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MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT KEPADA 

AFGANISTAN MELALUI OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE 

PADA TAHUN 2011-2016 

 

ABSTRAK 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara donor terbesar di Afganistan. 

Kerjasama dan bantuan luar negeri meningkat pasca tragedi 9/11 yang dilakukan 

oleh Al-Qaeda. Setelah berhasil meruntuhkan rezim Taliban, Amerika Serikat 

membantu Afganistan pada sektor militer dan keamanan serta perbaikan kualitas 

pemerintahan. Afganistan merupakan negara penerima donor terbesar dan 

merupakan negara prioritas Amerika Serikat dalam bantuan luar negeri. Melalui 

official development assistance (ODA), Amerika Serikat berkomitmen untuk 

membangun kembali Afganistan melalui program-program pada bidang keamanan 

dan perdamaian, ekonomi, pembangunan, politik dan pemerintahan, kemanusiaan 

serta pendidikan. Penelitian ini menggunakan konsep Aid Allocation Motives 

milik Maria Andersson yang memiliki enam variabel dalam meneliti latarbelakang 

motif Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Afganistan. Bantuan luar 

negeri Amerika Serikat kepada Afganistan memiliki motif ideologi yang bertujuan 

untuk menjaga kestabilan pemerintahan Afganistan dari ancaman Taliban dan 

untuk membentuk tatanan pemerintahan yang serupa dengan Barat.  

Kata kunci : Amerika Serikat, Afganistan, bantuan luar negeri, motif bantuan luar 

negeri, official development assistance 
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UNITED STATES FOREIGN AID MOTIVES TO AFGHANISTAN 

THROUGH OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE ON 2011-2016 

 

ABSTRACT 

The United States is one of the largest donor countries in Afghanistan. 

Cooperation and foreign aid between both countries are increased after the 9/11 

tragedy carried out by Al-Qaeda. After successfully overthrowing the Taliban 

regime, the United States is helping Afghanistan in the military and security, also 

improved the quality of government. Afghanistan is the largest recipient country 

of donors and United States priority country for foreign aid. Through the official 

development assistance (ODA), The United States is committed to rebuilding 

Afghanistan through programs in the fields of security and peace, economics, 

development, politics and government, humanitarian and education. This research 

uses the concept of Aid Allocation Motives belonging to Maria Andersson which 

has six variables to find the background of the motives of the United States 

provide aid to Afghanistan. United States foreign aid to Afghanistan has ideology 

motives that aim to maintain the stability of the Afghan government from the 

threat of the Taliban and to form a government order that similar with West’s 

order. 

Keywords : United States, Afghanistan, foreign aid, foreign aid motives, official 

development assistance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Afganistan merupakan salah satu negara berkembang yang banyak 

menerima bantuan luar negeri yang juga merupakan salah satu penerima ODA. 

Negara ini cukup mencuri perhatian dunia dengan kondisi domestik yang tidak 

stabil disebabkan oleh perang berkepanjangan. Kondisi tersebut mengundang 

negara-negara donor untuk menyalurkan bantuan untuk meningkatkan kestabilan 

di Afghanistan. Terdapat lima pendonor terbesar di Afghanistan, diantaranya 

Amerika Serikat, Jerman, Uni Eropa, Inggris dan Jepang.
1
 Amerika Serikat telah 

menjadi donor terbesar di Afghanistan sejak lebih dari 10 tahun belakangan dan 

telah berpengaruh dalam kemajuan Afganistan. 

 Hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Afganistan sudah 

berjalan sejak lama. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet 

berkompetisi untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatannya pada Afganistan 

yang saat itu di invasi oleh Uni Soviet dengan memberikan bantuan teknis, militer 

dan development assistance.
2
 Amerika Serikat juga berusaha membantu rakyat 

Afganistan untuk bebas dari invasi Uni Soviet dengan mendukung dan mendanai 

                                                           
1
 OECD, “Afghanistan – Country profile,” Compare your country, 

http://www2.compareyourcountry.org/aid-statistics?cr=1000&cr1=oecd&lg=en&page=1 (diakses 

Mei 17, 2018). 
2
 Xenia Dormandy & Michael Keating. “The Unites States and Afghanistan : A Diminishing 

Transactional Relationship,” Asia Policy, 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Asia/0114DormandyKeating.pd

f. (diakses Juli 15, 2018),  hlm 6-7. 
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kelompok Muhajidin untuk memberontak pada Uni Soviet.
3
 Setelah itu, hubungan 

kedua negara cenderung stabil dan tidak terdapat momen mencolok. Hingga pada 

2001 kelompok teroris Al-Qaeda menyerang beberapa lokasi di Amerika Serikat. 

 Pada 11 September 2001, Al-Qaeda melakukan tindakan teroris yang 

berlokasi di Amerika Serikat dintaranya di World Trade Center dan Pentagon.
4
 

Penyerangan ini dilakukan dengan membajak 4 pesawat komersil milik Amerika 

Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat mengeluarkan propaganda war on terror 

dan melakukan operasi militer di Afganistan yang dikenal dengan Operation 

Enduring Freedom (OEF).
5
 Operasi militer tersebut bertujuan untuk 

menggulingkan rezim Taliban di Afganistan yang mana telah bekerjasama untuk 

melindungi dan menyediakan tempat aman bagi Al-Qaeda. Sedangkan Al-Qaeda 

merupakan teroris yang saat itu sangat di incar oleh Amerika Serikat sebagai 

pihak yang bertanggungjawab atas tragedi 9/11. 

 Sejak saat itu, kerjasama antara Amerika Serikat dengan Afghanistan 

semakin menguat. Bantuan luar negeri yang disalurkan oleh Amerika Serikat juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut merupakan grafik bantuan 

Amerika Serikat kepada Afganistan : 

 

 

                                                           
3
 Ibid., 

4
 Council on Foreign Relations, The US War In Afghanistan : 1999-2018, 

https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan (diakses Juli 8, 2019). 
5
 Steve Bowman, “ War in Afghanistan : Strategy, Military Operations, and Issues for Congress.” 

Congressional Research Service (CRS) Report, 2009 : hlm 4. 
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Bantuan luar negeri yang pada tahun 2001 hanya berjumlah US$ 122 juta 

mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hingga rekor tertinggi 

bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan tercatat pada tahun 2011 yaitu 

sebesar US$ 14 miliar.
6
 Meskipun mengalami penurunan pasca 2011, Afganistan 

tetap menjadi recipient utama dan menjadi negara yang diprioritaskan oleh 

Amerika Serikat. Diantara bantuan tersebut, sektor yang mencapai hingga lebih 

dari setengah dari persentase total bantuan adalah sektor conflict, peace and 

security. Hal tersebut mengingat bahwa Amerika Serikat pada saat itu banyak 

melakukan aktivitas militer dan keamanan baik melalui operasi militer maupun 

penyediaan kebutuhan pasukan keamanan di Afganistan. 

 Pada 2001 rezim Taliban berhasil digulingkan dan didirikannya 

pemerintahan baru yang sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat.
7
 Salah satu 

alat ukur perkembangan politik negara ialah melalui pelaksaan pemilu. Pemilu 

Afganistan pertama kali dilakukan pada 2004 yang dimenangkan oleh Hamid 

                                                           
6
 USAID, FAE : Foreign Aid Explorer, Afghanistan,  https://explorer.usaid.gov/aid-trends.html 

(diakses Agustus 28, 2018). 
7
 The US War in Afghanistan : 1999-2018, loc.cit. 

Grafik 1. Trend Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat 

Kepada Afganistan Tahun 2001-2017 

Situs resmi USAID. FAE : Foreign Aid Explorer, Afghanistan. 
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Karzai.
8
 Dengan terpilihnya Karzai sebagai pemimpin Afganistan, dan dukungan 

penuh Amerika Serikat, maka akan meningkatkan kerjasama kedua negara. 

Ditambah dengan Karzai yang menjabat selama dua periode yaitu hingga 2014. 

Hal tersebut juga akan mempermudah Amerika Serikat dalam mempengaruhi 

politik pemerintahan Afganistan. 

 Sebagai negara yang turut berpengaruh di Afganistan, Amerika Serikat 

mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih baik dengan mengupayakan 

bantuan-bantuan pada sektor government. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah 

kembali berkuasanya Taliban di Afganistan. Taliban dianggap sebagai salah satu 

kelompok yang mengancam keamanan internasional, dikarenakan keikutsertaan 

Taliban dalam melindungi kelompok teroris Al-Qaeda dan mengijikan Al-Qaeda 

untuk menggunakan wilayah nasional Afganistan. Oleh sebab itu, Afganistan 

menjadi ―save heaven‖ bagi Al-Qaeda. 

 Perang di Afganistan menjadi salah satu sejarah perang terpanjang dalam 

sejarah Amerika Serikat.
9
 Invasi Amerika Serikat di Afganistan dilakukan untuk 

menghindari hal-hal seperti semakin berkembangnya kelompok-kelompok teroris 

di Afganistan, ketidakstabilan regional, serta timbulnya persepsi akan kehadiran 

Amerika Serikat di Afganistan bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar bisa 

diandalkan dalam upaya memperbaiki Afganistan.
10

 Selain itu, hal terpenting ialah 

                                                           
8
 Kenneth Katzman, “Afghanistan : Politics, Elections, and Government Perfomance,” 

Congressional Research Service (CRS) Report (2015) : hlm 20. 
9
 Alexander Salt, “ Transformation an the War in Afghanistan,” Strategic Studies Quaterly, 2018, 

https://pdfs.semanticscholar.org/460f/e9e5412d668e2079ba66cadb4481cf9aecca.pdf (diakses Juli 

7, 2019) : hlm 99. 
10

 Seth G. Jones, “Managing the Long War : US Policy toward Afghanistan and the Region,” The 

RAND Corporation, 2017, 
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apabila Amerika Serikat berupaya mengamankan titik-titik konflik internasional, 

maka upaya tersebut merupakan representasi dari kepentingan keamanan nasional 

Amerika Serikat. Dengan kata lain, Amerika Serikat-pun ingin melindungi warga 

dan wilayah nasionalnya dari ancaman-ancaman eksternal. 

 Dalam penelitian ini, penulis membahas tahun penelitian antara tahun 

2011-2016. Hal tersebut juga terkait dengan adanya penurunan bantuan luar 

negeri Amerika Serikat kepada Afganistan. Setiap tahunnya hampir selalu 

terdapat penurunan yang jelas terlihat pada nominal. Meskipun begitu, bantuan 

Amerika Serikat kepada Afganistan menjadi salah satu prioritas dalam keputusan 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintah Presiden Obama. 

Hal inilah yang dianggap menarik oleh penulis, sebab dengan terjadinya 

penurunan bantuan setiap tahunnya, Amerika Serikat masih mendominasi 

perannya di Afganistan dan menjadikan Afganistan sebagai salah satu negara 

recipient utama. 

 Selain itu, perang yang terus berlanjut di Afghanistan beriringan dengan 

bantuan yang terus diberikan oleh Amerika Serikat meskipun pasca 2011 

mengalami penurunan. Nominal bantuan yang tergolong besar serta banyak 

difokuskan pada sektor-sektor strategis menjadikan motif Amerika Serikat 

cenderung mengarah pada motif-motif keamanan. Hal ini menjadi ketertarikan 

bagi penulis, dimana bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan 

dialokasikan untuk program-program yang dapat menunjang perbaikan domestik 

                                                                                                                                                               
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT472/RAND_CT472.pdf 

(diakses Juli 7, 2019) : hlm 2-3. 
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Afganistan khususnya keamanan. Sedangkan perang masih terus berlanjut dan 

akan terus merugikan kondisi domestik Afganistan. Sehingga sebenarnya hal atau 

motif apa yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat di Afganistan. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka penulis dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Apa motif bantuan luar 

negeri Amerika Serikat kepada Afganistan melalui official development 

assistance pada tahun 2011-2016?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian 

berdasarkan motif yang ingin dicari adalah untuk : 

1) Mengetahui dan menjelaskan humanitarian motives yang dimiliki AS 

dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Afganistan. 

2) Mengetahui dan menjelaskan economical motives yang dimiliki AS 

dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Afganistan. 

3) Mengetahui dan menjelaskan strategic motives yang mendasari 

pemberian bantuan luar negeri AS kepada Afganistan. 

4) Mengetahui dan menjelaskan ideology motives yang dimiliki AS dalam 

pemberian bantuan luar negeri kepada Afganistan. 
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5) Mengetahui dan menjelaskan identity motives yang mendasari 

pemberian bantuan luar negeri AS kepada Afganistan. 

6) Mengetahui dan menjelaskan environment motives yang mendasari 

pemberian bantuan luar negeri AS kepada Afganistan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan 

manfaat diantaranya : 

1.4.1. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis merupakan bentuk kontribusi terhadap kajian 

bidang studi maupun ilmu pengetahuan. Manfaat akademis penelituan ini 

diantaranya adalah : 

1) Memperluas kajian ilmu pengetahuan dalam bidang hubungan 

internasional dan untuk pengembangan ilmu khususnya terkait motif 

bantuan luar negeri. 

2) Sebagai referensi dan informasi atas penelitian yang selanjutnya 

dilakukan khususnya tentang bantuan luar negeri. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis adalah kontribusi terhadap ranah kajian atau 

penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak lain seperti 

pengamat, praktisi, masyarakat maupun negara, diantaranya ialah : 

1) Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mengenai motif 

bantuan luar negeri AS kepada Afganistan serta pemahaman mengenai 

hubungan dan kerjasama antara AS dengan Afganistan kepada pihak-

pihak lainnya. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pihak terkait dalam melakukan penelitian maupun dalam pengambilan 

kebijakan khususnya dalam sektor bantuan luar negeri. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

 Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan untuk membantu penulis dalam pemahaman terkait 

dengan kasus maupun konsep yang digunakan. Penulis menggunakan penelitian 

milik Anders Nandrup Rylander yang berjudul American Foreign Aid to 

Afganistan in Relation to American Foreign Policy, Foreign Policy Traditions, 

and American Interest dan karya milik Esther Schuring berjudul : The Real 

Motivations Behind Aid Flows in the Case of Namibia. 

 Penelitian Rylander membahas tentang bantuan luar negeri AS kepada 

Afganistan antara tahun 2007 hingga tahun 2012. Dalam penelitian disebutkan 

bahwa bantuan AS kepada Afganistan dapat dibagi menjadi dua yaitu 

humanitarian dan development aid.
11

 Hal tersebut dikarenakan adanya usaha 

memperbaiki kehidupan manusia dan pengembangan kualitas hidup dapat 

memberi dampak jangka panjang. Dalam penelitiannya, Rylander berpedoman 

pada 6 jenis bantuan milik Hans Morgenthau yang diantaranya adalah 

humanitarian aid, subsistence foreign aid, military foreign aid, bribery, prestige 

foreign aid dan economic development aid.
12

 

                                                           
11

 Anders Nandrup Rylander, “Thesis : American Foreign Aid and Foreign Policy : American 

Foreign Aid to Afganistan in Relation to American Foreign Policy,” Foreign Policy Traditions 

and American Interest. (Oslo : University of Oslo, 2015), hlm 5. 
12

 Ibid., 
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 Dalam tulisannya, Rylander ingin mengetahui apakah bantuan yang 

diberikan oleh AS kepada Afganistan mengarah kepada beberapa tipologi 

diantaranya adalah state-building, nation-building, society building atau 

kombinasi dari ketiganya.
13

 Melalui ketiga hal tersebut, peneliti ingin mengetahui 

kepentinganan tujuan apa yang mendasari kebijakan luar negeri AS dalam 

pemberian bantuan luar negeri ke Afganistan. Hal tersebut tidak terlepas dari 

kondisi internasional dan kondisi domestik di negara penerima dalam 

mempengaruhi kebijakan luar negeri. 

 Adanya peningkatan bantuan luar negeri AS kepada Afganistan sebesar 

96,79% dalam kurun dua tahun (2007-2009) menjadi dasar ketertarikan peneliti 

dalam menganalisa kasus.
14

 Hal ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan 

komitmen AS terhadap kondisi di Afganistan atau adanya tujuan besar tertentu 

yang ingin dicapai oleh AS melalui pemberian bantuan kepada Afganistan. 

Melalui penelitian ini, hipotesis yang dihasilkan adalah prioritas bantuan luar 

negeri AS kepada Afganistan merupakan kombinasi dari ketiga tipologi yaitu 

state-building, nation-building dan society-building. 

 Sedangkan pemberian bantuan AS kepada Afganistan berdasarkan 

kebijakan luar negeri banyak berfokus pada sektor militer dan keamanan serta 

pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh perspektif dan 

ideologi dari pemimpin negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. 

Penelitian yang ditulis oleh Rylander memiliki kesamaan isu yaitu terkait bantuan 

                                                           
13

 Ibid., hlm 21. 
14

 Ibid., hlm 32-33. 
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luar negeri AS kepada Afganistan. Hal ini membantu penulis dalam memahami 

kondisi hubungan bilateral khususnya dalam sektor bantuan luar negeri AS 

kepada Afganistan. Selain itu, perbedaan dari penelitian penulis dengan Rylander 

adalah penulis lebih menekankan kepada motif bantuan luar negeri AS kepada 

Afganistan sedangkan Rylander membahas terkait hubungan bantuan luar negeri 

AS terhadap kebijakan luar negeri AS dengan kepentingan AS di Afganistan. 

 Esther Schuring dalam penelitiannya menjelaskan terkait motif alokasi 

dana bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jerman kepada salah satu negara di 

Afrika yaitu Namibia. Namibia adalah salah satu penerima donor terbesar dari 

Jerman dalam beberapa tahun khususnya seteleh kemerdekaan Namibia.
15

 Oleh 

sebab itu, penelitian ini berusaha menganalisa kepentingan atau motif-motif apa 

yang dimiliki Jerman dalam kebijakan pemberian bantuan kepada Namibia ini. 

Dijelaskan bahwa motif dalam bantuan luar negeri bisa berubah-ubah sesuai 

dengan dinamika kondisi negara penerima dan kepentingan negara donor. 

 Dijelaskan bahwa terdapat beberapa variabel dalam menganalisa perilaku 

donor atau donor behavior dalam studi bantuan luar negeri. Variabel-variabel 

tersebut diantaranya ideology, Washington consensus and good policy, good 

governance, population bias and middle income bias, inertia past investments and 

bandwagon effect, cultural similarity, regional aspect dan moral obligation.
16

 

Dalam menganalisa kasus, Schuring menggunakan konsep motif bantuan luar 

negeri milik Schreader dan Sogge sebagai konsep pendukung. Variabel-variabel 

                                                           
15

 Esther Schuring, Thesis, History Obliges : The Real Motivations Behind German Aid Flows in 

the Case of Namibia (The Fletcher School, 2004), hlm 6. 
16

 Ibid., hlm 12-15. 
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yang digunakan untuk menganalisa motif bantuan Jerman kepada Namibia adalah 

humanitarian need, strategic, economic potential and policy, democracy nature 

and civil and potential liberties, cultural similarity, regional dan terakhir adalah 

moral obligation.
17

 

 Schuring menemukan bahwa motif bantuan luar negeri Jerman kepada 

Namibia cenderung mengarah kepada cultural similarity dan moral obligation. 

Meskipun begitu, variabel lain seperti strategic importance cukup mendukung 

pembuktian motif Jerman dengan dipenuhi indikator socio-political. Cultural 

similarity dipengaruhi oleh beberapa hal seperti fakta terdapatnya 25% etnis yang 

merupakan keturunan Jerman.
18

 Selain itu, faktor-faktor lain seperti persamaan 

atau kemiripan budaya, warisan sejarah, pendidikan, bahasa bahkan regulasi dan 

sistem hukum di Namibia mendapatkan pengaruh dari gaya Jerman.  

 Variabel moral obligation memiliki keterkaitan dengan cultural similarity, 

dimana variabel ini menyangkut sejarah kolonialisme di Namibia.
19

 Jerman 

merupakan negara penjajah yang pernah singgah di Namibia, sehingga dampak 

kolonial cenderung bersifat jangka panjang. Pemberian bantuan luar negeri 

Jerman kepada Namibia dapat dikatakan sebagai upaya Jerman untuk membangun 

citra yang baik pada Namibia, bukan sebagai penjajah namun sebagai negara 

pendonor bantuan luar negeri. 

                                                           
17

 Ibid., hlm 19. 
18

 Ibid., hlm 62. 
19

 Ibid., 67. 
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 Penelitian yang dilakukan Esther Schuring memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti terkait motif 

bantuan luar negeri. Selain itu, variabel-variabel konsep motif bantuan luar negeri 

yang dijelakan oleh Schuring memiliki kesamaan dalam beberapa variabel yang 

digunakan oleh penulis. Hal tersebut membantu penulis dalam memahami dan 

mengaplikasi konsep motif bantuan luar negeri dalam kasus bantuan luar negeri 

AS kepada Afganistan. Perbedaan penelitian penulis dengan Schuring adalah 

terletak pada negara donor dan negara penerima bantuan. Meskipun begitu, level 

analisis penulis dengan studi terdahulu ini sama-sama berada pada level negara. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

2.2.1. Aid Allocation Motives 

 Bantuan luar negeri adalah salah satu konsep yang banyak digunakan oleh 

negara sebagai alat kebijakan untuk menentukan sikapnya dalam menjalin 

hubungan dengan pihak atau negara lain. Menurut Carol Lancaster, bantuan luar 

negeri didefiniskan sebagai : 

―Voluntary transfer of public resources, from a government to another 

independent government, to an NGO, or to an international organization 

… with at least a 25 percent grant element.‖
20

 

Selain itu, bantuan luar negeri juga mengarah pada penciptaan kehidupan yang 

lebih baik melalui pembangunan sosial, manusia, ekonomi, mempromosikan 

demokrasi serta pembangunan lingkungan.
21

 Bantuan luar negeri dianggap 

                                                           
20

 Carol Lancaster,  Foreign Aid : Diplomacy, Development, Domestic Politics (Chicago : The 

University of Chicago Press, 2007), hlm 9. 
21

 Ibid., hlm 10 
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sebagai sharing pembangunan ekonomi, ideologi politik, kebijakan luar negeri 

dan kepentingan komersial yang terjalin antara negara donor dengan negara 

penerima.
22

 Bantuan luar negeri biasa dinilai sebagai pemenuhan kewajiban 

negara-negara kaya kepada pihak lain dalam hal ini negara-negara berkembang. 

Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tujuan-tujuan tertentu 

yang ingin dicapai oleh pendonor. 

 Kepentingan atau tujuan negara dalam memberikan bantuan luar negeri 

dikenal sebagai motif bantuan luar negeri. Hal tersebut mengarah pada kondisi 

dimana negara pendonor memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam memberikan 

bantuan luar negeri terhadap negara penerima. Dalam buku milik Lancaster, 

―motivations‖ dalam pemberian bantuan melibatkan aspek individu yang sulit 

untuk dilihat sehingga Lancaster lebih menekankan pada ―purposes‖ dari bantuan 

itu sendiri. 

