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Abstract 

Nauru is a state which revenue comes from phospate as its only natural resources. The 
continues of over-exploitation has made the phosphate exhausted and created an economic crisis 
and made Nauru one of the poorest country in the world. Those circumstances causes Nauru 
having no options but to depend on foreign aid from Australia. The significant increasing of 
Australian aid to Nauru started at Tampa Affairs and Pacific Solution. A large amount of 
foreign aid has failed to cure the economic crisis in Nauru. It has failed because Australia had 
big strategic benefits upon its foreign aid which shaped into Pacific Solution and became an 
Australian neocolonialism to Nauru. The other factor is that Nauru was unable to fulfill two 
preconditions for the successful of foreign aid. These conditions are liberal democracy and good 
governance and Nauru experienced dependency on foreign aid because Nauru has became a 
rentier state. 
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Nauru adalah salah satu negara di 
kawasan Pasifik Selatan yang 
mengalami krisis ekonomi tahun 1990 
dan mencapai puncaknya pada tahun 
2001. Puncak krisis ini ditandai oleh tiga 
hal. Pertama, nilai ekspor fosfat yang 
turun drastis hingga 83.000 metrik ton 
dari nilai ekspor di tahun-tahun 
sebelumnya yang mencapai 400.000-
450.000 metrik ton. Kedua, 
pertumbuhan GDP Nauru yang defisit -
6.8%. Ketiga, hutang luar negeri 
pemerintah Nauru yang mencapai 280 
juta dolar Australia. Kondisi ini 
menjadikan Nauru sebagai negara yang 
mengalami resource curse dan failed 
state di Kawasan Pasifik Selatan 
(Connel, 2006). Sebagai negara besar di 
kawasan Pasifik Selatan, Australia 
merespon kondisi tersebut dengan 
memberikan bantuan luar negerinya. 
Kawasan Pasifik Selatan merupakan 
kawasan sphere of influence Australia 
sehingga sudah menjadi kewajiban 
Australia untuk mencegah destabilisasi 
negara-negara Pasifik Selatan, seperti 
yang disampaikan oleh PM Australia 

John Howard “It is in Australia‟s 
interests and in the interests of our 
Pacific Island neighbours to strive for a 
region that is economically viable, 
politically stable and free from crime...” 
(Brown, 2012). Bantuan luar negeri 
sendiri merupakan komponen dominan 
dari hubungan Australia dengan Nauru. 
Tahun 2001, Nauru mengalami 
peningkatan pemberian bantuan luar 
negeri secara signifikan. Pada tahun 
yang sama, Nauru dengan Australia 
menandatangani perjanjian Pacific 
Solution. Sehingga, diluar bantuan luar 
negeri yang dianggarkan oleh AusAID, 
Nauru diberikan dana kompensasi 
dalam rangka kesepakatan Pacific 
Solution. Pemberian bantuan luar negeri 
yang meningkat sepanjang tahun 2001 
hingga 2007 pada kenyataannya 
membawa stagnasi pada kondisi 
ekonomi Nauru. Tahun 2003, Nauru 
semakin mengalami penurunan 
performa ekonomi yang ditandai 
collapse-nya sistem telekomunikasi 
negara yang membuat Nauru terisolasi 
dari dunia luar (Connel, 2006) Pada 
tahun yang sama, presiden Nauru 
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Bernard Dowiyogo juga menyatakan 
bahwa Nauru sedang dalam kondisi 
kritis, yakni minimnya pendapatan 
negara sehingga tidak 
mampu membayar upah 
pegawai serta tidak 
mampu mendatangkan 
tenaga medis dari 
Australia (Radio New 
Zealand, 2003). Hingga 
tahun 2007, Nauru masih 
memiliki hutang luar 
negeri sebesar 350 juta 
dolar atau 27 kali dari 
GDP pertahunnya (Al 
Jazeera, 2008). Tulisan ini 
membahas mengapa 
bantuan luar negeri tidak 
mampu mengatasi krisis 
ekonomi yang terjadi di 
Nauru pada rentang tahun 
2001-2007. 

Strategic Benefits 
Negara Donor, Kondisi Domestik 
Negara Resipien, 
Neokolonialisme, MIRAB, dan 
Ketergantungan 

Menurut Hattori (2001), bantuan luar 
negeri adalah segala bentuk barang dan 
jasa yang dimiliki dan dikelola oleh 
negara pemberi bantuan dimana 
alokasinya bervariasi bergantung kepada 
tujuan dan kepentingannya. Definisi ini 
hampir sama seperti yang dikemukakan 
oleh DAC (Development Assistance 
Committe) yakni bantuan luar negeri 
meliputi perpindahan sumber daya 
publik dari satu negara ke negara lain, 
atau kepada organisasi-organisasi non-
negara dimana 25 persen komponennya 
adalah elemen grants yang bertujuan 
untuk mengembangkan negara-negara 
miskin. Bantuan luar negeri ini dapat 
disebut dengan ODA (Official 
Development Assistance) (Lancaster, 
t.t.). Bearce dan Tirone (2010) 
menjelaskan bahwa foreign aid 
bertujuan untuk mengatasi krisis negara 
resipien dengan cara mendorong adanya 
economic growth dan pembangunan di 
negara resipien. Bearce & Tirone 
mengajukan prasyarat yang menentukan 
berhasil tidaknya suatu bantuan luar 

negeri dalam mengatasi krisis di negara 
resipien. Prasyarat tersebut adalah motif 
negara pemberi (donor) terhadap aid 

yang diberikan kepada negara 
resipien. Motif ini disebut 
sebagai strategic benefits. 
Bearce memaparkan relasi 
berkebalikan antara strategic 
benefits negara donor dengan 
efektifitas aid, 

