diantaranya adalah Public Health Association of Australia dan Compassion 

Australia. Keduanya memberikan rekomendasi kebijakan yang sensitif gender 

kepada DFAT dari segi pendidikan, decision making, sistem kesehatan, 

infrastruktur dan layanan kesehatan.183 

Dikutip dari Final Activity Completion Report tahun 2015, data Global 

Gender Gap Index tahun 2006 menunjukkan bahwasanya Indonesia menempati 

peringkat 68 dari 142 negara yang memperhatikan kesetaraan gender. Peringkat 

tersebut dinilai masih buruk oleh Australia.184 Terlebih dalam aspek kesehatan ibu, 

kaum wanita, khususnya ibu hamil dikategorikan sebagai kaum yang rentan dan 

lemah. AIPMNH ingin merekonstruksi budaya lama di NTT yang cenderung 

mengesampingkan hak-hak kesehatan ibu. Dalam aspek persalinan misalnya, 

keputusan memilih tempat untuk melahirkan mayoritas masih menjadi wewenang 

                                                           
182 ibid 
183 Public Health Association of Australia.Policy-at-a-glance – Women’s Health in Overseas Aid 

Programs Policy 
184 AIPMNH, Activity Completion Report, 2015,op.cit hal 21 
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anggota keluarga lelaki, sebagaimana dituturkan oleh Orpa, seorang responden 

yang merupakan seorang ibu dan kader Posyandu dari desa Lewa, NTT.185 Faktor 

budaya yang kental ditambah minimnya pengetahuan tentang keselamatan 

kelahiran membuat AKI di NTT menjadi tinggi.   

Dikutip dari AIPMNH Progress Report, kebijakan kesetaraan gender AusAID 

memiliki 4 target, yaitu 1.) Meningkatnya status ekonomi perempuan; 2.) 

terciptanya kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan pembuatan kebijakan; 3.) 

mendukung keadilan akses kesehatan dan pendidikan terhadap pria dan wanita; 4.) 

meningkatkan kesetaraan gender dalam kerja sama regional. 186 

 

Grafik 5.4. Jumlah staf Dinas Kesehatan yang mendapat pelatihan AIPMNH 

 

                                                           
185 BaktiNews.MP3EI:Mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia, Vol (5) Desember 2011 – Januari 2012 Edisi 73  

http://bakti.or.id/sites/default/files/files/baktinews/bn-73.pdf, diakses pada 4 januari 2017 

186 AIPMNH, Maret 2012, 6th Progress Report July – December 2011(Version 1), tersedia dalam 

http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh%206th%20progress%20report%202

012.pdf, diakses pada 22 Januari 2017, hal 23 
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Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa ada peningkatan jumlah tenaga 

kesehatan yang mendapatkan pelatihan dari AIPMNH. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam progress report AIPMNH yang menyebutkan bahwa dari periode tahun 

2010 hingga 2011, terjadi peningkatan jumlah tenaga medis wanita yang terlatih 

sebesar lebih dari 80%. Para bidan menjadi fokus capacity building, sebagai 

manifestasi fokus utama program AIPMNH yang meningkatkan kemampuan 

teknis pekerja medis wanita.187 

Selain itu, terdapat pula upaya keseimbangan gender dalam bentuk keterlibatan 

kaum pria dalam aktivitas posyandu, sebagaimana diungkapkan dalam Progress 

Report 2011.188Kontribusi pria dalam kegiatan tersebut merupakan fenomena yang 

pertama kali, sebab Posyandu kerap diidentikkan dengan urusan kaum 

wanita.189AIPMNH juga memberikan edukasi budaya tentang peran pria dalam 

keputusan rumah tangga melalui film Inerie yang diputar secara luas di NTT dan 

televisi nasional.190 

 

5.4.2 Good governance 

Australia merupakan negara yang berpaham demokrasi dan mendukung 

tindakan demokratisasi melalui bantuan luar negeri. Dalam dokumen Strategi 

kemitraan Australia – Indonesia tahun 2008 – 2013, secara umum Australia 

                                                           
187 Ibid, hal 24 
188 AIPMNH,Maret 2012, 6th Progress Report July – December 2011(Version 1), tersedia dalam  

http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh%206th%20progress%20report%20201