―… aid’s ―purposes‖ — the broad goals that donor governments sought 

to achieve with their aid, evident not only in what they said the goals of 

their aid were but in the decisions they made on its amount, country 

allocation, and use.‖
23

 

Berdasarkan pernyataan Lancaster, bantuan luar negeri dapat dikatakan sebagai 

motif apabila negara pendonor pemerintah secara resmi menyatakan tujuan dari 

bantuan luar negeri tersebut baik itu dalam sebuah pernyataan langsung maupun 

dokumen, dilihat melalui jumlah keseluruhan bantuan, pendistribusian dan 

program/penggunaan bantuan, serta negara atau pihak mana yang menerima 

bantuan.
24

 Terdapat beberapa perpaduan motif yang melatarbelakangi pemberian 

                                                           
22

 Finn Tarp, “Aid and Development,” Swedish Economic Policy Review 13, 9-16 (2006) : hlm 25.  
23

 Lancaster, op.cit., hlm 12-13. 
24

 Ibid., hlm 17. 
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bantuan oleh donor diantaranya self-interest pendonor, kebutuhan negara 

penerima dan bentuk perhatian, bentuk penghargaan terhadap aktivitas yang 

dilakukan oleh negara peneriman, serta adanya visi dalam politik internasional.
25

 

 Motif bantuan luar negeri dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang 

yang berbeda dalam pemberian bantuan. Salah satu konsep yang menjelaskan 

bagaimana konsep itu dilihat adalah konsep aid allocation motives yang 

dikemukakan oleh Maria Andersson. Konsep tersebut merupakan hasil 

pengembangan konsep motif bantuan luar negeri yang sebelumnya telah 

dikemukakan oleh tiga penelitian lain diantaranya Schraeder, Hook & Taylor, 

David Sogge dan Berthelemy.
26

 Konsep ini merupakan penggabungan dan 

melengkapi motif-motif yang sebelumnya sehingga menjadikan variabel konsep 

lebih komprehensif.  

 Maria Andersson mengungkapkan bahwa apa yang tampak sebagai 

ungkapan tulus atau motivasi seorang aktor, bisa saja menyembunyikan motif-

motif yang sebenarnya dalam sebuah pengambilan keputusan.
27

 Dengan kata lain, 

motif merupakan suatu hal yang tidak tampak dan sulit untuk diamati secara 

langsung karena motif merupakan bagian dari proses mental atau pemikiran aktor. 

Andersson menekankan bahwa motivasi lebih mungkin untuk diamati daripada 

motif sebenarnya. Motivasi dapat diartikan sebagai alasan atau keinginan yang 

mempengaruhi cara bertindak dan memutuskan suatu hal. 

                                                           
25

 Heiner Janus et al., ”Beyond Aid : A Conceptual Perspective on the Transformation of 

Development Cooperation,” Journal of International Development 27, no. 2 (2014). 
26

 Maria Andersson, “Motives Behind The Allocation of Aid : A Case Study Regarding Swedish 

Motives for Aid Allocation,” Goteborgs Universitet (2009) : hlm 6.  
27

 Ibid., hlm 14. 
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 Konsep aid allocation motives yang dikemukakan Andersson, menjelaskan 

bahwa motif bantuan luar negeri dapat dilihat melalui enam hal yang disebut 

sebagai variabel. Enam variabel tersebut diantaranya adalah humanitarian 

motives, economical motives, strategic motives, ideology motives, identity motives, 

dan environmental motives.
28

 Berikut merupakan penjelasan dari variabel-variabel 

motif bantuan luar negeri yang dijelaskan oleh Maria Andersson. Humanitarian 

motives dapat dipahami sebagai upaya negara donor dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan dan menunjukkan sikap belas kasih terhadap korban perang/konflik 

dan kemiskinan di negara penerima bantuan.
29

 Motif kemanusiaan ini biasanya 

sangat jarang mengandung unsur politik didalamnya. 

 Motif lain yang mendorong negara melakukan program bantuan luar 

negeri adalah economical motives. Perdagangan, promosi bisnis dan ekspor 

dengan negara mitra di interpretasikan sebagai motif-motif ekonomi.
30

 Motif ini 

berkontribusi atas pemilihan negara penerima bantuan yang berpotensi 

menguntungkan dan memberi kontribusi bagi perekonomian negara donor. Dalam 

hal ini, adanya kepentingan komersial juga dilihat melalui perdagangan antara 

negara terkait. Strategic motives, dapat dipahami sebagai adanya upaya 

membangun hubungan bilateral secara diplomatik antara negara yang 

bersangkutan.
31

 Motif ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan 

keamanan nasional negara donor melalui pembangunan aliansi keamanan seperti 

kerjasama militer dan pertahanan.  

                                                           
28

 Ibid., Hlm 6. 
29

 Ibid., hlm 15. 
30

 Ibid., 
31

 Ibid., 
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 Berikutnya adalah ideology motives, motif ini memiliki peran penting 

dalam pengalokasian bantuan luar negeri. Motif ideologi berbicara tentang 

keinginan untuk mempengaruhi sistem politik dan nilai-nilai yang mengarah 

kepada persamaan antara kedua belah pihak khususnya tentang paham demokrasi 

dan hak asasi manusia.
32

 Identity motives, ada ketika negara donor berkeinginan 

untuk memiliki peran penting dan berpengaruh dalam kerjasama yang terjalin 

dengan negara penerima.
33

 Motif ini juga dijadikan sebagai perantara dalam 

membangun reputasi negara donor di level internasional. Motif terakhir adalah 

motif lingkungan atau environmental motives yang dijelaskan sebagai upaya 

negara donor untuk membantu negara lain untuk meningkatkan kondisi 

lingkungan yang berkelanjutan serta memberikan bantuan ketika terjadi bencana 

alam yang disebabkan oleh perubahan lingkungan.
34

  

 Keenam motif tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

menentukan motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan. 

Adapun motif tersebut dapat dilihat melalui jumlah bantuan, sektor bantuan, 

program-program bantuan, maupun bentuk kerjasama lain dalam lingkup 

kerjasama bantuan luar negeri. Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

konsep aid allocation motives milik Maria Andersson dalam melihat bagaimana 

motif bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan melalui ODA. 

 

 

                                                           
32

 Ibid., hlm 16. 
33
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34
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2.3. Operasionalisasi Konsep 

2.3.1. Definisi Konseptual 

 Konsep aid allocation motives yang dikemukakan oleh Maria Andersson 

memiliki enam variabel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana setiap 

variabel memiliki indikator-indikator yang membantu dalam menjelaskan konsep. 

Berikut merupakan penjelasan dari indikator-indikator yang terdapat dalam setiap 

variabel : 

 Pertama, humanitarian motives memiliki dua indikator diantaranya adalah 

reduction poverty dan showing compassion.
35

 Reduction poverty mengarah pada 

bagaimana upaya pendonor dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memberi bantuan. Sedangkan showing 

compassion merupakan sebuah bentuk kepedulian atau belas kasihan negara donor 

terhadap kesusahan dan korban perang/konflik di negara penerima. Hal ini terkait 

dengan rasa solidaritas sebagai suatu bentuk tanggungjawab negara akan kondisi 

yang sedang terjadi.  

 Kedua, economical motives, indikator yang menunjukkan adanya motif 

ekonomi dilihat melalui trade, investment dan export.
36

 Indikator trade 

ditunjukkan melalui adanya aktivitas perdagangan antara pihak yang bersangkutan 

maupun potensi ekonomi domestik yang dapat dikembangkan. Selain itu, 

perdagangan juga dibawa pada level internasional, dimana donor berupaya untuk 

membantu produk negara penerima di pasar internasional. Investment menjelaskan 

                                                           
35

 Ibid., hlm 14. 
36
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adanya investasi yang ditanam antara negara donor dan negara penerima yang 

akan menguntungkan bagi perusahaan, sumberdaya manusia maupun 

perekonomian di negara yang bersangkutan. Sedangkan indikator export dilihat 

dari aktivitas ekspor kedua negara. Peningkatan ekspor oleh donor kepada negara 

penerima juga dapat meningkat disebabkan oleh pemberian bantuan yang 

mengakibatkan meningkatnya ekonomi negara penerima.
37

 Ketiga kegiatan 

ekonomi ini mengarah kepada bagaimana negara donor mengalokasikan bantuan 

luar negeri kepada negara penerima untuk mendapat keuntungan ekonomi. 

 Ketiga, strategic motives dapat dilihat melalui empat indikator diantaranya 

bonding, embassies, security alliance dan peace and security.
38

 Indikator bonding 

dapat dilihat melalui hubungan kerjasama negara penerima dan negara pendonor 

yang sifatnya cenderung mengikat. Bonding juga dilihat pada upaya negara untuk 

mengembangkan hubungan yang terjalin. Embassies dilihat dari keberadaan 

perwakilan diplomatik di negara penerima. Dalam hal ini, keberadaan kantor 

kedutaan membantu negara donor dalam mengontrol kepentingan dan kerjasama. 

Sedangkan indikator security alliance dilihat melalui kerjasama militer dan 

pertahanan yang dijalankan antara negara donor dan penerima. Security alliance 

adalah sarana untuk menunjukkan dan mendapatkan kekuatan sekaligus.
39

 

Terakhir yaitu indikator peace and security merupakan upaya negara donor untuk 

menciptakan perdamaian dan keamanan global melalui pemberian bantuan luar 

                                                           
37

 Eva Faber, Thesis : The Motives Behind Development Aid (University of Utrecht, 2011), hlm 8-

9. 
38
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39
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negeri. Motif ini cenderung memiliki dampak jangka panjang seperti dengan 

adanya pembukaan kantor perwakilan negara.  

 Keempat, ideology motives dilihat melalui indikator politics, values, 

democracy, dan human rights.
40

 Indikator-indikator tersebut mengarah kepada 

bagaimana negara donor berupaya untuk menyebarkan nilai maupun norma yang 

sama seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Adanya harapan bahwa negara 

mitra menjadi lebih terbuka dan lebih demokratis merupakan tujuan yang ingin 

dicapai oleh indikator politics. Sedangkan values merupakan adanya upaya 

menyebarkan nilai-nilai yang dipahami dan dimiliki oleh negara donor untuk juga 

dapat diterima oleh negara penerima. Kesamaan nilai yang dianut akan 

meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan yang diberikan. Indikator 

democracy dipahami sebagai adanya upaya negara donor untuk mendukung 

jalannya demokrasi di negara penerima. Terakhir adalah indikator human rights, 

yaitu dilihat melalui upaya negara donor untuk mendukung dan menegakkan hak 

asasi manusia di negara penerima. 

 Kelima, identity motives memiliki tiga indikator dalam menjelaskan motif 

bantuan luar negeri diantaranya, experience and knowledge, political aims, dan 

international recognition.
41

 Experience and knowledge dilihat ketika negara donor 

memiliki peran penting dalam kerjasama antara kedua pihak dan menjadi partner 

yang memiliki kredibilitas serta berpengaruh bagi negara penerima yang juga 

mencakup kerjasama atau pemberian bantuan yang berefek jangka panjang seperti 

                                                           
40
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pendidikan. Political aims dilihat melalui representasi tujuan kepentingan politik 

melalui kebijakan pemberian bantuan luar negeri. Sedangkan international 

recognition dapat dijelaskan ketika negara donor berupaya untuk memiliki peran 

dan pengaruh yang dirasakan tidak hanya oleh negara penerima tetapi juga oleh 

dunia internasional. Dalam kasus ini, motif identitas dapat di indikasikan ketika 

negara donor menunjukkan kekuatannya dan hal apa saja yang didapatkan dari 

kerjasama yang terjalin antara negara. 

 Terakhir yaitu environment motives, motif ini menjelaskan motif bantuan 

luar negeri melalui dua indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah aid for 

better environment dan international responsibility.
42

 Aid for better environment 

dilihat dari upaya negara donor dalam mendukung perbaikan kondisi lingkungan 

di negara penerima seperti upaya pengurangan emisi dan eksplorasi sumberdayan 

energi terbarukan. Sedangkan international responsibility terkait dengan 

tanggungjawab dunia dalam memperbaiki lingkungan hidup. Negara-negara 

berkembang merupakan negara yang masih banyak mengalami masalah 

lingkungan, Oleh sebab itu, negara maju banyak bergerak pada kerjasama sektor 

bantuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. 

2.3.2. Definisi Operasional 

 Definisi operasionalisasi merupakan upaya pendeskripsian konsep dengan 

kasus untuk mengetahui eksistensi empiris konsep dalam sebuah kasus. Dengan 

kata lain, definisi opersional membantu mengarahkan penulis dalam menganalisa 
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dan menjelaskan apa saja yang harus diamati dan dilakukan.
43

 Dalam penelitian 

ini, penulis mengoperasionalisasikan konsep aid allocation motives kedalam enam 

variabel motif. Variabel-variabel dari konsep digunakan untuk menganalisa kasus 

yang diteliti yaitu motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan 

melalui official development assistance pada tahun 2011-2016.  

1. Humanitarian Motives 

 Motif ini didasar oleh adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan 

dan peringanan penderitaan bagi masyarakat negara yang dituju. 

Berdasarkan kondisi yang ada di Afganistan, paling tidak bantuan luar 

negeri yang dapat mengurangi kemiskinan yaitu berfokus pada 

penguatan potensi domestik seperti pertanian, pembangunan manusia, 

serta mengurangi resiko peningkatan kemiskinan seperti mendukung 

pendidikan dan kesehatan.
44

 Dimana rata-rata kemiskinan di 

Afganistan meningkat pada penduduk pedesaan, yang artinya terdapat 

kesenjangan yang cukup lebar di Afganistan. Sedangkan bantuan luar 

negeri yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari showing compassion 

adalah ketika terdapat pernyataan belas kasihan dari pemerintah 

Amerika Serikat terhadap korban perang di Afganistan yang kemudian 

di implikasikan kepada pemberian bantuan bagi pihak-pihak yang 

terkena dampak perang. 

                                                           
43

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

LP3ES, 1994), hlm 100. 
44

 The World Bank, Poverty reduction in Afghanistan : Despite Economic Growth, Widening 

Inequality, http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty-reduction-in-

afghanistan-despite-economic-growth-widening-inequality (diakses September 12, 2018). 
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2. Economical Motives 

 Motif ekonomi mencerminkan bagaimanan negara donor dalam 

pemberian bantuan juga menginginkan imbalan dalam hal ini adalah 

keuntungan. Sebuah bantuan mengandung motif ekonomi dapat dilihat 

melalui aktivitas perdagangan yang memaksimalkan potensi domestik 

untuk meningkatakan perekonomian di Afganistan sehingga hal 

tersebut dapat menguntungkan pula bagi Amerika Serikat. Kedua 

adalah investasi, dilihat melalui ada atau tidaknya kesepakatan terkait 

investasi antara Amerika Serikat dengan Afganistan. Ketiga adalah 

dengan mengidentifikasi ekspor Amerika Serikat kepada Afganistan 

pasca pemberian bantuan. Hal tersebut terkait dengan apakah dengan 

bantuan yang diberikan dapat meningkatkan permintaan ataupun 

jumlah ekspor ke Afganistan. 

3. Strategic Motive 

 Terdapat empat indikator dalam menganalisa sebuah bantuan luar 

negeri dikatakan memiliki strategic motives. Pertama, bonding 

merupakan upaya pengeratan hubungan kedua negara dalam bentuk 

kerjasama maupun pertemuan. Maka, seberapa besar tingkat 

keseringan kedua negara mengadakan agenda pertemuan dapat 

mempengaruhi hubungan yang terjalin. Melalui intensitas kedua pihak 

menjalin hubungan dapat di identifikasi peluang adanya motif 

pemberian bantuan. Kedua, keberadaan kantor kedutaan besar di 

negara penerima memiliki peran yang cukup penting untuk menunjang 
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keberlangsungan hubungan kerjasama. Strategic motives juga dapat di 

identifikasi dari adanya kerjasama maupun bantuan luar negeri yang 

menyasar pada sektor keamanan atau security alliance. Semakin besar 

tingkat kerjasama dan bantuan pada bidang security alliances, maka 

dapat dikatakan negara donor memiliki motif strategi dalam hubungan 

kedua negara. Terakhir adalah bagaimana bantuan luar negeri dapat 

menciptakan sebuah peace and security pada negara penerima. 

hubungan kedua pihak yang bekerjasama menciptakan perdamaian dan 

keamanan dapat di implementasikan dalam banyak hal. 

4. Ideology Motives 

 Dalam menganalisa motif ideologi terdapat empat indikator. 

Pertama dapat dilihat dari orientasi politik. Bagaimana penerapan 

politik dalam menjalankan sistem pemerintahan di kedua negara. 

Semakin serupa politik yang diterapkan kan maka akan mempengaruhi 

cara pandang dan akan mempermudah terjalinnya kerjasama. Indikator 

kedua adalah values, motif ini dapat dilihat melalui ada tidaknya 

program upaya penyebaran nilai-nilai baik itu nilai hak asasi manusia, 

maupun nilai anti korupsi. Berikutnya adalah democracy, hal tersebut 

dapat dilihat dari bagaimana bantuan luar negeri dijadikan sebagai 

bentuk promosi maupun untuk mendukung demokrasi di negara 

penerima. Terakhir adalah human rights,  indikator ini dapat dilihat 

melalui ada tidaknya bantuan yang mendukung penegakan hak asasi 
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manusia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang 

mengupayakan hak perempuan dan anak-anak di Afganistan. 

5. Identity Motives 

 Motif identitas dapat di analisa melalui beberapa indikator 

diantaranya yang pertama adalah experience and knowledge. Indikator 

tersebut dilihat melalui peran penting Amerika Serikat sebagai negara 

yang kredibel serta memiliki peran penting dalam domestik 

Afganistan. Selain itu, indikator experience dan knowledge juga dapat 

dilihat dari bantuan pengembangan pendidikan di Afganistan. 

Berikutnya adalah political aims, indikator ini mengarah kepada 

representasi kepentingan politik dalam kebijakan pemberian bantuan 

luar negeri. Arah kebijakan tersebut juga mengacu kepada bagaimana 

identitas politik suatu negara dalam sebuah kerjasama. Ketiga adalah 

international recognition yang dapat diihat melalui bantuan yang 

diberikan oleh Amerika Serikat yang cukup menyita perhatian 

internasional sebagai bentuk dari eksistensi Amerika Serikat sebagai 

negara donor. Tidak hanya itu, keikutsertaan Amerika Serikat dalam 

pemberian bantuan melalui DAC juga semakin menunjukkan peran 

dan kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia. 

6. Environment Motives 

 Motif lingkungan dapat dianalisa menggunakan dua indikator, 

diantaranya adalah aid for better environment dan international 

responsibility. Aid for better environment mengacu pada bagiamana 
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Amerika Serikat melalui bantuannya dapat bekerjasama dengan 

Afganistan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik khususnya 

dalam pengurangan emisi karbon serta penggunaan sumberdaya 

alternatif. Sedangkan international responsibility mengacu kepada 

peran dan tanggungjawab negara terhadap lingkungan secara global. 

Dalam artian, bahwa Amerika Serika sebagai bagian dari masyarakat 

internasional berkewajiban menjaga keberlangsungan lingkungan 

hidup baik itu melalui kesepakatan internasional ataupun aksi nyata. 
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Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Aid Allocation Motives 

Konsep Variabel Indikator 
Operasionalisasi 

Aid 

Allocation 

Motives 

Humanitarian 

motives 

Reducing 

poverty 

Ada tidaknya program bantuan 

yang berfokus pada upaya 

pengurangan kemiskinan 

melalui penguatan pertanian 

Showing 

compassion 

Ada tidaknya pernyataan resmi 

pemerintah AS terhadap korban-

korban konflik/perang di 

Afganistan 

Economical 

motives 

Trade 

Ada tidaknya potensi ekonomi 

menguntungkan di Afganistan 

Hubungan kerjasama 

perdagangan antara AS dengan 

Afganistan 

Ada tidaknya peningkatan 

aktivitas dagang 

Investment 

Ada tidaknya kerjasama 

investasi antara AS dengan 

Afganistan 

Ada tidaknya peningkatan 

aktivitas investasi 

Export 

Ada tidaknya peningkatan 

perekonomian Afganistan yang 

menyebabkan meningkatnya 

jumlah ekspor AS 

Strategic 

motives 

Bonding 
Ada tidaknya agenda-agenda 

pertemuan kerjasama AS dengan 

Afganistan 

Embassies Keberadaan, fungsi dan peran 

kedutaan besar AS di Afganistan 

Security 

alliances 

Ada tidaknya program bantuan 

untuk sektor keamanan 

Ada tidaknya kerjasama pada 

sektor militer/keamanan 

Peace and 

security 

Ada tidaknya kerjasama 

penciptaan perdamaian dan 

keamanan oleh AS di Afganistan  

Ideology 

motives 
Politics 

Ada tidaknya upaya politik 

melalui bantuan Amerika Serikat 

kepada Afganistan 
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Values Ada tidaknya penyebaran nilai 

hak asasi dan anti korupsi 

Democarcy 
Bentuk dari upaya mendukung 

dan promosi nilai-nilai 

demokrasi 

Human rights Ada tidaknya upaya mendukung 

dan menegakkan hak asasi 

Identity 

motives 

Experience and 

knowledge 

Kredibiltas dan peran AS 

sebagai mitra berpengaruh di 

Afganistan 

Ada tidaknya bantuan yang 

menyasar pada sektor 

pengembangan pendidikan 

Political aims 
Representasi tujuan nasional 

Amerika Serikat melalui 

kebijakan kebijakan luar negeri 

International 

recognition 

Peran AS sebagai negara donor 

di Afganistan 

Environment 

motives 

Aid for better 

environment 

Ada tidaknya program bantuan 

yang menyasar pada perbaikan 

lingkungan Afganistan 

khususnya pengurangan emisi 

dan penemuan sumber alternatif 

International 

responsibility 

Bantuan pada sektor lingkungan 

adalah bentuk tanggungjawab 

dan kewajiban AS sebagai 

anggota organisasi internasional 
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2.4. Alur Pemikiran 

  

Humanitarian 

Motives 

 Reduscing 

poverty 

 Showing 

compassion 

 

Economical 

Motives 

 Trade 

 Investment 

 Export 

 

Strategic 

Motives 

 Bonding 

 Embassies 

 Security 

alliances 

 Peace and 

security 

Ideology 

Motives 

 Politics 

 Values 

 Democracy 

 Human 

Rights 

Identity  

Motives 

 Experience 

and knowledge 

 Political aims 

 International 

recognition 

Environment 

Motives 

 Aid for better 

environment 

 International 

responsibility 

Motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan melalui official 

development assistance pada tahun 2011 hingga 2016 dilihat melalui enam 

variabel motif yaitu humanitarian motives, economical motives, strategic 

motives, ideology motives, identity motives, dan environment motives. Namun 

berdasarkan kasus, motif yang cenderung dominan adalah strategic motives, 

ideology motives dan humanitarian motives. 

Motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan melalui official development Assistance pada 

tahun 2011-2016 

Apa motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan melalui official development assistance pada 

tahun 2011-2016? 

