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ABSTRAK 
 

Meski India mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pasca reformasi ekonomi 
pada dekade 1990, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,3 persen per tahun, Ingris 
tetap menjadikan India sebagai salah satu negara penerima bantuan luar negerinya. Tentu 
terdapat kepentingan tersendiri di balik Inggris untuk tetap memberikan bantuan luar negeri 
kepada India meski negara persemakmurannya tersebut telah menjadi salah satu negara 
“economic leading” di dunia dan sempat menunjukkan arogansi dengan menolak bantuan 
luar negeri yang diberikan. Keputusan Inggris untuk tetap memberikan bantuan luar negeri 
kepada India lantas menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penjelasan terkait masalah 
tersebut menggunakan pendekatan idealis dan kepentingan nasional. Hipotesis yang 
dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan pada jangka waktu tahun 1990 pada saat India 
mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan hingga tahun 2012 di mana Inggris 
mengumumkan untuk tetap memberikan bantuan luar negeri kepada India meski dengan 
kebijakan baru. 

 
Kata Kunci: bantuan luar negeri Inggris, pertumbuhan ekonomi India, pendekatan idealis, 
kepentingan nasional, perubahan kebijakan. 
 
 
Despite India experienced significant economic growth after economic reforms in the decade of 
1990, with an average growth of 6,3 percent per year, Britain still makes India as one of their 
foreign aid recipients. There must be certain interest behind the British decision to continue 
providing foreign aid to India even though its Commonwealth has become one of the leading 
economic nations in the world, and had shown arrogance by refusing foreign aid provided by 
Britain Britain’s decision to continue providing foreign aid to India has been a problem in this 
research, explained using an idealist and national interest approach. The hypothesis 
formulated in this research is based on the period of 1990 when India began to experience 
significant economic growth, until 2012 in which Britain announced to continue providing 
foreign aid to India with new policies. 

 
Keywords: Britain’s foreign aid, India’s economic growth, idealist approach, national 
interest, policy changes. 
 
  



Terhitung semenjak akhir tahun 2015 Pemerintah Inggris diketahui memutuskan untuk tetap 
memberikan bantuan luar negeri kepada India. Meskipun Pemerintah Inggris memang telah 
memiliki komitmen besar dalam pemberian bantuan luar negeri, keputusan tersebut dirasa unik 
lantaran beberapa alasan. Pertama, India mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan 
selama hampir dua dekade terakhir. Kedua, pada tahun 2011 India sempat melakukan 
penolakan terhadap bantuan luar negeri yang diberikan oleh Inggris. Ketiga, di tahun yang sama 
dengan penolakan India terhadap pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh Inggris, 
Inggris memutuskan untuk membekukan bantuan luar negeri kepada Malawi – negara 
persemakmuran Inggris yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. 
 
Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lain dikarenakan oleh dinamisnya perkembangan industri 
teknologi informasi milik India semenjak liberalisasi ekonomi pada kisaran tahun 1990 yang 
kemudian diikuti oleh perkembangan sektor energi, infrastruktur, dan manufaktur otomotif. 
Dalam sektor energi, India dikenal sebagai negara yang memiliki kapabilitas baik dalam 
pengolahan berbagai sumber energi seperti halnya tenaga angin, energi solar, bahan bakar 
hayati (biofuels), juga mengembangkan 9 reaktor nuklir serta pembangkit listrik tenaga air 
(hydroelectricity). Sektor infrastruktur pun menjadi salah satu indikator dari pertumbuhan 
ekonomi India karena mampu menjadi bukti dari keterbukaan terhadap modernisme. Sebut 
saja mass rapid transit yang dihadirkan oleh Pemerintah India guna menjawab kebutuhan 
urban saat ini dan yang akan datang. Adapun sektor manufaktur otomotif dikatakan sebagai 
salah satu sektor yang berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi India karena mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan menjadikan India urutan ke-10 di dunia dalam 
konteks manufaktur. Dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan tersebut lah 
kemudian India sempat menolak bantuan luar negeri yang diberikan oleh Inggris. Penolakan 
yang dimaksud disampaikan oleh Pranab Mukherjee pada Agustus 2011 di Rajya Sabha – 
majelis tinggi Parlemen India – yang kala itu dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan India. 
Mukherjee mengatakan “Kami (India) tidak memerlukan bantuan luar negeri (dari Inggris). 
Bantuan luar negeri yang diberikan hanyalah bagian kecil dari total pengeluaran pembangunan 
India”. Bukan tanpa alasan, Mukherjee berkata demikian oleh karena publikasi yang dilakukan 
oleh Inggris – melalui DFID – terkait permasalahan kemiskinan di India. Publikasi terkait 
permasalahan kemiskinan di India dianggap sebagai citra negatif bagi India, meskipun Inggris 
melakukan publikasi tersebut guna menunjukkan pada dunia, terkhusus masyarakat Inggris, 
bahwa pemberian bantuan luar negeri yang mereka lakukan adalah tepat sasaran.  
 