“Our basic argument posits 
that foreign aid can be 
effective at promoting 
economic growth in recipient 
national economies, but only 
when the strategic benefits 
associated with aid provision 
are relatively small for donor 
governments. When the 
strategic benefits of providing 
aid are large, it becomes 
ineffective because donor 
governments cannot credibly 

enforce their conditions for economic 
reform. But donors should be able to 
enforce their reform conditions when 
the strategic benefits of aid provision 
are relatively small, leading to 
economic growth in recipient countries” 
(Bearce dan Tirone, 2010) 

Bantuan luar negeri sering dilihat 
sebagai sebuah komponen diplomasi 
dan sebagai a sophisticated instrument 
of control, atau setidaknya sebagai 
sebuah pengaruh. Apabila negara donor 
memiliki strategic benefits besar, maka 
pemberian aid pasti akan diikuti oleh 
intervensi dari negara donor terhadap 
negara penerima, sehingga peluang 
negara penerima untuk mengalokasikan 
aid dalam rangka pertumbuhan serta 
pembangunan ekonomi negaranya 
sendiri menjadi kecil, bahkan tidak 
mungkin karena negara donor tidak 
akan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan bagi reformasi ekonomi 
negara resipien (Svensson, 2003; Bearce 
dan Tirone, 2010). Bantuan luar negeri 
untuk pembangunan negara resipien 
merupakan sebuah tanggung jawab 
moral, tetapi mayoritas negara donor 
dalam pemberian bantuan luar 
negerinya, tidak selalu termotivasi oleh 
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tanggung jawab moral tersebut. 
Terdapat bukti yang jelas bahwa ada 
motivasi ganda (dual motivation) antara 
bantuan luar negeri sebagai bentuk 
nyata kemanusiaan dan sebagai fungsi 
self-interests. Untuk mencapai self-
interestnya, bantuan luar negeri 
digunakan oleh negara donor tanpa ada 
kebijakan yang koheren serta tujuan 
yang jelas, sebagai hasil dari berbagai 
demands (Mandy dan Soh, 2009). 
Bantuan luar negeri mayoritas 
digunakan sebagai „senjata‟ oleh negara 
donor. Proses dari pemberian donor 
sendiri seringkali bermuatan korupsi 
dan ulterior motives. Pemimpin yang 
korup dari negara donor dan resipien 
tetap memiliki power karena 
keberadaan dari bantuan luar negeri. 
Bantuan yang diberikan „bertindak‟ 
sebagai allowance bagi negara resipien 
dalam melakukan kontrak tawar-
menawar dengan negara donor. Bantuan 
luar negeri menjadi sesuatu yang 
„diperdagangkan‟ oleh kedua negara 
terutama jika melibatkan korporasi 
multinasional (MNC) karena bantuan 
yang diberikan kepada negara resipien 
pada akhirnya akan kembali ke negara 
donor melalui MNC-nya sehingga 
mengekalkan sistem kapitalis. Sistem 
korupsi yang terjadi antara negara 
donor dengan resipien melalui bantuan 
luar negeri dan MNC ini merupakan 
salah satu mekanisme untuk 
mewujudkan neokolonialisme negara 
donor kepada resipien (Parenti, 2011). 

Rezim bantuan luar negeri pada abad 
ke-21 telah membawa dimensi baru 
yakni mulai difokuskannya kondisi yang 
diperlukan dari negara resipien dalam 
menentukan keberhasilan dari bantuan 
luar negeri. Kondisi yang dimaksudkan 
adalah yang berkaitan dengan pola 
pemerintahan. Negara resipien 
diharuskan untuk memiliki pola 
pemerintahan ideal sesuai dengan rezim 
bantuan luar negeri yakni kondisi 
demokrasi dan good governance. 
Demokrasi yang diadopsi adalah 
demokrasi liberal. Selain demokrasi, 
kondisi yang diperlukan adalah good 
governance. Apabila dua kondisi ini 
dapat dicapai oleh negara resipien, maka 

potensi keberhasilan dari bantuan luar 
negeri akan besar pula (Diamond, t.t.). 
Bantuan luar negeri dapat semakin 
memperburuk kualitas pemerintahan 
negara resipien dengan cara 
menciptakan fenomena „rentier state 
effect‟ (Abuzeid, 2009). Negara pada 
umumnya mendapatkan pemasukan 
melalui pajak dan kegiatan 
perdagangannya, tetapi negara yang 
menjadi rentier state, negara 
mendapatkan pemasukan dengan 
mudah yakni melalui bantuan luar 
negeri. Karena mendapatkan 
pemasukan dengan mudah, maka 
negara tidak memerlukan birokrasi yang 
transparan dan efektif untuk melakukan 
fungsi-fungsi ekstraktif dan 
administrasi. Mudahnya negara 
mendapatkan pemasukan, maka akan 
menimbulkan tendensi “substitute aid 
dollars for statecraft”. Kondisi ini pada 
akhirnya membuat negara mengalami 
ketergantungan terhadap bantuan luar 
negeri (Abuzeid, 2009) 

