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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI 

INDONESIA MELALUI PROGRAM MAMPU TAHUN 2015-2017 

 

OLEH 

 

MUHAMMAD GUSTIAN ALFARIZI 

 

Program MAMPU adalah program yang mendukung secara langsung 

organisasi masyarakat sipil di bawah kebijakan pemerintah Indonesia dan 

pemerintah Australia. Program MAMPU mendukung pencapaian Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan mencapai 

target Suistanble Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan akses 

perempuan miskin terhadap penerimaan layanan program pemerintah. Pada 

penelitian ini penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana 

Implementasi Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia Melalui Program 

MAMPU Tahun 2015-2017 ?”. Penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar 

negeri, konsep kepentingan nasional dan konsep implementasi. Jenis penelitian 

yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan 

yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik analsis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program MAMPU telah 

berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan sosial perempuan, perbaikan 

kondisi kerja, perlindungan buruh migran, peningkatan kesehatan dan gizi 

perempuan dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan. 

 

 

Kata kunci : Bantuan luar negeri, Australia, Indonesia dan Program 

MAMPU 

 

 

 



  

 

 

 

  

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMTATION OF AUSTRALIAN FOREIGN AID IN 

INDOENSIA THROUGH MAMPU PROGRAM 2015-2017 

 

By 

 

MUHAMMAD GUSTIAN ALFARIZI 

 

MAMPU program is a program that directly supports civil society organizations 

under the policies of the Indonesian government and the Australian government. 

MAMPU program supports the achievement of the National Medium-Term 

Development Plan (RPJMN 2015-2019) and achieves the target of the Suistanble 

Development Goals (SDGs) by increasing the access of poor women to the 

government program service revenues. In this study the author has a research 

question, "How is the Implementation of Australian Foreign Aid in Indonesia 

Through MAMPU Program in 2015-2017?". This study uses the concept of 

foreign aid, national interest, and implementation. The type of research used is 

descriptive qualitative research. The types of data used are secondary data. The 

data were collected through literature studies and documentation studies. The data 

analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation, and 

conclusion. The results of this study showed MAMPU program have contributed 

to improving access to social protection programs, improving working conditions, 

protection of migrant workers, improving womens health and nutrition and 

reducing violence against women.  
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PN  : Pengadilan Negeri 

PPSW  : Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 

PT  : Perguruan Tinggi 

Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 

WCC  : Women Crisis Center 

Yasanti : Yayasan Anisa Swasti 

YKP  : Yayasan Kesehatan Perempuan 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

  Saat ini kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuaan menjadi isu 

yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan seluruh lapisan 

masyarakat di Indonesia. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus 

dilaksanakan karena melihat banyaknya kondisi perempuan saat ini yang hidup 

dibawah garis kemiskinan, sulit dalam mengakses layanan dasar kesehatan, 

pendidikan, sosial dan masih tertinggal dalam partisipasi di dunia kerja.  

  Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan melalui kerjasama dengan Australia 

melalui program bantuan luar negeri Australia di Indoensia. Kerjasama  

dilaksanakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (BAPPENAS) 

Indonesia dengan Australian Agency for International Development 

(AusAID) dengan membentuk The Empowering Indonesian Women for 

Poverty Reduction Program (Program MAMPU). 

  Program MAMPU adalah program yang mendukung secara langsung 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mengatasi permasalahan 

perempuan tentang kemiskinan, tertinggal dalam partisipasi di dunia kerja 

dan sulit dalam mengakses layanan dasar kesehatan, pendidikan, sosial, 
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infrastruktur dasar dan identitas hukum. Hal ini menjadi perhatian untuk 

pemerintah Indonesia dan Australia melalui program MAMPU(Program 

MAMPU, 2012). 

 Terdapat lima tujuan utama dari dibentuknya program MAMPU (What 

Does MAMPU Aim to Change and How ?, 2012) yaitu : 

1. Meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah 

Indonesia 

2. Meningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di 

tempat kerja 

3. Meningkatkan kondisi buruh perempuan untuk migrasi ke luar negeri 

4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan 

5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan 

 Pelaksanaan program MAMPU dilakukan melalui kerjasama dengan mitra 

kerja yang terdiri dari beberapa organisasi terpilih di Indonesia yang sejalan 

dengan pemerintah, parlemen dan sektor swasta dalam mencapai tujuan dari 

program MAMPU. Para mitra kerja program MAMPU diharapkan dapat 

memberikan  perubahan yang baik terhadap perempuan miskin di Indonesia.  

Dalam usaha mencapai tujuan program MAMPU, gambar dibawah ini adalah 

mitra-mitra kerja program MAMPU yang diklasifikasikan berdasarkan lima 

tujuan utama program MAMPU. 
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Gambar 1.1. klasifikasi mitra kerja MAMPU 

Sumber :www.MAMPU.or.id 

  Kerjasama bilateral Indonesia dan Australia melalui program MAMPU 

dilaksanakan dengan harapan dapat memenuhi kepentingan Indonesia dalam 

memberdayakan perempuan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 

tahun 2000, bahwa setiap donor (negara donor) harus mengharustamakan gender 

pada semua inisiatif pembangunan (Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 

Tentang Pengarutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik 

Indonesia, 2000). 

  Indonesia dalam pemberdayaan perempuan didasari oleh amanat UU 

Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan  konvensi mengenai penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan / Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination Agains Woman (UU No 7 Tahun 1984). Pemberdayaan 

perempuan di Indonesia didasari juga oleh harapan Indonesia untuk 

mencapaiMillenium Development Goals(MDGs), sejak tahun 2000 MDGs 

merupakan bentuk dari deklarasi seluruh anggota PBB yang bertujuan untuk 

mengatasi delapan permasalahan negara berkembang, salah satu nya adalah 

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Dokumen Strategi 

Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia 2008-2013). 

http://www.mampu.or.id/
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 Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN ) tahun 

2005-2025 Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun 

anak-anak. Dalam memasukkan pembangunan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan padaRPJPN2005-2025 terdapat beberapa hal yang 

mendasari (Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomorkep.98/M.PPN/HK/10/2014), sebagai berikut : 

1. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, 

kesempatan, dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan 

wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan hak 

keadilan sosial 

2. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat 

sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang 

berkelanjutkan dengan selalu mempertimbangkan penghapusan 

kesenjangan gender dalam berbagai bidang.  

 Pelaksanaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan 

dimaksud untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, tetapi 

unutk dapat mewujudkan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, 

dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan secara kuantitatif. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

mengacu pada : 

1. Pencapaian kemakmuran dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) 

yang merata bagi perempuan dan laki-laki   
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2. Meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah 

pengambilan keputusan. 

 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia 

pada beberapa bidang sesuai dengan klasifikasi latar belakang masalah program 

MAMPU, yaitu : 

1. Permasalahan perempuan pada akses perlindungan sosial 

Perlindungan sosial berguna dalam membantu penanganan 

kemiskinan, dengan menghilangkan ketidaksetaraan dan membangun 

ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal yang tak terduga, 

terutama dalam hal kesehatan. Perlindungan sosial dapat memperbaiki 

angka kesehatan gizi, tingkat pendidikan dan angka partisipasi kerja, 

memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Di Indonesia perlindungan sosial belum merata dirasakan oleh 

perempuan, banyak perempuan miskin yang bekerja di sektor informal, 

perempuan sebagai kepala keluarga dan mereka yang tinggal di daerah 

terpencil yang masih sulit dalam mengakses program dari pemerintah 

terutama pada layanan kesehatan reproduksi. Perempuan miskin di 

Indonesia masih memiliki pengetahuan yang rendah untuk mengakses 

persyaratan program pemerintah, layanan yang diberikan, atau bahkan 

tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat karena tidak memiliki 

dokumen identitas (Kertas Kebijakan Kementerian PPPA, 2011). 

Program peningkatan perlindungan sosial didasari pada RPJMN tahun 

2015-2019 yaitu untuk meningkatkan jumlah peserta JKN menjadi 
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257,5 juta peserta pada tahun 2019. Selain itu, Program MAMPU 

berupaya untuk berkontribusi dalam mencapai dua target SDGs yaitu 

poin ke 5 Kesetaraan Gender (Mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum ibu dan perempuan). 

2. Permasalahan perempuan pada perbaikan kondisi kerja dan 

penghapusan diskriminasi di tempat kerja 

Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki 

terhadap pekerjaan formal,  yaitu 55% perempuan dan 83% laki-laki 

(UNDP, 2015). Banyak perempuan miskin di daerah terpencil dengan 

pendidikan yang rendah, bekerja di sektor informal, termasuk pekerja 

rumahan sebagai pembantu rumah tangga. Pada Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak secara spesifik 

dalam menjabarkan tentang pekerja rumahan dan Indonesia pun belum 

meratifikasi konvensi ILO Nomor 177 tentang Pekeja Rumahan. Tidak 

adanya hukum yang mengatur tentang pekerja rumahan dalam 

dipekerjakan tanpa kontrak formal, hal ini yang membuat mereka 

sangat rentan tereksploitasi. 

Perbaikan kondisi kerja bagi perempuan juga terlihat pada upaya 

mencapai target SDGs pada poin ke 5 Kesetaraan Gender (Mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan) dan 

poin 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak (Mendukung 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang 

produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang). 
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3. Permasalahan perempuan pada kondisi buruh migran  

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

didominasi oleh perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran. Pada 

tahun 2015, 60% (166.771 orang) pekerja adalah seorang perempuan 

sedangkan 40% (108.965 orang) seorang pria (BNP2TKI, 2016). 

Penghasilan para pekerja migran mencapai hampai 1% dari 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan bank dunia, dan 

berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat miskin serta 

ekonomi nasional (ILO, 2017). 

Namun, pekerja migran terutama perempuan sangat rentan terhadap 

rekrutmen illegal, perdagangan manusia, waktu kerja yang tidak 

sesuai, upah yang rendah, pemerasan, kekerasan dan pelecehan 

seksual. Hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan akses terhadap 

informasi  yang akurat, mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap 

hak illegal, risiko serta perlindungan yang ada. 