 

Komitmen Inggris dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri 
 

Sebagai salah satu penanda tangan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Inggris merupakan negara yang masih terus 
mengupayaan pemenuhan hak-hak yang termasuk dalam UDHR tersebut, utamanya terkait 
pasal ke-25 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas; taraf kehidupan yang 
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, 
pakaian, rumah, perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan; dan berhak atas 
jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, janda, lanjut usia, atau kekurangan lain dari 
kehidupan dalam situasi yang di luar kendalinya” (United Nations, 2017). Inggris mengawali 
pemberian bantuan luar negeri kepada berbagai negara di dunia melalui penerbitan Buku Putih 
pertama tahun 1957 oleh The Commonwealth Relations Office atau CRO (Ireton, 2013: 21). 
Penerbitan Buku Putih pertama tersebut menjadi kerangka bagi cara Pemerintah Inggris dalam 
membantu pembangunan negara persemakmuran mereka yang baru merdeka. Dalam Buku 
Putih yang diterbitkan pada tahun 1957 tersebut terdapat tiga pokok utama dari upaya Inggris 
dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara persemakmurannya, yakni (1) 



kemampuan Inggris untuk memainkan bagian efektif dalam penyediaan sumber untuk 
pembangunan, (2) peran krusial dari sektor privat – lokal maupun asing – dalam membantu 
pengembangan ekonomi, dan (3) dana yang bersumber dari masyarakat Inggris untuk 
pembangunan. 
 
Kemudian Inggris mulai melakukan ekspansi terhadap pemberian bantuan luar negeri mereka. 
Hal tersebut dibuktikan dari diterbitkannya dua Buku Putih lanjutan pada tahun 1960 dan 1963 
yang menjadi kerangka kerja bagi pemerintah Inggris dalam membantu pembangunan yang 
tidak hanya kepada negara persemakmurannya saja, namun juga negara non-persemakmuran 
yang sedang berkembang.  Untuk itu dibentuklah Ministry of Overseas Development (ODM) 
untuk menggantikan CRO (Ireton, 2013: 24). Melengkapi perluasan upaya pemerintah Inggris 
dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara meski bukan bagian dari 
persemakmurannya, melalui penerbitan Buku Putih pada tahun 1965 disampaikan tujuan dari 
pemberian bantuan luar negeri yang dimaksud: 
 

“Tujuan dari program bantuan luar negeri Inggris adalah untuk membantu negara 
berkembang dalam usaha mereka guna meningkatkan standar hidup, untuk itu (Inggris) 
mendorong pengembangan ekonomi dan sosial”.1 