Rentier state effect juga rawan terjadi 
pada negara yang menjalankan pola 
pembangunan menggunakan konsep 
MIRAB (Poirine, 1998). MIRAB 
merupakan sebuah konsep dimana 
remmitances dan bantuan luar negeri 
menjadi sumber pendapatan utama 
dalam rangka pengembangan negara. 
Remmitances dan bantuan luar negeri 
ini dianggap sebagai „invisible exports‟ 
negara-negara kawasan Pasifik. Dengan 
mengekspor labor dan „geostrategic 
services‟, negara-negara Pasifik 
menggunakan keuntungan komparatif 
yang mungkin mereka miliki dari 
perdagangan internasional. Negara yang 
mengadopsi MIRAB dianggap tidak 
mampu menciptakan pembangunan 
yang sustainable karena bantuan luar 
negeri dan remmitances membuat 
ekonomi domestik mengalami stagnasi 
di titik produktivitas rendah. Stagnasi 
ini akan semakin buruk apabila 
ditambah dengan gaya hidup easy 
subsistence penduduk lokal, yakni 
digunakan untuk konsumsi masyarakat 
dan investasi-investasi nonproduktif 
dalam rangka meningkatkan standar 
hidup penduduk lokal (Poirine, 1998). 
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Bantuan luar negeri merupakan 
instrumen kebijakan yang paling sering 
digunakan oleh negara-negara maju 
untuk menjalin hubungan yang kuat 
dengan negara berkembang yang 
bertujuan menciptakan ketergantungan 
terhadap bantuan luar negeri. bantuan 
luar negeri diberikan dengan tujuan 
untuk merangkul elit politik di negara 
lokal untuk tujuan komersil serta 
pencapaian kepentingan nasional negara 
donor. Kemudian melalui jaringan dan 
keuangan internasional serta struktur 
produksi, bantuan luar negeri digunakan 
dengan tujuan untuk melakukan 
eksploitasi terhadap sumber daya alam 
negara penerima. Sehingga, muncul 
keyakinan bahwa bantuan luar negeri 
dapat digunakan sebagai sebuah 
instrumen untuk perlindungan dan 
ekpansi negara kaya ke negara miskin 
layaknya sebuah sistem yang 
mengekalkan ketergantungan (Moss dan 
Walle, 2006). 

Strategic Benefits Australia dalam 
Bantuan Luar Negerinya Kepada 
Nauru 

Kerangka kebijakan bantuan luar negeri 
Australia yaitu “Australian Aid: 
Investing Growth, Stability, and 
Prosperity” merupakan kerangka yang 
dicanangkan oleh Perdana Menteri 
Australia, Alexander Downer. Tujuan 
yang jelas dan utama dalam bantuan 
luar negeri Australia adalah 
untuk mewujudkan 
kepentingan Australia 
dengan cara memberikan 
assistance ke negara-negara 
berkembang untuk 
mengurangi kemiskinan dan 
mencapai pembangunan 
yang berkelanjutan. Bantuan 
luar negeri Australia lebih 
difokuskan lagi pada Papua 
Nugini dan kawasan Pasifik 
Selatan karena selain 
negara-negara di kawasan 
tersebut merupakan partner 
pembangunan utama 
Australia, faktor lain adalah 
untuk mengakomodasi 
desakan masyarakat 

Australia serta komunitas internasional 
agar Australia menjadi pemimpin dalam 
pembangunan di kawasan tersebut. 
Downer menyatakan bahwa beberapa 
negara di kawasan Pasifik utamanya 
daerah Melanesia merupakan negara 
yang mengalami “poor performing 
states” sehingga Australia memiliki 
kewajiban untuk membantu negara-
negara tersebut karena alasan isu 
kemanusiaan, pembangunan, dan 
keamanan serta kepentingan Australia 
yang lebih luas. Maka dari itu, bantuan 
luar negeri Australia ditujukan untuk 
mengurangi dampak dari negara gagal 
serta mendorong pemerintah di negara 
tersebut untuk melakukan reformasi 
(Foreign Minister Australia, 2002). 
Bantuan luar negeri Australia 
difokuskan untuk empat tujuan yaitu: 
(1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dengan mengembangkan infrastruktur 
dan tenaga kerja yang terlatih, 
manajemen bencana alam, dan 
mempromosikan perdagangan; (2) 
mengembangkan negara dengan 
pemerintahan yang baik dan efektif 
tidak hanya di pemerintah pusat, namun 
juga di pemerintah lokal; (3) melakukan 
investasi terhadap manusia melalui 
sektor kesehatan dan pendidikan; (4) 
dan meningkatkan kerjasama dan 
stabilitas regional (DFAT, 2002).  