Perbaikan kondisi buruh migran menjadi capaian pada target SDGs 

poin 5 Kesetaraan Gender (Mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum ibu dan perempuan) dan poin 8 Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Mendukung perkembangan 

ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta 

pekerjaan yang layak untuk semua orang). Selain itu juga berkontribusi 

pada RPJMN tahun 2015-2019 (Melindungi Hak dan Keselamatan 

Pekeja Migran). 
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4. Permasalahan perempuan pada peningkatan status kesehatan dan gizi 

Peningkatan kesehatan ibu di Indonesia berjalan dengan lambat dalam 

beberapa tahun terakhir. Rasio kematian ibu terendah saat ini hanya 

mencapai sekitar 126 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target 

dari MDGs adalah mencapai angka 102 per 100.000. Perempuan 

menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya perawatan, jarak ke 

fasilitas kesehatan dan bahkan mendapatkan izin meninggalkan rumah 

dari suami untuk mengakses layanan kesehatan(Kemenkes, 2014:1). 

Peningkatan status kesehatan dan gizi perempuan tercantum pada 

target capaian SDGs pada poin 3 Kesehatan yang Baik dan 

Kesejahteraan (Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong 

kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur) dan 

poin 5 Kesetaraan Gender (Mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum ibu dan perempuan). Selain itu juga 

berkontribusi padaRPJMN tahun 2015-2019 (Pembangunan Kesehatan 

: Pelaksanaan Indonesia Sehat). Program Indonesia Sehat pada 

RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status 

gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan 

pemeratan pelayanan kesehatan. Salah satu sasaran pokok RPJMN 

2015-2019 yaitu meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 
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5. Permasalahan perempuan pada pengurangan kekerasan 

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan berakar dari adanya 

diskriminasi gender dan berdampak pada rendahnya tingkat 

kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Perempuan yang menjadi 

korban dalam sebuah kekerasan akan menghadapi berbagai tantangan 

dalam pemenuhan hak keamanan, pendidikan, kesehatan dan 

pekerjaan.  

Angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan terus meningkat, 

Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan telah mencatat 329.881 

kasus pada tahun 2015. Komnas Perempuan membagi persoalan 

kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 wilayah/ ranah, yaitu: 

Kekerasan Personal (KDRT/Relasi Personal) sebesar 321.752 kasus, 

Ranah Komunitas sebesar 5.002 kasus, dan Ranah Negara sebesar 8 

kasus (Komnas Perempuan, 2018). 

Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih sangat 

terbatas, dengan sempitnya definisi kekerasan seksual yang membatasi 

perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, perempuan 

korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, dan bahkan 

disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka. 

Pengurangan kekerasan terhadap perempuan tercantum pada target 

capaian target SDGs poin 5 Kesetaraan Gender (Mencapai kesetaraan 

gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan) dan poin 16 

Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Meningkatkan 
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perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, 

menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk 

lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan) . selain itu 

juga tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019 (Melindungi Anak, 

Perempuan dan Kelompok Marjinal ) tujuan yang ingin dicapai dalam 

perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marginal adalah 

tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan 

perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, 

penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok 

marjinal.  

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia 

diantaranya  yaitu dalam mengakses perlindungan sosial, perbaikan kondisi kerja, 

perlindungan buruh migran, perbaikan kesehatan dan gizi perempuan dan 

pengurangan kekerasan terhadap perempuan.Program MAMPU hadir sebagai 

salah satu solusi yang tepat oleh pemerintah Indonesia, karena program ini 

memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, diantaranya adalah akses 

perlindungan sosial, meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan di 

tempat kerja dan meningkatkan kesehatan perempuan. Selain itu, program 

MAMPU juga akan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu sampai 

dengan tahun 2020. 

Australia memberikan bantuan kepada Indonesia melalui program 

MAMPU merupakan bentuk kepedulian Australia sebagai negara yang tergabung 

dalam Development Assistance Committee (DAC) dan kepedulian Australia 
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terhadap permasalahan kemanusiaan (humanitarian) khususnya permasalahan 

perempuan. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia di Indonesia 

diharapkan dapat menjadi solusiuntuk akses perempuan dalam mengurangi angka 

kemiskinan dan untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang 

berkesinambungan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, program MAMPU 

berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesiapan untuk tindakan kolektif 

diantara para mitra (hasil jangka pendek). Fokus awal program MAMPU adalah 

untuk dapat mendukung pengembangan kapasitas internal mitra, kemampuan 

untuk membangun dam mepertahankan jaringan serta bekerjasama dengan 

beragam pihak. 

 Sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, program MAMPU sedang 

berupaya dalam meningkatkan suara dan pengaruh program ini terhadap 

perempuan di berbagai tingkatan program yang telah dilakukan pada upaya tahun 

2012-2014. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan 

masalah yaitu :  

“Bagaimana implementasi bantuan luar negeri Australia di Indonesia melalui 

Program MAMPU(tahun 2015-2017) ?” 
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1.3. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

mengenaiimplementasi bantuan luar negeri Australia di Indonesia melalu 

program MAMPU. Penulis akan menganalisis tujuan dari program MAMPU, 

yaitu : 

1. Meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial 

pemerintah Indonesia 

2. Meningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di 

tempat kerja 

3. Meningkatkan kondisi buruh perempuan untuk migrasi ke luar negeri 

4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan 

5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

kepentingan akademik. Sebagai sarana dalam mengembangkan teori-teori 

hubungan internasional khususnya kerjasama antara dua negara, sebagai 

sarana dalam mengembangkan konsep bantuan luar negeri dan sebagai 

pengetahuan tambahan mengenai bantuan luar negeri Australia di 

Indonesia melalui program MAMPU. 

 

 



 

13  

 

2. Kegunaan Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjad bahan 

masukan kepada BAPPENAS dan AusAID dalam menentukan kebijakan 

khususnya melaksanakan program MAMPU. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini penulis telah melakukan reviu beberapa jurnal penelitian 

terdahulu yang membahas tentang bantuan luar negeri dan pemberdayaan 

perempuan. 

2.1.1. Penelitian yang dilakukan oleh A.A Mardi Wisma Dhamana, I Made 

Wiranata dan A.A. Ayu Intan Parameswari yang berjudulPeranan 

Australia dalam Pembangunan Aceh Pasca Bencana Tsunami melalui 

Kerangka Kerjasama AIRPD (Australia-Indonesia Partnership for 

Reconstruction and Development) tahun 2005-2009(Dhamana, Wiranata, 

& Parameswari, 2015). 

  Pada penelitian ini membahas tentang peran Australia dalam 

membantu Aceh pasca bencana alam tsunami melalui AusAID yang 

didasarkan pada strategi pembangunan negara Indonesia. Bantuan 

AusAID di Aceh berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur.  

  Kerangka konseptual pada penelitian ini menggunakan konsep 

bantuan luar negeri, konsep agensi pembangunan, konsep pembangunan 

pasca bencana, konsep peranan, teori development intervention dan teori 

peranan development agency. Penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian kualitatif deskriptif. Pada jurnal penelitian ini membahas cukup 

jelas kinerja dan keberhasilan Australia melalui AusAID dalam 

pembangunan Aceh pasca bencana tsunami. 

  Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Australia berperan 

sebagai fasilitator dalam pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan 

dibidang perekonomian dan pemerintahan. Peranan governance and 

coordination yang berfungsi memfasilitasi kegiatan dalam hal koordinasi 

untuk mencapai tujuan strategi pembangunan dan mengatasi kesenjangan 

yang ada antara pihak swasta dan publik. Ada pula leadership roles yakni 

berfungsi untuk mendorong dan menyusun strategi rencana jangka 

panjang dan visi pembangunan di Indonesia khususnya Aceh. Terdapat 

juga capacity building atau terkait dengan fungsi pengembangan kapasitas 

masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait skill / kemampuan 

masyarakat, dan juga terdapat implementation roles yakni segala bentuk 

peranan dari skill tim kerja Australia yang menonjol dalam mencapai 

strategi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh. Terakhir 

economic roles yakni Australia berfungsi sebagai aktor yang menciptakan 

kegiatan perekonomian dengan membangun asset-aset tertentu.  

2.1.2. Peneltian yang dilakukan oleh Aji Yanuarrahma berjudul Peran Australian 

Agency for International Development (AusAID)dalam Menangani 

HIV/AIDS di Papua (Yanuarrahma, 2014). 

  Penelitian ini membahas tentang kampanye pada pencegahan 

HIV/AID oleh kerjasama antara Indonesia dan Australia melalui AusAID. 
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Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan teori peran organisasi 

internasional dan konsep bantuan luar negeri. 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif prediktif 

untuk dapat mengetahui peran dari AusAID dalam menangani 

permasalahan HIV/AIDS. Didalam penelitian ini penulis telah 

memaparkan beberapa hasil penelitian, yaitu: 

1. Hubungan Indonesia dan Australia yang terjalin karena 

kedekatan secara geografis 

2. Bantuan AusAID menjadi bentuk realisasi komitmen serta 

moral Australia sebagai anggota komunitas internasional yang 

berperan dalam pemenuhan kebutuhan negara yang 

membutuhkan bantuan. 

3. Program AusAID berperan dalam menangani HIV/AIDS di 

Papua dengan memberikan dana bantuan. 

2.1.3. Penelitian yang dilakukan oleh Joel Neign dan Glenn Denning berjudul 

Study of Australia’s Approach to Aid in Africa (Joel & Glenn, 2011). 

  Penelitian ini membahas tentang bantuan luar negeri yang 

dilakukan oleh Australia di Afrika melalu AusAID. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dokumen-dokumen mengenai bantuan AusAID di 

Afrika dan menggunakan dokumen berupa laporan dalam efektifitas 

bantuan dariUnited Nation Development Programme(UNDP) dan 

dokumen relevan lainnya. 

  Selain menggunakan dokumen-dokumen, penelitian ini juga 
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melakukan wawancara informan dari stakeholder Australia dan Afrika. 

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa AusAID fokus pemberian bantuan 

pada sektor food security, water and sanitation, dan maternal and child 

health. Bantuan ini telah tersebar di hampir semua bagian Afrika dan 

dapat dikatakkan efektif dalam pembangunan di Afrika karena terdapat 

dukungan dari pemerintah Afrika. Pada penelitian ini peneliti telah 

menyajikan data yang lengkap mengenai bantuan AusAID dan 

memperlihatkan kinerja AusAID dalam memberikan bantuan 

pembangunan di Afrika. 

2.1.4. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Meira berjudul Motif Bantuan 

Luar Negeri Australia untuk Indonesia : Rehabilitasi dan Rekontruksi 

Padang Pariaman Pasca Gempa 2009 melalui AusAID (Meira, 2009). 