2.pdf, diakses pada 22 Januari 2017, hal 26 

 
189 ibid 
190 AIPMNH,Activity Completion Report January 2009 – June 2015,op.cit hal 11 
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mendukung upaya demokratisasi di Indonesia dengan mendorong reformasi 

pelayanan publik, baik dalam bidang hukum, pendidikan, maupun kesehatan. 191 

Australia berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan 

sistematis. Disamping itu, Australia menilai bahwa NTT merupakan provinsi yang 

memiliki tingkat korupsi cukup tinggi di Indonesia.192 Di wilayah tersebut rentan terjadi 

penyalahgunaan dana publik. Sebagai upaya menanamkan nilai anti korupsi, Australia 

melalui kemitraan AIPMNH membuat reformasi kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Sebagai contoh, adanya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara 

online (e-procurement) serta reformasi institusi dengan memperbaiki manajemen 

sistem Jamkesmas, Jamkesda, BOK, and Jampersal.193 AIPMNH juga 

memperkenalkan 

Pada awalnya, sistem pencairan dana menggunakan akun Imprest194 yang 

mewadahi sumber dana program, dan untuk pencairannya harus mendapat persetujuan 

dari Bappeda dan AIPMNH. Namun di tahun 2011 terdapat isu penyelewengan dana 

bantuan yang dilakukan oleh oknum pemerintah setempat. Menyikapi hal tersebut, 

perwakilan DPC dan Bappeda difungsikan untuk melakukan proses monitoring 

pengelolaan dana. Hanya program-program yang disetujui kedua lembaga tersebut 

yang berhak didanai. Program Support Unit (PSU) melakukan kajian ulang untuk 

                                                           
191 AUSAID, Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 13, tersedia dalam  

http://www.aipmnh.org/web_id/download/Reports/aip%20strategy%202008-

13%20indonesian.pdf,  diakses pada 24 Maret 2016, hal 16 
192 AIPMNH, Life of Project Plan, op.cit hal 37 
193 AIPMNH, 20 Mei 2014, Activity Completion Report January – June 2014 (Version 1), tersedia 

dalam aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf,  diakses 

pada 2 Mei 2016 
 
194 Imprest merupakan istilah yang merujuk pada salah satu sistem pencairan dana, dimana stok 

dana di awal yang akan diisi kembali setelah periode waktu tertentu atau dana telah 

dihabiskan 
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melihat indikasi apakah terdapat dugaan penyelewengan dana, dan memastikan dana 

digunakan sesuai dengan kesepakatan AIPMNH. Jika terjadi penyelewengan, maka 

akun Imprest akan dibekukan dan dilakukan proses investigasi.195 Di tahun yang sama, 

AIPMNH mengalami kendala penyerapan anggaran yang tidak maksimal oleh badan 

setempat. Maka, pada implementasi program fase kedua sistem pendanaan AIPMNH 

beralih dari sistem Imprest ke sistem talangan dana dari MC yang akan diganti oleh 

AusAID setelah dicairkan ke lembaga pengelola yang mengimplementasikan program. 

Istilah tersebut dikenal dengan Approved Activity Implementation Fund (AAIF).196 

 5.4.3 Human Rights   

 Australia menempatkan hak memperoleh layanan kesehatan ibu yang memadai 

sebagai salah satu aspek hak asasi manusia. Hal tersebut tersurat dalam sebuah 

dokumen yang diterbitkan oleh AusAID,  

“Good health is a human right and a means to achieving other 

development goals. However, many countries remain off-track to meet 

the health Millennium Development Goals and the poorest and most 

vulnerable people continue to bear the greatest burden of ill-

health.”197 

 

 

Setelah diimplementasikan selama kurang lebih 7 tahun, AIPMNH berhasil 

memperoleh pencapaian yang signifikan dalam mengupayakan akses kesehatan bagi 

kaum ibu di NTT. Data tentang indikator keberhasilan program AIPMNH dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

                                                           
195 AIPMNH, Life of Project Plan, loc.cit 
196 ibid 
197 AusAID, “Saving Lives: Improving the Health of the World’s Poor,” 2011, tersedia dalam 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/maternal-health-design-document-

pd.pdf diakses pada 23 Agustus 2016, hal 1 
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Melalui AIPMNH, Australia ingin meningkatkan kesadaran publik masyarakat di 

Indonesia terhadap kesehatan ibu. Berdasarkan data tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa indikator human right terpenuhi.  

 

5.5 Identitas (identity) 

5.5.1 Experience and Knowledge  

Motif ini dilihat dari pernyataan negara donor ingin menunjukkan citranya 

sebagai donor yang memiliki kemampuan dan keahlian terpercaya dalam 

menangani masalah pembangunan. Pernyataan tersebut akan dikonfirmasikan 

dengan implementasi di lapangan. 