Bantuan luar negeri Australia pada 
Nauru dimulai pada tahun 1992 dengan 

jumlah bantuan sebesar 
AUD $2,8 juta hingga AUD 
$3,4 juta tiap tahunnya. 
Peningkatan bantuan luar 
negeri Australia kepada 
Nauru mulai dilakukan 
secara signifikan setelah 
terjadinya peristiwa Tampa 
Affairs (Migrants At Sea, 
t.t.). Pemerintah Australia 
pada masa itu tidak 
mengizinkan kapal tersebut 
untuk menurunkan para 
pencari suaka di teritori 
Australia termasuk di  Pulau 
Christmas. Hal ini dipertegas 
oleh pernyataan Perdana 
Menteri Australia pada masa 
itu yakni John Howard, “I 
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believe it is in Australia‟s national 
interest that we draw a line on what is 
increasingly becoming an 
uncontrollable number of illegal 
arrivals in this country” (nma.gov.au 
tt).  Pada tahun yang sama, Australia 
mengadakan perjanjian dengan Nauru 
agar bersedia menjadi temporary host 
bagi para pencari suaka tersebut yang 
disebut dengan perjanjian FAA (Taylor, 
2005). FAA merupakan awal dari 
perjanjian Pacific Solution. Perjanjian-
perjanjian inilah yang menjadi motif 
dari peningkatan bantuan luar negeri 
Australia. Setelah menandatangani FAA, 
Australia tetap menekan Nauru untuk 
menampung lebih banyak pencari suaka 
yang datang ke Australia. Hasilnya, 
Nauru dan Australia kembali 
menandatangani perjanjian baru yaitu 
Cooperation on Administration of 
Asylum Seeker and Related Issues pada 
11 September 2001. Pada perjanjian ini, 
Australia bersedia untuk menanggung 
semua biaya yang berkaitan dengan 
resettlement dari para pencari suaka 
tersebut dan berjanji untuk memberikan 
tambahan bantuan luar negeri (Taylor, 
2005). 

Pada 25 Februari 2004 Australia dan 
Nauru kembali menandatangani MoU 
baru. Dalam MoU ini, Nauru 
mendapatkan bantuan luar negeri 
sebesar AUD$22.5 juta dan Australia 
tetap mempunyai hak untuk 
mengoperasikan kamp pencari suaka di 
Nauru hingga Juni 2005. Australia juga 
memberikan dana untuk operasional di 
pusat detensi. Kesemua hal ini 
dilakukan agar pusat detensi tersebut 
terus berjalan. Pembangunan di pusat 
detensi ini dilakukan oleh kontraktor 
swasta milik Australia yakni Canstruct, 
Wilson Security, dan Transfield Services 
(Jonson, 2007). Muncul indikasi bahwa 
bantuan operasional tersebut salah 
satunya dalam bentuk bantuan luar 
negeri Australia. Bantuan luar negeri 
yang menjadi pendapatan paling besar 
pemerintah Nauru pada akhirnya 
digunakan untuk membiayai segala 
operasi kamp-kamp di pusat detensi 
pencari suaka daripada untuk investasi 
jangka panjang pembangunan ekonomi. 

Pembiayaan atas operasi di kamp-kamp 
tersebut pun dilakukan atas desakan 
pemerintah Australia (Bem et. al., 
2007). 

Bantuan luar negeri Australia kepada 
Nauru menggambarkan strategic 
benefits Australia yang besar dalam 
pemberian bantuan luar negerinya yang 
diwujudkan dalam bentuk perjanjian 
Pacific Solution, karena bantuan luar 
negeri dalam konteksnya pada 
perjanjian Pacific Solution menjadi „alat 
diplomasi‟ Australia kepada Nauru 
untuk menjamin keterikatan Nauru 
terhadap perjanjian tersebut dalam 
rangka memenuhi kepentingan nasional 
Australia yang berkaitan dengan 
permasalahan pengungsi dan pencari 
suaka ilegal. Selain itu, melalui bantuan 
luar negerinya pula, Australia 
melakukan neokolonialisme kepada 
Nauru, yang ditandai oleh „penguasaan‟ 
Australia tidak hanya pada wilayah 
Nauru namun juga pada „penguasaan‟ 
sistem pemerintahan Nauru melalui 
intervensinya dalam sektor-sektor vital 
dan strategis pemerintahan Nauru 
dalam rangka memastikan bantuan luar 
negeri Australia digunakan untuk 
mencapai kepentingan Australia yang 
diwujudkan dalam bentuk perjanjian 
Pacific Solution. 