  Pada penelitian ini peneliti memaparkan bahwa pemberian suatu 

bantuan ke negara tidak sepenuhnya untuk kemanusiaan, namun terdapat 

kepentingan  nasional yang ingin dicapai oleh Australia. AusAID menjadi 

lembaga Australia yang bekerjasama dengan Indonesia untuk membantu 

Indonesia merehabilitasi dan merekontruksi di Padang Pariaman.  

  Bantuan yang diberikan oleh Australia pada gempa Padang 

Pariaman telah memperkuat hubungan bilateralnya dengan Indonesia. 

Indonesia diuntungkan dalam penanganan rehabilitasi dan rekrontruksi 

Padang Pariaman pasca gempa. Karena apabila hal ini tidak ditindaklanjuti 

dengan cepat maka akan berdampak pada kestabilan aktivitas dalam 

negeri.   
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  Dalam penelitian peneliti menjelaskan bahwa Australia 

memberikan bantuan pada pasca gempa Padang Pariaman merupakan 

pendekatan parsial yang dilakukan Australia untuk dilihat sebagai negara 

yang memiliki nilai kemanusiaan sekaligus mengembangkan pengaruhnya 

di Indonesia. 

  Peneliti melihat bahwa Indonesia berperan penting bagi Australia 

sebagai negara tetangga karena apabila kondisi tidak stabil yang ada di 

Indonesia seperti bencana alam maka akan dapat menjadi ancaman bagi 

kawasan disekitarnya, termasuk Australia. melalui bantuan luar negeri 

Australia pada pasca bencana alam gempa Padang Pariaman, Australia 

telah meningkatkan prestisnya menjadi negara yang diakui peduli terhadap 

kemanusiaan, Australia juga mendapatkan keuntungan strategis dan 

memiliki motif politik. 

2.1.5. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati dan 

Athia Yumna yang berjudul Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan 

Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia (studi kasus di provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa 

Tenggara Timur) (Akhmadi, Budiyati, & Yumna, 2011). 

  Penelitian ini adalah bagian dari proyek kerjasama yang dipimpin 

oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari 

Family Court of Australia and Indonesia dan Indoenesia Australia Legal 

Development Facility (IALDF). Proyek ini didanai oleh AusAID dengan 

jangka waktu 2007 sampai 2009. Pada penelitian ini terdapat empat 
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komponen penelitian yang berbeda dan yang bertujuan untuk menguji 

tingkat kepuasaan masyarakat dalam mengakses pengadilan di Indonesia 

yang berkaitan dengan hukum keluarga serta menguji apakah masih 

terdapat pada masyarakat yang tidak dapat membawa kasus hukum 

keluarga mereka ke pengadilan.  

  Pada penelitian ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi 

oleh para perempuan kepala keluarga di organisasi PEKKA 

(Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang memang sebagian 

besar hidup dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini merangkum statistik 

yang ada mengenai keluarga yang dikepalai oleh perempuan di Indonesia 

dan para anggota organisasi PEKKA yang telah bersedia untuk menjadi 

bagian dari penelitian ini. penelitian ini mencari tahu alasan-alasan penting 

mengapa perempuan Indonesia dan anak-anak mereka harus memiliki akta 

pernikahan. Perceraian, dan kelahiran yang sah serta mengapa dokumen-

dokumen tersebut merupakan hal yang penting bagi para perempuan 

kepala keluarga dan anak-anak mereka agar mendapatkan pelayanan 

umum yang lebih luas, seperti program pengentasan kaum miskin dan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

  Penelitian ini menyajikan temuan-temuan utama yang berkaitan 

dengan para anggota PEKKA : 

a) Tingkat pendapatan dan kemampuan mereka dalam mengakses 

program pengetasan kaum miskin di Indonesia 
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b) Kemampuan mereka untuk mendapatkan akad pernikahan, 

perceraian, dan kelahiran yang sah bagi anak-anak mereka ( dan 

mempertimbangkan alasan-alasan mengapa akses terhadap 

lembaga pengadilan pemerintah terbatas bagi para anggota 

PEKKA ) 

c) Tingkat pendidikan mereka dan anak-anak mereka ( dan 

membandingkannya dengan data nasional tentang pencapaian 

pendidikan) 

 Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas 

menjelaskan tentang bantuan luar negeri dan pemberdayaan perempuan, seperti 

bantuan luar negeri terhadap bencana alam, penyakit HIV dan AIDS dan 

pembangunan suatu negara melalui bantuan luar negeri. Dari kelima literatur di 

atas juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti dalam skripsi ini, tetapi tentu akan terdapat perbedaan. 

 Penelitian yang dilakukan melalui skripsi ini akan lebih spesifik, yaitu 

membahas mengenai bantuan luar negeri Australia di Indonesia mengenai 

pemberdayaan perempuan melalui Program MAMPU yang sejauh ini belum 

pernah dilakukkan oleh para peneliti terdahulu. 

 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1. Konsep Bantuan Luar Negeri 

 Bantuan luar negeri merupakan instrumen yang seringkali digunakan 

dalam hubungan luar negeri suatu negara. Dalam artian luas bantuan luar negeri 
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dapat didefinisikan menjadi aktivitas transfer sumber daya dari satu pemerintah ke 

pemerintah lain yang dapat berbentuk barang, dana atau jasa. 

 Menurut Robert Gilpin pada bukunya yang berjudul “The Political of 

International Relations” bahwa bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai 

sejumlah dana yang diberikan oleh suatu negara yang relatif lebih maju atau kaya 

kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin dan menururt KJ. Holsti 

mendefiniskan dalam arti luas bantuan luar negeri, pada bukunya “International 

Politics : Framework of Analysis” bahwa bantuan luar negeri sebagai aktivitas 

transfer uang,teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor kepada 

negara penerima (Holsti, 1995:180-181). 

 Bantuan luar negeri secara historis diartikan sebagai bantuan bilateral 

secara langsung dari satu negara ke negara yang lain dan bantuan multilateral 

yang diberikan oleh para negara donor (World Bank, 1998) .Namun pada masa 

perang dingin banyak kebijakan luar negeri yang meiliki nilai kepentingan 

(interest) suatu negara yang berbentuk bantuan luar negeri seperti yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.  

 Bantuan luar negeri sebagai bantuan yang diberikan oleh suatu negara atau 

lembaga donor internasional yang berupa pinjaman atau hibah dengan memiliki 

persyaratan tertentu. Bantuan luar negeri tidak hanya berbentuk material 

kebendaan saja, tetapi dapat juga dialokasikan berbentuk jasa (John D, 1974:188). 

 Bantuan luar negeri dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis bantuan 

(Roger, 2007:195-207), yaitu : 
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1. Bantuan Program (Program Aid)  

Bantuan program (program aid) adalah bantuan berupa devisa yang 

diperlukan untuk menutupi kekosongan neraca pembayaran, yang 

digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan oleh 

masyarakat. contohnya bantuan pangan dan komoditas. 

2. Bantuan Proyek (Project Aid) 

Bantuan Proyek (Project Aid) adalah bantuan yang diberikan kepada 

pemerintah berupa valuta asing yang ditukarkan kedalam mata uang 

negera penerima dan digunakan membiayai berbagai kegiatan proyek-

proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan 

barang atau peralatan jasa, dan perluasaan atau pengembangan proyek-

proyek pembangunan baru. 

3. Bantuan Teknik (Technical Assistance) 

Bantuan Teknik (Technical Assistance) adalah bantuan yang 

diberikan berupa tenaga ahli pelatihan dan peralatan. Bantuan ini  

berbentuk pengadaan tenaga ahli dan memberikan pengetahuan dari 

keahlian para tenaga ahli internasional keapada tenaga kerja dalam 

negeri. 

 A. Mauritz Van Der Veen pada bukunya yang berjudul “Ideals, Interest 

and Foreign Aid” telah menklasifikasikan menjadi tujuh tujuan bantuan luar 

negeri(Veen, 2011:290), yaitu : 
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Tabel 2.1. Klasifikasi bantuan luar negeri menurut A. Mauritz Van Der Veen 

Aspek Tujuan 

Keamanan  

(security) 

Negara penerima dapat menjadi sekutu bagi 

negara donor 

Kekuasaan  

(power) 

Meningkatkan pengaruh negara donor bagi 

negara penerima dalam forum internasional 

Kepentingan ekonomi / kesejahteraan 

(Wealth/Economicinterest) 

Mencapai kepentingan ekonomi negara donor 

Kepentingan negara 

(enlightened self-interest) 

Menciptakan perdamaian dan stabilitas dan 

lingkungan yang sehat 

Reputasi  

(reputation) 

Meningkatkan status dan reputasi negara donor 

pada negara penerima dan ditingkat internasional 

Kewajiban  

(obligation) 

Didasari dengan sejarah dan posisi negara 

donor di negara penerima 

Kemanusiaan 

(humanitarian) 

Memberikan kesejahteraan bagi negara-negara 

miskin 

Berdasarkan buku dari A. Maurice berjudul Ideas, Interest and Foreign Aid 2011 

 

 Dari tujuh kalsifikasi bantuan luar negeri menurut A. Mauritz diatas, 

program MAMPU masuk kedalam bantuan yang bersifat 

kemanusiaan(humanitarian) dan reputasi (reputation). Kedua tujuan bantuan ini 

akan dilihat pada implementasi program MAMPU yaitu untuk perlindungan 

perempuan terhadap kekerasan, pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di 

tempat kerja, akses untuk migrasi keluar negeri, kesehatan dan gizi perempuan 

dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.  

  

2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional 

 Menurut Hans Joachim Morgenthau, kepentingan nasional adalah 

kepentingan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mencapai kelangsungan 

hidup suatu bangsa, keamanan nasional, integritas wilayah, dan kesejahteraan 

ekonomi (Cecep, 2010:33) .Konsep kepentingan nasional seringkali dijadikan 

dasar dalam melihat perilaku luar negeri suatu negara dan digunakan untuk 
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menganalisis suatu hubungan internasional dalam mendeskripsikan, menjelaskan, 

meramalkan dan menganjurkan perilaku internasional. 

 Kebijakan luar negeri menjadi suatu refleksi dari tujuan dan kepentingan 

suatu negara di dunia internasional sehingga hal ini penting ketika melakukan 

analisis pembahasan mengenai konsep kepentingan nasional. Kepentingan 

nasional merupakan tujuan akhir dari suatu kebijakan yang dibuat oleh negara dan 

menjadi target utama sesuai dengan capaian negara tersebut.  