Australia menyatakan kemampuannya dalam mengatasi persoalan 

kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tersurat dalam dokumen health 

strategy yang dikeluarkan oleh AusAID tahun 2011, 

 “Australia can, and does, make a difference to the health of poor and 

vulnerable people, particularly in Asia and the Pacific region. We are 

a uniquely placed donor, with geographic, trade, cultural and 

diplomatic ties across the region, and expertise in delivering programs  

which support sustainable, equitable health care.”198 

 

 

“Australia will invest in operational research and impact 

evaluations to inform our investment and support policy decisions 

in our partner countries. We will also support global efforts to build 

the evidence base for cost-effective interventions in low-income 

settings. Australian academic institutions have a role to play in 

developing this evidence base and in supporting institutions in 

partner countries to build their own research capacity.”199 
 

 

                                                           
198 AusAID, “Saving Lives: Improving the Health of the World’s Poor,” 2011, tersedia dalam 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/maternal-health-design-document-

pd.pdf diakses pada 23 Agustus 2016, hal 2 
199 ibid 
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AIPMNH menjelaskan bahwa kunci kekuatan bantuan AIPMNH adalah 

kredibilitas dari bantuan teknisnya. Untuk menunjang kredibilitasnya sebagai 

donor dalam bantuan kesehatan, Australia melibatkan peran serta akademisi serta 

perusahaan swasta profesional di bidang terkait. Dalam praktik bantuan di 

lapangan, AIPMNH melibatkan tiga pihak swasta sebagai managing contractor, 

yaitu Coffey international (financial delivery) Nossal Institute dan GIZ (memberi 

pelatihan teknis).  

Coffey dikenal sebagai perusahaan terkemuka yang sering menangani 

proyek international development di berbagai negara, dan tercatat sebagai 

perusahaan public di Australia. Cofey menegaskan peran penting public private 

partnership untuk meningkatkan kredibilitas Australia dalam proyek bantuan 

luar negerinya.200 

Setiap tenaga asing yang terlibat hanya berfungsi sebagai konsultan. 

Konsultan dari pihak managing contractor yang dihadirkan memang ada 

yang berasal dari Australia, seperti Nossal Institute for Global Health yang 

berasal dari Universitas Melbourne. Nossal Institute berkontribusi dalam 

pendampingan pelatihan mentor lokal serta melakukan perancangan dan 

implementasi sistem pemetaan kesehatan menggunakan teknologi GIS yang 

menghubungkan SIKDA and aktivitas pengawasan.201 

                                                           
200 Cofey,Inquiry into the Role of Private Sector in Economic Growth and Reducing Poverty In 

Indo Pacific Region,2014 
201 AIPMNH. Life Of Program Plan July 2011 - June 2013, diakses dari 

http://www.aipmnh.org/web_id/images/reports/AIPMNH_Life_of_Project_Plan_Eng_20110

830.pdf, hal 38 
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Coffey International Development, and GIZ) memberikan bantuan 

pengawasan teknis terhadap aktivitas program and keuangan. Australia 

menggunakan pendekatan comparative advantage dalam memberikan 

bantuan, sehingga diharapkan dunia kedokteran Indonesia di masa depan 

dapat merujuk pada Australia.202 AIPMNH digunakan sebagai sarana transfer 

teknologi oleh Australia, dengan melakukan komputerisasi terhadap sistem 

informasi layanan kesehatan.  

Untuk mendukung efektivitas bantuan, AIPMNH menerapkan sistem 

monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau dinamika yang terjadi 

dalam proses kemitraan. Setiap tahun AIPMNH menerbitkan report yang 

berisi laporan pencapaian kegiatan, kendala yang dihadapi, rekomendasi yang 

diberikan oleh tim independent review. Berkaca dari kajian 

Brinkerhoff,203perubahan cost dan benefit dari yang telah direncanakan dapat 

terjadi sewaktu-waktu sebagai hasil dari dinamika kemitraan yang berjalan. 

Maka, untuk memahami lebih lanjut kemajuan dalam implementasi 

kemitraan, perlu dilakukan langkah antisipasi apabila ada perubahan yang 

terjadi, yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi.204  

Pengalaman dapat menjadi unsur yang mendongkrak branding suatu negara. 