Pemerintah Australia telah 
mentransformasikan program bantuan 
luar negerinya kepada Nauru tahun 
2001 dari tujuan utama program 
bantuan luar negeri Australia yakni 
dalam rangka pembangunan negara 
menjadi jaminan dari keberlanjutan 
perjanjian Pacific Solution. Mark 
Thompson (Jonson, 2007) 
mendeskripsikan bantuan luar negeri 
Australia sebagai „an unmitigated bribe‟ 
untuk memastikan Nauru tetap 
melaksanakan Pacific Solution. Pacific 
Solution seolah-olah mendistorsi fokus 
utama dari tujuan bantuan luar negeri. 
Distorsi terhadap tujuan utama dari 
bantuan luar negeri membuat bantuan 
luar negeri menjadi tidak efektif untuk 
mengurangi kemiskinan melalui 
pertumbuhan ekonomi serta 
pembangunan di negara resipien. 
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Ketidakefektifan yang sering terjadi ini 
disebabkan oleh berubahnya prioritas 
bantuan luar negeri oleh negara donor 
dimana awalnya prioritas utama adalah 
perubahan pada negara resipiesn 
menjadi proritas negara donor yang 
sangat besar terhadap pemberian 
bantuan luar negeri yang diwujudkan 
dalam motif negara donor. Kondisi ini 
seperti yang digambarkan oleh Gerald 
L‟Ange (dalam Picard dan Groelsema, 
2008), “Great Power simply makes it 
known that if the small nation does not 
do what is required of it then its aid will 
be cut off” 

Australia melakukan „intervensi‟ kepada 
Nauru yakni melalui pengiriman 
officials Australia untuk membantu 
pemerintah di posisi-posisi strategis 
seperti Financial Secretary dan Director 
of Policing dalam rangka restrukturisasi 
pemerintahan. Hal inilah yang menjadi 
bukti bahwa terjadi bentuk 
neokolonialisme yang membentuk 
hubungan "patron-client" yang secara 
sengaja diabadikan oleh Australia 
kepada Nauru, negara yang pernah 
menjadi wilayah kekuasaaan pada masa 
pra-kemerdekaan Nauru. Melalui 
pengiriman warga negaranya untuk 
menduduki posisi-posisi strategis 
tersebut, Australia memastikan adanya 
pengawasan penuh terhadap 
Departemen Keuangan dan Kebijakan 
Nauru (Gaunibwe, 2004). Selain itu, 
Australia juga mulai melakukan 
intervensi di sektor keamanan Nauru. 
Pembaharuan kesepakatan antara 
Australia dengan Nauru pada bulan 
Februari 2004 semakin memperkuat 
otoritas Australia atas kontrol keamanan 
di wilayah Nauru. Kesepakatan tersebut 
mengizinkan Australia untuk 
mengambil alih kepolisian Nauru. 
Konsesi yang sangat besar yang 
diberikan oleh Nauru kepada Australia 
menunjukkan ketergantungan akut 
Nauru kepada bantuan luar negeri 
Australia. 

Berdasarkan besarnya strategic benefits 
Australia serta pemanfaatan hubungan 
kolonialismenya dengan Nauru, maka 
bantuan luar negeri merupakan gentle 

invisible violence Australia kepada 
Nauru. Hal ini dibuktikan dengan 
peningkatan jumlah pemberian bantuan 
luar negeri Australia untuk memastikan 
Nauru tidak melepaskan diri dari 
perjanjian Pacific Solution. Hal ini juga 
menjadi bukti lain bahwa Australia 
menjadikan bantuan luar negerinya 
sebagai alat diplomasi dalam rangka 
mencari excise offshore places bagi 
pengungsi dan pencari suaka yang ingin 
memasuki wilayah Australia. 
Berdasarkan pemaparan diatas pula 
dapat dianalisis bahwa Australia 
memiliki dual motivates terhadap 
bantuan luar negerinya. Dalam 
memberikan bantuan luar negeri, 
Australia berusaha untuk memenuhi 
moral obligation kepada negara 
resipien, tetapi Australia juga 
memfungsikan bantuan luar negerinya 
sebagai self-interestnya yakni berupa 
perjanjian Pacific Solution. Selain itu, 
Australia juga memaksakan terciptanya 
kepatuhan politik Nauru kepada 
Australia dalam rangka memfungsikan 
bantuan luar negeri untuk mencapai 
self-interest Australia. 

Kesediaan Nauru untuk 
menandatangani Pacific Solution tidak 
dapat dipisahkan dari ketergantungan 
kedua negara tersebut terhadap bantuan 
luar negeri serta dana-dana 
pembangunan Australia lainnya 
(Grewcock, 2014). Bantuan luar negeri 
berhasil menjadi sophisticated 
instrument of control Australia kepada 
Nauru dalam implementasi Pacific 
Solution karena Australia berhasil 
„mengambil alih‟ dan mengendalikan 
penuh jalannya pemerintahan Nauru 
untuk memastikan bantuan luar negeri 
Australia dialokasikan sesuai dengan 
kepentingan Australia. Bantuan luar 
negeri, dalam berbagai bentuk, 
merupakan batu lompatan dari 
engagement Australia kepada negara-
negara kawasan Pasifik (Hawksley, 
2009). Bantuan luar negeri ini 
diibaratkan sebagai „boomerang aid‟ 
karena pada akhirnya bantuan ini 
kembali kepada Australia tidak hanya 
melalui pemerintah tetapi pada 
perusahaan-perusahaan Australia. 
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Alokasi bantuan luar negeri Australia 
digunakan untuk mengimpor bahan-
bahan makanan serta pembiayaan 
Pacific Solution yang secara keseluruhan 
disediakan oleh perusahaan-perusahaan 
Australia. Dengan sistem pemberian 
bantuan luar negeri yang dikaitkan erat 
dengan sektor-sektor privat, maka 
indikator kunci dari pemberian bantuan 
mendominasi spending dari bantuan 
luar negeri (Hawksley, 2009). 