 Kepentingan nasional dapat dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu 

kepentingan nasional vital atau esensial dan kepentingan nasional non-vital atau 

sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial merupakan 

kepentingan yang dijadikan prioritas utama suatu negara.  Kepentingan nasional 

ini mengenai kelangsungan hidup suatu negara beserta nilai-nilai yang telah 

ditetapkannya dan ditetapkan sebagai kebijakan luar negerinya. Kepentingan 

nasional non-vital atau sekunder tidak dijadikan prioritas. Memang kepentingan 

nasional ini tidak secara langsung berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi 

suatu negara tersebut, namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar 

negerinya (Jemadu, 2008:97-99). 

 Kepentingan nasional berperan dalam menentukan perilaku suatu 

negara. Kepentingan nasional juga dapat menjadi pembenaran dari setiap 

kebijakan yang dipilih oleh negara. May Rudy (2002:116) mengatakan bahwa: 

”Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara 

atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini 

kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua 
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negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup 

rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal 

pokok ini yaitu, keamanan (security) dan kesejahteraan 

(prosperity) merupakan dasar dalam merumuskan  atau 

menetapkan kepentingan nasional bagi setiapnegara” 

  

 Dalam mencapai kepentingan nasional, negara merupakan aktor utama 

dalam mewujudkan kepentingan nasional. Negara memiliki strategi untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya serta memiliki kemampuan (power) untuk 

memberikan pengaruh kepada negara lainnya.Jon. C. Pevehousemenjelaskan 

dalam bukunya yang berjudul International Relations bahwa: 

“Actor use strategy to pursue good outcomes in bargaining with 

one or more other actors. State deploy power capabilities as 

leverage to influence each other’s action” (Pevehouse, 2010:71). 

(Aktor menggunakan strategi untuk mengejar hasil yang baik 

dalam perundingan dengan satu atau lebih pelaku lainnya. Negara 

menyebarkan kemampuan daya sebagai suatu cara untuk 

mempengaruhi tindakan satu sama lain.) 

 Dalam ranah internasional, kerjasama dan bantuan luar negeri merupakan 

suatu strategi yang digunakan negara dengan dasar adanya keterbatasan antar 

negara. Kepentingan nasional dapat dijalankan dan diwujudkan dengan adanya 

hubungan suatu negara dengan negaralain. 

 

2.2.3. Konsep Implementasi 

 Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 

banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi 
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kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa 

penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, 

namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan 

implementasi kebijakan (Haedar & Tarigan, 2008).
 

 Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan. Menurut pandangan  Edwards III bahwa 

tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil 

dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat 

(Edward III, 1990). 

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policyoutput) 

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran(target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan” (Purwanto & Sulistyastuti, 1991).
 

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana 

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran 

kebijakan itu sendiri” (Agustino, 2010).
 

 Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagain aktor, 



 

27  

khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program tersebut 

dapat berjalan (Ripley & Franklin, 1998).
 

 Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan 

mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu 

kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan 

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Grindle, 1980). 

 Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 

implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Mazmanian 

& Sabatier, 1983).
 

 Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari 

pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan 

dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah 

cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya 

bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-

slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih 

yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk 

cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien” (Mazmanian 

& Sabatier, 1983).
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 Dari berbagai pakar yang telah  mendefenisikan mengenai konsep 

implementasi  diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan 

dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan  yang  telah  

ditetapkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. 

 

2.3. Kerangka Pikir  

 Pada kerangka pikir ini, penulis mencoba menjelaskan permasalahan 

utama dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu “Implementasi Bantuan Luar 

Negeri Australia di Indonesia melalui Program MAMPU”. Permasalahan yang 

akan diteliti dalam penilitian ini digabungkan dengan konsep yang disusun dalam 

kerangka berpikir. 

 Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di 

Indonesia, terutama mengenai permasalahan kemiskinan, tertinggal dalam 

partisipasi di dunia kerja dan sulit dalam mengakses layanan dasar (kesehatan, 

pendidikan, sosial, infrastruktur dasar dan  identitas hukum ). Maka diperlukan 

keterlibatan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Upaya dari 

pemerintah adalah dengan membentuk program MAMPU yang bekerjasama 

dengan AusAID. 

 Teori mengenai konsep bantuan luar negeri akan membantu dalam 

menjelaskan bentuk dan tujuan dari program MAMPU di Indonesia. selain itu, 

penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional untuk membantu dalam 

melihat kepentingan Indonesia sebagai negera penerima bantuan dari Australia. 
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Dengan demikian, akan terlihat hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian 

dalam impelentasi bantuan luar negeri Australia di Indonesia melalui program 

MAMPU. Implementasi program MAMPU akan berhasil apabila tercapai lima 

aspek tujuan utama program MAMPU.  

 `Sehingga apabila dilihat dari penjelasan diatas, penulis akan membuat 

bagan kerangka pikir sebagai berikut : 
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Permasalahan Perempuan di Indonesia 

Saat ini di Indonesia permasalahan-permasalahan perempuan miskin yaitu: 

1. Permasalahan perempuan pada akses perlindungan sosial 

2. Permasalahan perempuan pada perbaikan kondisi kerja 

3. Permasalhan perempuan pada perlindungan buruh migran 

4. Permasalhan perempuan pada kesehatan dan gizi 

5. Permasalahan perempuan pada pengurangan kekerasan 

 

 

 Program MAMPU 

(The Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Program) 

Upaya dalam mengatasi permasalahan perempuan, Indonesia bekerjasama dengan Australia untuk 

membentuk Program MAMPU (The Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction 

Program). 

Program MAMPU dilaksanakan melalui mitra kerja dengan beberapa organisasi terpilih di 
Indonesia untuk mencapai tujuan dari program ini.  

Tujuan Utama Program MAMPU : 

1. Meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah Indonesia 

2. Meningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja 

3. Meningkatkan kondisi buruh perempuan untuk migrasi ke luar negeri 

4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan 

5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

Konsep Bantuan Luar Negeri 

 

Bantuan luar negeri dari Australia di Indonesia melalui program 

MAMPU berbentuk: 

 Bantuan Proyek (Proyek Aid) 

Terdapat tujuh kalsifikasi tujuan bantuan luar negeri menurut A. 

Maurice  , yaitu : Keamanan, Kepentingannegara, Kesejahteraan 
atau kepentingan ekonomi, Reputasi, Kewajiban dan 

Kemanusiaan 

Dari tujuh klasifikasi bantuan luar negeri diatas diatas, program 
MAMPU termasuk kedalam Kemanusiaan (humanitarian) dan 

Reputasi (reputation) 

Konsep Kepentingan Nasional 

 

Kepentingan Indonesia sebagai negara penerima bantuan dari Australia adalah 

membangun pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Hal 

ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RJPN) 2005-2025. 

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mengacu pada beberapa hal, 

yaitu: 

 Pencapaian kemakmuran dasar (pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi) yang merata bagi perempuan dan laki-laki   

 Meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah 

pengambilan keputusan. 

Program MAMPU diharapkan dapat mempermudah Indonesia dalam mencapai 

target MDGs dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. 

 

Implementasi Program MAMPU di Indonesia  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

 Pada penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, berfokus pada proses-proses yang terjadi 

dan khususnya berusaha memahami bagaimana sesuatu hal itu muncul (Sugiyono, 

2014:8). 

 Penggunaan pendekatan kualitatif guna membuat suatu gambaran yang 

kompleks, meneliti kata-kata dan laporan secara terperinci. Dapat 

mendeksripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan data aktual dan kontekstual 

yang telah didapatkan dan membuat suatu kesimpulan mengenai bantuan luar 

negeri Australia di Indnoesia.  

 

3.2. Fokus Penelitian 

 Menurut Burhan Bunginfokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, 

mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat 

penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian 

merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan peneliti yang sedang 

dilakukan(Bungin, 2005:41). 
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 Menurut Moleong fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian 

kualitatif bagi peneliti agar tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun. 

Sehingga fokus penelitian dapat membantu peneliti memilah kembali data-data yang 

baik dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya 

(Moleong, 2004:237). 

 Untuk lebih memahami fokus penelitian ini, penulis membatasi pada 

prioritas implementasi program bantuan luar negeri Australia di Indonesia melalui 

program MAMPU tahun 2015-2017dengan mendeskripsikan dan menganalisis 

tujuan utama program MAMPU, yaitu : 

1. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan akses terhadap 

perlindungan sosial pemerintah Indonesia 

2. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan kondisi 

pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja 

3. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan kondisi buruh 

perempuan untuk migrasi ke luar negeri 

4. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan status kesehatan 

dan gizi perempuan 

5. Implementasi program MAMPU dalam mengurangi kekerasan terhadap 

perempuan 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep bantuan luar negeri dan 

konsep kepentingan nasional dalam mendeskripsikan dan menganalisis bentuk 

serta tujuan bantuan Australia di Indonesia melalui MAMPU.   
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3.3. Jenis Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono,proses pengambilan data merupakan prioritas utama 

yang memiliki nilai strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan karena tujuan 

penelitian ialah mendapatkan data, baik primer ataupun data skunder(Sugiyono, 

2014:131). Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder dan data 

primer. 

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui berbagai sumber data 

tertulis yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis 

industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 

spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, 

internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui 

internet (Sekaran, 2011). 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh penulis yaitu studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. 

1. Studi literatur merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber 

yaitu: buku, jurnal, artikel dan surat kabar (Sugiyono, 2014:132). 

2. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen-dokumen resmi (Sugiyono, 2014:132). Seperti data yang 
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dihimpun melalui data dari pemerintah Australia, data laporan dari 

AusAID, data dari Pemerintah Indonesia serta pihak-pihak yang 

berkaitan yang dapat diakses melalui internet. 

3. Wawancara merupakan proses menghimpun bahan keterangan yang 

dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2014:133). Semula penulis akan melakukan proses wawancara dengan 

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Program MAMPU, namun 

penulis tidak mendapatkan data wawancara daripihak kantor Program 

MAMPU.  

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model analisis Matthew B Miles dan Michael Huberman dengan melalui tiga 

tahap, (Miles & Huberman, 1994:16-20) yaitu : 

1. Reduksi Data (DataReduction) 

 Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data awal yang muncul dari catatan tertulis. Reduksi data merupakan 

suatu analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, 

membuang, serta menyusun data dengan suatu cara untuk dapat 

menarik kesimpulan atau digambarkan dan diverifikasi.  

 Peneliti mengumpulkan data mengenai bantuan luar negeri Australia 
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di Indonesia secara umum, khususnya pada bidang pemberdayaan 

perempuan di Indoensia. Peneliti akan mencari data melalui laporan 

dari Pemerintah Australia, AusAID, Pemerintah 

Indonesia(BAPPENAS), World Bank dan data-data resmi yang ada 

di internet untuk mencari jawaban yang sesuai dengan penelitian.  