Aid Allocation Motives (Maria Andersson) 
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2.5. Argumen Utama 

 Motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan melalui 

official development assistance pada tahun 2011 hingga 2016 dilihat melalui enam 

variabel motif yaitu humanitarian motives, economical motives, strategic motives, 

ideology motives, identity motives, dan environment motives. Namun berdasarkan 

kasus, motif yang cenderung dominan adalah strategic motives, ideology motives 

dan humanitarian motives. 



 

31 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dalam menjelaskan fenomena yang dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang menggambarkan, menjelaskan atau mengintepretasikan kasus sebagaimana 

yang sedang terjadi. Penelitian didasarkan pada data-data yang dikumpulkan dan 

disusun untuk kemudian dijelaskan melalui analisa. Hasil analisa tersebutlah yang 

digunakan sebagai dasar hasil temuan kasus, dengan demikian maka akan 

dihasilkan penelitian yang sistematis dan faktual. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini terbatas membahas seputar bantuan luar negeri Amerika 

Serikat kepada Afganistan. Sedangkan ruang lingkup waktu penelitian adalah 

antara tahun 2011 hingga 2016 dimana pada tahun tersebut merupakan masa 

kepemimpinan Obama serta terjadi penurunan nilai bantuan, yang meskipun 

demikian Afganistan tetap menjadi negara prioritas. Selain itu penelitian ini 

membahas aliran bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan melalui 

official development assistance (ODA). 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah melalui studi pustaka berupa data sekunder. Data sekunder yang 
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dimaksudkan adalah melalui pengumpulan data melalui sumber di buku, internet, 

jurnal, ataupun tulisan ilmiah maupun data-data yang terkait untuk menunjang 

berjalannya penelitian ini. 

3.4. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisa data 

kualitatif. Dimana teknik kualitatif tidak menggunakan perhitungan data 

melainkan menggunakan data-data yang dikaitkan satu sama lain yang melalui 

proses observasi dan analisa. Data-data tersebut kemudian diaplikasikan dalam 

variabel dan indikator yang ada dalam konsep sehingga data tesebut dapat 

menjelaskan fenomena kasus yang sedang diteliti. 

3.5. Sistematika Penulisan 

 Dalam menulis penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai kasus 

dan implementasi konsep yang digunakan dalam beberapa bab. Bab-bab yang 

dibuat akan memudahkan dalam menjelaskan dan membuktikan argumen serta 

tetap menjaga sistematika penulisan penelitian agar tetap fokus dan terarah. 

Peneliti akan membagi penulisan menjadi 6 bab yang terdiri dari : 

Bab I. Pendahuluan 

 Bab ini membahas tentang latar belakang kasus yang diangkat yaitu terkait 

dengan motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan. Dalam latar 

belakang dibahas terkait bagaimana kasus ini menjadi penting untuk diteliti dan 

fakta-fakta yang mendasari pengambilan tema dan judul yang diambil oleh 
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penulis. Selain itu, bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian yang membantu penulis untuk fokus dalam pengerjaan 

penelitian ini. 

Bab II. Kerangka Pemikiran 

 Bab ini berisikan studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi 

konsep, alur pemikiran dan argumen utama. Studi terdahulu membantu penulis 

dalam sebagai pedoman dan pembanding terkait kasus yang diangkat dengan 

penelitian yang sebelumnya telah teliti oleh penulis sebelumnya. Konsep yang 

digunakan oleh penulis dalam menjelaskan motif bantuan luar negeri adalah 

konsep aid allocation motives yang dikemukakan oleh Maria Andersson. 

Kemudian konsep akan di operasionalisasikan kedalam kasus sehingga melalui 

konsep tersebut, peneliti dapat memperoleh alur pemikiran dan argumen. 

Bab III. Metode Penelitian 

 Bab tiga berisikan metode apa saja yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian. Metode-metode tersebut diantaranya adalah jenis penelitan, 

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

sistematika penulisan. Metode-metode tersebut dapat membantu penulis dalam 

merancang dan menyusun penelitian ini sehingga menjadi suatu penelitian yang 

tersusun dengan baik. 
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Bab IV. Gambaran Umum 

 Bab ini berisikan gambaran umum terkait hubungan bilateral Amerika 

Serikat dengan Afganistan khususnya dalam bidang bantuan luar negeri. Selain 

itu, dalam bab ini juga dijelaskan terkait aliran bantuan luar negei Amerika Serikat 

kepada Afganistan yang disalurkan melalui ODA. Hal tersebut mencakup jumlah 

alokasi dana bantuan, trend bantuan, sektor bantuan maupun sumber-sumber 

pendanaan bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan. 

Bab V. Hasil dan Pembahasan 

 Bab kelima berisikan analisa penulis dalam melakukan penelitian. Analisa 

terkait tentang bagaimana motif bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan hasil penelitian menggunakan 

konsep aid allocation motives milik Maria Andersson. Menjelaskan tentang 

bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan menggunakan variabel 

dan indikator-indikator yang ada dalam konsep aid allocation motives. Melalui 

bab ini, penulis juga dapat mengetahui motif-motif apa saja yang dimiliki 

Amerika Serikat dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Afganistan sebagai 

hasil akhir dari pembuktian argumen utama penulis. 

Bab VI. Penutup 

 Bab terakhir berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan disusun oleh penulis serta saran bagi penelitian-penelitian yang 

nantinya akan dilakukan oleh peneliti lainnya.  
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BAB IV 

HUBUNGAN BILATERAL DAN BANTUAN LUAR NEGERI 

AMERIKA SERIKAT DENGAN AFGANISTAN 

4.1. Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Afganistan 

 Afganistan telah menjadi mitra strategis Amerika Serikat sejak lama 

ditandai dengan mengirim utusan Afganistan pada tahun 1921 untuk mengajak 

Amerika Serikat berinvestasi pasca merdeka dari Inggris.
45

 Semenjak 

kepemimpinan Raja Zahir Shah yang berusaha untuk mendapatkan perhatian 

Amerika Serikat, semenjak itu pula hubungan kedua negara terus berkembang. 

Pada dasarnya hubungan diplomatik didirikan sejak 1935 namun kedua negara 

baru secara resmi menempatkan duta besar di masing-masing negara pada tahun 

1942.
46

 Meskipun demikian, hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat 

dengan Afganistan cenderung fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh tragedi 9/11 

yang menandai kemunduran hubungan serta adanya invasi Amerika Serikat secara 

besar-besaran di Afganistan sebagai upaya pembasmian terorisme. Sejak saat itu 

pula Amerika Serikat juga aktif dalam melakukan kerjasama dengan Afganistan 

baik itu melalui kesepakatan maupun bantuan luar negeri. 

4.1.1. Ekonomi 

 Awal kerjasama perekonomian antara Amerika Serikat dengan Afganistan 

ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada tahun 1937 yang juga sebagai 

                                                           
45

 Mussarat Jabeen et al, “US Afghan Relations : A Historical Perspective of Events of  9/11,” 

Journal of South Asian Studies 25, No. 1 (2010) : hlm 14. 
46

 US Department of State, “US Embassy Kabul, Afghanistan.” Discover Diplomacy, 

https://www.state.gov/discoverdiplomacy/explorer/places/170250.htm (diakses Oktober 9, 2018). 
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bentuk pengakuan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Afganistan.
47

 Perang 

Dunia II berimbas kepada terhentinya aktivitas ekspor Afganistan ke negara-

negara Jerman, Italia dan Jepang yang menyebabkan memburuknya perekonomian 

Afganistan. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya target pasar 

yang bisa diandalkan yaitu dengan mengekspor bulu domba dan buah-buahan.
48

 

Hal tersebut terus berlanjut hingga tahun 1950 an dan kerjasama bilateral ekonomi 

kedua negara terus memasuki fase-fase baru. 

 Afganistan menandatangani Trade and Investment Framework Agreement 

(TIFA) dengan Amerika Serikat pada tahun 2004. Melalui TIFA kerjasama 

ekonomi kedua pihak mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 ekspor 

Amerika Serikat meningkat menjadi US$ 937 juta yang pada 2004 hanya sebesar 

US$ 150 juta.
49

 TIFA sendiri merupakan sebuah kerangka kerja atau forum untuk 

membahas terkait hubungan ekonomi khususnya perdagangan dan investasi antara 

Amerika Serikat dengan Afganistan. Kesepakatan ini juga meningkatkan 

intensitas pertemuan tahunan yang rutin diadakan untuk membahas terkait topik 

yang menjadi permasalahan. 

 Kondisi domestik Afganistan yang tidak stabil tentu saja mempengaruhi 

kerjasama ekonomi Amerika Serikat dengan Afganistan. Pada awal terjalinnya 

hubungan kedua negara, Amerika Serikat merasa kurang tertarik terhadap pasar 

Afganistan yang saat itu baru merdeka serta masih mendapat intervensi Inggris. 

                                                           
47

 Jabeen et al, op.cit., hlm 145. 
48

 Ibid., hlm 145-146. 
49

 US Department of State, US Relations With Afghanistan, 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm (diakses Oktober 10, 2018). 
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Status Afganistan sebagai negara less development serta dapat dikatakan sebagai 

failed state nyatanya tidak menyusutkan niat Amerika Serikat dalam menjalin 

hubungan perekonomian terlihat dari tetap berjalannya kesepakatan ekonomi 

kedua negara maupun aktivitas ekonomi. 

4.1.2. Politik 

 Amerika Serikat memiliki sistem politik yang demokratis dan liberal, 

dimana hal ini mempermudah akses dalam mendapatkan informasi maupun 

kebebasan dalam pemenuhan hak asasi individu. Hal tersebut berseberangan 

dengan  sistem politik yang cenderung otoriter di Afganistan sebagai negara mitra. 

Pada dasarnya, adanya kesamaan sistem politik akan mempermudah kerjasama 

bilateral yang dijalin, hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan ideologi maupun 

cara pandang terhadap suatu masalah karena didasari oleh dasar politik yang 

sama. Meskipun demikian, hubungan Amerika Serikat dengan Afganistan tetap 

terjalin dan membuahkan kesepakatan maupun bantuan dalam hal politik dan 

pemerintahan. 

 Perbedaan tersebut menjadi salah satu tujuan dari Amerika Serikat dalam 

bekerjasama dengan Afganistan, yaitu untuk mendorong penciptaan politik 

pemerintahan yang stabil dan demokratis. Hal tersebut dibuktikan oleh Amerika 

Serikat dalam mendukung pemilihan Presiden Afganistan pada 2014 lalu. Setelah 

penarikan pasukan Amerika Serikat secara bertahap, Amerika Serikat semakin 

terlibat secara politik, diplomatik maupun ekonomi Afganistan yang mengacu 
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pada jangka panjang.
50

 Hal tersebut diperkuat dengan kesepakatan Strategic 

Partnership Agreement (SPA) yang diresmikan pada Mei 2012. SPA secara luas 

tidak hanya menandai kerjasama yang mengarah pada melindungi dan 

mempromosikan nilai demokrasi dan memperkuat institusi dan tata pemerintahan 

saja tetapi juga untuk memajukan keamanan jangka panjang, memperkuat 

keamanan dan kerjasama regional serta pembangunan sosial dan ekonomi.
51

 SPA 

pada dasarnya dibuat untuk dijadikan pedoman dalam kerjasama Amerika Serikat 

dengan Afganistan setelah adanya penarikan pasukan Amerika Serikat dari 

Afganistan pada 2014. 

 Bagaimanapun, kesepakatan kedua negara merupakan salah satu dari 

upaya Amerika Serikat untuk membantu Afganistan memerangi korupsi, 

meningkatkan tata pemerintahan, penyediaan layanan masyarakat, serta 

meningkatkan nilai demokrasi dan hak asasi. Kerjasama kedua negara yang seolah 

berfokus pada sektor-sektor pemerintahan dan pembentukan nilai demokrasi 

memang menjadi salah satu fokus USAID. Penilaian keberhasilan dan demokrasi 

tersebut dinilai melalui adanya dampak yang signifikan dari hasil proses 

demokrasi itu sendiri. 
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4.1.3. Militer dan Keamanan 

 Hubungan kerjasama militer dan keamanan Amerika Serikat dengan 

Afganistan bukanlah suatu hal yang baru. Semenjak terjadinya tragedi 9/11 

Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan operasi militer untuk memburu 

kelompok teroris Al-Qaeda yang dirasa berkontribusi dalam serangan di Amerika 

Serikat tersebut. Tidak heran bahwa Amerika Serikat banyak mengirimkan 

pasukan dan persenjataan dalam misinya tersebut. Pasca 2001 kerjasama militer 

dan kedua negara pun meningkat yang bertujuan untuk membasmi kelompok-

kelompok teroris di Afganistan. Tidak hanya Amerika Serikat, akan tetapi 

kejasama militer ini juga dibantu oleh NATO dan negara anggotanya termasuk 

Amerika Serikat melalui Security Assistance Force Mission (ISAF).
52

 ISAF 

bekerjasama dengan pasukan tentara lokal Afghan National Defense and Security 

Forces (ANDSF) untuk meningkatkan kemampuan tentara lokal. 

 Posisi kekuatan militer Amerika Serikat yang pernah berada di posisi 

terkuat mulai menurun hingga tahun 2014. Hal ini terkait dengan adanya upaya 

penarikan pasukan Amerika Serikat yang juga menandai pengambilalihan 

kekuatan militer pada ANDSF. Hingga pada September 2014 Amerika Serikat 

dengan Afganistan menandatangani Bilateral Security Agreement (BSA).
53

 

Kesepakatan ini menegaskan terkait kerjasama dalam bidang pertahanan dan 

keamanan yang mencakup melawan terorisme, penciptaan perdamaian dan 

kestabilan regional maupun internasional, mencegah ancaman kedaulatan, 
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integritas wilayah serta meningkatkan kemampuan pemerintahan.
54

 Tidak hanya 

itu, Amerika Serikat bahkan menjadikan Afganistan sebagai Major Non-NATO 

Ally (MNNA) atau sebutan bagi negara yang bergabung dan menerima kerjasama 

serta pembiayaan keamanan dan militer dari AS.
55

 Status ini berkaitan dengan 

kesepakatan BSA dimana melalui status Afganistan sebagai MNNA kerjasama 

dan bantuan militer memiliki kerangka kerja atau agenda untuk kerjasama yang 

dilaksanakan pasca 2014. 

 

4.2. Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat 

 Bantuan luar negeri adalah kepanjangan tangan dari kebijakan luar negeri 

yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Maka, tujuan bantuan luar negeri 

Amerika Serikat sering dikaitkan dengan tujuan yang bersifat politis baik itu 

untuk kepentingan domestik maupun meningkatkan kepercayaan dan pengaruh 

internasional.
56

 Program bantuan luar negeri telah dilakukan oleh Amerika Serikat 

demi keberlangsungan perekonomian negara sejak masa Perang Dunia II.
57

  

4.2.1. Gambaran Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat 

 Bantuan luar negeri dianggap sebagai komponen utama dalam 

menjalankan instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal tersebut 

dikarenakan bantuan luar negeri dirasa mampu untuk memenuhi kepentingan 
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keamanan nasional, komersial dan juga kemanusiaan. Bantuan luar negeri yang 

diberikan menyasar kepada banyak hal diantaranya mendorong pertumbuhan 

ekonomi, pengentasan kemiskinan, meningkatkan tata pemerintahan, perluasan 

akses kesehatan dan pendidikan, melawan terorisme, mendukung hak asasi 

manusia serta untuk memperkuat hubungan aliansi dengan negara lain.
58

 Definisi 

bantuan luar negeri Amerika Serikat ditetapkan berdasar Foreign Assistance Act 

of 1961 (FAA), yaitu sebagai
59

 : 

 ―… any tangible or intangible item provided by United 

States Government [including ―by means of gift, loan, sale, credit, 

or guaranty‖] to a foreign country or international organization 

under this or any other Act, including but not limited to any 

training, service, or technical advice, any item of real, personal, or 

mixed property, any agricultural commodity, United States dollars, 

and any currencies of any foreign country which are owned by the 

United States Government …‖ 

 Amerika Serikat memiliki satu lembaga pemerintahan yang 

bertanggungjawab pada aktivitas pemberian bantuan luar negeri yaitu United 

States Agency for International Development (USAID). Lembaga ini didirikan 

pada 3 November 1961 dipelopori oleh Presiden John F. Kennedy. Presiden 

Kennedy menyadari bahwa perlu adanya penyatuan beberapa organisasi dan 

program bantuan luar negeri menjadi satu badan yang bertanggungjawab penuh 

terhadap program bantuan.
60

 USAID selain bertanggungjawab terhadap 

pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara lain juga diharapkan mampu 

mempromosikan serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. 
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 Semenjak berdirinya USAID, arahan program bantuan Amerika Serikat 

semakin jelas dan fokus. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi global yang 

sedang terjadi. Awal berdirinya USAID, Amerika Serikat lebih fokus kepada 

bantuan pembangunan internasional. Masa dimana Presiden Kennedy memimpin 

dikenal sebagai ―decade of development‖ dalam hal bantuan luar negeri. Hal 

tersebut dilakukan mengingat adanya momen berakhirnya Perang Dunia II yang 

mendorong Amerika Serikat untuk membantu membangun dan memperbaiki 

kondisi Eropa pasca perang melalui bantuan-bantuan. Tahun 1970-an fokus sektor 

bantuan Amerika Serikat berubah kepada basic human needs atau humanitarian 

diantaranya program bantuan pada sektor pangan dan nutrisi, populasi manusia, 

pengembangan sumberdaya manusia, serta kesehatan dan pendidikan.
61

 

 Melalui bantuan luar negeri, Amerika Serikat berupaya untuk 

menstabilkan mata uang dan sistem keuangan negara pada tahun 1980-an. USAID 

berkomitmen untuk memperluas pertumbuhan ekonomi kepada negara lain 

dengan berupaya mempengaruhi kebijakan ekonomi negara lain diantaranya fokus 

pada penyediaan kesempatan kerja, perluasan pasar dan cenderung dialihkan pada 

program-program besar. Transisi fokus bantuan luar negeri Amerika Serikat juga 

nampak pada era tahun 1990-an, dimana Amerika melalui USAID mulai 

memprioritaskan sustainable development yang bertujuan utnuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dalam jangka panjang serta fokus pada mempromosikan 

sistem demokrasi dan juga sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar.
62

 Hal 

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internasional yang mulai fokus terhadap 
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pembangunan berkelanjutan, sehingga hal tersubut berdampak pada program-

program bantuan luar negeri. 

 Sedangkan pasca serangan 9/11 pada tahun 2001 arah bantuan luar negeri 

Amerika Serikat mulai beralih fokus kepada war and rebuilding. Bantuan luar 

negeri Amerika pada decade ini juga mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dibanding dekade-dekade sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi internasional yang tidak stabil akibat adanya perang dan teror yang 

mempengaruhi kondisi domestik Amerika. Oleh sebab itu, Amerika Serikat 

melalui bantuan luar negeri berupaya untuk menciptakan perdamaian dan 

kestabilan keamanan baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Pada 

masa ini, bantuan Amerika Serikat banyak diberikan kepada kawasan Timur 

Tengah yang rawan terjadi konflik menjadi rumah bagi teroris.  

 Pada dasarnya tren bantuan berdasarkan tujuan, sektor dan jenisnya dapat 

mencerminkan prioritas negara donor terhadap ketertarikan terhadap suatu 

negara.
63

 Umumnya tidak semua negara menerima bantuan secara konsisten, 

hanya mereka yang dianggap sebagai mitra strategis yang mendapat bantuan 

secara rutin. Sedangkan beberapa negara hanya menerima bantuan secara spontan 

atau hanya diperuntukan bagi tujuan kemanusiaan. Pada tahun 2016 tercatat 

terdapat 144 negara yang menerima bantuan luar negeri Amerika Serikat.
64

 

Adanya kecenderungan terkonsentrasinya bantuan luar negeri di beberapa negara 

dapat mencerminkan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 
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 Dalam dua dekade terakhir, penerima bantuan yang konsisten berada pada 

top recipients adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara 

atau MENA.
65

 Amerika Serikat banyak menyasar kepada program-program besar 

khususnya diwilayah Timur Tengah seperti di Irak dan Mesir. Pasca terjadinya 

tragedi 9/11, bantuan yang disalurkan pada kawasan Asia Selatan meningkat 

cukup signifikan khususnya kepada negara Afganistan dan Pakistan.
66

 Hal 

tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi keamanan dunia yang dapat 

mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu utnuk memerangi 

terorisme dan menciptakan perdamaian. 

 

  

 Pada dasarnya tujuan memenuhi kepentingan nasional adalah dengan 

melindungi negara dan tatanan domestik dari ancaman eksternal. Oleh sebab itu, 

national security menjadi tujuan utama dari pemberian bantuan luar negeri 
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Grafik 2. Distribusi Bantuan Regional Amerika Serikat  

selama Dua Dekade 

Sumber : Curt Tarnoff & Marian L.Lawson. 2018. Foreign Aid : An Introduction 

to US Programs and Policy. 
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Amerika Serikat.
67

 Melalui bantuan luar negeri, dapat dicapai pengaruh tidak 

langsung dan pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung dapat dicapai ketika 

bantuan yang diberikan dapat merubah kualitas dan standar hidup masyarakat 

menjadi lebih baik dan stabil yang kemudian dapat mempermudah penyebaran 

nilai kebebasan, perdamaian dan demokrasi yang tidak lain merupakan tujuan 

utama Amerika Serikat untuk memerangi aksi terorisme.
68

 Sedangkan pengaruh 

langsung berkaitan dengan bagaimana bantuan dapat secara langsung 

mempengaruhi perilaku pemerintah dan masyarakat di negara penerima untuk 

dapat bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Amerika 

Serikat.
69

 Oleh sebab itu, tidak heran apabila terdapat peningkatan jumlah bantuan 

kepada negara-negara yang rentan terhadap keamanan khususnya di Timur 

Tengah dan Asia Selatan yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengurangi 

kekuatan gerakan terorisme, menciptakan perdamaian dan menurunkan tingkat 

sentiment terhadap Amerika semata adalah untuk keamanan nasional Amerika 

Serikat. 

4.2.2. Official Development Assistance Amerika Serikat 

 Official Development Assistance yang biasa disingkat sebagai ODA 

didefinisikan oleh DAC OECD sebagai bantuan dari pemerintah yang didalamnya 

bertujuan untuk mempromosikan dan lebih spesifik menargetkan pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan khususnya di negara-negara berkembang.
70

 Amerika 
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telah bergabung dengan DAC yang merupakan bagian dari OECD yang resmi 

didirikan pada 1961. Melalui forum ini Amerika secara tidak langsung telah 

berkontribusi pada usaha pencapaian pembangunan dan perekonomian 

internasional. DAC merupakan forum dimana negara-negara yang menjadi 

anggotanya bekerjasama mencari solusi bagi masalah ekonomi dan pembangunan 

khususnya di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, dibutuhkan laporan rutin 

dari setiap alokasi bantuan luar negeri yang dikeluarkan oleh setiap negara 

anggota. 