Kondisi Domestik Nauru dan 
Inefektivitas Bantuan Luar Negeri 
Australia 

Nauru merupakan negara kecil dengan 
lingkar daratan sebesar 20 kilometer. 
Karena letak yang kurang strategis dan 
luas wilayahnya yang kecil, Nauru 
merupakan negara yang terisolasi. 
Tahun 1898, perusahaan asing Pacific 
Island Company menemukan sumber 
daya alam fosfat, yang menandai 
dimulainya eksploitasi fosfat Nauru oleh 
asing. Pacific Island Company 
kemudian berubah nama menjadi 
Pacific Phospate Company dan melalui 
Nauru Island Agreement (NIA), 
perusahaan tambang fosfat tersebut 
dikuasai oleh Inggris, Australia, dan 
Selandia Baru. Eksploitasi yang 
dilakukan oleh bangsa Eropa diikuti 
oleh infiltrasi budaya Barat. Dapat 
dikatakan, selama Nauru mengalami 
eksploitasi, selama itulah Nauru 
mengalami Westernisasi (Nazzal, 2005). 
Ketika Perang Dunia I berakhir, Liga 
Bangsa-Bangsa menetapkan Nauru 
sebagai mandate territory dibawah 
otoritas Australia, Selandia Baru, dan 
Inggris. Ketika PD II berakhir, Nauru 
menjadi wilayah perwalian PBB yakni 
wilayah Mandat Kelas C, dibawah 
tanggung jawab tiga negara yakni 
Australia, Selandia Baru, dan Inggris. 

Selama periode perwalian, hampir 34 
juta ton fosfat ditambang dari negara 
tersebut. Setelah Nauru memperoleh 
kemerdekaan pada tahun 1968, dua 
tahun kemudian pemerintah Nauru 
membeli royalti fosfat dari Australia 
sebesar 21 juta dolar Australia serta 
berhasil untuk mengelola fosfat secara 

independen melalui Nauru Phospate 
Coorporation (NPC). Hasil dari 
penambangan fosfat tersebut, dikelola 
oleh pemerintah melalui Nauru 
Phospate Royalties Trust (NPRT) 
(Connel, 2006). Setelah mampu 
mengambil alih otoritas penambangan, 
Nauru menjadi negara terkaya di dunia 
dengan estimasi pendapatan sebesar 
100 juta dolar hingga 800 juta dolar 
Australia. Pemasukan yang sangat besar 
tersebut membuat pemerintah mampu 
untuk menyediakan kebutuhan 
masyarakat seperti konsumsi, 
kesehatan, pendidikan, serta jasa dan 
infrastruktur publik lainnya secara 
gratis. Penduduk menganggur, 
sementara semua barang didapatkan 
melalui impor. Tidak adanya investasi di 
bidang lain membuat Nauru hanya 
mengandalkan pendapatan dari hasil 
fosfat saja (Connel, 2006). 

Ketika Nauru memperoleh kontrol 
terhadap eksplorasi fosfat, proses 
penambangan telah merusak lebih dari 
sepertiga wilayah Nauru. Penambangan 
fosfat semakin lama semakin 
mengurangi luas tanah subur dan 
menjadikannya sebagai wasteland 
dengan sebaran gas beracun. Hanya 
sedikit penduduk Nauru yang bekerja di 
perusahaan Nauru Phospate 
Coorporation, karena penduduk yang 
malas bekerja sehingga Nauru 
bergantung kepada pekerja impor yang 
mayoritas didapat dari Kiribati dan 
Tuvalu. Pemerintah menaruh harapan 
bahwa pendapatan dari hasil fosfat akan 
bersifat substantif dan investasi luar 
negeri akan mencukupi ketika cadangan 
fosfat habis. Ekspektasi tersebut 
membuat pemerintah tidak menyusun 
rencana ekonomi di sektor alternatif 
non-fosfat atau perlunya sumber daya 
manusia yang berkualitas baik untuk 
jangka waktu pendek atau jangka waktu 
panjang (Connel, 2006). 