2. Penyajian Data (DataDisplay) 

 Pada tahap ini, penulis menyajikan data yang dapat berupa asumsi,  

konsep, definisi, maupun sebuah deksripsi informasi yang tersusun 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. 

Peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan 

sebelumnya mengenai persepsi pemustaka kemudian diolah dan 

yang disajikan dalam bentuk teksnaratif. 

 Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah didapatkan melalui 

reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan 

untuk menggabungkan data yang telah tersusun. Peneliti mengolah 

data tersebut dengan mengunakan konsep yang relevan. 

3. Pengambilan Kesimpulan(Conclusion) 

 Penulis menarik kesimpulan dan dari setiap data yang digunakan. 

Dalam tahap ini, penulis menarik simpulan dari data-data yang telah 

dianalisis untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. 

Kesimpulan ini memperlihatkan hasil yang telah dianalisis. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran umum terkait 

implementasi bantuan luar negeri Australia di Indonesia melalui program 

MAMPU tahun 2015-2017yang dijelaskan dalam kebijakan bantuan luar negeri 

Australia. Penulis juga akan memaparkan gambaran tentang program kerjasama 

bilateral antara Australia dan Indonesia khusunya program MAMPU. 

 

4.1. Kebijakan Australia 

 Dalam sub bab ini, penulis akan membahas mengenai kebijakan Australia 

dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia dan penulis akan 

membuat gambaran umum mengenai bagaimana terbentuknya program MAMPU 

melalui kebijakan Australia. 

 

4.1.1. Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia 

 Australia berkontribusi dalam pengembangan wilayah dengan 

memberikan bantuan pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 1950 

melalui Colombo Plan kepada negara lain. Pada saat itu, menteri luar negeri pada 

masa Pemerintahan Menzies, yaitu Percy Spender menegaskan bahwa: 
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“We live side by side with the countries of South and Southeast 

Asia, and we desire to be on good-neighbour terms with them. 

Above all, it is in our interests to foster commercial and other 

contacts with them and give them what help we can in maintaining 

stable and democratic governments in power, and increasing the 

material welfare of their peoples. In doing so we take the long 

view”. 

 

 Pernyataan diatas dapat terlihat bahwa kebijakan bantuan Australia 

dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga di 

kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bantuan yang diberikan untuk menjaga 

pemerintahan yang stabil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan untuk 

masyarakat di negara penerima bantuan. 

 Pada tahun 1961 Australia bergabung menjadi bagian dari Development 

Assistance Committee (DAC) yang berperan penting sebagai negara donor 

internasional. Australia melalui kebijakan The Australian Agency for 

International Development (AusAID) dalam memberikan bantuan kepada negara 

lain yang berfokus untuk mempromosikan kemakmuran, mengurangi kemiskinan 

dan meningkatkan stabilitas (OECD).  

  Kebijakan bantuan Australia pada tahun 2011 adalah An Effective Aid 

Program for Australia: Making a real difference – Delivering real yang 

diresmikan pada bulan Juli 2011. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa 

tujuan bantuan Australia adalah : 

“The fundamental purpose of Australian aid is to help people 

overcome poverty. This also serves Australia’s national interests 

by promoting stability and prosperity both in our region and 
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beyond (Australian Government, 2011).” (Tujuan fundamentasl 

bantuan Australia adalah untuk membantu orang-orang keluar dari 

garis kemiskinan. Selain itu, bantuan diberikan untuk mencapai 

kepentingan Australia). 

 

 Tujuan tersebut juga ditegaskan pada pidato Rudd dalam Progress on the 

implementation of an effective aid program for Australia bahwa Australia menjadi 

negara yang efektif dalam memberikan donor di dunia salah satunya untuk 

membantu negara-negara keluar dari garis kemiskinan. Bantuan tersebut sebagai 

startegi dalam mencapai kepentingan nasional Australia dengan mempromosikan 

stabilitas dan kemakmuran serta mengurangi kemiskinan di kawasan 

regionalAustralia. 

 Tujuan kebijakan bantuan luar negeri Australia merupakan bagian turunan 

dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan Australia. Hal ini ditegaskan 

Rudd kembali dalam pidato Progress on the implementation of an effective 

program for Australia yang mengatakan bahwa: 

“Purpose of our aid policy : Australia’s aid program is an integral 

part of our broader foreign and security policy objectives. These 

are to maintain our national security, build our national prosperity 

and act as a good international citizen building stable and just 

international rules (Australian Government, 2012)”. (Program 

bantuan Australia adalah bagian turunan dari kebijakan luar negeri 

dan kebijakan keamanan. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan 

nasional negara kami, membangun kesejahteraan negara kami dan 

bertindak sebagai warga internasional yang baik dalam 

membangun tatanan berdasarkan peraturan internasional) 
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Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program bantuan Australia juga 

bertujuan untuk menjaga keamanan nasional Australia, mencapai kesejahteraan 

nasional Australia dan Australia dipandang sebagai warga internasional yang baik 

(good international citizen). 

 Kebijakan bantuan luar negeri Australia melalui AusAID memiliki tiga 

alasan dalam memberikan bantuan (Australian Government, 2012), yaitu:  

1. Australia values (nilai-nilai masyarakatAustralia) 

Australia values (nilai-nilai masyarakat Australia) merupakan nilai-

nilai yang dipercaya masyarakat Australia dalam membantu negara 

lain yang sedang membutuhkan bantuan. 

2. Australia’s national interest (Kepentingan nasional Australia)  

Kepentingan nasional Australia adalah untuk dapat mempromosikan 

stabilitas keamanan kawasan dan mencapai kesejahteraan serta 

mengurangi kemiskinan yang sesuai dengan tujuan kebijakan bantuan 

luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam kebijakan bantuan luar negeri 

Australia, yaitu : 

 “They contribute to building a safer, more stable and 

prosperous world which, in turn, helps keep our country safe 

from instability, infectious disease and organised 

crime”.(Mereka berkontribusi untuk membangun dunia yang 

lebih aman, lebih stabil dan makmur dimana nanti pada saatnya 

akan membantu menjaga negara kita aman dari ketidakstabilan, 

penyakit yang menular dan kejahatan yangterorganisir) 

 

 

 

 



 

40  

3. Australia as a good international citizen (Australia sebagai negara 

yang baik di dunia) 

Hasil yang bermanfaat ini akan memberikan citra baik bagi Australia 

di tingkat internasional. Kontribusi Australia dalam mencapai 

kemakmuran dan mengurangi kemiskinan di negara-negara 

berkembang sebagai bentuk identitas Australia yang dikenal sebagai 

negara yang baik di dunia (a good international citizen).  

 

4.1.2. The Australian Agency for International Development (AusAID)  

 AusAID merupakan agensi pembangunan di bawah Pemerintahan 

Australia, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. AusAID 

menyediakan bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara berkembang, 

terutama di wilayah Asia-Pasifik dan Afrika. Bantuan pembangunan diberikan 

melalui program berkelanjutan yang terencana untuk jangka panjang di sektor 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesetaraan gender, hukum dan ketertiban, 

pembangunan pedesaan serta lingkungan hidup (AusAID, 2012). 

 Pada saat kondisi darurat, AusAID memiliki sifat yang fleksibel dan 

merespon dengan cepat dan efektif. AusAID memberikan bantuan kemanusiaan 

kepada penduduk dan negara yang rentan terkena konflik atau bencana alam 

seperti badai, banjir dan gempa bumi. Hal ini menjadi catatan terbaik bagi 

AusAID di dunia internasional.
 

 Program bantuan AusAID dijalankan sesuai dengan kebijakan bantuan 

pemerintah Australia yaitu An Effective Aid Program for Australia : Making a 
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real difference-Delivering real results. Bantuan yang diberikan Australia kepada 

negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai 

pembangunan berkelanjutan juga sejalan dengan kepentingan nasional Australia. 

Selain itu, Australia juga berkomitmen untuk membantu negara-negara 

berkembang mencapai tujuan MDGs (AusAID, 2012).MDGs memiliki delapan 

tujuan dalam pembangunan, yaitu : 

1. Eradicate extreme poverty and hunger (memberantas kemiskinan dan 

kelaparan) 

2. Achieveuniversalprimaryeducation(mencapaipendidikandasaruniversal

) 

3. Promote  gender  equality  and  empower  women  

(mendorongkesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) 

4. Reduce child mortality (mengurangi angka kematian anak) 

5. Improve maternal health (meningkatkan kesehatan ibu) 

6. Combat hiv/aids, malaria and other diseases (memberantas 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya) 

7. Ensure enviromental sustainability (menjamin kelangsungan 

lingkungan) 

8. Develop a global partnership (mengembangkan kemitraan global)  

 

4.1.3. Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia 

 Pasca perang dunia kedua Australia telah memberikan bantuan ke 

Indonesia pada bidang pendidikan, yaitu bantuan beasiswa yang didanai melalui 
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Colombo Plan. Colombo Plan yang saat ini menjadi The Colombo Plan for 

Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pasific, fokus 

kegiatannya adalah pembangunan sumber daya manusia di kawasan asia dan 

pasifik. Colombo Plan memiliki 25 negara anggota termasuk Indonesia dan 

Australia di dalamnya. Tercatat bahwa Indonesia telah menerima banyak bantuan 

dari Colombo Plan selama jangka waktu 1995-2007 yang salah satunya adalah 

bantuan dari Australia sebagai negara anggota, jumlah partisipasi peserta dari 

Indonesia dalam berbagai program Colombo Plan tercatat sekitar 1131 

orang(Colombo Plan). 

 Australia dan Indonesia memiliki kedekatan secara geografis, hal ini 

penting untuk mempermudah kebijakan dan urusan-urusan politik luar negeri di 

antara keduanya. Salah satu aspek yang penting adalah bantuan yang diberikan 

Australia di Indonesia. Bentuk bantuan Australia di Indonesia berupa program 

antar pemerintah melalui AusAID dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dari program AusAID di Indonesia untuk 

memperbaiki pelaksanaan dan perkembangan ekonomi, mendorong transisi ke 

arah demokrasi, mempertinggi kemanan dan stabilitas manusia, dan meningkatkan 

akses mutu jasa layanan umum.  