 
Tidak berhenti pada perluasan penerima bantuan luar negeri yang diberikan dibawah 
manajemen ODM, pada tahun 1997 Inggris kembali membuktikan komitmennya dengan 
membentuk Department for International Developments (DFID) untuk menggantikan 
manajemen ODM terkait pemberian bantuan luar negeri. Pembentukan DFID merupakan 
tindak lanjut dari manifesto berjudul New Labour Because Britain Deserves Better yang 
disampaikan oleh Partai Buruh oleh karena memenangkan pemilihan umum pada tahun 1997 
(Ireton, 2013: 49 – 50), akan tetapi meski kini pemerintahan Inggris tidak lagi di bawah 
dominasi Partai Buruh – melainkan koalisi dari Partai Konservatif dan Partai Liberal 
Demokratik – manajemen DFID terhadap pemberian bantuan luar negeri Inggris masih 
dilanjutkan. Dalam manifesto tersebut disampaikan bahwa Inggris memiliki tanggung jawab 
moral yang gamblang sehingga Partai Buruh menyematkan prioritas yang lebih tinggi terkait 
penumpasan kemiskinan global, terlebih Bank Dunia melansir data yang menyatakan terdapat 
1,3 milyar orang di dunia hidup dalam kemisikan absolut yang ditandai dengan penghasilan 
kurang dari US$ 1,25 per hari. Sekitar 35.000 anak pun meninggal setiap harinya dikarenakan 
penyakit yang sebenarnya dapat dicegah (Ireton, 2013: 50). 
 
Kondisi kemiskinan absolut yang digambarkan seperti demikian lantas menjadi alasan dari 
adanya penyempurnaan kembali dari pada kerangka kerja legal DFID dengan pengesahan 
International Development Act pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Parlemen Inggris (Global 
Legal Research Center, 2011: 260 – 1). Pada dasarnya pakta tersebut mengizinkan DFID untuk 
melancarkan pemberian bantuan pembangunan kepada berbagai teritori ataupun negara di luar 
Britania Raya dalam rangka berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan/atau 
meningkatkan kesejahteraan dari suatu populasi tertentu melalui beberapa target spesifik untuk 
dicapai. Target spesifik yang dimaksud ditetapkan berdasarkan objektivitas dan terbagi ke 
dalam lima sasaran utama (Morrisey, 2002: 21 – 2), yang mana kelima sasaran tersebut secara 
garis besar adalah mengurangi kemiskinan di kawasan Sub-Sahara Afrika, mengurangi 
kemiskinan di kawasan Asia, mengurangi kemiskinan di kawasan lain (tanpa target khusus), 
meningkatkan efektivitas agensi multilateral dalam pengurangan kemiskinan dan merespon 

                                                           
1
 Tercantum dalam paragraf pertama Buku Putih tahun 1965 yang berjudul “The Work of the New 

Ministry”. 



krisis humanitarian, serta membangun pendekatan-pendekatan inovatif dalam konteks 
pembangunan internasional dengan berdasar pada berbagai fakta yang ditemukan. 
 
Dimulai pada tahun 1964, 86 persen dari total anggaran untuk hibah bilateral diberikan oleh 
pemerintah Inggris kepada negara-negara persemakmurannya, dengan India sebagai penerima 
terbesar (£ 35 juta) di tahun yang sama (Williams, 1965: 15). Bantuan luar negeri yang 
pemerintah Inggris berikan – melalui DFID – kepada India memiliki konsentrasi terhadap 
empat daerah titik fokus, yakni Andhra, Pradesh, Benggala Barat, Orissa, dan Madhya Pradesh. 
Bantuan DFID kepada India secara khusus dialokasikan sebesar 43 persen kepada pemerintah 
nasional, 37 persen kepada pemerintah negara bagian, dan 14 persen melalui kerja sama 
multilateral. Adapun sisa alokasi sebesar 6 persen mencakup bantuan teknis (sebesar 4 persen), 
masyarakat sipil (1 persen), dan sektor privat (1 persen) (House of Commons: International 
Development Committee, 2011: 17). Bukan tanpa maksud, pengalokasian yang terpisah antara 
pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian adalah karena kondisi struktur dan sistem 
pemerintahan di India yang besar dan terdesentralisasi. Oleh karena sistem yang seperti 
demikian pada dasarnya tidak dapat menjamin pendistribusian bantuan yang merata, 
pengalokasian kepada dua level pemerintahan formal pun menjadi alternatif demi memenuhi 
tujuan untuk dapat menjangkau negara bagian yang paling miskin (House of Commons: 
International Development Committee, 2011: 18). Meski demikian, pengalokasian bantuan 
terbesar tetap diberikan kepada pemerintah nasional India mengingat tanggung jawab utama 
dalam upaya pengembangan India – baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara 
bagian secara khusus – berada di tangan pemerintah nasional. 
 