 Sebagai badan yang bertanggungjawab pada bidang pembangunan, 

USAID bertanggungjawab untuk melaporkan seluruh data dan informasi bantuan 

luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk dilaporkan 

kepada Kongres dan DAC.
71

 Tidak seperti negara anggota DAC lainnya, Amerika 

Serikat tidak memiliki target ODA atau prioritas isu yang menjadi fokus negara 

tersebut. Hal seperti inilah yang menyebabkan bantuan dari Amerika Serikat sulit 

untuk diprediksi, terlebih pada umumnya Amerika tidak memiliki negara yang di 

prioritaskan sebagai penerima bantuan.  

 

 

 

 

                                                           
71

 USAID, Our Commitment to Transparency, https://www.usaid.gov/results-and-data/progress-

data/transparency (diakses Oktober 31, 2018). 



 

47 

 

 

 

 

 

 

  

 Amerika Serikat sejauh ini merupakan pendonor terbesar dalam anggota 

DAC, yang mana telah menyediakan sekitar seperempat dari total bantuan DAC.
72

 

Jumlah bantuan ODA tertinggi Amerika adalah pada tahun 2014 yang mencapai 

jumlah US$ 33.1 miliar, akan tetapi hal ini juga diikuti penurunan 7% ODA pada 

tahun 2015.
73

 Pada kenyataannya, jumlah bantuan Amerika Serikat lebih rendah 

dibandingkan dengan ukuran pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pada tahun 

2015 ODA hanya sebesar 0,17% dari jumlah GNI yang mengakibatkan Amerika 

Serikat hanya menempati posisi 21 dari 29 anggota donor DAC.
74

 Meskipun ODA 

Amerika Serikat besar, akan tetapi hal ini tidak sepadan dengan apa yang bisa 

negara berikan berdasar pertumbuhan ekonomi domestiknya yang besar. 

 ODA yang diberikan Amerika Serikat tidaklah memiliki target isu yang 

spesifik sehingga penyaluran bantuan tentu akan menyasar pada sektor yang 

bervariatif. Namun, hal tersebut tetap berpegangan pada Peraturan Presiden-6 

(PPD-6) yaitu fokus memperkuat sektor kesehatan khususnya HIV/AIDS, 
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mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada bidang agrikultur dan energi, 

mendukung pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan 

kemiskinan serta merupakan pendonor terbesar untuk good governance and civil 

society.
75

 Dalam beberapa tahun belakangan, bantuan luar negeri Amerika Serikat 

juga mengalami peningkatan signifikan pada sektor militer ataupun keamanan. 

Hal tersbut dipertegas dengan peningkatan dana bantuan sebesar 9% sejak tahun 

2010 yang disalurkan melalui Overseas Contingency Operations (OCO) yang 

merupakan dana terpisah untuk pendanaan perang atau militer.
76

 Dimana OCO 

memberikan bantuan program dan operasi di negara ―frontline‖ seperti Irak, 

Afganistan dan Pakistan. 

 ODA Amerika Serikat terbagi menjadi bilateral dan multilateral, sebagian 

besar ODA disalurkan melalui USAID yang mendistribusikan sejumlah US$ 16.6 

miliar pada 2014 (60% dari total ODA Amerika), diikuti oleh Department of State 

sebesar US$ 5,3 miliar yang sebagian besar disalurkan untuk program besar 

PEPFAR (HIV/AIDS) dan sektor kesehatan, Department of Health and Human 

Services sebesar US$ 3.4 miliar serta Millennium Challenge Corporation (MCC) 

mendistribusikan US$ 0,9 miliar untuk pertumbuhan ekonomi.
77

 Meskipun 

bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat cenderung mengglobal, akan tetapi 

Amerika Serikat cukup memprioritaskan pemberian bantuan kepada least 

developed countries (LDC). Hampir 50% dari total alokasi ODA diberikan kepada 

negara-negara yang termasuk dalam LDC. Selain itu, rata-rata dalam lima tahun 
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ini 44% ODA Amerika dialokasikan kepada negara-negara yang rentan, 

terdampak konflik dan negara yang baru mengalami krisis.   

  

 

 

 

 

 

 Sedangkan dalam ODA multilateral, Amerika Serikat merupakan 

pendonor kedua terbesar setelah Inggris. Mengalokasikan sebesar US$ 5.6 miliar 

ODA pada tahun 2014 yang menandai adanya peningkatan sebesar 44% dari 

tahun 2011.
78

 Hal tersebut menjadikan Amerika sebagai pemegang saham terbesar 

di World Bank dan IBRD serta kedua terbesar dalam Asian and African 

Development Banks.  
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Gambar 1. Persebaran Bilateral ODA Amerika Serikat Tahun 2013-2014 

Catatan : 28% ODA dialokasikan tidak ditentukan berdasar wilayah 

Sumber : OECD. Development Cooperation Report 2016 
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Perbandingan ODA bilateral dan multilateral Amerika Serikat yang jauh berbeda 

dimana pada tahun 2016 ODA bilateral mencapai 83% dan multilateral sejumlah 

16%.
79

 Akan tetapi kedua hal tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap 

memiliki peran stategis dalam mendukung agenda pembangunan multilateral. 

Dalam lima tahun ini, ODA bilateral Amerika Serikat banyak menyasar pada 

social insfrastructure and services.
80

 Sektor-sektor yang ada didalamnya 

diantaranya seperti sektor education, health, water and sanitation, government 

and civil society, serta insfrastruktur lainnya. Sektor tertinggi adalah terkait 

penanganan kesehatan dan populasi yang kemudian diikuti oleh bantuan 

kemanusiaan. 
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Grafik 4. Distribusi ODA Bilateral & Multilateral Amerika Serikat 
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4.3. Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Kepada Afganistan 

4.3.1. Distribusi Bantuan Amerika Serikat Kepada Afganistan 

 Kerjasama distribusi bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan telah berlangsung sejak lama ketika Afganistan masih berada dibawah 

invasi Uni Soviet. Meskipun Afganistan merupakan salah satu negara termiskin di 

dunia, status Afganistan merupakan negara penerima bantuan AS seperti negara 

penerima pada umumnya. Akan tetapi semenjak tragedi 9/11 menjadikan 

Afganistan sebagai negara prioritas dan strategis bagi Amerika Serikat.
81

 Hal 

tersebut menyebabkan meningkatnya bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan secara signifikan setiap tahunnya. Hal itu dilakukan Amerika Serikat 

untuk membasmi kelompok teror di Afganistan serta untuk menstabilkan dan 

memperkuat domestik Afganistan. 

 Pada tahun 2001 bantuan luar negeri Amerika Serikat yang hanya 

berjumlah US$ 92 juta terus meningkat setiap tahunya hingga mencapai US 8.9 

miliar pada tahun 2008.
82

 Puncak bantuan tertinggi yang diterima Afganistan dari 

Amerika Serikat pada tahun 2011 hingga mencapai US$ 13 miliar yang juga 

menandai titik balik kerjasama bantuan luar negeri Amerika Serikat dengan 

Afganistan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016 trend bantuan luar negeri 

Amerika Serikat kepada Afganistan cenderung menurun. Hal ini salah satunya 

disebabkan pada selesainya beberapa program militer dan keamanan, dimana 

sektor ini paling tinggi biaya bantuannya. Meskipun demikian, Afganistan 
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tetaplah negara yang menempati posisi pertama pada top recipient bantuan 

Amerika Serikat. 

 Tujuan utama Amerika memberikan bantuan kepada Afganistan baik itu 

dalam berbagai jenis bantuan adalah untuk menciptakan kestabilan dan 

memperkuat perekonomian, sosial, politik dan menjaga stabilitas keamanan 

domestiknya. Sejak 2001 bantuan luar negeri Amerika Serikat banyak disalurkan 

untuk memerangi isu global yang berpotensi mengancam keamanan. Bantuan 

diberikan tidak lepas dari pandangan yang menganggap bahwa : 

―The fight against global poverty has become a fight of necessity. 

Impoverished states can explode into  violence or implode into 

collapse, imperiling their citizens, neighbors, and the global 

community as they  become a spawning ground for terrorism, 

trafficking, and disease. Extreme poverty exhausts governing  

institutions, depletes resources, weakens leaders, and crushes hope 

- fueling a volatile mix of desperation  and instability.‖
83

 

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dan kestabilan sosial dapat mencegah 

dan menurunkan munculnya gerakan-gerakan ekstrimis ataupun kelompok yang 

berusaha melawan pemerintahan. Dengan kata lain, semakin berkembang 

masyarakat berarti semakin stabil pula kondisi sosialnya yang mendorong 

terciptanya kedamaian dunia. Salah satu cara Amerika Serikat dalam mewujudkan 

hal tersebut adalah dengan memberi bantuan baik untuk rekonstruksi maupun 

rehabilitasi ekonomi Afganistan dan negara ―frontline‖ lainnya. 

 Bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Afganistan mengalami 

perkembangan tidak hanya pada jumlah bantuan, akan tetapi juga pada sektor 
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bantuannya. Sebelum 2001 menjadi penanda titik peningkatan bantuan Amerika 

kepada Afganistan, bantuan Amerika banyak menyasar pada sektor emergency 

response dan juga kemanusiaan. Bahkan pada tahun 2001 bantuan Amerika 

kepada Afganistan 100% dikategorikan sebagai bantuan non militer atau bantuan 

ekonomi. Hingga pada 2002 bantuan Amerika Serikat mulai menaruh perhatian 

pada sektor keamanan dan militer. Amerika Serikat yang semakin gencar untuk 

mempromosikan anti-terorisme khususnya di Afganistan yang semakin 

meningkatkan distribusi bantuan sektor militer hingga mencapai lebih dari 50% 

dari total bantuan kepada Afganistan pada tahun 2006.
84

 Semenjak itu, prioritas 

bantuan luar negeri Amerika Serikat berubah menjadi sektor militer dan 

keamanan yang sekaligus juga sebagai sektor yang mendominasi dalam 

penyaluran bantuan di Afganistan. 

 Bantuan Amerika Serikat terus mengalami perkembangan baik itu dalam 

segi jumlah alokasi maupun sektor. Pada 2001 jumlah total bantuan yang tercatat 

hanya sebesar US$ 112 juta yang masih didominasi oleh sektor kemanusiaan dan 

pemerintah mulai berubah pada tahun 2002 atau pasca tragedi 9/11. Meskipun 

sektor kemanusiaan masih mendominasi pada tahun 2002, akan tetapi mulai 

muncul sektor-sektor lain yang mulai diperhatikan seperti conflict, peace and 

security. Selain itu, di tahun 2002 USAID dan Department of State juga mulai 

mendominasi sebagai implementing agency di Afganistan.
85

 Peningkatan cukup 

signifikan terlihat pada tahun 2007 yang berjumlah US$ 5.7 miliar meningkat 
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menjadi US$ 9.9 miliar pada tahun 2008.
86

 Pada tahun tersebut sektor bantuan 

juga telah di dominasi bantuan untuk sistem keamanan, pemerintahan, 

pembangunan insfrastruktur sosial, maupun pencegahan dan resolusi konflik. 

Sejak 2008 bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Afganistan mulai stabil 

dan terus meningkat dengan rata alokasi diatas US$ 9 miliar. Hingga mencapai 

puncak pada tahun 2011 dengan dana sebesar lebih dari US$ 13 miliar dengan 

perbandingan 77% dialokasikan untuk militer dan 23% untuk non militer.
87

 

4.3.2. Program-program Official Development Assistance 

 Dalam sub-bab ini penulis memberikan gambaran terkait rincian program-

program ODA Amerika Serikat kepada Afganistan dalam rentang waktu antara 

2011 hingga 2016. Rincian program tersebut terdiri dari beberapa sektor bantuan 

dan alokasi dana ODA yang dibedakan berdasarkan tahun fiskal. Disini penulis 

mengelompokkan program bantuan dengan nominal alokasi dana yang tinggi pada 

setiap tahunnya. 
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Tahun Sektor Project / Program Commitment 
Amount 

Extended 

2011 

Education 

Commander’s Emergency 

Response Program 

(CERP) : Education 

45.297 45.297 

Higher Education Project 9.035 4.930 

Health 

CERP : Healthcare 18.050 18.050 

CERP : Water and 

Sanitation 

30.060 30.060 

Governance 

Public Sector Executive 

Function 

400.000 350.000 

Performance Based 

Governance Fund in 

Afganistan : Local 

Government & 

Decentralization 

33.438 7.941 

Afghanistan Social 

Outreach Program (ASOP) 

: Local Government & 

Decentralization 

23.628 25.917 

International Narcotics & 

Law Enforcement : 

Country Program 

423.881 175.376 

Stabilization in Key Areas 

(SIKA) East : Conflict 

Mitigation 

25.000  

Community Based Stability 

Grants (CBSGs) : Conflict 

Mitigation 

12.000 12.062 

Conflict Mitigation 5.000 29.682 

Social Services  16.000 22.599 

Social Assistance 11.382 23.664 

Economy 

Growth 

Financial Access for 

Investing in the 

Development of Afganistan 

(FAIDA) : Inclusive 

Financial Markets 

28.229 8.497 

Land Reform in Afganistan 

(LARA) Project : Business 

Enabling Environment 

20.734 6.695 

Task Force for Business 

Stability Operations 

(TFBSO) Programs : 

Minerals Project 

22.477 14.324 

Tabel 2. Program ODA Amerika Serikat kepada Afganistan Tahun 2011-2016 
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Agriculture 

CERP : Agriculture / 

Irrigation 

59.518 59.518 

Southern Region 

Agricultural Development 

Project : Alternative 

Development & Alternative 

Livelihoods 

44.000 1.452 

Environment 
Natural Resources & 

Biodiversity 

 1.365 

Humanitarian 

Commodity Cost of Food 

Aid Under Food Dor 

Progress Title I, 

Commodity Credit 

Corporation Purchase 

Program 

17.943 17.943 

Initial Contributio 

Towards UNHCR’s South-

West Asia Annual Budget 

Activities : Afghans 

 82.700 

World Food Program 

Afganistan Emergency 

Food & Shelter Program : 

Assistance & Recovery 

20.000  

ITSH Freight Cost of 

USAID Title II Food Aid 

for Direct Support Cost 

18.869 18.869 

Commodity Cost of USAID 

Title II Fod Aid for Other 

Emergency 

13.314 13.314 

Crisis Assistance & 

Recovery 

 14.999 

 

2012 

Education 

CERP : Education 12.910 12.910 

Basic Education 13.299  

Afganistan Reconstruction 

Trust Fund (ARTF) : Basic 

education 

12.000 12.000 

Higher Education Project 12.181 6.071 

Health 

CERP : Healthcare 3.268 3.268 

Family Planning & 

Reproductive Health 

2.290 4.298 

CERP : Water & 

Sanitation 

3.886 3.886 

Governance 
Public Sector Executive 

Function 

 300.000 
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ARTF II : Public Sector 

Executive Function 

359.243 359.243 

International Narcotics & 

Law Enforcement : 

Country Program 

399.974 441.813 

Community Cohesion 

Initiative : Conflict 

Mitigation 

67.853 10.374 

International Narcotics & 

Law Enforcement : 

Demand Reduction 

42.832 11.186 

Economy 

Growth 

TFBSO : Labor Support 

Services 

10.341 9.647 

Assistance in Building 

Afganistan by Developing 

Enterprises (ABADE) : 

Private Sector Capacity 

11.610 2.200 

Agriculture 

CERP : Agriculture / 

Irrigation 

15.212 15.212 

Irrigation & Watershed 

Management Program 

(IWMP) 

10.000  

Agricultural Research & 

Extension Development 

Program (AGRED 

6.403 418 

Humaniatrian 

2012 Emergency Appeal 

for Afganistan 

17.000  

2
nd

 Tranche Contribution 

Towards UNHCR’s South 

Asia Annual Budget 

Activities : Southwest Asia 

Sub-region 

41.163  

ITSH Freight Cost of 

USAID Title II Food Aid 

for Direct Support Cost 

12.652 12.652 

 

2013 

 

Education 

CERP : Basic education 12.938 12.938 

AUAF Support for the 

American University of 

Afganistan : Higher 

Education 

10.000 2.054 

Health 

McGovern Dole  7.100 

Family Planning & 

Reproductive Health 

4.875  

Governance International Narcotics & 293.158 85.152 
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Law Enforcement : 

Overseas Contingency 

Operations 

Elections & Politicals 

Processes 

54.686  

Afghan Civic Engagement 

Program (ACEP) : Civic 

Participation 

17.574  

Strengthening Political 

Entities & Civil Society 

(SPECS) : Elections & 

Political Processes 

12.000 2.484 

Conflict Mitigation 8.658 279 

SIKA : Conflict Mitigation 24.510 9.976 

Economy 

Growth 

Afganistan Workforce 

Development Program 

(AWDP) on Budget : 

Workforce Development 

30.000  

TFBSO : Labor Support 

Services 

4.488 3.216 

TFBSO : Life Support & 

Security Support Services 

12.740 12.740 

Agriculture 

CERP : Agriculture 4.933 4.933 

Regional Agricultural 

Development Program 

South (RADP-S) : 

Agricultural Sector 

Capacity 

15.000 68 

Humanitarian 

1
st
 Tranche Contribution to 

ICRC’s 2013 Emergency 

Appeal for Afghanistan 

12.400  

Initial Contribution 

Towards UNHCR’s Asia & 

the Pacific Annual Budget 

Activities : Afghans 

11.920 15.220 

2
nd

 Contribution Towards 

UNHCR’s Afghans Annual 

Budget Activities 

44.280 44.730 

Commodity Cost of USAID 

Title II Emergency 

Program for Humanitarian 

Assistance : Assistance & 

Recovery 

18.402 18.402 

ITSH Freight Cost of 

USAID Title II Emergency 

Program for Humanitarian 

13.059 13.058 
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Assistance : Assistance & 

Recovery 

 

2014 

Education 

Basic education  54.000 

Basic Education 16.300  

Increasing Access to Basic 

education & Gender 

Equality 

54.027 54.027 

Health 

Maternal & Child Health 37.150 35.000 

Water Supply & Sanitation 18.552  

Family Planning & 

Reproductive Health 

13.479 1.874 

Governance 

Public Sector Executive 

Function 

258.000 15.000 

Promote Womens 

Leadership Development  

(WLD) 

13.646  

Strong Hubs for Afghan 

Hope & Resilience 

(SHAHAR) : Local 

Govenance & 

Decentralization 

33.000  

International Narcotics & 

Law Enforcement : 

Country Program 

30.352 151.418 

International narcotics & 

Law Enfoercement : OCO 

553.698 236.496 

Economy 

Growth 

Provate Sector 

Productivity 

7.000  

TFBSO : Miscellaneous 

Support Services 

121.300 121.300 

Trade & Investing 

Enabling Environment 

4.000  

Agriculture 

AAEP : Agricultural 

Enabling Evironment 

8.000 311 

Agricultural Sector 

Productivity 

15.000  

RADP-North : Agricultural 

Sector Capacity 

18.045 2.208 

Humanitarian 

Annual Budget Activities 

Afghans 

 20.600 

Asia & Pacific Annual 

Budget : Afghans 

 39.000 

Initial Contribution 35.800  
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Towards UNHCR’s Asia & 

the Pacific Annual Budget 

Activities : Afghans 

2
nd

 Tranche Contribution 

Towards UNHCR’s 

Annusal Budget Activities : 

Afghans 

23.800  

Commodity Cost USAID 

Title II Emergency 

Program for Protection. 

Assistance & Solutions 

21.379 21.379 

ITSH Freight Cost of 

USAID Title II Emergency 

Progra, for Protection, 

Assistance & Solutions 

24.920 24.920 

 

2015 

Education 
Basic education 12.487 590 

Higher Education 17.000  

Health 

Maternal & Child Health  37.150 

Family Planning, 

Maternal, Newborn & 

Child Health (FP/MNCH) 

12.800 5.618 

Family Planning & 

Reproductive Health 

 13.479 

Governance 

Public Sector Executive 

Function 

258.461 261.000 

Promote, Women in 

Economy (WIE) : Public 

Sector Executive Function  

15.000 1.906 

Initiative to Strengthen 

Local Administration 

(ISLA) : Local Government 

& Decentralization 

18.000 4.064 

International Narcotics & 

Law Enforcement 

244.011 318.301 

Conflict Mitigation 17.881  

Economy 

Growth 

International Finance 

Corporation : Business 

Enabling Environment 

13.300 10 

Agriculture 
Agricultural Sector 

Productivity 

20.221 15.000 

Environment 

Mart Waters Project : 

Clean Productive 

Environment 

3.150  

Humanitarian Annual Budget Activities  50.885 
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Contribution Towards 

UNHCR’s Asia & Pacific 

Annual Budget Activities : 

Afghans 

48.000  

 

2016 

Education 
Afghan Children Read 20.000 3.394 

Let Girls Learn (USAID) 5.000  

Health 

Initiative for Hygiene 

Sanitation & Nutrition 

(IHSAN) : Nutrition 

8.000 343 

IHSAN : Water Supply & 

Sanitation 

9.400 209 

Program Contribution 

Grant to UNICEF for the 

Rural Water, Sanitation & 

Hygiene (RWS) Project : 

Water Supply  Sanitation 

10.000 10.000 

Governance 

Clean & Green Cities 

(CGC) Activity : Public 

Sector Executive Function 

20.000 20.000 

International Narcotics & 

Law Enforcement 

257.623 215.422 

Afghanistan Development 

Assistance for Legal 

Access & Transparancy 

(ADALAT) : Justice System 

8.744 1.781 

Economy 

Growth 

Trade & Investment 

Capacity 

2.000  

Agriculture 

Strengthening Water & 

Irrigation Management 

(SWIM) 

21.336  

Humanitarian 

Initial Contribution 

Towards UNHCR;s South 

Asia Annual Budget 

Activities : Afghans 

19.400  

Repatriation of Afghan 

Refugees from Pakistan 

Revised Supplementary 

Appeal September – 

December 2016 

19.100  

UNHCR’s 2
nd

 Tranche 

South Asia Annusal Budget 

Activities 

19.400  

WFP’s Protracted Relief & 

Recovery Operations 

14.000 14.373 
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(PRRO) - 2
nd

 Contribution 

for Afganistan : Assistance 

& recovery 

Title II : WFP in 

Afganistan 

20.000  

 

 Tabel diatas yang menunjukkan beberapa program bantuan yang memiliki 

alokasi yang dirasa cukup besar berkontribusi terhadap tingginya bantuan 

Amerika kepada Afganistan. Seluruh program bantuan diatas berbentuk grants 

atau hibah. Hibah tersebut dapat dibedakan berdasar tied aid atau untied aid. Tied 

aid merupakan bantuan terikat yang mana membatasi penerima untuk mengelola 

suatu bantuan serta penyediaan barang dan jasa selama proyek berjalan biasanya 

berasal atau disediakan oleh negara pendonor. Hal tersebut memungkinkan 

terjadinya peningkatan biaya pengembangan sebesar 15-30%.
88

 Sedangkan untied 

aid memberikan tanggungjawab dan kebebasan proyek kepada negara penerima 

sehingga hal ini dapat meningkatkan efektivitas bantuan serta selaras dengan 

sistem dan tujuan negara penerima. 

 Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat banyak 

menargetkan bantuan pada sektor pemerintahan. Hal tersebut merupakan salah 

satu bentuk komitmen Amerika dalam membantu menciptakan lingkungan 

pemerintahan Afganistan yang lebih stabil pasca kepemimpinan Taliban. Pada 

dasarnya program bantuan pada sektor berubah mengikuti kondisi politik dan 

domestik. Menjelang pemilu 2014 di Afganistan program bantuan beralih pada 

upaya mendukung keberhasilan pemilu. Hampir setiap tahun Amerika Serikat  
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menyediakan pendanaan bagi program pengembangan local government serta 

penanganan dan pemberantasan narkotika di Afganistan dimana kedua hal 

tersebut menjadi salah satu akar masalah domestik Afganistan. 

 Pada sektor pendidikan banyak disalurkan pada pendidikan dasar dan 

mulai fokus pada gender equality pada tahun 2014. Kesejahteraan masyarakat 

Afganistan juga dipengaruhi oleh ketersedian akses air bersih dan sanitasi yang 

masih kurang pada beberapa daerah di Afganistan. Untuk mengendalikan jumlah 

penduduk terdapat beberapa program yang menyasar pada keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. Pada sektor pengembangan energi, Amerika serikat 

bekerjasama dengan Da Afganistan Breshna Sherkaat (DABS) yang merupakan 

perusahaan listrik nasional  dalam peningkatan insfrastruktur energi. 

 Ekonomi merupakan salah satu penopang negara untuk mempertahankan 

kestabilannya. Dengan jumlah GDP hanya 1-2% pada tahun 2015 hingga 2017 

program bantuan yang fokus pada peningkatan kapasitas pelaku bisnis dalam 

aktivitas produksi baik untuk domestik maupun internasional sangatlah penting.
89

 

Selain itu, penciptaan lingkungan ekonomi dan keamanan yang stabil dapat 

mendukung berjalannya perekonomian. Oleh sebab itu, program bantuan Amerika 

Serikat juga memperhatikan hal-hal tersebut. Salah satu potensi perekonomian 

Afganistan yang memiliki peluang cukup baik adalah bidang agrikultur. Tidak 

heran apabila Afganistan mulai fokus pada pengembangan agrikutur yang dibantu 

oleh program bantuan Amerika Serikat. 
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 Sektor berikutnya adalah sektor yang banyak diperhatikan oleh entitas 

internasional yaitu sektor kemanusiaan. Tidak hanya rendahnya kesejahteraan 

masyarakat Afganistan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga 

masih banyaknya kelaparan, korban perang maupun konflik, minimnya fasilitas 

publik dan banyak hal lain yang menjadikan 54.5% penduduk Afganistan berada 

dibawah kemiskinan.
90

 Oleh sebab itu, melalui bantuan luar negeri Amerika 

Serikat berupaya meningkatkan kehidupan masyarakat Afganistan.  

 

4.4. Kondisi Domestik Afganistan 

 Afganistan merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia 

Selatan yang daerahnya merupakan landlocked bersebelahan dengan negara 

Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Negara dengan 

mayoritas muslim ini pernah berada dibawah kendali Inggris dan juga Uni Soviet 

hingga resmi dapat memerdekakan diri pada tahun 1919 dengan bantuan Amerika 

untuk mendorong pemberontakan kekuasaan Uni Soviet. Kondisi domestik 

Afganistan terkesan menarik dikarenakan hal tersebut cukup banyak dipengaruhi 

oleh kondisi keamanan dan politik Afganistan, ditambah lagi dengan adanya 

intervensi asing dalam proses pengamanan yang secara tidak langsung juga 

menyentuh sektor non keamanan lain. Status Afganistan sebagai negara less 

developed dan negara tempat bersarangnya gerakan terorisme menjadikan hampir 

segala aspek domestik dikaitkan dengan keberadaan hal tersebut serta erat dengan 

intervensi asing khususnya Amerika Serikat. 
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4.4.1. Politik 

 Salah satu penyebab Afganistan menyandang status sebagai failed state 

adalah sektor politik. Pemerintahan Afganistan dikenal sebagai pemerintahan 

yang lemah dan rentan terjadi gejolak. Akan tetapi semenjak berakhirnya 

pemerintahan Taliban (1996-2001) kondisi domestik dan kesejahteraan di 

Afganistan meningkat lebih baik dan modern. Meskipun demikian, masih banyak 

pihak yang menganut sistem tradisional dalam perpolitikan yaitu dengan pola 

afiliasi berdasar keluarga, suku, etnis, wilayah, dan lainnya. 

 Terdapat beberapa kelompok etnis yang tinggal di Afganistan diantaranya 

adalah Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbeck dan beberapa etnis-etnis kecil lainnya.
91

 

Kelompok etnis di Afganistan didominasi oleh Pashtun (42%-45%) dan Tajik 

(25%) yang juga ikut mendominasi perpolitikan Afganistan.
92

 Bagi Afganistan, 

kesukuan di negara tersebut melengkapi pemerintahan dan keamanan dengan ikut 

berperan aktif dalam berbagai bidang pemerintan dan keamanan untuk 

menghindari terjadinya pemberontakan domestik.
93

 Dengan kondisi domestik 

Afganistan yang rentah terjadi konflik, memang sangat dibutuhkan kepemimpinan 

dua arah antara pemerintah pusat dengan pemerinah daerah. 

 Kedua etnis ini memiliki pengaruh politik yang cukup kuat dalam 

pemerintahan Afganistan. Pashtun sebagai etnis mayoritas dianggap ―right to 

rule‖ atau memiliki hak untuk memimpin dan pandangan itu sangat kuat 
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dipercaya. Tidak heran apabila seringkali memegang posisi penting dalam 

pemerintahan Afganistan. Sedangkan etnis Tajik yang memegang posisi kedua 

dalam dominasi pemerintahan dan politik, dahulunya pernah menjadi bagian 

penting dari kelompok Mujahidin dalam upaya lepas dari kekangan Uni Soviet. 

Tajik dianggap lebih moderat dan pro-demokrasi dibanding Pashtun yang dahulu 

merupakan bagian dari Taliban. 

 Pada tahun 2001 Bonn Conference disahkan sebagai salah satu proses awal 

merekonstruksi politik pemerintahan Afganistan sebelum terdapatnya lembaga 

pemerintahan permanen serta sebagai penanda berakhirnya masa kekuasaan 

Taliban.
94

 Kesepakatan ini juga sebagai awal dari dilakukannya pemilihan umum 

Presiden secara demokratis untuk pertama kalinya di Afganistan. Pemilu 

merupakan salah satu alat ukur sejauh mana perkembangan politik Afganistan. 

Pemilu Presiden yang dilaksanakan secara demokratis pertama kali dilaksanakan 

pada tahun 9 Oktober 2004 dengan kemenangan pihak Hamid Karzai dengan 

voting sejumlah 55.4%.
95

 Hamid Karzai kemudian kembali menjabat pada periode 

kedua yaitu tahun 2009. Pada tahun 2009 pemilu tidak berjalan lancar disebabkan 

adanya tindak kecurangan dari masing-masing pihak serta kredibilitas lembaga 

yang bertanggungjawab pada pemilu Afganistan mulai diragukan. Dengan adanya 

kekhawatiran kecurangan periode sebelumnya terulang lagi pada pemilu tahun 

maka ada intervensi asing dalam mengawal pemilu tersebut. USAID memberikan 

bantuan sejumlah US$ 200 juta untuk mendukung terlaksananya pemilu 2014.
96

 

                                                           
94

 The World Factbook : Afghanistan, loc.cit. 
95

 Katzman, op.cit., hlm 20. 
96

 Ibid., hlm 23. 



 

67 

 

Selain itu Amerika Serikat juga menjadi pihak ketiga dalam proses negosiasi 

kedua kubu calon pemimpin Afganistan. 

 Lingkungan politik Afganistan menunjukkan kemajuan dalam mengelola 

lembaga pemerintahan sejak 2001 seperti pada penyediaan layanan dan 

pengelolaan keungan. Namun, disatu sisi politik Afganistan masih rentan terhadap 

penyelewangan seperti tindak korupsi, nepotisme dan kronisme. Selain itu, 

peralihan gaya politik Afganistan yang sebelumnya cenderung otoriter berubah 

menjadi lebih terbuka dan demokratis pada dasarnya belum bisa dikatakan stabil. 

Hal ini dikarenakan politik Afganistan juga sangat dipengaruhi oleh keamanan 

domestiknya. 

4.4.2. Militer dan Keamanan 

 Sebagaimana diketahui, Afganistan merupakan negara yang rentan 

terhadap konflik. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah pemberontakan domestik 

terhadap kekuasan asing di Afganistan. Sejak saat itu masyarakat Afganistan 

seakan trauma akan masuknya asing dalam negaranya yang lama-kelamaan 

menjadi bentuk ekstrimisme. Muncul gerakan-gerakan pemberontakan di 

Afganistan yang kemudian menjadi tidak terkontrol dan menjadi gerakan 

terorisme yang berusaha memecah belah perdamaian dunia. 

 Terdapat beberapa gerakan terorisme yang berkembang di Afganistan 

seperti al-Qaida, ISIS, dan Taliban.
97

 September 2001 al-Qaida membajak 

pesawat komersil yang ditabrakan ke beberapa tempat di Amerika Serikat dan 
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menewaskan ribuan orang. Tragedi 9/11 menjadi titik puncak kebijakan Amerika 

Serikat untuk memerangi terorisme khususnya Al-Qaida yang bertanggungjawab 

atas tragedi tersebut. Sejak saat itu Amerika Serikat dibantu oleh organisasi 

internasional maupun dukungan dari negara lain rutin mengadakan operasi militer 

di Afganistan guna membasmi teroris dan menangkap pemimpin gerakan tersebut. 

 Operasi militer di Afganistan mayoritas dilakukan oleh militer Amerika 

Serikat meskipun pasukan NATO sempat mengirimkan sejumlah lebih dari 

130.000 pasukan ke Afganistan.
98

 Pasukan militer yang dikirim bertugas di 

Afganistan bergerak bersama ANDSF. Amerika Serikat dalam hal ini telah 

mengeluarkan pendanaan yang cukup besar untuk bantuan militer ke Afganistan, 

bahkan lebih dari 50% dari total bantuan diperuntukkan bagi keamanan dan 

militer Afganistan. Bantuan-bantuan tersebut disalurkan untuk pelatihan pasukan, 

penyediaan kebutuhan militer, dan lain sebagainya. Pada 2003 ―major combat‖ 

dinyatakan selesai dan beralih kepada rekonstruksi stabilitas di Afganistan, hal ini 

juga dinyatakan dalam pengurangan jumlah pasukan yang hanya berjumlah 8.000 

yang ditempatkan di Afghnaistan.
99

 

 Pada masa kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat kembali 

menempatkan 37.000 pasukan di Afganistan.
100

 Hal tersebut dirasa perlu karena 

Afganistan dianggap sebagai mitra startegis dalam melawan terorisme. Dengan 

adanya militer Amerika Serikat di Afganistan, hal tersebut juga dijadikan sarana 

untuk melatih tentara Afganistan dalam memerangi teror dan menjaga kedaulatan 
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keamanan negaranya sendiri. Dengan demikian maka akan lebih mudah untuk 

menciptakan kondisi yang stabil di Afganistan. Akan tetapi, Amerika Serikat tetap 

berkomitmen untuk mulai menarik pasukannya pada tahun 2011 sebagai sebuah 

transisi militer Afganistan untuk bertanggungjawab terhadap urusan keamanan 

domestiknya sendiri. 

 Setelah Osama bin Laden terbunuh ditangan pasukan Amerika Serikat 

pada tahun 2011, Obama memutuskan untuk segera bertahap menarik sejumlah 

pasukan Amerika dari Afganistan. Sebanyak 10.000 pasukan akan ditarik pada 

2011 dan pasukan yang tersisa direncanakan untuk dipulangkan pada pertengahan 

tahun 2012.
101

 Pada 2013 ANDSF resmi mengemban tanggungjawab penuh 

terhadap keamanan negaranya. Keberadaan militer Amerika di Afganistan setelah 

itu hanya sebatas pelatihan militer dan sejenisnya. Hal tersebut menjadikan militer 

Afganistan untuk memiliki kuasa atas kekuatan militer dan keamanan 

domestiknya sendiri. Meskipun begitu, Afganistan tetap bekerjasama dengan 

Amerika Serikat dalam hal militer dan keamanan melalui kesepakatan Bilateral 

Security Agreement. 

4.4.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam 

 Perekonomian Afganistan mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

setelah tahun 2001 dimana pada saat itu Afganistan banyak menerima aliran dana 

bantuan internasional. Pada dasarnya kondisi ekonomi domestik Afganistan tida 

terlepas dari kondisi politik dan keamanan negara, dimana dengan adanya 
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kestabilan politik dan keamanan maka perekonomian akan lebih mudah untuk 

berkembang. Sedangkan masalah yang ada hampir diseluruh wilayah Afganistan 

adalah bagian dari ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya 

produksi, harga barang yang tinggi dan lain sebagainya. Maka tidak 

mengherankan apabila Afganistan merupakan salah satu negara dengan 

pendapatan yang rendah. 

 Meskipun terjadi peningkatan ekonomi semenjak tahun 2001, akan tetapi 

kemiskinan di Afganistan masih menimpa 39% dari total penduduk pada tahun 

2013
102

 dan terus meningkat menjadi 54% pada 2017.
103

 Kemiskinan 

mengakibatkan banyaknya penduduk yang mengalami kelaparan maupun tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air, dan kesehatan. 

Ketidakmampuan negara untuk mengatur kesejahteraan penduduknya membuat 

Afganistan sangat bergantung terhadap bantuan luar negeri dalam menopang 

kehidupan masyarakat lokal. Meskipun jumlah bantuan kepada Afganistan cukup 

besar, akan tetapi hal tersebut tergantung dari bagaimana pemerintah Afganistan 

menghadapi tantangan penciptaan lapangan pekerjaan, tingginya tingkat korupsi, 

pemerintahan yang lemah serta masih buruknya insfrastruktur publik. 

 GDP Afganistan mulai membaik sejak tahun 2015 (1%) yang meningkat 

2,2% pada tahun 2016 dan mencapai 2,7% pada 2017.
104

 Sektor jasa memiliki 

kontribusi terbesar dalam peningkatan nilai GDP Afganistan yaitu sebesar 55% 
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dan diikuti oleh sektor agrikultur dan industri. Beberapa komoditas agrikultur 

yang dikembangkan oleh Afganistan adalah buah-buahan, gandum, sayur dan 

kacang-kacangan. Meskipun Afganistan merupakan negara land-locked, akan 

tetapi Afganistan memiliki beberapa sumber tambang mineral yang cukup banyak 

di beberapa daerah. Mineral-mineral berharga tersebut diantarnta permata, 

tembaga, biji besi, emas dan lithium.
105

 Meskipun begitu, mineral-menieral 

tersebut belum mampu dimaksimalkan keberadaannya hal ini terkait dengan 

rendahnya kemampuan domestik dalam pengelolaan. 

 Apabila dilihat dari aktivitas perdagangan internasional, impor Afganistan 

jauh lebih besar dibanding nilai ekspornya. Pada 2016 ekspor Afganistan 

mencapai US$ 1,2 miliar sedangkan impor jauh lebih tinggi yaitu US$ 9 miliar.
106

 

Terlebih, komoditas impor Afganistan merupakan komoditas yang penting 

diantaranya mesin dan barang modal, makanan, tekstil serta minyak bumi.
107

 Hal 

tersebut menyebabkan Afganistan yang sulit memenuhi kebutuhan barang untuk 

konsumsi nasional menjadi ketergantungan pada impor barang dari negara lain. 

Sejarah perang dan konflik di Afganistan banyak memberi pengaruh kepada 

jalannya pertumbuhan ekonomi domestik yang lemah dan rentan. Dalam 

meningkatkan iklim ekonomi negara, pemerintah harus pula mengembangkan 

sumberdaya manusia yang ada sehingga program-program yang bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi dapat berjalan lebih efektif.  
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BAB V 

ANALISA MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT 

TERHADAP AFGANISTAN 

5.1. Humanitarian Motives 

5.1.1. Reducing Poverty 

 Perang dan konflik Afganistan yang tanpa henti memberikan dampak 

besar bagi kehidupan masyarakatnya. Dampak-dampak tersebut dapat berupa 

kelaparan, akses kebutuhan yang terbatas, rendahnya kemampuan ekonomi dan 

sebagainya. Tahun 2013-2014 angka kemiskinan di Afganistan meningkat 

menjadi 39% dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya 36%.
108

 Kemiskinan 

di Afganistan terkonsentrasi diwilayah East, North East dan West Central 

Afganistan.
109

 Mayoritas penduduk miskin berasal dari pemukinan pedesaan yang 

sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian 

mereka. 

 Sebanyak 75% penduduk Afganistan bergantung pada pertanian sebagai 

mata pencaharian, yang kemudian mempengaruhi sektor bantuan donor. Hal ini 

dibuktikan oleh Amerika Serikat melalui USAID dengan membantu 55.591 rumah 

tangga dalam pelatihan bidang pertanian, memfasilitasi lebih dari US$ 30 juta 

penjualan produk pertanian, membantu 254 pelaku agribisnis, membantu 9.911 
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petani menanam tumbuhan bernilai tinggi, serta memperbaiki irigasi yang 

sekaligus meningkatkan ketersediaan air di 38.000 hektar lahan.
110

 Bantuan-

bantuan pada sektor pertanian merupakan upaya Amerika Serikat untuk 

memperbaiki perekonomian masyarakat Afganistan. 

5.1.2. Showing Compassion 

 Peran Amerika Serikat di Afganistan cukup mendominasi dan berpengaruh 

dalam hampir setiap kejadian di Afganistan khususnya yang berkaitan dengan 

konflik dan militer. Secara langsung maupun tidak, konflik di Afganistan 

berdampak pada kesejahteraan dan keamanan rakyat. Oleh sebab itu, Amerika 

Serikat selaku pihak yang secara masal mengirimkan ribuan pasukan militer di 

Afganistan juga ikut memperhatikan kondisi-kondisi domestik Afganistan lainnya 

seperti humanitarian. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ada rasa simpati 

terhadap kondisi di Afganistan sehingga diwujudkan dalam bentuk respon 

Amerika Serikat sebagai negara mitra. 

 Berikut merupakan potongan pidato yang disampaikan oleh Presiden 

Obama terkait dengan Afganistan :  

―We will support Afghan ministries, governors, and local leaders 

that combat corruption and deliver for the people. We expect those 

who are ineffective or corrupt to be held accountable. And we will 
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also focus our assistance in areas – such as agriculture – that can 

make an immediate impact in the lives of the Afghan people.‖
111

 

―The agreement we signed today sends a clear message to the 

Afghan people: As you stand up, you will not stand alone … 

including shared commitments to combat terrorism and strengthen 

democratic institutions. It supports Afghan efforts to advance 

development and dignity for their people. And it includes Afghan 

commitments to transparency and accountability, and to protect 

the human rights of all Afghans – men and women, boys and 

girls.‖
112

 

Dari pidato-pidato diatas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat mengutarakan 

bentuk simpati terhadap kondisi Afganistan dan berusaha untuk membantu. 

Meskipun demikian, dalam pidato Obama tidak terlalu menekankan sisi-sisi 

kemanusiaan melaikan justru sektor pemerintahan. 

 Dari paparan dua indikator dari humanitarian motives, apabila dikaitkan 

data program bantuan luar negeri (tabel 2) terdapat gabungan sektor yang dapat 

menganalisa humanitarian motives, diantaranya sektor humanitarian dan 

agriculture. Apabila kedua sektor digabungkan, jumlah bantuan sebesar US$ 

724.469, dimana didominasi oleh program-program humanitarian seperti food 

aid, upaya recovery korban maupun perlindungan korban konflik. Sedangkan 

untuk sektor agriculture yang diupayakan untuk mengurangi kemiskinan di 

Afganistan menyasar pada program irigasi dan upaya produktivitas pertanian. Hal 

ini menunjukkan bahwa humanitarian motives bukan motif dominan dalam 

pemberian bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan. Akan tetapi, 
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humanitarian motives dapat dijadikan sebagai motif pendukung disebabkan oleh 

jumlah bantuan yang cukup besar dibanding economical, strategic, identity dan 

environment motives. 

 

5.2. Economical Motives 

5.2.1. Trade 

 Pasca 2001, Afganistan memasuki masa rekonstruksi salah satunya pada 

sektor ekonomi perdagangan. Peningkatan akses pasar menjadi salah satu kunci 

kelancaran aktivitas dagang. Afganistan telah mengupayakan perjanjian dagang 

dengan beberapa negara dan WTO yang bertujuan untuk meminimalisir 

hambatan-hambatan dagang. Akan tetapi, dalam dua dekade ini, neraca 

perdagangan Afganistan terus defisit.
113
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Grafik 5. Rasio Aktivitas Perdagangan Afganistan 

Sumber : Nadia Rocha. Trade as a Vehicle for Growth in 
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Jumlah ekspor Afganistan jauh lebih rendah daripada aktivitas impor, hal ini 

dikarenakan oleh kurangnya jumlah produksi, rendahnya diversifikasi produksi, 

dan daya saing yang rendah menjadikan rendahnya ekspor di negara dengan 

tingkat konflik yang tinggi ini.  

 Sekitar 50% dari total ekspor adalah hasil produk pertanian seperti buah-

buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, rempah-rempah dan sebagainya.
114

 

Dengan dibantu USAID, Afganistan mampu meningkatkan produksi dan kualitas 

untuk komoditas yang bernilai tinggi seperti perhiasan dan permata.
115

 Selain itu 

Afganistan juga berpotensi untuk memproduksi logam mulia seperti emas. Barang 

bernilai tinggi penting bagi peningkatan jumlah ekspor Afganistan untuk 

mengimbangi ekspor hasil pertanian dengan harga yang fluktuatif. 

 Amerika Serikat dan Afganistan memiliki hubungan kerjasama dibawah 

kesepakatan TIFA sebagai usaha meningkatkan iklim bisnis untuk memacu 

perdagangan Afganistan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini dilakukan pada 

2004 dan terus berlanjut dengan mengadakan annual meeting untuk 

pengembangan dan ekspansi perdagangan kedua negara. Setelah kesepakatan 

TIFA, ekspor Amerika Serikat ke Afganistan meningkat dari US$ 150 juta (2004) 

menjadi US$ 2,2 miliar pada 2010.
116

 Impor dari Afganistan juga meningkat 

234% dari US$ 25 juta (2004) menjadi US$ 85 juta pada 2010.
117
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 Akan tetapi, peningkatan tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam 

pada tahun-tahun berikutnya. Nilai impor Afganistan yang berasal dari Amerika 

Serikat mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak 2011 yang mencapai 

US$ 2 miliar terus menurun hingga hanya US$ 400 juta pada tahun 2015 yang 

merupakan nilai terendah dalam satu dekade ini.
118

  

 

 

  

 

 

 

Melalui analisa tersebut, dapat dilihat bahwa perdagangan Amerika Serikat 

dengan Afganistan mengalami penurunan yang signifikan sejak 2011. Hal ini juga 

berkaitan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun-tahun tersebut, 

dimana tingginya perdagangan dipengaruhi oleh kebutuhan pasukan Amerika 

Serikat itu sendiri.  