 Australia juga telah membantu Indonesia pada bencana alam tsunami 

Aceh wilayah barat laut Sumatera. Australia cepat merespon dengan menyetujui 

pembentukkan kemitraan Australia dengan Indonesia untuk merekrontruksi dan 

membangun daerah-daerah yang terkena dampak dari tsunami Aceh, dengan dana 

pembangunan bernilai US$1 juta dalam jangka waktu selama 5 tahun (Dhamana, 
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Wiranata, & Parameswari, 2015:7) . 

 Dimulai pada 1 Mei 2006, Australia dan Indonesia telah mempromosikan 

program bantuan bilateral di antara keduanya yang diberi nama Kemitraan 

Australia Indonesia Partnership (AIP). Paket bantuan untuk Indonesia ini 

menjadi salah satu paket bantuan terbesar yang dikeluarkan oleh Australia yaitu 

dengan jumlah anggaaran US$2 juta untuk jangka waktu tahun 2006-2011. AIP 

bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan dan 

untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan 

(Apakah AusAID dan Sejarah AusAID) . 

AIP memiliki 4 komponen utama, yaitu : 

1. Memperbaiki pertumbuhan dan manajemen ekonomi 

Melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung manajemen ekonomi yang 

sehat dan sektor swasta yang kuat dan produktif 

2. Mendukung transisi ke era demokrasi 

Dengan cara membantu Indonesia membangun lembaga-lembaga 

demokrasi yang kuat dan mendukung partisipasi secara luas diberbagai 

proses demokrasi. Komponen ini meliputi bantuan untuk reformasi 

hukum dan pengadilan, bantuan untuk lembaga hak asasi manusia dan 

akuntabilitas publik. 

3. Meningkatkan keamanan dan stabilitas manusia 

Dengan cara membantu mendirikan lembaga penegak hukum dan 

lembaga bantuan darurat yang berkompeten, serta memperkuat 

kemampuan Indonesia dalam merespon secara efektif terhadap bahaya 
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penyakit menular seperti avian influenza dan HIV/AIDS. Komponen ini 

juga mencakup penanggulangan konflik dan bencana, dan bantuan 

kemanusiaan bagi kelompok rentan. 

4. Meningkatkan akses dan mutu jasa layanan umum 

Komponen ini meliputi berbagai kegiatan yang mencakup bantuan untuk 

pengembangan kebijakan di tingkat nasional hingga bantuan untuk 

perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Program ini juga 

mencakup bantuan bagi pendekatan berbasis masyarakat dan pemerintah. 

 Australia menjalin kerjasama kemitraan bilateral dengan Indonesia dengan 

memberikan bantuan ke Indonesia melalui ODA. Pada tahun 2012 Indonesia 

menjadi negara yang mendapatkan bantuan terbesar oleh Australia senilai $484.7 

juta (AusAID Annual Report, 2013) . 

Tabel. 4.1.  Sepuluh tertinggi penerima ODA dari Australia 2012-2013 : 

Top 10 Recipients of ODA (USD million) 

1 Indonesia 484.7 

2 Papua New Guinea 448.5 

3 Afghanistan 132.9 

4 Vietnam 103.9 

5 Solomon Island 102.7 

6 Philipines 99.2 

7 Bangladesh 84.8 

8 Timor Leste 69.7 

9 Pakistan 63.3 

10 Myanmar 58.5 

Sumber : www.dfat.gov.au 

http://www.dfat.gov.au/


 

45  

 Bantuan yang diterima oleh Indonesia melalui ODA Australia senilai 

$484.7 juta ini dialokasikan pada beberapa bagian untuk pembangunan di 

Indonesia. Berikut data klasifikasi total ODA Australia di Indonesia: 

Tabel 4.2. klasifikasi total ODA Australia di Indonesia 

Promoting opportunities for all 28% 

Sustainable economic development 26% 

Saving lives 22% 

Effective governance 15% 

Humanitarian and disaster preparediness and response 4% 

General development support 4% 

Sumber : www.dfat.gov.au 

 

4.1.4. The Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction 

Program  (MAMPU) 

 Australia dan Indonesia berupaya dalam mengatasi permasalahan 

pemberdayaan perempuan dengan membentuk The Empowering Indonesian 

Women for Poverty Reduction Program (MAMPU) yang disepakati pada 

tanggal 21 Mei 2012. Saat ini di Indonesia permasalahan perempuan 

mengenai kemiskinan, tertinggal dalam partisipasi di dunia kerja dan sulit 

dalam mengakses layanan dasar kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur 

dasar dan identitas hukum (BAPPENAS). Hal ini menjadi perhatian untuk 

pemerintah Indonesia dan Australia melalui program MAMPU.  

 Program MAMPU adalah program yang mendukung secara langsung 

organisasi masyarakat sipil (OMS) di bawah kebijakan pemerintah Indonesia 

http://www.dfat.gov.au/
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(BAPPENAS) dan pemerintah Australia (AusAID). MAMPU mendukung 

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-

2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan meningkatkan 

akses perempuan miskin terhadap layanan dan program pemerintah yang 

mendasar. 

 MAMPU mencapainya dengan mengembangkan kapasitas kolektif 

perempuan dan memberdayakan mereka untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan di tingkat desa hingga nasional. MAMPU telah bermitra dengan 

organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi isu-isu perempuan - Mitra 

MAMPU - yang bekerja bersama pemerintah, parlemen dan sektor swasta. 

Jaringan ini berperan penting dalam membentuk reformasi pemerintah untuk 

kepentingan kaum perempuan miskin. Alamat kantor MAMPU berada di 

Setiabudi Atrium, Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav 62, RT.8/RW.3, Cipinang Muara, 

Jatinegara, Jakarta, 12920.  

 Terdapat lima tujuan utama dari dibentuknya MAMPU (What Does 

MAMPU Aim to Change and How ?, 2012) yaitu : 

1. Meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah 

Indonesia 

2. Meningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di 

tempat kerja 

3. Meningkatkan kondisi buruh perempuan untuk migrasi ke luar negeri 

4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan 

5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan 
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 Dalam mencapai tujuan yang telah dibentuk, MAMPU berupaya untuk 

memperkuat kepemimpinan, pengorganisasian dan perwakilan politik perempuan 

agar mereka dapat berpengaruh pada kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah 

terhadap pemenuhan kebutuhan  perempuan miskin. Pada pelaksanaannya 

program MAMPU ini berfokus pada dua komponen utama, yaitu : 

1. Penguatan Kelembagaan 

MAMPU hadir untuk mendukung seluruh organisasi perempuan dan 

organisasi yang tertarik pada isu gender dengan memperkuat fungsi 

internal, kinerja, dan keberlanjutan mereka sehingga dapat lebih 

mampu melayani konstituennya. Seluruh organisasi mitra terpilih 

beserta jaringannya akan mendapatkan fasilitas dalam memperluas 

ruang lingkup kerja dan meningkatkan efektivitas kegiatan. Dengan 

demikian mereka akan dapat memperluas akses perempuan miskin 

terhadap program-program pemerintah, serta dapat member kontribusi 

yang lebih tinggi pada reformasi kebijakan undang-undang maupun 

sistem layanan public di tingkat nasional ataupun daerah. 

2. Kehadiran MAMPU juga memberikan berbagai dukungan bagi kaukus 

parlemen perempuan, kaukus parlemen dan komisi yang terkait ke 

dalam isu MAMPU, anggota DPR/DPRD perempuan maupun laki-laki 

yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap isu kemiskinan 

dan gender agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. 

Dukungan juga diberikan agar mereka mendapatkan jaringan dan dapat 

bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya (seperti 



 

48  

sektor swasta, pemerintah, masyarakat sipil serta seluruh lembaga 

mitra MAMPU) sehingga dapat mendorong reformasi kebijakan terkait 

lima tujuan yang diprioritaskan oleh MAMPU. 

 Pelaksanaan program MAMPU dilakukan melalui mitra kerja dengan 

beberapa organisasi terpilih di Indonesia yang sejalan dengan pemerintahan, 

parlemen dan sektor swasta dalam mencapai tujuan dari program MAMPU. Para 

mitra kerja program MAMPU diharapkan dapat memberikan  perubahan yang 

baik terhadap perempuan miskin di Indonesia.  Dalam usaha mencapai tujuan 

program MAMPU, tabel dibawah ini adalah mitra-mitra kerja program MAMPU 

yang dibagi sesuai dengan lima tujuan utama program MAMPU. 

 

Gambar 4.1. klasifikasi mitra kerja MAMPU 

Sumber :www.MAMPU.or.id 

 Dalam upaya menjalankan program MAMPU, terdapat prinsip dalam 

menjalankan programnya, yaitu : 

1. Bertujuan untuk perubahan yang luas 

mitra akan mengidentifikasi dari solusi yang inovatif untuk di uji coba 

atau telah berhasil di uji coba, yang memiliki potensi dapat 

menguntungkan perempuan di Indonesia. Hal ini akan melibatkan 

http://www.mampu.or.id/
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pemerintah untuk mengembangkan dan implementasi kebijakan yang 

tidak hanya dilaksanakan di tingkat lokal. 

2. Menerapkan pendekatan multi-stakeholder 

Program MAMPU akan membangun koalisi dengan pemerintah, sektor 

swasta dan masyarakat sipil. Pendekatan ini akan dilakukan dari 

tingkat lokal, regional dan nasional. OMS mitra kerja program 

MAMPU didorong agar dapat bekerjasama dengan organisasi yang 

lain agar dapat meningkatkan keterampilan mereka. Seperti bermitra 

dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki  

keterampilan advokasi atau pembuatan draf hukum. 

3. Menjembatani yang terjadi di tingkat lokal dan nasional 

Para mitra kerja akan bekerja untuk menghubungkan solusi lokal 

menuju dialog kebijakan nasional. Mitra di tingkat nasional melalui 

mitra di tingkat regional dan lokal akan berbagi terkait manfaat dan 

peluang yang ada dalam program MAMPU. 

4. Didukung bukti dan data 

Para mitra kerja akan mengumpulkan dan menggunakan bukti data-

data yang valid untuk meningkatkan kinerja mereka dan untuk 

memperkuat upaya advokasi terhadap perempuan. 

5. Keberlanjutan 

Para mitra kerja akan menerapkan langkah yang memiliki manfaat 

secara jangka panjang atau berkelanjutan untuk organisasi mitra. 



 

50  

Seperti mendukung komunitas yang ada ke forum pemerintah dan 

meningkatkan kapasitas lokal. 