 

Kontras antara Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat dan Penurunan Tingkat 
Kemiskinan yang Lambat di India 

 
Reformasi perekonomian India diinisiasi pada Juni 1991 (Ahluwalia, 1994: 2). Pemerintah India 
kala itu memberanikan diri untuk melakukan reformasi ekonomi dengan memberlakukan 
berbagai upaya keterbukaan secara gradual sembari mempersiapkan implementasi Rencana ke-
8 pada tahun 1992 – konsep Rencana 5 Tahun sebagai salah satu kerangka kerja guna 
membangun perekonomian India yang telah digagaskan semenjak tahun 1951 (Government of 
India: Planning Commission, 2013). Sektor-sektor penting tidak luput dari perhatian 
pemerintah India. Sebagaimana kesuksesan dari reformasi ekonomi pada umumnya, reformasi 
ekonomi India pun menjadikan stabilisasi fiskal sebagai prioritas tertinggi di awal 
pengimplementasiannya. Mengupayakan pengurangan defisit fiskal merupakan hal genting 
untuk mengawali reformasi. Dengan menghapus subsidi ekspor pada tahun 1991 – 1992 dan 
merestruktur subsidi pupuk pada tahun 1992 – 1993 menjadikan defisit fiskal pemerintah 
menurun dari tingkat 5,9 persen ke tingkat 5,7 persen yang sebelumnya – yakni pada tahun 
1990 – 1991 berada di tingkat 8,4 persen (Ahluwalia, 1994: 2 – 3). 
 
Apabila pengurangan defisit fiskal dinilai sebagai hal yang genting dalam reformasi 
perekonomian India, penghapusan hambatan-hambatan kegiatan industri dinilai sebagai 
perubahan yang paling radikal dalam reformasi perekonomian India. India sebelum masa 
reformasi ekonomi diketahui sebagai negara yang relatif tertutup dan pasarnya sulit ditembus 
oleh investor asing dikarenakan oleh idealisme pemerintah dalam menerapkan semangat untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri, atau diketahui dengan istilah swadesi (Ahluwalia, 1994: 3 – 4). 
Sehingga presentase kepemilikan yang diizinkan untuk investor asing dibatasi, yakni maksimal 
dengan hanya sebesar 40 persen, kecuali dalam bidang teknologi tinggi tertentu. Akan tetapi 
kebijakan baru – sebagai kepanjangan-tangan dari reformasi ekonomi – yang mengamandemen 



Foreign Exchange Regulation Act (FERA)2 dirasa jauh lebih aktif dalam mendukung investasi 
asing di berbagai kegiatan. Izin secara otomatis diberikan kepada investasi dengan kepemilikan 
asing sampai dengan 51 persen, sedangkan untuk investasi kepemilikan asing di atas angka 
tersebut aplikasinya akan terlebih dahulu diproses oleh Badan Promosi Investasi Asing 
(Ahluwalia, 1994: 4). Dampak dari amandemen FERA tersebut terlihat pada total volume 
persetujuan investasi asing sebesar US$ 3 milyar pada 24 bulan pertama amandemen 
dilakukan, yang mana sebelumnya persetujuan investasi asing di India volumenya hanya 
sebesar US$ 150 juta. 
 