Pemerintah Australia menunjukkan keahlian perusahaan Australia dalam 

menangani proyek pembangunan. Implementasi kemitraan AIPMNH 

                                                           
202 ibid 
203 Brinkerhoff,” Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed 

framework” dalam AusAID “Independent Progress Review (Mid-Term Review) of Australia 

Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health”,op.cit hal 38 
204 ibid 
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memberikan pelajaran berarti bagi praktik bantuan Australia. Berdasarkan 

pengalaman, menilai efektivitas bantuan dibutuhkan waktu 5 tahun.205 Pada masa 

percobaan program tahun 2008, kegiatan AIPMNH hanya menangani 3 distrik 

dan bersifat interim. Namun kemudian jumlah distrik yang ditangani meningkat 

menjadi 14. Efektivitas yang dicapai AIPMNH dalam menurunkan angka 

kematian ibu memberikan keuntungan bagi Australia dari sisi branding.  

Dengan praktik bantuan kemitraan AIPMNH, Australia ingin menunjukkan 

bahwa sebagai negara donor ia mampu untuk memberikan perubahan yang 

berarti bahkan di wilayah target yang tergolong sangat miskin dan sulit 

dijangkau. Perusahaan Australia dikenal dengan kapabilitasnya dalam 

menyalurkan bantuan luar negeri secara efektif.  

Kutipan dokumen AusAID juga menyebutkan tentang 

“A further phase of AusAID investment provides an opportunity to 

strengthen the bilateral relationship between Australia and 

Indonesia, which welcomes our support in this subsector, and to 

build on AusAID’s comparative advantage based on its lessons 

learned, existing achievements and experience in Indonesia.”206 

 

Keunggulan ini mendapat apresiasi positif dari pemerintah Indonesia. 

Hasil wawancara yang dilakukan komite aid independent review 

menunjukkan mayoritas staf lokal memuji kinerja AIPMNH yang rapi dan 

sistematis.207  

                                                           
205 ibid 
206 AusAID, 17 Januari 2013, Australia-Indonesia Maternal and Newborn Health and Nutrition 

Program Draft concept note, tersedia dalam: 

http://www.fmoh.gov.sd/English/Reports/doc/cem%20part%201.pdf, diakses pada: 1 April 

2016 
207 DFAT.Working Decentraliced Service Systems, Challenge AusAID Program. Tersedia dalam 

https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/working-decentralised-

service-systems-challenges-aus-aid-program.docx, diakses pada 28 Desember 2016, hal 19 
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Dalam rancangan program Australia-Indonesia Maternal and Newborn 

Health and Nutrition Program disebutkan 

“This program will build on the knowledge, lessons learned and 

achievements of previous AusAID support through the Women’s 

Health and Family Welfare, Healthy Mothers Healthy Babies and 

Improving Maternal Health in Eastern Indonesia programs and, 

most recently, the AIPMNH. It will build on the track record and 

relationships that AusAID has established, in particular in Eastern 

Indonesia“208 

 

Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa melalui 

kemitraan AIPMNH, Australia ingin memperkuat eksistensinya sebagai 

donor yang berperan dalam pembangunan di Indonesia, khususnya wilayah 

Indonesia bagian timur. 

5.5.2 International Recognition 

 Indikator tersebut dapat dilihat melalui parameter adanya ekspresi 

pernyataan negara donor yang ingin mendapatkan pengakuan dari komunitas 

donor (DAC), sebagai negara yang layak menjadi contoh dalam efektivitas 

pemberian bantuan pembangunan. 

Kinerja AIPMNH diakui oleh sesame mitra pembangunan di NTT, Asia 

Development Bank (ADB). Dikutip dari progress report AIPMNH, ADB 

mempublikasikan peran AIPMNH dalam kerja sama desa bersama (wilayah 

Kondamara dan Soe) di konferensi proyek bulan Oktober 2011 di Sulawesi 

Selatan.209 

                                                           
208 ibid 
209 AIPMNH(2012) Maret 2012, 6th Progress Report July – December 2011(Version 1), [online]  

diakses dari 

http://aipmnh.org/web_en/download/Reports/aipmnh%206th%20progress%20report%20201

2.pdf, pada 22 Januari 2017, hal 18 
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Program kemitraan AIPMNH telah membuktikan secara efektif 

kemampuan Australia dalam menekan angka kematian ibu sebesar 40% di 

wilayah NTT yang notabene memiliki tingkat kesulitan akses geografis 

yang cukup tinggi dan kapabilitas sumber daya yang relatif rendah.210 Hasil 

yang cukup positif tersebut dapat menjadi modal Australia untuk menaikkan 

pamornya diantara komunitas donor internasional. Australia menyatakan 

secara ekspresif bahwa DAC dapat “berguru” kepada Australia tentang 

kualitasnya dalam mengelola program bantuan luar negeri. Hal ini terlihat 

dalam pernyataan Menteri Perdagangan dan Kerja Sama Luar Negeri 

Australia melalui Budget Blue Book 2013 — 2014,  

“In a recent peer review, Australia was commended by the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) Development 