Instabilitas politik yang terjadi di Nauru, 
semakin memperparah krisis ekonomi 
yang menimpa negara tersebut. Pada 
tahun 1990-an, presiden mengalami 
pergantian selama sembilan tahun 
dengan masa jabatan terlama adalah 



Rahma Dwi Wulandari 

92      

masa Bernard Dowiyogo. Tahun 2001, 
Rene Harris menggantikan Dowiyogo 
yang turun karena mosi tidak percaya. 
Dua tahun kemudian, Harris turun dari 
jabatan presiden karena mosi tidak 
percaya. Turunnya presiden Harris ini 
dikarenakan ketidakpuasan dari 
sebagian anggota parlemen atas 
perjanjian Pacific Solution dan 
digantikan Dowiyogo untuk terakhir 
kalinya, sebelum meninggal pada tahun 
2003. Proses politik yang kacau balau 
terus berlanjut, dengan pergantian 
presiden selama lima kali pada tahun 
tersebut. Pada tahun 2004, krisis politik 
mulai mereda (Bem et. al., 2007). 
Anggota parlemen sangat sering 
berganti aliansi karena sedikitnya 
jumlah partai karena anggota yang 
mencari keuntungan saja dan memiliki 
motif untuk korupsi. Hal ini membuat 
para elit politik tidak pernah 
mengembangkan kebijakan politik 
alternatif. Kondisi ini menjadikan 
sulitnya mengembangkan kebijakan 
dalam rangka pengembangan basis 
sosial dan ekonomi sehingga semakin 
memperburuk situasi ekonomi. 

Karena keluarga dan hubungan 
kesukuan memainkan peranan penting, 
maka tidak ada situasi yang adil, terbuka 
dan transparan dalam rangka 
melakukan kompetisi politik. Negara 
juga membatasi media-media yang 
berusaha untuk memberitakan situasi 
yang sebenarnya terjadi di Nauru (ABC 
tt). Seringnya terjadi pergantian 
parlemen membuat negara tidak 
mampu memfungsikan public goods. 
Tidak ada data pemasukan dan 
pengeluaran negara yang dikelola oleh 
pemerintah beserta kabinetnya. Badan 
audit negara juga tidak mampu 
mengakses data-data anggaran tersebut 
di parlemen. Tidak adanya transparansi 
finansial seolah-olah didesain secara 
politis oleh kaum elit Nauru (Ratuva, 
2011).  

Pada tahun 1990-an, Nauru mulai 
mengalami krisis yang salah satunya 
ditandai dengan ekspor fosfat 
mengalami kesulitan karena permintaan 
pasar yang menurun drastis. Nauru juga 

mulai mengalami fosfat exhausted dan 
pada tahun 2006, pertambangan-
pertambangan besar Nauru tutup akibat 
kehabisan fosfat. Krisis yang dialami 
oleh Nauru ini membuat Nauru 
mayoritas mengalami pertumbuhan 
GDP negatif mulai awal tahun 1990 
hingga tahun 2007. Menurunnya ekspor 
fosfat ini diikuti oleh kegagalan investasi 
Nauru di berbagai negara, 
mismanajemen keuangan, serta dana 
NPRT yang dikorup secara masif oleh 
pegawai pemerintahan. Hutang luar 
negeri yang mencapai 200 juta dolar 
Australia membuat pemerintah mulai 
untuk menjual berbagai propertinya di 
luar negeri dan membuat rencana 
penghematan pengeluaran. Korupsi dan 
manajemen keuangan yang buruk dari 
pemerintah juga menjadi faktor kunci 
krisis ekonomi yang terjadi di Nauru. 
Salah satu contohnya adalah sejak 
merdeka, Nauru tidak mempunyai 
rencana ekonomi jangka panjang 
(Squires, 2008). 

Krisis ekonomi yang dialami oleh Nauru 
serta instabilitas politik dalam negeri 
membuat situasi ekonomi di Nauru 
semakin mengalami keterpurukan. Hal 
ini membuat pemerintah Nauru 
melakukan segala cara untuk 
memperoleh pemasukan negara. Pada 
tahun 2001, Nauru menandatangani 
perjanjian dengan pemerintah Australia 
yang disebut dengan Pacific Solution. 
Sebagai imbalannya, Australia akan 
membayar seluruh biaya kebutuhan 
para pengungsi dan pencari suaka serta 
bantuan luar negeri untuk Nauru. 
Banyaknya bantuan luar negeri yang 
diberikan oleh Australia kepada Nauru 
pada era Pacific Solution pada akhirnya 
membuat pemerintah Nauru memiliki 
ketergantungan kepada bantuan luar 
negeri Australia. Fenomena 
ketergantungan ini disebutkan sendiri 
secara implisit oleh Presiden Nauru 
Marcus Stephen (2009),  

“We have no desire to become trapped in 
the never-ending cycle of aid 
dependence. But we are at a critical 
stage in our national development and 
require the assistance of our generous 
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friends so that a sustainable quality of 
life can return to Nauru.” 