5.2.2. Investment 

 Afganistan dan Amerika Serikat memiliki kerangka kerja yang disepakati 

bersama dalam sektor investasi yaitu Trade and Investment Framework 

Agreement atau TIFA yang ditandatangani pada tahun 2004. Kerangka kerja ini 
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Grafik 6. Neraca Perdagangan Afganistan terhadap Amerika Serikat 

Sumber : OEC. Afganistan  - Trade Balance. 
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dibuat untuk menunjang aktivitas pedagangan dan khususnya investasi. Melalui 

TIFA, diharapkan mempermudah dan meningkatkan kerjasama investasi kedua 

negara. 

 Nyatanya tingkat investasi Amerika Serikat cenderung konsisten pada 

nominal-nominal tertentu meskipun terjadi peningkatan. Berikut merupakan 

diagram posisi direct investment Amerika Serikat dengan Afganistan : 

 

 

 

 

 

Dari data dapat dilihat bahwa investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

stagnan pada nominal US$ 3 juta pada tahun 2009 hingga 2013. Hingga pada 

2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar US$ 18 juta 

hingga tahun 2016. Meskipun ada peningkatan antara tahun 2013 dan 2014, 

namun nominal ini jauh lebih kecil apabila dibanding dengan total investasi 

Amerika Serikat. Investasi ini dapat berupa pendanaan, sumberdaya manusia, 

pendirian pabrik/perusahaan maupun peralatan.
119
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Grafik 7. Posisi Direct Investment Amerika Serikat dengan Afganistan 

Sumber : Bereau of Economic Analysis. Afganistan – 
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Tahun 
Seluruh Negara 

(juta US$) 

Asia & Pasifik 

(juta US$) 

Afganistan 

(juta US$) 

2008 3.232.493 484.796 6 

2009 3.565.020 502.826 3 

2010 3.741.910 570.111 3 

2011 4.050.026 591.657 3 

2012 4.410.015 672.777 3 

2013 4.579.713 709.623 3 

2014 5.108.835 814.620 18 

2015 5.289.071 847.102 18 

2016 5.586.030 881.132 18 

 

 Dilihat dari jumlah inveastasi diatas, dapat dianalisa bahwa Amerika 

Serikat kurang tertarik untuk berinvestasi di Afganistan. Hal tersebut diantaranya 

disebabkan oleh kondisi Afganistan yang terdampak konflik berkepanjangan. 

negara ini bukanlah negara yang menjanjikan dalam bidang investasi. Banyaknya 

keterbatasan dan resiko hambatan seperti ketidakpastian, ketidakamanan, 

buruknya tata kelola ekonomi dan kurangnya potensi menjadikan Afganistan 

bukan negara yang menarik bagi investor untuk berinvestasi.
120

 Selain itu, pada 

2014 Afganistan menempati posisi 183 dari 189 dari negara dengan kemudahan 

bisnis.
121

 Artinya, kondisi domestik Afganistan belum sepenuhnya cukup untuk 

mendorong perekonomian yang lebih baik. Sehingga tingkat investasi di 
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Tabel 3.  Perbandingan Jumlah Investasi Amerika Serikat Tahun 2008-2016 
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Afganistan tidak bernilai tinggi. Nilai investasi Amerika Serikat di Afghnistan 

dapat dikatakan kecil apabila dibanding dengan kemampuan ekonomi Amerika 

Serikat yang besar.  

 

5.2.3. Export 

 Dalam aktivitas ekspor, mitra dagang terbesar Afganistan ialah negara-

negara tetangga dan negara yang juga terlibat dalam perang. Negara-negara 

dengan ekspor teratas Afganistan berada disekitar kawasan Asia Selatan dan 

Timur Tengah diantaranya Pakistan, India, Iran dan Turki. Kelima negara tersebut 

telah menyumbang 87% dari total ekspor Afganistan.
122

 

 

 

 

 

 

Pakistan dan India merupakan negara tujuan ekspor yang penting bagi Afganistan 

dan telah menyubangkan 80% dari total niali ekspor tahun 2014.
123

 Sedangkan 

posisi Amerika Serikat menempati posisi 3 pada 2005, namun penurunan terus 
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Tabel 4. 10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Afganistan 

Sumber : Nadia Rocha. Trade as a Vehicle for Growth in Afganistan 

: Challenges and Opportunities 
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terjadi hampir sebanyak 70% antara tahun 2005 hingga 2014.
124

 Hal tersebut 

disebabkan karena sebagian ekspor diperuntukkan bagi pasukan Amerika Serikat 

yang ditempatkan di Afganistan. Dengan kata lain, ada penurunan aktivitas ekspor 

yang cukup signifikan kepada pasar Amerika Serikat setelah adanya upaya 

penarikan pasukan Amerika Serikat.  

 

 

 

 

 

 Sedangkan aktivitas impor, Afganistan banyak mengandalkan negara 

tetangga maupun yang terlibat dalam perang. Amerika Serikat menempati posisi 6 

sebagai negara pemasok utama perangkat telepon dan daging. Meskipun begitu, 

ada penurunan antara tahun 2005 hingga 2014.
125

 Aktivitas ekspor dan impor 

yang cenderung menurun antara kedua negara juga berkaitan dengan 

berkurangnya jumlah bantuan Amerika Serikat serta adanya penarikan pasukan 

yang sebelumnya cukup membangun pertumbuhan ekonomi di Afganistan. 

 Sebagai negara mitra Afganistan, Amerika Serikat memberi dukungan 

untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dalam hal ini adalah ekspor. USAID 

dibantu oleh pemerintah maupun pihak lain juga berupaya mengurangi hambatan 
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Tabel 5. 10 Negara Impor Terbesar di Afganistan 
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dagang untuk mempermudah akses produk ke pasar internasional. Pada 2016, 

USAID memfasilitasi ekspor produk holtikutura lebih dari 11.250 ton (US$13,4 

juta).
126

 Selain itu untuk mempermudah prosedur ekspor, Afganistan dibantu oleh 

USAID mendirikan One-Stop-Shop di Bandara Internasional Hamid Karzai yang 

memungkinkan lebih cepat dan mudah sebuah produk dapat dipasarkan.
127

 

Terbukti dengan bantuan Amerika Serikat, jumlah ekspor Afganistan pada tahun 

2015 dan 2016 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. 

 Pada tahun 2016 total ekspor Afganistan mencapai US$ 1.2 miliar yang 

merupakan angkat tertinggi ekspor Afganistan sejak 2009.
128

 Meskipun demikan, 

ekspor yang dikirimkan ke Amerika Serikat tidak mengalami peningkatan yang 

berarti. Pada 2012 jumlah ekspor ke Amerika Serikat sebesar US$ 10 juta dan 

jumlah tertinggi pada 2015 yaitu sebesar US$ 18 juta yang kemudian kembali 

menurun ditahun berikutnya.
129

 Sedikitnya peningkatan ini disebabkan oleh 

komoditas yang di ekspor adalah produk agrikultur yang mana bukan kebutuh 

utama bagi Amerika Serikat.  

 Tingginya ekspor pada 2015 sangat dibantu oleh tingginya ekspor 

komoditas batuan dan logam mulia yang menyebabkan tingginya harga jual.  

Selain itu, impor Afganistan yang berasal dari Amerika Serikat terus menurun 

drastis sejak tahun 2011. Jumlah impor dari Amerika Serikat yang semula berada 
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pada nilai US$ 2 miliar terus turun hingga hanya berjumlah US$ 400 juta pada 

2015.
130

 Hal ini menunjukkan bahwa Afganistan bukanlah pasar yang cukup ideal 

bagi produk Amerika Serikat. 

 Dari ketiga indikator diatas dapat dianalisa bahwa hubungan ekonomi 

kedua negara tidak mencolok. Hal tersebut dilihat melalui tingkat aktivitas 

perdagangan ekspor maupun impor yang terus menurun dan tingkat investasi yang 

rendah. Hal ini juga mengacu pada program-program bantuan melalui ODA (tabel 

2) yang mana total program-program besar hanya sejumlah US$ 288.219. 

Sehingga dapat di indikasi bahwa Amerika Serikat tidak memiliki motif ekonomi 

dalam kerjasama bantuan luar negeri dengan Afganistan. 

 

5.3. Strategic Motives 

5.3.1. Bonding 

 Peningkatan kerjasama bilateral Amerika Serikat dengan Afganistan 

meningkat paska 2001, Amerika Serikat semakin aktif mengambil peran dalam 

aktivitas domestik Afganistan. Sebagai negara yang ikut membantu mengamankan 

dan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Afganistan, Amerika 

Serikat tentu cukup sering mengadakan agenda-agenda pertemuan untuk 

membahas program-program kerjasama. Berikut merupakan daftar agenda 

pertemuan kedua negara antara tahun 2011-2016 : 

 

                                                           
130

 What Does Afganistan Import from the United States?, loc.cit. 
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Tanggal/Tempat Pihak Agenda Kunjungan 

16 Novemeber 

2011, selama 4 hari 

di Kabul 

Tim Luccaro & Sanaulla 

Tasal (perwakilan USIP) 

dan Loya Jirga 

 ―Consultative Loya Jirga‖ 

sesuai permintaan Presiden 

Afganistan  untuk membahas 

SPA sebelum diresmikan. 

1 Mei 2012, 

Kabul 

Presiden Barack Obama dan 

Presiden Hamid Karzai 

Penandatanganan Enduring 

Strategic Partnership 

Agreement between The 

Islamic Republic of 

Afganistan and The United 

States of America (SPA). 

16 Juni 2013, 

Washington 

Mara Burr (Deputy 

Assistant US Trade 

Representative for South & 

Central Asia), Dr. Anwar-

ul-Haq Ahady (Afganistan’s 

Minister of Commerce and 

Industry) dan Mozami 

Shinwari (Deputy Minister) 

Penandatanganan MoU on 

Joint Efforts to Enable the 

Economic Empowerment of 

Women and Promote 

Women’s Entrepreneurship. 

19 Januari 2014, 

Afganistan 

Mara Burr dan Mozzamil 

Shinwari (Afghan Deputy 

Minister of Commerce and 

Industries) 

- Penandatanganan Market 

Access Agreement 

(kesepakatan bilateral) 

- Diskusi MoU untuk Joint 

Effort to Empower Women 

Entreperneurs 

30 September 2014, 

Kabul 

James B. Cunningham 

(Ambassador of the US) dan 

Mohammed Haneef Atmar 

Penandatanganan Security 

and Defense Cooperation 

Agreement between The 

Tabel 6.  Daftar Agenda Pertemuan Amerika Serikat- 

Afganistan Tahun 2011-2016 
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(National Security Advisor 

of the Islamic Republic of 

Afganistan) 

United States of America and 

The Islamic Republic of 

Afganistan (BSA). 

22 Maret – 26 Maret 

2015, Washington 

Presiden Barack Obama dan 

Presiden Ashraf Ghani 

US-Afganistan Joint 

Statement 

26 September 2015, 

New York 

John Kerry (US Secretary of 

State), Abdullah Abdullah 

(Chief Executive of the 

Islamic Republic of 

Afganistan), Salahuddin 

Rabbani (Afghan Foreign 

Minister), Wang Yi 

(Chinese Foreign Minister) 

 

 

High-Level Event. 

Membahasa upaya 

penciptaan Afganistan yang 

aman, damai dan makmur. 

9 Desember 2015, 

Islamabad 

Salahuddin Rabani, Antony 

J. Blinken (US Deputy of 

State), Helga Schmid 

(Deputy Secretary General 

of the EEAS) 

Joint Statement – Trilateral 

meeting, Afganistan, 

Amerika Serikat dan Uni 

Eropa. 

11 Januari 2016, 

Islamabad 

Hekmat Khalil Karzai 

(Afghan deputy Foreign 

Minister), Aizaz Ahmad 

Chaudhry (Pakistan’s 

Foreign Secretary), Richard 

G. Olson (US Special 

Representative for 

Afganistan and Pakistan 

Ambassador), Deng Xijun 

(China Ambassador for 

First meeting Quadrilateral 

Coordination Group (QCG) 

yang terdiri dari Afganistan,  

Pakistan, Amerika Serikat 

dan China. 

- Diskusi terkait peluang 

perdamaian dan 

rekonsiliasi Afganistan 

dengan Taliban 
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Afganistan) 

18 Januari 2016, 

Kabul 

Hekmat Khalil Karzai, 

Aizaz Ahmad Chaudhry, 

Michael McKinley (US 

Ambassador), Deng Xijun 

Second meeting QCG 

- Pembuatan roadmap 

negosiasi dengan Taliban 

6 Februari 2016 Hekmat Khalil Karzai, 

Aizaz Ahmad Chaudhry, 

Richard G. Olson, Deng 

Xijun 

Third meeting QCG 

- Membahas hubungan QCG 

kedepan 

9 April 2016, 

Kabul 

John Kerry, Salahuddin 

Rabbani 

Bilateral Commission. 

- Review hubungan bilateral 

dan rencana kerjasama 

- Membahas misi terkait 

keamanan Afganistan 

 

 Berdasarkan tabel diatas, terdapat 12 kali kunjungan maupun pertemuan 

yang dilakukan kedua negara dalam kurun waktu 6 tahun. Kunjungan pada tahun 

2011 dilakukan selama 4 hari yaiut untuk mendiskusikan SPA yang mana 

Amerika Serikat selaku penyedia kerjasama khususnya keamanan.
131

 Sehingga 

komunikasi dengan Loya Jirga diharapkan dapat memiliki dasar politik dan 

keamanan yang sejalan dalam kerjasama tersebut. Pertemuan tersebut juga 

kelanjutan dari komitmen SPA antara kedua negara yang telah disepakati pada 

2010. Kunjungan berikutnya dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat untuk 

                                                           
131

 Tim Luccaro & Sanaullah Tasal, ‖ Karzai Calls for Meeting to Discuss US-Afghan 

Relationship,” United States Institute of Peace, November 14, 2011, 

https://www.usip.org/publications/2011/11/karzai-calls-meeting-discuss-us-afghan-relationship 

(diakses April 9, 2019). 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

https://www.usip.org/publications/2011/11/karzai-calls-meeting-discuss-us-afghan-relationship
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menandatangain dan meresmikan dimulainya Strategic Partnership Agreement 

antara kedua negara pada tahun 2012. 

 Ditahun 2013, kedua negara menandatangani MoU terkait pemberdayaan 

perempuan di Afganistan yang memastikan usaha atau bisnis yang dimiliki 

perempuan memiliki peluang berkembang yang sama dengan apa yang dimiliki 

oleh usaha laki-laki.
132

 Upaya ini dilakukan untuk mendorong tumbuhnya 

pengusaha perempuan Afganistan untuk mampu bersaing dengan bisnis lain. Pada 

Tahun 2014 kedua negara kembali bertemu untuk melakukan 2 peresmian 

kesepakatan bilateral. Kesepakatan pertama masih berkaitan dengan SPA yaitu 

Bilateral Security Agreement yang merupakan turunan dari SPA, yang masa 

perjanjian ini lebih banyak menekankan pada sektor kerjasama keamanan dan 

militer. Kedua adalah Market Access Agreement yang mencakup tarif bilateral, 

memastikan akses pasar bagi produk Amerika Serikat serta berupaya membawa 

Afganistan kedalam perdagangan multilateral.
133

 Selain itu, pada kesempatan ini 

kedua negara juga membahas pengembangan MoU on Joint Efforts to Empower 

Women Entrepreneurs, upaya promosi dagang, hak kekayaan intelektual, 

pertanian dan tantangan investasi. 

 Pada tahun 2015 terdapat beberapa pertemuan yang merupakan bagian dari 

joint statement antara negara. Pada 22 Maret Presiden tiap negara melakukan 

pertemuan selama 5 hari dengan membahas diantaranya memperbaharui 

                                                           
132

 United States Trade Representative US, Afghanistan Agree on  Memorandum of Understanding 

to Improve Afghan Women’s Economic Empowerment, https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2013/june/us-Afghanistan-mou (diakses April 10, 2019). 
133

 United States Trade Representative, United States and Afghanistan Sign Market Access 

Agreement, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2014/January/US-

Afghanistan-Sign-Market-Access-Agreement (diakses April 10, 2019). 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2013/june/us-afghanistan-mou
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hubungan Amerika Serikat dengan Afganistan, meninjau pencapaian kerjasama 

selama 13 tahun belakangan, dan membahas tindakan untuk memastikan segala 

sektor berkembang dan terus berlanjut.
134

 Pada 26 September diadakan high-level 

event yang diikuti negara yaitu Afganistan, Amerika Serikat dan China yang 

membahas upaya-upaya untuk mewujudkan Afganistan yang damai. Joint 

statement juga dilakukan secara trilateral yaitu Amerika Serikat, Afganistan dan 

Uni Eropa di Islamabad yang membahas persiapan Konferensi Warsawa dan 

Brussels dengan fokus pada Afganistan dan bersama mengupayakan keamanan 

regional serta perkembangan ekonomi.
135

 Konferensi ini dianggap sebagai 

peluang besar bagi Afganistan untuk mendapatkan dukungan entitas internasional 

bagi negaranya. 

 Tahun 2016 terdapat serangkaian pertemuan 4 negara atau Quadrilateral 

Coordination Group (QCG) yaitu antara negara Afganistan, Pakistan, Amerika 

Serikat dan China. Ketiga pertemuan tersebut membahas terkait peluang 

perdamaian dan rekonsiliasi Afganistan dengan kelompok Taliban, membuat 

roadmap dalam melakukan negosiasi dengan Taliban, maupuan membahas 

rencana QCG kedepan.
136

 Hal tersebut berupaya dilakukan untuk tidak hanya 

dapat menciptakan keamanan dan perdamaian di Afganistan melainkan di 
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 US Embassy in Afghanistan, US-Afghanistan Joint Statement, https://af.usembassy.gov/u-s-

Afghanistan-joint-statement-march-25-2015/ (diakses April 4, 2019).  
135

 US Embassy in Afghanistan, Joint Statement – Trilateral Meeting Afghanistan, United States 

and the European Union on 9
th
 December 2015, https://af.usembassy.gov/joint-statement-

trilateral-meeting-Afghanistan-united-states-european-union-9th-december-2015/ (diakses April 

11, 2019). 
136

 US Embassy in Afghanistan, The Second Meeting of the Quadrilateral Coordination Group 

(QCG) of Afghanistan, Pakistan, the United States and China, https://af.usembassy.gov/second-

meeting-quadrilateral-coordination-group-qcg-Afghanistan-pakistan-united-states-china-january-

18-2016/ (diakses April 11, 2019). 
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kawasan. Selain itu terdapat pertemuan US-Afganistan Bilateral Commission pada 

9 April yang memiliki agenda untuk mereview progress hubungan bilateral dan 

memetakan kerjasama masa depan serta menyoroti 2 misi utama terkait 

peningkatan kemampuan ANDSF dan kerjasama melawan terorisme.
137

 

Pertemuan ini merupakan penegasan dari kerjasam SPA yang telah dijalankan 

kedua negara. 

 Dari berbagai pertemuan yang telah dilakukan kedua negara, terlihat 

banyak pembahasan yang mengarah pada upaya penguatan hubungan melalui 

penandatanganan kesepakatan, rencana hubungan bilateral dimasa depan, upaya 

pengembangan kerjasama dan sebagainya. Sehingga penulis menilai kunjungan-

kunjungan tersebut sebagai upaya kedua negara untuk mempererat hubungan 

dalam kerjasama bilateral, khususnya dengan strategic partnership yang 

kemudian banyak membuka kerjasama-kerjasam lain antar negara. 

5.3.2. Embassies 

 Amerika Serikat mengakui Afganistan sebagai negara bebas dan berdaulat 

pada Juli 1921 setelah kemerdekaannya dari Ingrris tahun 1919. Pada umumnya 

dalam relasi antar negara, dibutuhkan keberadaan kantor perwakilan host country 

di home country. Kantor perwakilan ini biasa disebut dengan kantor kedutaan 

besar atau embassy. Kedutaan merupakan representasi dari perwakilan Presiden 

host country sehingga kedutaan memiliki status-stastus khusus. 
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(diakses April 11, 2019). 
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 Sejarah berdirinya Kedutaan besar di Afganistan mengalami pasang surut 

akibat kondisi domestik Afganistan yang tidak memungkinkan. Sebelum 

didirikannya kantor Kedutaan, Amerika Serikat terlebih dulu telah menjalin 

hubungan diplomatik pada 1935 dan baru mendirikan Kedutaan pada tahun 1942 

di Kabul.
138

 Pada 1948, Kedutaan Amerika Serikat di Afganistan ditingkatkan 

statusnya menjadi Kedutaan Besar atau Embassy.  

 Sayangnya, dikarenakan tidak stabilnya keamanan di Afganistan pada saat 

itu, serta terjadi pembunuhan terhadap Duta Besar Amerika untuk Afganistan, 

Adolph Dubs pada 1979 yang didalangi oleh pemerintahan Taraki dan Rusia.
139

 

Oleh karenanya, pada  Januari 1989 Kedutaan Besar Amerika Serikat di 

Afganistan ditutup untuk sementara untuk menghindari ancaman dan melindungi 

pada diplomat.
140

 Selama 13 tahun Amerika Serikat tidak menaruh perwakilan di 

Afganistan hingga pada 2002 Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dibuka 

kembali dan terus beroperasi hingga saat ini. Dimana pada 2001 Taliban berhasil 

digulingkan dan menuju kearah pembaruan bagi Afganistan. 

 Peran dan fungsi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Afganistan serupa 

dengan Kedutaan besar dinegara-negara lain seperti memfasilitasi warga 

negaranya yang berada di home country baik itu untuk perjalanan, pendidikan, 

bisnis dan lain sebagainya. Lebih spesifiknya, Kedutaan Besar Amerika Serikat 

membawa misi untuk mempromosikan hubungan bilateral kedua negara, fokus 

                                                           
138

 US Department of State,  A Guide to the United States History of Recognition, Diplomatic, and 

Consular Relations, by Country since 1776 : Afghanistan, 
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pada penguatan institusi dan demokrasi, meningkatkan keamanan dan stabilitas 

regional, memerangi terorisme, narkotika dan mendorong perluasan aktivitas 

ekonomi di Afganistan.
141

 Melalui hubungan ini, diharapkan mampu 

meningkatkan pengertian untuk menumbuhkan nilai demokrasi, hak asasi manusia 

dan keamanan internasional. 

5.3.3. Security Alliances 

 Semenjak jatuhnya Taliban pada 2001, Amerika Serikat semakin fokus 

terhadap penciptaan keamanan di negara rawan konflik tersebut. Upaya-upaya 

Amerika Serikat cukup beragam mulai dari operasi militer,  menempatkan ratusan 

ribu pasukan keamanan di Afganistan, pelatihan tentara nasional Afganistan, 

hingga memenuhi kebutuhan logistitik militer seperti persenjataan. Kedua negara 

juga telah menyepakati perjanjian-perjanjian yang akan mempengaruhi kerjasama 

militer dan keamanan. 