Assistance Committee (DAC) for its transparent, effective and dynamic 

approach to development cooperation. Our aid program earned praise 

for its international leadership in disability-inclusive development and 

work in fragile and conflict-affected states. The DAC also found that 

other international donors could learn from many aspects of our aid 

program, demonstrating how highly regarded our program is among our 

peers.211 

 

Australia secara ekspresif menyatakan dirinya sebagai aktor yang 

memiliki peran penting dalam posisinya sebagai anggota “Open Work 

Group of Sustainable Development Goals” (OWG SDGs).212 Dikutip dari 

Stakeholder Forum dan Civicus, OWG SDGs merupakan dewan khusus 

                                                           
 
210 AIPMNH. Final Activity Completion Report, 2015, tersedia dalam 

aipmnh.org/web_en/images/reports/AIPMNH_Final_ACR_18June2015.pdf, diakses pada 2 

Mei 2016 
211 Bob Carr, Australia’s International Development Assistance Program 2013-14 : Effective Aid, 

Helping The World’s Poor, tersedia dalam: www.budget.gov.au/2013-

14/content/ministerial_statements/.../AusAid_MS.pdf diakses pada 13 Juni 2016, hal 3  
212 ibid 
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yang bertugas merumuskan dan menyusun proposal SDG, sebagai mandat 

dari konferensi Rio 20+. OWG SDG memiliki 30 kursi yang dipilih dari 70 

anggota Majelis Umum PBB.213  

Indikator ini berhubungan dengan indikator sebelumnya yaitu 

knowledge and experience. Keahlian yang dimiliki Australia sebagai pihak 

donor dapat menjadi modal yang menaikkan citra Australia di mata 

komunitas negara donor internasional. Maka berdasarkan data-data diatas, 

dapat dikatakan bahwa indikator international recognition terpenuhi. 

 

5.6 Lingkungan (environment) 

Secara umum motif ini menunjukkan kesadaran negara donor terhadap upaya 

pelestarian lingkungan secara global dan mencegah dampak buruk yang 

ditimbulkan dari kerusakan lingkungan.214
 Motif ini diukur dengan adanya program 

yang mengurangi dampak emisi karbon dan menemukan sumber energi alternatif 

(Aid for Better Environment) dan adanya pernyataan negara donor yang 

mencerminkan tanggung jawab pada masalah lingkungan global (International 

Responsibility).   

Penulis tidak dapat menemukan keterkaitan faktor lingkungan sebagai 

penyebab tingginya angka kematian ibu di NTT. Sebagaimana telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, penyebab kematian ibu cenderung disebabkan oleh faktor budaya 

yang memicu keterlambatan penanganan kelahiran oleh tenaga medis, serta 

                                                           
213 Stakeholder Forum & Civicus, Open Working Group on Sustainable Development Goals,  

diakses dari http://www.sustainabledevelopment2015.org/index.php/intergovernmental-

processes/sustainable-development-goals/open-working-group/ pada 4 Januari 2017 
214 Anderson, op.cit hal 16  
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keterbatasan SDM dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dalam praktiknya 

pun, program AIPMNH pada kenyataannya hanya mencakup peningkatan kapasitas 

tenaga kesehatan dan perbaikan layanan kesehatan agar memadai dan dapat 

dijangkau oleh setiap kalangan. Maka, dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan 

tidak relevan dengan konteks penelitian yang diangkat penulis, sehingga penulis 

tidak mencantumkan pembahasan motif lingkungan dalam alokasi bantuan 

kemitraan AIPMNH.   
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BAB VI 

KESIMPULAN 
 

 

 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian motif bantuan Australia ke 

Indonesia dalam kemitraan AIPMNH, serta evaluasi teori motif alokasi bantuan 

luar negeri dari Anderson yang digunakan.oleh penulis di dalam penelitian tersebut. 

Penulis juga menyertakan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut ke 

depannya dalam tema-tema yang sejenis dengan penelitian ini.  