Selain sektor fiskal dan investasi asing, sektor lain yang turut menjadi cakupan dari reformasi 
perekonomian India adalah perdagangan dan nilai tukar.  Seiring dengan tujuan keterbukaan 
dan orientasi ke luar, kebijakan perdagangan telah sangat secara substansial diliberalisasikan 
kecuali untuk barang-barang  konsumsi.3 Pengecualian barang konsumsi dari liberalisasi 
dagang dinilai oleh pemerintah Inggris sebagai elemen restriktif yang penting bagi kebijakan 
perdagangan. Adapun dalam konteks kegiatan impor, keterbukaan dibuktikan dengan 
penurunan bertahap terhadap bea masuk. Sebelum reformasi ekonomi, biaya bea masuk bagi 
barang impor dapat mencapai 100 persen dari harga barang yang dimaksud (Ahluwalia, 1994: 
5). Namun komitmen terhadap keterbukaan ekonomi menjadikan pemerintah melakukan 
penurunan bea masuk bagi barang impor, yakni menjadi sebesar 65 persen pada tahun 1994 
(Ahluwalia, 1994: 5). 
 
Perpajakan dan sektor publik merupakan dua sektor lain yang dimasukkan oleh pemerintah 
India dalam program reformasi mereka. Dalam upaya penyesuaian reformasi ekonomi, 
pemerintah India – melalui Komite Reformasi Perpajakan (Komite Chelliah) – bergerak pada 
sistem yang lebih simpel pada pajak langsung, dengan tingkat yang lebih sederhana. Hal 
tersebut dibuktikan dengan tingkat marjinal maksimum dari pajak pendapatan pribadi yang 
pada tahun 1991 adalah sebesar 56 persen, turun menjadi 40 persen pada tahun 1994 
(Ahluwalia, 1994: 6). Sedangkan tingkat pajak untuk pendapatan perusahaan berbadan hukum 
adalah sebesar 51,75 persen untuk perusahaan publik/perusahaan terbuka4 dan sebesar 57,5 
persen untuk perusahaan tertutup5. Tingkat pajak penghasilan perusahaan tersebut sudah 
termasuk biaya tambahan sebesar 15 persen. Tanpa tambahan biaya sebesar 15 persen, tingkat 
pajak perusahaan akan berada pada jajaran yang sama dengan tingkat marjinal maksimum dari 
pajak penghasilan pribadi yang besarnya 40 persen. Sedangkan untuk sektor publik, perubahan 
yang diimplementasikan terbilang cukup lambat. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan 
upaya agar kebijakan menyangkut sektor publik dapat berjalan beriringan dengan reformasi 
ekonomi India. Salah satu upayanya adalah dengan menjadikan manajemen sektor publik agar 

                                                           
2
 Foreign Exchange Regulation Act (FERA) merupakan pakta yang disahkan secara hukum pada tahun 

1973 mengenai regulasi ketat terhadap jenis pembayaran tertentu, transaksi dalam valuta asing  dan surat 

berharga, serta transaksi yang berdampak tidak langsung pada valuta asing dan impor & ekspor mata 

uang. FERA merupakan pakta yang memberatkan investor asing untuk melakukan investasi di India, 

sehingga sebagai penyesuaian terhadap reformasi ekonomi yang diinisiasi pada tahun 1991, FERA pun 

diamandemen pada tahun 1993. 
3
 Barang konsumsi adalah barang yang dibutuhkan dan dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh 

konsumen untuk keperluan pribadi dan rumah tangga yang bersifat sekali habis seperti halnya beras, 

sayur, dan buah-buahan.  
4
 Perusahaan publik atau perusahaan terbuka merupakan jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah 

dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham. 
5
 Perusahaan tertutup merupakan jenis perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah 

atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak memperdagangkan 

saham perusahaannya melalui pasar saham. 
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lebih sensitif terhadap profitabilitas komersial melalui penggandengan swasta untuk memegang 
saham di unit sektor publik dan memperdagangkan saham sektor publik di pasar saham 
(Ahluwalia, 1994: 7). Beberapa unit sektor publik yang mulai dibawa oleh pemerintah India 
kepada swasta adalah pembangkit tenaga listrik, hidrokarbon, transportasi udara, dan layanan 
telekomunikasi. 
 