 Tragedi 9/11 pada 2001 yang menargetkan Amerika Serikat menjadi 

momen penting keikutsertaan Amerika Serikat di Afganistan. Ditahun yang sama, 

Amerika Serikat mendeklarasi propaganda dan operasi militer melawan terorisme 

sebagai musuh universal. Sasaran utama Amerika Serikat adalah Al-Qaeda yang 

berlindung dibawah rezim Taliban di Afganistan.
142

 Aksi terorisme di Afganistan 

telah menjadi ancaman sehari-hari yang menyebabkan Afganistan tidak aman 

ataupun stabil. 
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 US Embassy in Afghanistan, US Embassy in Kabul, https://af.usembassy.gov/embassy/kabul/ 

(diakses Februari 18, 2019). 
142

 Valentina Taddeo. “US Response to Terrorism : A Strategic Analysis of the Afghanistan 

Campaign,”  Journal of Strategic Security  3, No 2 (2010) : hlm 27. 



 

92 

 

 Pada Mei 2005, Afganistan dan Amerika Serikat mengeluarkan joint 

declaration terkait strategic partnership dimana kedua negara bekerjasama untuk 

menciptakan tujuan tertentu diantaranya politik dan pemerintahan, keamanan dan 

ekonomi.
143

 Tujuan aliansi ini adalah untuk memperkuat hubungan kedua negara 

dalam memastikan keamanan jangka panjang, demokrasi dan kesejahteraan di 

Afganistan.
144

 Melalui kerjasama ini, memungkinkan Amerika Serikat dapat 

mengakses pasukan Afganistan dalam mengorganisir, melatih, memperlengkapi 

dan mengembangkan kapasitasnya sebagai tentara nasional. Setelah joint 

declaration tersebut, Amerika Serikat dan Afganistan semakin intens dalam 

bekerjasama khususnya dalam bidang keamanan dan militer. 

 Pada masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika Serikat mengirimkan 

17.000 pasukan ke zona konflik Afganistan untuk mencegah kembali bangkitnya 

Taliban maupun Al-Qaeda.
145

 Tidak berselang lama, Amerika Serikat kembali 

meningkatkan jumlah pasukan sebanyak 30.000 diterjunkan untuk beroperasi di 

Afganistan.
146

 Meskipun demikian, Amerika Serikat berkomitmen untuk menarik 

pasukan secara bertahap untuk kemudian menyerahkan kewenangan penuh pada 

pasukan nasional Afganistan. Adapun selain membantu menjaga keamanan, 

pasukan-pasukan ini juga bertanggungjawab untuk melatih tentara Afganistan. 
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 Selain itu, Amerika Serikat dan Afganistan berada dalam dua kesepakatan 

lain yaitu Strategic Partnership Agreement (SPA) pada 2012 dan Bilateral 

Security Agreement (BSA) pada 2014. Kedua kesepakatan tersebut bersinggungan 

dengan upayan-upaya militer dan keamanan bagi Afganistan. Dalam SPA salah 

satu dari lima komitmen adalah advancing long-term security yaitu untuk 

meningkatkan kapabilitas keamanan Afganistan dengan dukungan jangka panjang 

Amerika Serikat.
147

 SPA merupakan cikal bakal terbentuknya BSA, yang mana 

BSA merupakan kelanjutan dari bentuk kerjasama keamanan jangka panjang. 

 Didalam BSA kesepakatan-kesepakatan keamanan kedua negara diatur 

lebih jelas, dimana dalam BSA menegaskan kembali terkait kesepakatan yang 

telah ada sebelumnya. Tujuan Amerika Serikat dan Afganistan yang tertuang 

dalam BSA adalah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Afganistan, 

melawan terorisme, berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan regional 

maupun internasional.
148

 Selain itu, melalui BSA juga dipertegas terkait dukungan 

Amerika Serikat dalam mendukung pengembangan kapabilitas pasukan 

Afganistan melalui pelatihan dan memperlengakapi, medukung dan 

mempertahankan ANDSF termasuk meningkatkan sistem transportasi dan 

logistiknya, melakukan latihan militer gabungan dan lain sebagainya.
149

 Melalui 

kesepakatan-kesepakatan ini, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengupayakan 
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pendanaan untuk membantu Afganistan baik secara militer maupun non militer 

sertiap tahunnya.  

 Pada dasarnya, kedua kesepakatan ini dirancang untuk mengatur 

keterlibatan Amerika Serikat setelah 2014.
150

 Dimana pada tahun tersebut terjadi 

transisi militer dari dibawah kendali pasukan Amerika Serikat menjadi 

kewenangan dan sepenuhnya tanggungjawab pasukan nasional Afganistan. Hal ini 

juga terkait bahwa semenjak 2011 Amerika telah melakukan penarikan pasukan 

secara bertahap sehingga Afganistan diharapkan mampu mandiri dalam keamanan 

nasional tetapi tetapi memungkinkan adanya keterlibatan Amerika Serikat 

meskipun intensitasnya lebih kecil. 

 Untuk bantuan luar negeri Amerika Serikat pada sektor militer memiliki 

persentase tinggi setiap tahunnya dibandingkan non-militer. Bantuan militer dan 

keamanan dilaporkan secara terpisah dari ODA. Berikut merupakan data 

greenbook hasil temuan penulis terkait bantuan militer ke Afganistan : 

 

Fiscal 

Year 
Category Obligations 

2011 

Cooperative threat reduction 820,472 

Drug interdiction & counter-drug 345,186,674 

International military education & 

training 1,678,729 

Other military Assistance 10,732,480,422 

2012 

Cooperative threat reduction 1,272,245 

Drug interdiction & counter-drug 333,489,345 

International military education & 

training 1,246,800 
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Other military Assistance 9,800,534,027 

2013 

Cooperative threat reduction 1,741,137 

Drug interdiction & counter-drug 146,473,425 

International military education & 

training 1,484,658 

Other military Assistance 7,234,132,457 

2014 

Cooperative threat reduction 4,744,480 

Drug interdiction & counter-drug 204,209,246 

International military education & 

training 521,147 

Other military Assistance 4,788,983,374 

2015 

Cooperative threat reduction 3,012,551 

Drug interdiction & counter-drug 105,705,164 

International military education & 

training 1,061,514 

Other military Assistance 6,105,437,267 

2016 

Drug interdiction & counter-drug 119,300,000 

International military education & 

training 862,000 

Other military Assistance 3,769,973,762 

Total 43,704,350,896 

 

Data tersebut merupakan laporan pinjaman dan hibah luar negeri Amerika Serikat 

yang biasa dikenal sebagai Greenbook. Data-data diatas tidak tercantum dalam 

ODA disebabkan OECD terbatas pada aturan dan regulasi ketat terkait dengan 

bantuan militer. Program terkait keamanan yang bisa masuk dalam ODA ialah 

program-program yang didasari oleh humanitarian dan yang mampu menstimulus 

perkembangan ekonomi serta pembangunan. 

 

 

 

Sumber : Situs resmi USAID. Report : US Overseas Loans and Grants ( Greenbook) 
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5.3.4. Peace and Security 

 OECD melakukan modernisasi ODA pada 2012 guna merelevansi dengan 

kondisi global yang berkembang khususnya pada ODA yang mendukung 

perdamaian dan keamanan dengan tetap bertujuan untuk mempromosikan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
151

 Adapun program yang dilaksanakan 

sesuai aturan ODA diantaranya seperti pelatihan pasukan dengan batasan-batasan 

tertentu, militer sebagai bantuan kemanusiaan dan pencegahan kelompok 

ekstrimis yang menebar teror. Sedangkan bantuan yang lebih teknis seperti 

penyediaan senjata, pengiriman pasukan atau operasi militer tidak termasuk dalam 

laporan ODA. 

 Berikut ini merupakan program bantuan keamanan Amerika Serikat 

melalui ODA di Afganistan, diantaranya adalah stabilization in key areas untuk 

meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan daerah di daerah terdampak konflik, 

community development program yang merupakan upaya meghubungkan daerah 

rentan dan beresiko dengan program yang menstimulus perekonomian seperti 

Cash for Work, perbaikan insfrastruktur, produktivitas lahan, dan irigasi.
152

 Selain 

itu program seperti conflict mitigation yang mempromosikan penyelesaian 

masalah secara damai, program peace and reconciliation processes yang fokus 

pada upaya negosiasi untuk menciptakan perdamaian di masyarakat Afganistan 
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melalui cara pelatihan langsung, diskusi publik, dan sebagainya.
153

 Program-

program tersebut hampir selalu ada disetiap tahun pemberian bantuan ODA 

Amerika Serikat kepada Afganistan. 

 Selain itu, Amerika Serikat berupaya menciptakan perdamaian dan 

keamanan di Afganistan dengan melakukan negosiasi dengan Taliban. Pertemuan 

pertama diadakan pada Juni 2013 di Qatar, tujuan dari negosiasi ini adalah untuk 

membuat kesepakatan terkait dengan keamanan di Afganistan.
154

 Amerika Serikat 

sebagai negara mitra Afganistan mengajukan kesepakatan kepada Taliban 

diantaranya Taliban harus mengakhiri tindak kekerasan, memutuskan hubungan 

dengan Al-Qaeda, menghormati konstitusi Afganistan maupun hak-hak bagi kaum 

minoritas dan perempuan.
155

 Adapun hal tersebut juga sesuai dengan cita-cita 

Afganistan dalam menjamin keamanan nasionalnya. 

 Taliban dalam hal ini juga mengajukan syarat-syarat diantaranya untuk 

menarik semua pasukan asing di Afganistan dan meminta pembebasan bagi 

tahanan Taliban.
156

 Proses mencapai kesepakatan ini tidaklah mudah, hingga pada 

2019 Amerika Serikat dan Taliban sepakat untuk berada dalam satu framework 

dengan tujuan untuk mengakhiri perang berkepanjangan di Afganistan. 

Sayangnya, hal ini masih dalam bentuk rancangan dan belum ada kesepakatan 

dari masing-masing pihak mengingat tensi hubungan yang selalu kurang baik. 
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Meskipun begitu, ini merupakan salah satu upaya Amerika Serikat sebagai negara 

mitra dan donor dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Afganistan 

melalui membangun kesepakatan dengan Taliban. 

 Melalui penelitian keempat indikator dari strategic motives diatas, terlihat 

bahwa kedua negara banyak berupaya melakukan kerjasama strategis seperti 

pelatihan pasukan, pengiriman pasukan Amerika Serikat maupun upaya negosiasi 

dengan Taliban. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan 

perdamaian dan keamanan. Dalam program ODA (tabel 2) yang dapat dikatakan 

sebagai implementasi strategic motives adalah program pada kategori conflict, 

peace and security. Jumlah program-program besar pada kategori ini (tabel 2) 

berjumlah US$ 160.902 antara tahun 2011-2016. Jumlah ini tergolong kecil 

apabila melihat kepada realitas kerjasama militer dan keamanan kedua negara. Hal 

ini disebabkan terdapat program-program militer dan keamanan yang tidak bisa 

masuk kedalam ODA. Sehingga dalam penelitian ini, dapat di indikasi bahwa 

strategic motives bukan motif yang dominan dalam mempengaruhi pemberian 

bantuan luar negeri. 

 

5.4. Ideology Motives 

5.4.1. Politics 

 Afganistan mengalami reformasi pemerintahan dari kepemimpinan 

Taliban yang ketat dan sangat tertutup terhadap kehadiran negara-negara barat, 

menjadi negara yang lebih terbuka dan demokratis. Sebelum reformasi, 

masyarakat Afganistan sangat terbatas dalam memenuhi hak-haknya khususnya 
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bagi wanita dan kaum minoritas. Kepemimpinan Taliban sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai keislaman dan menyebut Afganistan sebagai Islamic Emirate of 

Afganistan.
157

 Model kepemimpinan Taliban yang ketat cenderung mengekang 

dan otoriter terhadap masyarakat Afganistan, sehingga banyak tidak 

terpenuhinyanya hak-hak minoritas dan sering terjadinya tindak kekerasan 

menjadikan Afganistan tidak sejahtera.  

 Adanya perubahan gaya pemerintahan Afganistan tidak terlepas dari 

kehadiran barat khususnya Amerika Serikat. Sejarah kepemimpinan otoriter 

Afganistan cukup berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih demokratis dan 

liberal. Semenjak runtuhnya rezim Taliban, dengan bantuan Amerika Serikat, 

Afganistan membentuk pemerintah baru untuk menggantikan Taliban. Pemerintah 

ini jauh dianggap lebih baik karena diatur untuk dapat menyerupai tatanan 

pemerintah barat. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berusaha untuk menjadikan 

Afganistan lebih terbuka dan demokratis melalui bantuan-bantuan yang diberikan. 

Keterbukaan Afganistan juga membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk 

melakukan kerjasama.  

 Sebagian besar bantuan Amerika Serikat dialokasikan pada kategori 

governance yang diantaranya sektor government and civil society. Hal tersebut 

berkaitan dengan upaya mendukung demokrasi dan perbaikan tata pemerintahan 

Afganistan diantaranya terkait dengan penanganan korupsi, hukum, mendukung 

keterbukaan terhadap publik, partisipasi demokrasi, dan menyetaraan gender 
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dalam pemerintahan.
158

 Bantuan Amerika Serikat untuk perbaikan pemerintahan 

merupakan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan pemerintahan 

Afganistan yang ada dari rezim Taliban. Dengan menutup celah masuknya 

Taliban di pemerintahan, secara tidak langsung juga mencegah aksi-aksi terorisme 

secara massive baik di Amerika Serikat maupun dunia. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dianalisa bahwa pemberian bantuan 

Amerika Serikat kepada Afganistan melalui ODA merupakan salah satu upaya 

politik untuk melindungi pemerintahan Afganistan dari perebutan kekuasaan oleh 

Taliban dengan meningkatkan kapabilitas dan stabilitas pemerintahan. Dengan 

begitu, Amerika Serikat akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dengan 

landasan pandangan yang serupa. Sehingga Amerika Serikat dapat mempengaruhi 

kebijakan Afganistan yang bertujuan untuk menjaga keamanan nasional Amerika 

Serikat. 

5.4.2. Values 

 Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah nilai yang dianut dan 

dipercayai dapat mempengaruhi bantuan luar negeri. Sebagaimana yang 

dijelaskan pada indikator sebelumnya, sejarah pandangan politik dan 

latarbelakang kedua negara sangat berbeda yang mana hal tersebut mempengaruhi 

nilai-nilai yang dipercayai oleh negara. Nilai yang dipercayai oleh suatu bangsa 

akan digunakan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara dimana nilai tersebut 

akan mempengaruhi aspek kehidupan bangsa. Adanya persamaan nilai yang 
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dianut akan mempermudah kerjasama antar negara, sedangkan Amerika Serikat 

dan Afganistan memiliki karakteristik tersendiri. 

 Amerika memiliki nilai-nilai yang cenderung terbuka seperti nilai 

demokrasi dan liberal dimana menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan, 

kesetaraan, inovasi dan nasionalisme.
159

 Hal tersebut mendorong masyarakatnya 

untuk lebih mandiri dan open-minded serta menganggap bahwa perubahan itu 

adalah baik. Berbeda dengan Afganistan sebelum masa reformasi, nilai yang 

dianut oleh kepemimpinan Taliban cenderung mengekang masyarakatnya menjadi 

less-freedom bahkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia. Pada dasarnya nilai 

akan mempengaruhi jalannya kehidupan dimana nilai juga menentukan apa yang 

salah dan yang benar.
160

 Hal tersebutlah yang menjadikan nilai yang dianut oleh 

kepemimpinan Taliban mempengaruhi aspek hidup masyarakatnya pula. 

 Ketika runtuhnya kepemimpinan Taliban pada 2001, Afganistan 

memutuskan untuk bertransformasi menjadi negara yang lebih demokratis dan 

terbuka. Dengan Afganistan menganut demokrasi, maka nilai-nilai antara kedua 

negara ini menjadi serupa dimana akan mempermudah proses kerjasama dan 

penyaluran bantuan. Dalam indikator ini, nilai-nilai yang ditekankan adalah nilai 

hak asasi dan anti korupsi, hal tersebut sesuai dengan apa yang dipahami dalam 

berdemokrasi dimana menjunjung tinggi hak asasi dan pemerintahan yang 

terbuka. 
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 Melalui bantuan luar negeri Amerika Serikat berusaha untuk menyebarkan 

nilai-nilai hak asasi dan anti korupsi di Afganistan. Hal tersebut juga upaya 

memperkuat nilai demokrasi di Afganisatn. Tingginya angka korupsi di 

Afganistan, yaitu menempati urutan 172 dari 180 negara pada indeks korupsi 

menjadikan Afganistan memiliki lingkungan yang masih aman bagi koruptor.
161

 

Oleh karenanya, Amerika Serikat berfokus pada langkah-langkah pencegahan dan 

mengurangi peluang korupsi dalam ranah pemerintahan seperti meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Beberapa upaya tersebut 

diantaranya dengan mendukung Independent Joint Anti-Corruption Monitoring 

and Evaluation Committee (MEC) dan badan anti korupsi di Afganistan untuk 

menilai kerentanan korupsi dan membuat rekomendasi yang kemudian dijadikan 

strategi dalam menumpas korupsi, selain itu melalui USAID juga bekerjasama 

dengan kementerian-kementerian di Afganistan untuk meningkatkan kesadaran 

anti korupsi.
162

 

 Salah satu hal terkait human rights yang menjadi prioritas utama Amerika 

Serikat adalah keberadaan kaum perempuan di Afganistan. Keberadaan kaum 

perempuan dahulu sering dikesampingkan dan sebagian besar tidak dapat 

mengakses hak asasi yang sama dengan kaum laki-laki seperti mendapat bangku 

pendidikan maupun pekerjaan. Oleh sebab itu, Amerika Serikat berusaha 

menyebarkan nilai-nilai human rights khususnya untuk empowering women. 

Amerika Serikat mempromosikan nilai-nilai kesetaraan perempuan dan 

                                                           
161

 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018, 

https://www.transparency.org/cpi2018 (diakses Maret 11, 2019). 
162

 Afganistan Sector Accomplishments : 2015-2016, loc.cit. 



 

103 

 

mendorong partisipasi perempuan di berbagai bidang mulai dari pendidikan, 

ekonomi, kesehatan, sosial, hingga politik.
163

 Melalui bantuan luar negeri untuk 

mempromosikan nilai-nilai hak asasi terhadap kaum perempuan, berhasil 

meningkatkan puluhan ribu hingga jutaan kapabilitas dan keberadaan kaum 

perempuan di Afganistan. 

 Melalui USAID, Amerika Serikat juga mendukung Afganistan 

Independent Human Rights Commission (AIHRC) yang juga dikelola oleh UNDP 

dengan memberikan hibah untuk mendukung promosi dan perlingdungan hak 

asasi, pelanggaran HAM, maupun menyebarkan nilai hak asasi perempuan dan 

anak.
164

 Selain itu, bantuan Amerika melalui ODA juga disalurkan untuk beberapa 

project human rights diantaranya anti-trafficking, human rights, national 

endowment for democracy grant, Afganistan’s neglected boys, Good Weave yang 

merupakan bantuan untuk korban human trafficking dan kerja paksa, dan lain 

sebagainya.
165

 Dengan Amerika serikat memiliki alokasi yang dikhususkan bagi 

sektor human rights dan anti-corruption maka upaya untuk menyebarkan dan 

menanamkannya pada masyarakat Afganistan semakin kuat yang mana juga 

didukung oleh program-program untuk menyadarkan pentingnya hak asasi 

manusia. Melalui values yang dipromosikan oleh Amerika Serikat, mendorong 

semakin serupanya nilai-nilai yang dianut kedua negara, dimana penyebaran 
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values tersebut digunakan sebagai soft diplomacy Amerika Serikat dalam 

bekerjasama dengan Afghansitan. 

5.4.3. Democracy 

 Saat ini Afganistan telah menggunakan sistem demokrasi dalam 

pemerintahannya. Dalam bantuan luar negeri, Amerika Serikat menyalurkan 

bantuan yang diharapkan dapat mendorong demokrasi. Sebelumnya Amerika 

Serikat fokus pada kerjasama dan bantuan sektor keamanan dan militer, namun 

pasca 2011 Amerika serikat mulai beralih kepada perbaikan pemerintahan dan 

civil society seperti pembentukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi. 

 Bantuan luar negeri dijadikan sebagai alat untuk mendukung dan 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi oleh Amerika Serikat. Beberapa program 

bantuan ODA fokus menyasar pada sektor-sektor yang mendukung peningkatan 

demokrasi di Afganistan. Program atau project tersebut diantaranya Democracy 

and Government (Board Citizen Participation), Elections and Political Processes, 

National Endowment for Democracy Grant, Media Freedom and Freedom of 

Information, Human rights, dan Legislative Function and Processes.
166

 

Keberhasilan pemilu dengan berlandaskan asas-asas demokrasi juga merupakan 

salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai demokrasi. Melalui 

keikutsertaan masyarakat akan semakin mendukung hak-hak dan kebebasan 

dalam lingkup sosial. 
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 Amerika Serikat juga mendukung Afganistan selama pelaksanaan pemilu 

tahun 2014, dimana Amerika Serikat memberikan bantuan pengutan partai politik, 

mensponsori upaya peningkatan daftar pemilih, mempromosikan koalisi sipil, 

mendorong pendidikan warga negara yang semuanya dirancang untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan partisipasi pemilu dan tidak apatis 

terhadap politik pemerintahan Afganistan. Pada 2013, melalui USAID telah 

berkomitmen memberi bantuan sebesar US$ 217 juta yang digunakan untuk 

mendukung pemilu 2014.
167

 Beberapa program tersebut diantaranya Support for 

Increased Electoral Participation in Afganistan (SIEP) Program dan Afganistan 

Electoral Reform and Civil Advocacy (AERCA) Program. Pemilu 2014 

dimenangkan oleh Ashraf Ghani yang pada prosesnya sempat terjadi perselisihan 

jumlah suara yang menyebabkan adanya intervensi internasional dengan dipimpin 

oleh Amerika Serikat. Pemilu ini juga menandai transisi kekuasaan demokratis 

pertama di Afganistan. 

 Keberhasilan diselenggarakannya pemilu 2014 menjadi bukti kemampuan 

Afganistan dalam menjalankan demokrasi. Hal tersebut juga mempertegas 

keikutsetaan Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi di Afganistan 

melalui bantuan luar negeri ODA. Dengan kata lain, analisa penelitian ini 

memenuhi indikator democracy. Dimana Amerika Serikat memiliki motif untuk 

menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Afganistan. 
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5.4.4. Human rights 

 Isu human rights di Afganistan telah mencuri perhatian dunia sejak tahun 

1990an khususnya pada isu-isu hak kaum perempuan. Buruknya hak asasi 

manusia di Afganistan terjadi pada pemerintahan Mujahidin dan terus berlanjut 

hingga kepemimpinan Taliban. Sejarah tersebut menjadikan masa kelam bagi sisi 

kemanusiaan, banyaknya tindak kekerasan terhadap sipil baik itu penembakan, 

penganiayaan, pembatasan terhadap kebebasan, dan sebagainya. Sebagian besar 

yang terdampak pada kebijakan yang tidak bertanggungjawab tersebut ialah kaum 

perempuan dan anak-anak. 