6. Akuntabilitas  

Program MAMPU beroperasi dengan prinsip transparansi penuh dan 

akuntabilitas seara aktif terhadap masyarakat Indonesia. Seperti mitra 

kerja terpilih diharapkan dapat berbagi informasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan. 

7. Membangun atas dasar kekuatan organisasi mitra 

Program MAMPU bertujuan untuk dapat membangun kekuatan 

seluruh mitra, di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. 

 

4.2. Kepentingan Nasional Australia dan Indonesia 

Menurut Hans Joachim Morgenthau, kepentingan nasional adalah 

kepentingan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mencapai kelangsungan 

hidup suatu bangsa, keamanan nasional, integritas wilayah, dan kesejahteraan 

ekonomi(Sudrajat, 2010:33). Dalam hal ini, kepentingan Australia memberikan 

bantuan luar negeri kepada Indonesia melalui program MAMPU adalah untuk 

menciptakan integrasi wilayah yang damai, stabil dan lingkungan yang sehat di 

wilayah regional serta menjaga keamanan negara Australia. Australia 

berkepentingan menjalin hubungan bilateral yang baik melalui program MAMPU 

agar memiliki reputasi yang baik di tingkat internasional. Kerjasama Australia-

Indonesia ini juga menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan ekonomi negara Australia. 



 

51  

Australia sebagai negara yang memberikan bantuan dan Indonesia sebagai 

negara yang menerima bantuan sudah pasti memiliki kepentingan nasional 

masing-masing. Pada sub bab ini, penulis akan membahas kepentingan nasional 

Australia dan Indonesia dalam menjalankan Program MAMPU. 

 

4.2.1. Kepentingan Nasionaol Australia 

Kepentingan nasional negara Australia dalam memberikan bantuan luar 

negeri ke Indonesia yang berbentuk program MAMPU, yaitu untuk Menjaga citra 

Australia kepada Indonesia. Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia 

yang mengalami pasang surut konflik diantara keduanya, hal ini dipicu oleh 

berbagai masalah seperti permasalahan lepasnya Timor Timur dari NKRI, 

penyenlundupan narkoba yang dilakukan warga Australia, penangkapan nelayan 

Indonesia oleh Australia dan penyadapan oleh Australia terhadap beberapa 

petinggi Indonesia.  

Pada saat itu Australia meminta Indonesia untuk melepas Timor Timur, 

padahal awalnya Australia negara yang sangat mendukung integrasi Timor Timur 

kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1990-

an setelah berakhirnya perang dingin dan isu HAM mulai diangkat sehingga 

terjadi tragedi Santa Cruz, Indonesia mulai mendapat banyak kritikan dari aktor-

aktor internasional dan salah satunya adalah Australia. Melihat hal ini Australia 

mulai merubah politik luar negerinya untuk mendukung Timor Timur dalam 

penentuan nasib sendiri melalui referendum (Mackie, 2000:5-6). 
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Australia mengambil tindakan untuk menekan PBB agar mengijinkan 

tentaranya masuk Timor Timur yang saat itu masih sah menjadi wilayah 

Indonesia (Kristo, 2008). Australia turut campur secara langsung dalam kasus ini. 

Pertama, terlihat dari tindakan surat Perdana Menteri Australia yaitu Howard yang 

mendesak Presiden Habibie untuk segera menyelenggarakan referendum diikuti 

oleh serangkaian lobi intens. Kedua, Australia segera membuka kantor konsulat di 

kota negara Timor Timur yaitu Kota Dili. Ketiga, meningkatnya frekuensi Dubes 

Australia ke Dili, dengan jumlah yang melebihi negara sahabat lainnya. Keempat, 

kontribusi Australia yang cukup besar dalam United Nations Mission in East 

Timor (UNAMET). Kelima, Australia mempersiapkan alokasi 2.500 pasukan di 

Darwin yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan, akan siap dimobilisasi masuk ke 

Timor Timur. Kelima, Australia sangat berambisi untuk memimpin Civilian 

Police UNAMET (Dachroni, 2007). Keenam, aktivitas intelijen Australia yaitu 

Australian Secret Intelligence Service (ASIS) yang menyadap informasi 

komunikasi TNI dan mencuri dokumen rahasia Indonesia (Kristo, 2008). 

Konflik Celah Timor dan penangkapan beberapa nelayan Indonesia oleh 

Australia juga menjadi bagian konflik antara dua negara bertetangga ini Pada 

bulan Juli 2008 ada tuduhan yang menyebut bahwa TNI dan polisi mendanai dan 

mempersenjatai aksi anti kemerdekaan yang melakukan aksi antikemanusiaan di 

Timor Leste (Kuntari, 2008:20-23). 

Selain itu, ada pula kasus penyelundupan narkoba pada 8 Oktober 2004 

dengan tersangka Schapelle Leigh Corby, warga Australia, ditangkap di Bandara 

Ngurah Rai Bali 8 Oktober 2004 karena kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram 
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ganja. Pada 27 Mei 2005 ia divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) 

Denpasar. Pada 12 Januari 2006 Mahkamah Agung (MA) memperkuat putusan 

PN Denpasar. Corby tetap dihukum 20 tahun, MA juga menolak peninjauan 

kembali (PK). Sampai saat ini Corby, yang oleh media dijuluki “Ratu 

Mariyuana”, tidak pernah menyatakan atau mengakui bersalah atas perbuatannya. 

Yang terjadi tujuh tahun kemudian sangat bertolak belakang (Lathifah, 2014:6). 

Pada tanggal 15 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menandatangani keputusan presiden tentang pemberian grasi berupa pengurangan 

masa hukuman sebanyak lima tahun terhadap Corby. Grasi, yang menjadi salah 

satu hak prerogatif presiden, merupakan pengampunan yang diberikan atas dasar 

belas kasihan oleh seorang Kepala Negara. Ini adalah yang pertama kalinya 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada terpidana khusus 

narkotika. Keputusan ini bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian 

remisi pada napi kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotik, dan terorisme 

yang telah diatur ke dalan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 (PP No 26 

Tahun 2006). 

Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden 

Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam dokumen bukti 

penyadapan itu tertulis, badan intelijen Australia melacak kegiatan SBY melalui 

telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009. Ketika itu Australia 

dipimpin Kevin Rudd dari Partai Buruh. Selain SBY, badan mata-mata Australia 

bernama Defence Signals Directorate (DSD) juga mencoba menyadap Ibu Negara 

Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menteri 
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Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kementrian Koordinator bidang 

Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Widodo Adi 

Sucipto, dan Sofyan Djali (Mediawati, 2014:164)  

Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah menyatakan penyesalannya 

atas ulah mata-mata Australia terhadap RI-1, istri dan rekan-rekannya tersebut, 

namun ulah Australia kali ini benar-benar memantik reaksi keras bahkan dari 

dalam negerinya sendiri. Penyadapan dalam konteks hubungan antar negara, 

sesungguhnya dinilai tidak etis karena informasi seharusnya dapat diperoleh 

melalui interaksi dengan proses yang wajar. Hal ini dipahami sebagai bagian dari 

modalitas interaksi apakah itu diplomasi, komunikasi, surat, dan lain-lain. Dan 

Australia, disinyalir Badan Intelejen Negara (BIN) telah melakukan penyadapan 

selama kurun waktu 2007-2009 terhadap beberapa petinggi Indonesia, yang tentu 

saja menimbulkan banyak pelanggaran (Mediawati, 2014:164). 

Australia melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki hubungan 

bilateral diantara keduanya dengan melakukan berbagai bentuk kerjasama 

ekonomi, keamanan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Salah satunya 

adalah program bantuan luar negeri Australia yang fokus kepada kemanusiaan 

(humanitarian) khususnya bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan 

di Indonesia yang dikenal dengan sebutan program MAMPU. 

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia 

karena selain secara geografis kedua negara ini berdekatan, Indonesia merupakan 

salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dapat menjadi 



 

55  

jembatan bagi Australia menjalankan hubungan perdagangan Australia dengan 

negara-negara anggota ASEAN. 

Cerminan pentingnya Indonesia bagi Australia salah satunya tergambar 

dalam buku putih urusan luar negeri dan pertahanan tahun 1997. Buku tersebut 

menegaskan bahwa hubungan Indonesia Australia selalu penting. Posisi strategis 

Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara 

ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara menyebabkan 

pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan (In The National 

Interest , 1997:iii). 

Kerja sama telah berkembang baik dalam bidang ekonomi, teknis, 

pendidikan dan budaya yang luas. Indonesia dan Australia sepakat untuk 

membuka lebar hubungan kerja sama bilateral kedua negara, baik dalam bidang 

politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Dengan terbentuknya Free Trade 

Agreement (FTA) pada tahun 2009 antara ASEAN dengan Australia dan New 

Zealand menjadikan landasan bagi peningkatan dan penajaman hubungan bilateral 

perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka FTA bilateral. 

Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi seperti 

pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya, namun 

bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas peningkatan hubungan bilateral, 

peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara, bertambahnya akses 

seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara, serta saling 

menguntungkan atau mutual benefit yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua 

negara baik Indonesia dan Australia. 
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4.2.2.  Kepentingan Nasional Indonesia 

Kepentingan nasional negara Indonesia dalam menerima program bantuan 

yang diberikan oleh Australia berupa program MAMPU yaitu untuk membantu 

Indonesia dalam memberdayakan perempuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

harapan Indonesia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), sejak 

tahun 2000 MDGs merupakan bentuk dari deklarasi seluruh anggota PBB yang 

bertujuan untuk mengatasi delapan permasalahan negara berkembang, salah satu 

nya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

(Dokumen Strategi Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia 2008-2013). 

Kerjasama bilateral Indonesia dan Australia melalui program MAMPU 

dilaksanakan dengan harapan dapat memenuhi kepentingan Indonesia dalam 

memberdayakan perempuan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 

tahun 2000, bahwa setiap donor (negara donor) mengharustamakan gender pada 

semua inisiatif pembangunan. Presiden menginstruksikan kepada Menteri, Kepala 

Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan 

Bupati/ Walikota. Instruksi tersebut berisi :  

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 

kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.  
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2. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam 

Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan 

pengarusutamaan gender.  

3. Instruksi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan:  

1) Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga 

pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender.  

2) Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada 

Presiden. 

4. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih 

lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.  