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif Australia membantu 

mempercepat pencapaian target MDG 5 dengan upaya penurunan angka kematian 

ibu di Indonesia, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk kemitraan bilateral AIPMNH tahun 2008 – 2015. Hal 

yang menarik dalam penelitian ini adalah pola alokasi bantuan yang diberikan 

hanya ke satu wilayah subnasional di Indonesia yaitu provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

Dalam penelitian ini, ada lima motif yang terbukti tampak. Pertama, motif 

kemanungsiaan (humanity). Motif tersebut terlihat cukup dominan, dilihat dari 

pernyataan dari pihak pemerintah Australia yang secara tegas menyebutkan 

program bantuan yang dibuat bersifat mengurangi kemiskinan. Australia membantu 

Indonesia menurunkan kematian ibu karena sejalan dengan salah satu tujuan 

strategis nasionalnya yaitu “saving lives”.  
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Kedua, motif ekonomi. Motif tersebut tidak begitu tampak dalam kasus ini, 

karena AIPMNH cenderung memanfaatkan sumber daya lokal dalam 

implementasinya. Meskipun begitu, terdapat kecenderungan adanya harapan 

potensi ekonomi yang dapat diraih di masa depan dengan membangun sektor 

kesehatan di negara penerima.  

Ketiga, motif strategis tampak dengan adanya pernyataan Australia yang 

ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dengan adanya kerja 

sama yang dilakukan. Selain itu, motif ini diidentifikasi dengan meningkatnya 

intensitas kerja sama dalam bentuk program kemitraan sejenis yang melibatkan 

cakupan isu lebih luas, misalnya PERMATA dan AIPHSS. Tujuan strategis 

AIPMNH juga tercapai dengan adanya peningkatan anggaran daerah untuk 

program kesehatan ibu dan bayi.   

Keempat, motif ideologi. Australia menunjukkan nilai filantropi yang 

menjadi karakteristik Australia serta menyebarkan nilai woman empowerment 

melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Indikator tersebut 

berhubungan dengan indikator human rights dimana bantuan kemitraan AIPMNH 

menjadikan hak memperoleh akses kesehatan sebagai aspek yang krusial dalam 

kebijakan pemerintah daerah NTT yang mewakili negara penerima bantuan 

(Indonesia). 

Kelima, motif identitas. Motif teridentifikasi cukup kuat dalam kemitraan 

AIPMNH, dimana motif tersebut menggambarkan ambisi Australia meningkatkan 

citra sebagai negara yang berpengalaman dalam menangani bantuan pembangunan 
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untuk kesehatan secara efektif melalui terpenuhinya indikator experience and 

knowledge. Australia ingin meningkatkan leadership dan pengaruhnya komunitas 

donor internasional (DAC). 

Ada beberapa catatan terkait konsep yang menjadi alat analisis penulis 

dalam penelitian ini. Konsep yang dikemukakan Anderson memuat variabel dengan 

dimensi yang cukup beragam diluar dimensi klasik, misalnya motif lingkungan. 

Namun, definisi dan indikator yang terlalu general cukup menyulitkan penulis 

untuk menggunakan alat analisis tersebut ke dalam studi kasus konteks bantuan 

yang lebih sempit dan spesifik. Konsep yang digunakan oleh Anderson cenderung 

bersifat case study, dimana variabel tersebut hanya sesuai dengan konteks studi 

kasus negara Swedia saja, dan cukup sulit diaplikasikan pada konteks kasus lain. 

Anderson hanya menjelaskan indikator motif dari segi interpretasi teks, namun 

kurang dapat diterjemahkan ke dalam parameter yang bersifat kuantitatif demi 

mendukung akurasi data penelitian. Selain itu, ada beberapa variabel yang memuat 

indikator yang kurang relevan dengan konteks penelitian penulis, diantaranya motif 

strategis dan motif lingkungan.  

 

6.2    Saran 

        Menyadari bahwasanya penelitian penulis masih jauh dari kata layak dan 

sempurna, penulis memberikan beberapa saran kepada peneliti-peneliti lain yang 

ingin mengeksplorasi lebih dalam tema bantuan luar negeri sejenis.  
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        Diharapkan kedepannya ada penelitian lain yang lebih memperjelas secara 

teoritis tentang aspek strategis kebijakan bantuan kesehatan Australia di Indonesia, 

mengingat bentuk bantuan Australia yang bersifat partnership dan komprehensif.  

Selain itu, diperlukan adanya pengembangan teoritis yang lebih baik untuk 

menganalisis motif kerja sama suatu negara dengan karakteristik isu yang lebih 

spesifik dan jangka waktu yang relatif pendek. 
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