 Dengan melihat kondisi domestik Afganistan yang rentan terhadap 

pelanggaran HAM, Amerika serikat mengalokasikan bantuan pada sektor human 

rights. Dalam hal ini, Amerika Serikat cukup fokus terhadap isu gender dan anak-

anak. Sebelumnya, kaum perempuan Afganistan harus merasa terasingkan akibat 

tidak bisa mendapatka haknya seperti bekerja, pendidikan, tidak diberi layanan 

kesehatan dan terpaksa menghabiskan waktu didalam rumah.
168

 Kaum wanita 

tidak dapat merasakan kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan. 

  Setiap tahun Amerika Serikat mengalokasikan bantuan pada kategori 

women’s equality organization and institutions dalam ODA yang berupa proyek-

proyek National Endowment for Democracy Grant yang diperuntukkan untuk 

berbagai hal seperti Worker Women Social Organization, Legal and Cultural 

Services for Afghan Women and Children, Social Services for Afghan Women 
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Organization, Afganistan Organization Women Arise, dan sebagainya.
169

 Amerika 

Serikat mendorong keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan dengan 

menghadirkan program Promote yang diluncurkan pada 2016 untuk 

memberdayaan perempuaan menjadi pemimpin dalam berbagai bidang,
170

 dan 

menyediakan beasiswa untuk 720 perempuan Afganistan selama 5 tahun. Selain 

itu USAID juga mengadakan pelatihan jurnalis bagi perempuan sehingga 

perempuan dapat berperan serta dalam mengawal demokrasi. 

 Sejak 2001, Amerika Serikat fokus dalam mempromosikan hak asasi 

manusia salah satunya akses pendidikan yang karenanya saat ini terdapat 8 juta 

anak yang dapat mengakses pendidikan dan 2,5 juta diantaranya adalah anak 

perempuan.
171

 Amerika Serikat canderung banyak bergerak pada ranah 

pendidikan dasar dan perguruan tinggi, hal ini terlihat dari program Basic 

education dan Afghan Children Read. Beasiswa juga banyak diberikan kepada 

lebih dari 580 perempuan untuk mengenyam pendidikan tingkat sarjana dan 

magister. Melalui program pendidikan terhadap anak dan perempuan, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas manusia Afganistan. 

 Berdasarkan penelitian dari keempat indikator dari variabel ideology 

motives diatas, Amerika Serikat cukup fokus dalam mendukung sosial dan 

pemerintahan Afganistan. Apabila dilihat pada program-program ODA (tabel 2), 

sektor yang merupakan bagian dari ideology motives ialah government and civil 
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society, social insfrastructure dan health. Dari ketiga kategori tersebut, kategori 

yang paling dominan baik secara program maupun jumlah bantuan ialah 

government and civil society yang berjumlah US$ 3.728.117. Sedangkan total dari 

ketiga kategori yaitu US$ 3.970.141. Ini mengartikan bahwa program-program 

pada variabel ini memiliki jumlah yang paling besar diantara yang lain. 

 Selain itu, bantuan yang banyak menyasar pada perbaikan kualitas 

pemerintahan dan program-program yang mendorong terbentuknya nilai-nilai 

demokrasi adalah bentuk dari upaya untuk membuat Afganistan serupa. Dengan 

kata lain, Amerika Serikat menginginkan Afganistan untuk menjalankan tata 

pemerintahan yang menyerupai tatanan negara-negara Barat. Oleh sebab itu, 

Amerika Serikat sangat mendorong pemerintah Afganistan untuk menerapkan 

nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ideology motives merupakan variabel motif yang paling dominan dalam penelitian 

ini. 

 

5.5. Identity Motives 

5.5.1. Experience and Knowledge 

 Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap perubahan Afganistan pasca 

runtuhnya Taliban pada 2001. Seiring meningkatnya bantuan terhadap Afganistan, 

negara ini banyak memberikan perubahan diberbagai bidang. Angka GDP yang 

pada tahun 2002 sejumlah US$ 4 miliar terus meningkat hingga pada 2013 
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mencapai US$ 20.5 miliar.
172

 Perubahan juga dirasakan dalam sektor lain seperti 

keamanan, politik, pendidikan, hak asasi dan sebagainya. Amerika Serikat juga 

telah membagikan pengalaman berdemokrasi kepada Afganistan yang cukup baru 

dalam berdemokrasi. Bantuan luar negeri Amerika Serikat cukup banyak 

memberikan kemajuan dalam domestik Afganistan. 

 Dengan pengalaman-pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Amerika 

Serikat, bantuan luar negeri merupakan cara untuk menularkan keberhasilan 

kepada Afganistan. Dalam indikator ini, experience and knowledge menekankan 

pada bidang pendidikan. ODA untuk Afganistan pada pendidikan banyak 

diberikan pada basic education yaitu memberikan pendidikan dasar yang layak 

khususnya bagi anak-anak. Pendidikan juga banyak diberikan pada perempuan-

perempuan Afganistan, pelatihan guru/tenaga pengajar, workforce development 

yang melatih keterampilan kerja formal maupun informal, maupun program 

technical assistance/training.
173

 Peningkatan mutu pendidikan di Afganistan 

diharapkan dapat memperbaiki kondisi yang akan datang dimana masyarakat 

Afganistan bisa lebih bersuara dan memiliki skill dalam berbagai bidang.  

 Program besar education dalam ODA (tabel 2) antara tahun 2011-2016 

berjumlah US$ 252.474. Program-program bantuan tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan knowledge masyarakat Afganistan khususnya pada jenjang dasar 

dan perguruan tinggi. Hanya saja, pendistribusian knowledge belum dilakukan 
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secara optimal. Sehingga experience dan knowledge kurang terlihat dalam motif 

bantuan Amerika Serikat. 

5.5.2. Political Aims 

 Berdasarkan pemaparan Maria Andersson, indikator ini menjelaskan 

tentang representasi tujuan nasional negara melalui kebijakan luar negeri yang 

dalam hal ini adalah bantuan luar negeri. Dalam upaya pemberian bantuan luar 

negeri Amerika Serikat kepada Afganistan, terdapat representasi-representasi 

politik yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Jangkauan tahun penelitian 

penulis adalah masa kepemimpian Presiden Barack Obama, sehingga pemberian 

bantuan saat itu lekat dengan nilai dan tujuan yang direpresentasikan dalam 

kebijakan luar negeri Obama. 

 Pada masa kepemimpinan Obama, terdapat nilai atau prinsip yang disebut 

sebagai Obama Doctrine. Doktrin dapat dikatakan sebagai prinsip dari sebuah 

kebijakan yang menentukan bagaimana sebuah sistem dijalankan di level 

internasional.
174

 Dengan kata lain, doktrin menjelaskan bagaimana Presiden 

melihat peran Amerika Serikat di level internasional dan strategi untuk menjalin 

hubungan tersebut.  

 Obama pertama kali membahas gagasan ini dalam pidatonya di Trinidad 

dan Tobago pada 2009. Dalam beberapa kesempatan pidato, Obama juga 

menegaskan kembali tekatnya yaitu untuk menjadikan negara lain sebagai ―an 

equal partner‖ dan tidak menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang 
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―exceptional‖. Pernyataan Obama menekankan bahwa negara-negara di dunia 

harus bekerjasama pada level yang setara dalam mengatasi permasalahan dunia. 

 Dengan pernyataan tersebut, Presiden Obama menyerukan prinsip-prinsip 

yang dirasa dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Terdapat 4 doktrin yang 

diserukan oleh Obama, diantaranya : 1) Amerika Serikat akan lebih banyak 

meratifikasi perjanjian dan lebih mengandalkan organisasi internasional dalam 

menghadapi krisis global dan keamanan seperti senjata nuklir, 2) Akan 

menekankan diplomasi soft power dan bantuan luar negeri serta mengurangi 

penggunaan kekuatan militer, 3) Mengadopsi sikap rendah hati dalam hubungan 

internasional, 4) Amerika Serikat akan lebih terkendali dalam menjalankan peran 

di internasional.
175

 

 Doktrin ataupun prinsip tersebut juga mencakup keamanan internasional 

yaitu dengan melawan kelompok-kelompok ekstrimis seperti Al-Qaeda, 

begitupula dengan konsep soft power yang bertujuan untuk memulihkan citra 

Amerika Serikat di negara-negara Muslim bahwa Amerika Serikat tidak berperang 

melawan Islam dan negara Muslim.
176

 Prinsip tersebut menjadikan hubungan 

Amerika Serikat meningkat dengan negara-negara MENA yang cenderung 

mayoritas negara Muslim salah satunya Afganistan. Selain itu, dalam Obama 

Doctrine juga disampaikan bahwa doktrin ini juga berkaitan dengan peran 

demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia sebagai faktor yang menentukan 
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kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
177

 Dengan kata lain, Obama Doctrine 

mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian internasional 

yang merupakan representasi dari tujuan nasional. 

 Berdasar Obama Doctrine dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan untuk 

memberikan ODA kepada Afganistan merupakan bagian dari strategi untuk 

mencapai tujuan nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip tersebut. Amerika 

Serikat banyak melakukan kerjasama dan pemberian bantuan luar negeri diawali 

dengan keinginan untuk membasmi kelompok teroris yang berkembang di 

Afganistan. Kemudian berkembang menjadi fokus kepada upaya pemenuhan hak 

asasi manusia melalui berbagai program bantuan khususnya bagi kaum 

perempuan Afganistan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga berperan aktif 

dalam mendemokrasikan Afganistan sebagai negara yang termasuk baru dalam 

berdemokrasi. 

 Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Amerika Serikat berkomitmen 

pada tujuan nasionalnya yang direpresentasikan dalam kebijakan luar negeri. 

Melalui Obama Doctrine negara menunjukkan keinginannya untuk lebih banyak 

bekerjasama dengan negara lain sebagai mitra yang setara dalam hubungan 

internasional. Melalui pemberian ODA ini, Amerika Serikat dibawah 

kepemimpinan Obama berupaya mewujudkan kepentingan nasional melalui 

kebijakan luar negerinya. 
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5.5.3. International Recognition 

 Amerika Serikat bergabung dengan DAC sejak awal terbentuknya 

organisasi tersebut pada 1961 yang menandai bahwa Amerika Serikat adalah salah 

satu founding member DAC. Dengan begitu, Amerika Serikat telah ikut berperan 

besar dalam merumuskan pendirian organisasi bantuan luar negeri tersebut baik 

secara teknis, aliran dana dan sebagainya.
178

 Saat ini Amerika Serikat menjadi 

salah satu negara pendonor bantuan terbesar yang juga telah menyumbangkan 

hampir seperempat dari total bantuan DAC. Pada 2016 Amerika Serikat 

menyediakan bantuan sejumlah US$ 33.6 miliar dalam ODA.
179

 Dengan posisi 

strategis yang dimiliki Amerika Serikat dalam DAC, negara ini memiliki 

pengaruh dan diakui oleh negara lain khususnya sebagai anggota DAC. 

 Sebagai negara donor terbesar di DAC, Amerika Serikat telah berpengaruh 

besar bagi kemajuan Afganistan saat ini. Ekonomi, politik, keamanan maupun 

pembangunan Afganistan dipengaruhi oleh kehadiran Amerika Serikat di negara 

berkembang tersebut. Isu yang sangat nampak sebagai pendorong keikutsertaan 

Amerika Serikat di Afganistan ialah isu kemanan, dimana Afganistan merupakan 

sarang perlindungan bagi kelompok teroris yang mengancam keamanan dunia. 

Oleh sebab itu, Amerika Serikat fokus di Afganistan maupun negara-negara 

frontiline untuk melawan terorisme dan untuk menjamin keamanan nasional dari 

ancaman potensial.
180
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 Dengan hadir dan menjadi penyokong bagi Afganistan maupun negara 

frontline lainnya, Amerika Serikat berharap dapat menjamin keamanan 

nasionalnya dengan membasmi kelompok-kelompok terorisme. Sedangkan posisi 

Amerika Serikat sebagai negara donor di Afganistan tidak terlalu berpengaruh 

dalam mendapat pengakuan internasional. Hal ini disebabkan tujuan utama 

Amerika Serikat di Afganistan bukan untuk mendapat pengakuan internasional, 

melainkan berupaya mengamankan domestiknya. 

 Melalui analisa ketiga variabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat berpedoman kuat pada tujuan-tujuan 

nasional seperti menjaga keamanan nasional. Akan tetapi apabila dikaitkan 

dengan indikator-indikator dalam variabel identity motives, motif bantuan luar 

negeri Amerika Serikat bukan terletak pada penciptaan identitas negara, 

melainkan lebih kepada mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, identity 

motives tidak begitu nampak pada pemberian bantuan kepada Afganistan. 

 

5.6. Environment Motives 

5.6.1. Aid for better environment 

 Dalam laporan bantuan ODA Amerika Serikat kepada Afganistan terdapat 

beberapa program untuk sektor lingkungan. Kategori bantuan diantaranya 

menyasar pada site preservation atau pelestarian lingkungan dan biodiversity. 

Akan tetapi, tidak terdapat program-program yang berkaitan dengan upaya 

pengurangan emisi dan sumberdaya alternatif di Afganistan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh konsep aid allocation motives. Selain itu, apabila dilihat pada 
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program-program ODA (tabel 2), sektor lingkungan mencolok dalam ODA 

Amerika Serikat ke Afganistan, bahkan bisa dikatakan memiliki jumlah yang kecil 

yaitu hanya US$ 3.150.  

5.6.2. International Responsibility 

 Sebagai negara yang besar, tentu Amerika Serikat telah banyak bergabung 

dalam forum kerjasama lingkungan internasional maupun organisasi internasional. 

Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara terhadap kelestarian bumi yaitu 

melalui kebijakan-kebijakan lingkungan salah satunya melalui pemberian bantuan 

luar negeri. Akan tetapi hal tersebut tidak nampak pada kerjasama bantuan luar 

negeri Amerika Serikat dengan Afghanistan, dimana setiap tahun hanya terdapat 

3-6 program lingkungan. Dengan kata lain, bantuan pada sektor lingkungan sangat 

jauh lebih sedikit dibanding sektor lain Sehingga menunjukkan bahwa Amerika 

Serikat tidak memiliki motif lingkugan pada pemberian ODA kepada Afganistan. 

 Melalui pembahasan kedua indikator dalam environment motives, maka 

dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak dipengaruhi oleh 

motif lingkungan. Hal tersebut terlihat dari minimnya program bantuan maupun 

kebijakan-kebijakan lingkuang yang bersinggungan dengan Afganistan. terpenting 

adalah bahwa tujuan Amerika Serikat tidak terletak pada masalah lingkungan 

Afganistan. 
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5.7. Motif Bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan 

 Berdasarkan analisa motif bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap 

Afganistan melalui program-program ODA yang telah dipaparkan diatas, penulis 

menemukan bahwa terdapat motif yang paling dominan. Motif tersebut adalah 

ideology motives. Motif ini dikatakan paling mendominasi berdasarkan program-

program-program bantuan Amerika Serikat kepada Afganistan yang banyak 

menyasar pada sektor pemerintahan, hak asasi manusia dan demokrasi. Secara 

jumlah bantuan pada program-program besar antara tahun 2011-2016 ideology 

motives juga memiliki nominal yang jauh lebih besar dibanding motif lainnya 

yaitu sebesar US$ 3.970.141. 

 Sedangkan motif pendukung lainnya adalah humanitarian motives. Jumlah 

bantuan ODA sebesar US$ 724.469 menempati urutan kedua setelah ideology 

motives. Selain itu, perang berkepanjangan antara oposisi pemerintah yaitu 

Taliban dan Al-Qeada dengan pihak pro-pemerintah menimbulkan efek yang 

sangat besar khususnya terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Sejak 2001, 

sebanyak kurang lebih total 111.000 korban meninggal dan lebih dari 116.000 

jiwa mengalami luka yang mana lebih dari 31.000 diantaranya adalah warga 

sipil.
181

 Jumlah ini bukanlah jumlah pasti karena banyak korban-korban yang 

tidak terhitung selama masa perang. Korban-korban ini tidak hanya akibat 
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serangan pihak oposisi melainkan juga oleh serangan pihak pro-pemerintah dan 

sekutunya salah satunya adalah Amerika Serikat. 

 Meskipun kerjasama kedua negara nampak menonjol dalam hal militer dan 

keamanan. Namun, dalam penelitian ini strategic motives tidak terlalu signifikan. 

Hal ini dipengaruhi oleh penelitian yang menggunakan data-data laporan ODA, 

yang mana dalam ODA tidak banyak mencantumkan program bantuan berbasis 

militer dan keamanan sehingga jumlah bantuan cenderung kecil. Meskipun 

terdapat program yang mengarah pada upaya penciptaan perdamaian dan 

keamanan yang berbasis tujuan kemanusiaan dan dapat menstimulus 

perkembangan ekonomi. 
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BAB 

VI PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Sebagai salah satu negara donor besar, Amerika Serikat dengan berdasar 

prinsip dan kebijakannya memilih Afganistan sebagai salah satu negara penerima 

bantuan melalui ODA. Tidak dipungkiri bahwa keberhasilan dan pencapaian-

pencapaian Afganistan saat ini tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat. 

Hampir dua dekade Amerika Serikat telah banyak berpengaruh dalam perubahan-

perubahan domestik Afganistan. Hal tersebut tidak lain dilakukan melalui 

berbagai program-program bantuan luar negeri. 

 Berdasarkan konsep aid allocation motives yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui motif bantuan luar negeri Amerika Serikat 

melalui ODA harus menganalisis beberapa indikator untuk mengetahui motif 

dalam bantuannya pada Afganistan. Argumen utama penulis pada kasus ini yaitu 

bahwa Amerika Serikat dominan pada humanitarian motives, strategic motives 

dan ideology motives. Kemudian setelah melakukan penelitan dalam hasil dan 

pembahasan, penulis menemukan temuan sebagai berikut : 

 Penulis menemukan bahwa motif yang dominan dalam pemberian bantuan 

luar negeri adalah ideology motives. Hal ini mengarah kepada upaya penciptaan 

keamanan dan perdamaian di Afganistan melalui perbaikan tata pemerintahan dan 

civil society untuk menghindari Taliban berkuasa kembali. Selain itu, motif ini 

bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam kepada Afganistan tentang nilai-
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nilai demokrasi dan membuat Afganistan menjalankan tatanan pemerintahan yang 

serupa dengan tatanan dunia Barat. 

 Selain itu, motif pendukung dalam pemeberian bantuan Amerika Serikat 

kepada Afganistan ialah humanitarian motives. Dalam sektor kemanusiaan atau 

humanitarian salah satu fokus utama Amerika Serikat pada pemberian ODA 

diperuntukkan bagi peningkatan kualitas manusia khususnya korban konflik. 

Melalui ODA, bantuan diberikan sebagai upaya pengurangan kemiskinan. Upaya-

upaya tersebut di implementasikan dalam program-proram seperti pengembangan 

sumberdaya manusia khususnya pada sektor pertanian. 

 Sedangkan motif-motif lainnya cenderung kurang menonjol dalam 

pemberian ODA Amerika Serikat kepada Afganistan. Pada sektor ekonomi, 

penulis menemukan temuan bahwa bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada 

Afganistan meningkatan perekonomian negara ini. Meskipun demikian, pada 

indikator trade dan export posisi Amerika Serikat sebagai mitra dagang pada 

tahun 2014 sudah jauh menurun dibanding 10 tahun sebelumnya. Selain itu, nilai 

investasi Amerika juga tidak memiliki nilai yang besar, hal ini disebabkan kondisi 

pasar dan domestik Afganistan yang belum stabil. Oleh karenanya, dapat 

disimpulkan bahwa motif ekonomi tidak signifikan dalam mempengaruhi 

pemeberian bantuan kepada Afganistan. 

 Dalam variabel strategic motives, sangat terlihat bahwa Amerika Serikat 

cukup mengutamakan kerjasama maupun bantuan strategic. Sektor-sektor 

strategis yang menjadi fokus utama adalah militer dan keamanan. Namun, 
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didalam ODA, laporan program bantuan terkait sektor strategis sangat terbatas, 

sehingga dalam penelitian ini strategic motives tidak begitu signifikan dalam 

mempengaruhi motif pemberian bantuan terhadap Afganistan. 

 Untuk identity motives, motif Amerika Serikat tidak nampak signifikan 

dipengaruhi oleh motif ini. Hal ini dikarenakan, tujuan utama Amerika Serikat 

dalam pemberian bantuan kepada Afganistan bukan untuk menunjukkan 

identitasnya sebagai negara yang peduli atau untuk mendapat pengakuan 

internasional. Melainkan adalah representasi dari cita-cita dan kepentingan 

nasional Amerika Serikat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari 

serangan teroris yang bermarkas di Afganistan. 

 Sedangkan kesimpulan pada variabel terakhir yaitu environmental motives 

dalam pemberian ODA kepada Afganistan adalah tidak dominan. Bantuan luar 

negeri yang menyasar pada sektor lingkungan di Afganistan memiliki jumlah dana 

maupun program yang sangat kecil dan paling kecil diantara sektor lainya. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki motif bantuan luar 

negeri yang mendasar pada sektor lingkungan di Afganistan. 

6.2. Saran 

 Selama proses pengerjaan penelitian ini, penulis menyadari masih 

banyaknya kekurangan yang mana bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

selanjutnya. Oleh karenanya, penulis memberikan beberapa saran diantara : 
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 Pertama, penulis selanjutnya yang tertarik untuk membahas terkait motif 

bantuan luar negeri bisa meneliti dengan lebih mempersempit objek penelitiannya. 

Dalam hal ini adalah motif-motif tertentu dengan program-program bantuan 

tertentu. Sehingga diharapkan penelitian dapat lebih fokus dan tidak terlalu luas. 

Kedua, penggunaan konsep juga menjadi kunci dalam memperdalam masalah 

untuk dapat menemukan motif sesungguhnya. Konsep aid allocation motives 

milik Maria Andersson memiliki cakupan penelitian yang luas yaitu dengan 

melihat berbagai sektor mulai dari kemanusiaan, ekonomi, keamanan, ideologi, 

hingga lingkungan. Hal tersebut dapat memperkaya penelitian kita dan 

mengetahui secara luas terkait kasus yang diangkat, akan tetapi konsep ini tidak 

fokus mendalami pada satu atau dua sektor saja. Oleh karena itu, membutuhkan 

ketelitian dan kesabaran dalam menggunakan konsep ini. 

 Ketiga, penelitian terkait motif bantuan luar negeri Amerika Serikat 

kepada Afganistan memiliki kesulitan tersendiri. Hubungan bilateral yang 

cenderung kompleks dan masih belum terlalu banyaknya sumber-sumber yang 

berasal dari Afganistan menjadikan penelitian ini memiliki tantangan dan 

kesulitan tersendiri. Melalui saran-saran tersebut diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk bijaksana dalam memilih topik penelitian dan konsep atau teori 

yang digunakan.  
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