Indonesia dalam pemberdayaan perempuan didasari oleh amanat UU 

Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan  konvensi mengenai penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan / Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination Agains Woman (CEDAW). CEDAW bertujuan untuk 

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak yang 

dimiliki oleh perempuan. Istilah diskriminasi dalam CEDAW yaitu setiap 

perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin berpengaruh 

terhadap penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan 

persamaan antara pria dan perempuan.  
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Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 

2005-2025 Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun 

anak-anak. Dalam memasukkan pembangunan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan pada RPJPN 2005-2025 terdapat beberapa hal yang 

mendasari, hal tersebut tercantum pada Salinan Keputusan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomorkep.98/M.PPN/HK/10/2014, sebagai berikut : 

1. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan, 

dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari 

penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan hak keadilan sosial 

2. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat sekaligus 

menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutkan 

dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam 

berbagai bidang.  

Pelaksanaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan 

dimaksud untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, tetapi 

unutk dapat mewujudkan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, 

dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan secara kuantitatif. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

mengacu pada : 

1. Pencapaian kemakmuran dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) yang 

merata bagi perempuan dan laki-laki   
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2. Meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah 

pengambilan keputusan. 
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VI. PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Bantuan Luar Negeri 

Australia di Indonesia Melalui Program MAMPU Tahun 2015-2017” Australia 

memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia melaui program MAMPU 

untuk membantu perempuan Indonesia dalam mengakses program pemerintah dan 

membantu Indonesia untuk mencapai target SDGs dan RPJMN tahun 2015-2019. 

Program MAMPU termasuk bantuan luar negeri berjenis proyek (project aid) 

dengan anggaran 108,3 juta US Dollar atau setara dengan Rp. 

1.526.265.214.672,50. Terdapat dua tujuan Australia memberikan bantuan luar 

negeri kepada Indonesia melalui program MAMPU yaitu untuk tujuan 

kemanusiaan (humanitarian) dan reputasi (reputation). 

 

6.1.1. Tujuan Kemanusiaan melalui Implementasi Program MAMPU 

Terdapat lima tujuan kemanusiaan melalui implementasi program 

MAMPU yang telah disepakati antara Australia dan Indonesia, yaitu : 

1. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan akses terhadap 

perlindungan sosial pemerintah Indonesia. Berdasarkan implementasi pada 

area tematik ini program MAMPU berkontribusi dalam upaya mencapai 

target pada RPJMN tahun 2015-2019 yaitu untuk meningkatkan jumlah 
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peserta JKN menjadi 257,5 juta peserta pada tahun 2019. Pada tahun 2014 

hanya 121,6 juta peserta JKN,Program MAMPU telah berkontribusi dalam 

pencapaian 188 juta (peningkatan 51%) pada  tahun 2017. 

2. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan kondisi pekerjaan 

dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Berdasarkan implementasi 

program MAMPU pada area tematik ini program MAMPU berkontribusi 

untuk mencapai target SDGs pada poin 8 Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pekerjaan Layak (Mendukung perkembangan ekonomi yang 

berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak 

untuk semua orang). Capaian yang dilakukan oleh program MAMPU yaitu 

meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja pada pekerja formal, 

dengan peningkatan sebesar 0,85%. 

3. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan kondisi buruh 

perempuan untuk migrasi ke luar negeri. Berdasarkan implementasi 

Program MAMPU pada area tematik ini telah berkontribusi untuk 

mencapai target SDGs pada poin 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan 

yang Layak (Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, 

lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua 

orang). Selain itu juga berkontribusi pada RPJMN tahun 2015-2019 

(Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran). Program MAMPU 

berhasil membentuk 72 kelompok di 37 desa dengan anggota yang 

berjumlah 2.842 perempuan. 
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4. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan status kesehatan 

dan gizi perempuan. Berdasarkan implementasi program MAMPU pada 

area tematik ini berkontribusi dalam mencapai target SDGs poin 3 

Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Menjamin kehidupan yang sehat 

serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala 

umur). Area tematik ini juga berkontribusi padaRPJMN tahun 2015-2019 

(Pembangunan Kesehatan : Pelaksanaan Indonesia Sehat). Program 

MAMPU dengan programnya yaitu Test IVA dan pap smear telah 

menjangkau 20.470 (mengalami peningkatan sebesar 2,3%). 

5. Implementasi program MAMPU dalam mengurangi kekerasan terhadap 

perempuan. Berdasarkan implementasi program MAMPU pada area 

tematik ini berkontribusi dalam mencapai target SDGs poin 16 Institusi 

Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Meningkatkan perdamaian termasuk 

masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk 

keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab 

untuk seluruh kalangan). RPJMN Tahun 2015-2019 (Melindungi Anak, 

Perempuan dan Kelompok Marjinal ) tujuan yang ingin dicapai dalam 

perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marginal adalah 

tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan 

perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, 

penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok 

marjinal. Sejak tahun 2015-2017 Program MAMPU telah berkontibusi 
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dalam pembentukkan 10 peraturan yang mengatur mengenai kekerasan 

terhadap perempuan baik cakupan nasional sampai ke tingkat desa. 

6.1.2. Tujuan Peningkatan Reputasi Australia Melalui Program MAMPU 

Tujuan Australia dalam memberikan program MAMPU di Indonesia untuk 

meningkatkan reputasi dan menjadi warga internasional yang baik di mata dunia 

(Australia as a good international citizen). Tujuan lainnya untuk mencapai 

beberapa kepentingan nasional Australia yaitu menjaga hubungan diplomatik 

Australia-Indonesia yang sering kali mengalami pasang surut dan menjaga 

keamanan kawasan di sekitar Australia. Reputasi Australia penting untuk menjaga 

beberapa hal, yaitu : 

1. Kewajiban (Obligation) 

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia 

melalui program MAMPU menjadi bentuk kewajiban Australia sebagai 

negara yang berdekatan dengan Indonesia.  

2. Ekonomi (Economic) 

Melalui program MAMPU, Australia berupaya agar hubungan kerjasama 

ekonomi dengan Indonesia tetap berjalan baik-baik saja. Salah satunya 

Australia sebagai negara ekspor terbanyak daging sapi ke Indonesia. 

3. Keamanan (security) 

Program MAMPU bagi Australia adalah salah satu upaya komitmennya 

untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya sesuai yang dijelaskan 

dalam Australia Defense White Paper, bahwa Australia harus menjaga 
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kemanan, stabilitas dan lingkungan dengan negara terdekatnya dan salah 

satunya adalah Indonesia. 

 

6.2. Saran  

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pada implementasi program MAMPU dalam meningkatkan akses terhadap 

perlindungan sosial pemerintah Indonesia, terdapat program unggulan 

yaitu meningkatkan akses perempuan untuk menjangkau program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Namun, kontribusi program MAMPU 

terhadap akses JKN di Indonesia masih sangat kecil jumlahnya. Saran 

yang dapat diberikan oleh penulis yaitu pelaksanaan program pemerintah 

terhadap akses perempuan mendapatkan JKN lebih ditingkatkan pada area 

tematik ini. 

2. Program MAMPU telah berupaya dalam meningkatkan kondisi pekerjaan 

dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, namun 

sebagian besar program yang diberikan oleh program MAMPU adalah 

peningkatkan kualitas sumber daya manusianya seperti 

pelatihan/sosialisasi terhadap pekerja perempuan. Saran yang dapat 

diberikan oleh penulis terhadap pelaksana program MAMPU untuk juga 

fokus dengan berkontribusi bagi pemerintah Indonesia dalam 

pembentukan undang-undang atau peraturan yang mengatur untuk pekerja 
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informal  karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 177 

tentang pekerja rumahan. 

3. Implementasi program MAMPU dalam meningkatkan kondisi buruh 

perempuan untuk migrasi ke luar negeri sudah cukup baik dalam 

menjalankan programnya, namun pada area tematik ini hanya bekerjasama 

dengan satu mitra yaitu Migrant Care beserta mitra lokalnya yang tersebar 

di empat provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan NTB). Pekerja 

migran di Indonesia di dominasi oleh perempuan yaitu 60% dan laki-laki 

40%, saran yang dapat diberikan oleh penulis, pelaksana program 

MAMPU pada area tematik ini dapat memperluas mitranya ke beberapa 

provinsi asal pekerja migran dari Indonesia. 

4. Pada implementasi program MAMPU dalam meningkatkan status 

kesehatan dan gizi perempuan memiliki mitra kerja sangat banyak yaitu 10 

mitra kerja. Namun, pada implementasinya pada area tematik ini masih 

banyak mitra kerja yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang 

masing-masing mitra, yang menyebabkan mitra kerja tidak bekerja secara 

maksimal. Saran yang dapat diberikan oleh penulis, pelaksana untuk 

selanjutnya harus memperhatikan latar belakang mitra terlebih dahulu 

sesuai atau tidak dengan tujuan area tematik yang dipilih. 

5. Pada implementasi program MAMPU dalam mengurangi kekerasan 

terhadap perempuan sudah dilaksanakan dengan baik dengan berkontribusi 

dikeluarkannya beberapa peraturan terhadap perempuan. Dari ketiga mitra 

pada area tematik ini yaitu Forum Pengada Layanan (FPL), Bursa 



 

126  

Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Komnas Perempuan. 

FPL dan BaKTI tidak terlalu terlihat berkontribusi, terlihat dari 11.308 

dari 13.118 perempuan yang dijangkau adalah capaian dari Komnas 

Perempuan, sedangkan FPL dan BaKTI yang memiliki mitra kerja lokal 

yang cukup banyak hanya menjangkau 1.810 perempuan. Saran yang 

dapat diberikan oleh penulis, pelaksana program MAMPU dapat 

melakukan pembaharuan program untuk selanjutnya yang lebih efektif 

dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 
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https://jatim.antaranews.com/berita/206691/empat-desa-di-jember-miliki-perdes-peduli-buruh-migran
http://makassar.tribunnews.com/2016/01/22/perwakilan-pemerintah-australia-di-indonesia-kunjungi-dprd-maros?page=3
http://makassar.tribunnews.com/2016/01/22/perwakilan-pemerintah-australia-di-indonesia-kunjungi-dprd-maros?page=3
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-mampu-performance-story.aspx
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-mampu-performance-story.aspx


What Does MAMPU Aim to Change and How ?. diakses melalui 

http://www.mampu.or.id/en/mampu-program 

 

Undang-undang, Peraturan dan Perjanjian : 

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia 

Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomorkep.98/M.PPN/HK/10/2014  

UU No 7 Tahun 1988. Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan mengemukakan sistem 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang 

dapat diakses oleh penduduk Indonesia, pemerintah menjamin hak setiap 

warga negara Indoensia dalam mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali 

melalui UUD. 

UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). 
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