Hasil dari reformasi perekonomian dengan program-program tersebut menjadikan India kini 
diakui sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling signifikan. Konsep 
Rencana 5 Tahun pun hingga kini masih dilanjutkan, dengan memuat kebijakan-kebijakan yang 
membawa transformasi lebih besar yang mengarah kepada tingkat pertumbuhan PDB secara 
signifikan, ekspor, manufaktur dan jasa, serta perluasan cadangan devisa dan investasi asing 
langsung maupun tidak langsung. Kerangka kerja terkait pembangunan ekonomi seperti yang 
digagas dalam Rencana 5 Tahun pun diakui sebagai bukti keseriusan India untuk mengejar 
keberhasilan makroekonomi. Bahkan pada tahun 2010 India sudah tercatat sebagai salah satu 
negara yang memberikan bantuan luar negeri, meski pemberian bantuan luar negeri yang 
dimaksud masih dilakukan di bawah manajemen Kementerian Luar Negeri (belum ada 
departemen spesifik yang menangani). Jumlah bantuan luar negeri yang India keluarkan adalah 
sebesar US$ 639 juta dan dialokasikan kepada negara-negara di kawasan Asia Selatan 
(Development Initiatives, 2012: 6). Akan tetapi di balik keseriusan India dalam membangun 
perekonomiannya, India dinilai cukup bisu dalam menangani isu dasar pembangunan manusia 
mereka. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: The World Bank (2016). 

 
Kultur Kemiskinan dalam Masyarakat India 
 
Dalam konteks kemiskinan, sebagaimana suatu masyarakat memiliki kultur, masyarakat miskin 
sebagai bagian dari masyarakat di daerah manapun turut memiliki kulturnya sendiri. Kultur 
menyebabkan masyarakat yang dikategorikan miskin memiliki kemiripan atau bahkan 
kesamaan cara hidup dan berfikir – ditandai dengan aspek-aspek tertentu seperti halnya 
tingkah laku, cara berpakaian, dan cara berkomunikasi (Kumar, 2010: 337). Lebih lanjut 
terdapat pula kesamaan substansial dalam struktur keluarga mereka, hubungan interpersonal, 
orientasi waktu, sistem nilai, dan rasa kebersamaan yang sama yang dapat ditemukan di 



berbagai masyarakat miskin di dunia. Pengkategorian “miskin” bukan untuk memberi seragam 
pada masyarakat tertentu, namun memang karena masyarakat tertentu ditandai dengan 
perbedaan kasta, kelas, dan akses yang berbeda kepada sarana produksi dan konsumsi (Kumar, 
2010: 338). Kemiskinan tersebut lantas diwariskan dari satu generasi kepada lainnya, dan 
menjadikan perasaan yang kuat akan marjinalitas, ketidakberdayaan, kebergantungaan, 
inferioritas, kepasrahan, dan fatalisme menjadi tak terpisahkan dari masyarakat yang tergolong 
miskin tersebut. Sehingga muncul lah konsep culture of poverty6 atau kultur kemiskinan dalam 
menggambarkan kondisi masyarakat yang dikategorikan miskin oleh karena adanya warisan – 
atribut dan perasaan – dari generasi-generasi sebelum mereka. Penggunaan kultur sebagai 
faktor penjelas bersama dengan faktor-faktor lain – faktor situasional, misalnya – akan 
membantu memahami akan realitas sosial, proses pembangunan, dan pembawaan identitas 
dengan lebih baik. Meskipun telah melakukan usaha untuk keluar dari kemiskinan, beberapa 
orang dari suatu masyarakat atau bahkan suatu masyarakat keseluruhan tetap tidak mampu 
untuk keluar dari kemiskinan karena masih terdapat ketidakmampuan dalam diri mereka 
sendiri untuk menopang inisiatif dan kerja keras mereka (Kumar, 2010: 347). 
 