Ketidakefektifan bantuan luar negeri 
Australia disebabkan karena Nauru 
tidak memenuhi dua prasyarat kondisi 
ideal yakni demokrasi dan good 
governance. Hilangnya demokrasi di 
negara tersebut ditandai dengan 
beberapa hal, yaitu: (1) 
Absennya partisipasi 
masyarakat dalam aktivitas 
politik utamanya dalam 
proses pemilihan parlemen 
dan presiden dikarenakan 
sistem pemilihan yang 
berdasarkan kesukuan dan 
hubungan kekeluargaan 
sehingga aktivitas politik 
hanya terjadi di kalangan elit 
pemerintahan; (2) Karena 
keluarga dan hubungan 
kesukuan memainkan 
peranan penting, maka tidak 
ada situasi yang adil, terbuka 
dan transparan dalam 
rangka melakukan kompetisi 
politik; (3) Tidak adanya 
kebebasan media di Nauru 
karena larangan pemerintah 
untuk memberitakan keadaan faktual di 
Nauru. Hilangnya demokrasi serta 
instabilitas politik yang terus-menerus 
terjadi mengakibatkan Nauru menjadi 
negara yang tidak memiliki good 
governance yang ditandai dengan 
beberapa hal, yaitu: (1) Instabilitas 
politik yang terus terjadi membuat 
negara tidak mampu merumuskan 
kebijakan domestik yang berkaitan 
dengan pembangunan negara, baik dari 
sektor pengembangan ekonomi maupun 
sektor pengembangan infrastruktur 
publik; (2) Akuntabilitas pemerintahan 
hilang yang ditandai dengan tidak 
adanya transparansi keuangan negara 
yang didesain secara politis dalam 
rangka menguatkan fenomena korupsi 
di Nauru; (3) Fenomena korupsi yang 
tinggi pada akhirnya membuat negara 
tidak memiliki anggaran untuk 
menyediakan public goods serta jasa-
jasa publik lainnya, dan; (4) 
Ketidakmampuan negara mengelola 
social capital yang ditandai dengan 

tidak adanya pemasukan negara di 
sektor lain serta rendahnya kualitas 
sumber daya manusia di Nauru. 
Ketidakefektifan bantuan luar negeri 
Australia ini juga diperkuat oleh 
pernyataan salah satu mantan staff 
AusAID yang menyatakan bahwa Nauru 
merupakan negara tujuan bantuan luar 
negeri Australia dengan program-

program bantuan yang 
bersifat „at risk‟ dan „off 
track‟ (De Lacy, 2015). 

Pengalokasian bantuan luar 
negeri untuk operasional 
kamp dan pusat detensi 
mengakibatkan munculnya 
ketidaksukaan penduduk 
lokal kepada para pengungsi 
dan pencari suaka serta 
menimbulkan persaingan 
diantara mereka dalam 
mendapatkan fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah 
Nauru Pada akhirnya, situasi 
ini memunculkan fenomena 
xenophobia di kalangan 
masyarakat dan kalangan 
pemerintah Nauru (Cain dan 
Le Roy tt). Naiknya tingkat 

kriminalitas yang disebabkan oleh 
persaingan penduduk lokal dengan para 
pengungsi dan pencari suaka terhadap 
penggunaan fasilitas publik 
mengakibatkan munculnya krisis sosial 
baru di Nauru. Kesemua kondisi ini 
pada akhirnya mampu membuat Nauru 
kehilangan kedaulatan serta integritas 
konstitusional (Fraser dan Nguyenh, 
2005). Ketidakefektifan bantuan luar 
negeri Australia dalam mengatasi krisis 
ekonomi Nauru juga tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah Nauru yang 
memiliki kultur easy life subsistence. 
Dengan gaya hidup yang cenderung 
bermalas-malasan, konsumtif, budaya 
korupsi, serta manajemen pemerintahan 
yang buruk membuat pendapatan 
negara tidak mampu dialokasikan 
pemerintah dengan efektif terutama 
untuk penyediaan fasilitas dasar publik. 
Kondisi ini pada akhirnya menjadikan 
Nauru sebagai negara yang mengalami 
rentier state effect. 

 
Bantuan luar negeri 

Australia kepada 

Nauru tidak efektif 

karena Strategic benefits 

Australia yang besar 

kepada Nauru. Strategic 

benefits Australia 

diwujudkan dalam 

bentuk bantuan luar 

negeri sebagai 

komponen diplomasi 

Australia terhadap 

Nauru untuk menjamin 

keterikatan Nauru 

pada Perjanjian Pacific 

Solution. 
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Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa bantuan luar negeri 
Australia kepada Nauru tidak efektif 
karena Strategic benefits Australia yang 
besar kepada Nauru. Strategic benefits 
Australia diwujudkan dalam bentuk 
bantuan luar negeri sebagai komponen 
diplomasi Australia terhadap Nauru 
untuk menjamin keterikatan Nauru 
pada Perjanjian Pacific Solution. Selain 
itu, melalui bantuan luar negerinya, 
Australia melakukan neokolonialisme 
kepada Nauru. Transformasi terhadap 
bantuan luar negeri ini meliputi bantuan 
luar negeri berhasil menjadi 
sophisticated instrument of control 

serta gentle invisible violence yang 
dilakukan Australia terhadap Nauru. 
Selain itu, bantuan luar negeri juga 
menjadi sarana bagi Australia untuk 
melakukan neokolonialisme kepada 
Nauru untuk memastikan Pacific 
Solution berjalan sesuai keinginan 
Australia. Selain strategic benefits 
Australia yang besar, faktor penyebab 
ketidakefektifan bantuan luar negeri 
adalah karena kualitas pemerintahan 
Nauru yang buruk yakni Nauru yang 
tidak memiliki sistem demokrasi serta 
sistem pemerintahan good governance 
sehingga Nauru menjadi rentier state 
yang mengarah pada timbulnya 
ketergantungan terhadap bantuan luar 
negeri. 
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