Kemiskinan di India terkonsentrasi di sejumlah negara bagian dan di antara kelompok-
kelompok sosial tertentu. Ketidakseimbangan akses terhadap kebutuhan dasar dan sumber daya 
menyebabkan sejumlah kelompok sosial di India terkesampingkan. Ironisnya, sejumlah 
kelompok sosial yang dimaksud hidup di wilayah dengan sumber daya berlimpah (Mehta et. al., 
2011: 28). Akan tetapi dikarenakan oleh masih berlakunya eksploitasi yang didukung oleh 
sistem Scheduled Castes (SC/Kasta) dan Scheduled Tribes (ST/Suku) di masyarakat India, 
sejumlah kelompok sosial – berdasarkan kelas, kasta, dan suku – tertentu sejak lama berurusan 
dengan ketidakpunyaan akan pillihan, rasa ketidakamanan, dan deprivasi lainnya yang 
menyebabkan mereka miskin. Negara bagian India seperti Bihar, Madhya Pradesh, 
Maharashtra, Orissa, dan Uttar Pradesh adalah rumah bagi 80 persen masyarakat miskin India 
yang merupakan bagian dari kelompok-kelompok yang ‘kurang beruntung’ secara sosial 
(Kumar, 2003: 159). 
 
Terkait kasta dan suku, hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi kemiskinan di India adalah 
tingkat fertilitas. Di India, tingkat fertilitas lebih tinggi di pedesaan yang masyarakatnya 
berpenghasilan rendah dan tidak terpelajar dibandingkan dengan tingkat fertilitas dari populasi 
yang berpenghasilan tinggi, dikarenakan memiliki banyak anak merupakan kultur turun-
temurun. Hal ini menjadi permasalahan lantaran tidak konsekuen dengan kebutuhan ekonomi 
yang memajukan – seperti halnya pasokan tenga terpelajar – sehingga tidak sedikit masyarakat 
pedesaan menjadi pengangguran. Kondisi siklik dari tingkat fertilitas yang tinggi – ditambah 
dengan masyarakatnya tidak terpelajar sehingga menjadi pengangguran – berdampak pada 
kesenjangan kesejahteraan yang nyata (Biwas dan Hartley, 2015). 
 
Negara dengan kultur tata pemerintahan yang buruk atau bahkan sistem demokrasi yang gagal 
dengan manifestasi dalam bentuk kriminalisasi politik ataupun politisasi kejahatan turut 
menjadi penyebab dari kemiskinan (Mehta et. al., 2011: 29). Salah satu indikatornya adalah 
korupsi, baik di tingkat pemerintah nasional maupun pemerintah negara bagian. Pemerintah 
yang terpilih secara demokratis di India lantas tampak tidak melakukan apapun guna 
menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, serta untuk 
menjadikan hidup masyarakat miskin itu sendiri agar lebih baik lantaran korupsi yang 
merajalela dan administrasi pemerintah yang buruk (Timmons, 2011). Permasalahan korupsi di 
lingkup pemerintahan terus berlanjut, bahkan di sektor terkait kemanusiaan sekalipun. John D. 
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Blomquist, seorang lead economist di Bank Dunia pada tahun 2011 menulis laporan yang terdiri 
dari sedikitnya 400 halaman mengenai program pemerintah India dalam mengurangi dan 
mencegah kemiskinan lebih lanjut yang dianggap gagal karena korupsi dan buruknya 
administrasi pemerintah India (Timmons, 2011). Dalam laporan tersebut dapat diketahui 
bahwa pemerintah India menggunakan 2 persen dari PDB mereka – setara dengan US$ 28,6 
Milyar – untuk berbagai program sosial terkait permasalahan kemiskinan termasuk di 
antaranya pendistribusian makanan dan inisiasi asuransi kesehatan. Jumlah tersebut 
merupakan yang terbesar di Asia, dan tiga kali ukuran pengeluaran pemerintah Tiongkok untuk 
program serupa, namun jumlah yang besar tersebut tidak mampu menyejahterakan masyarakat 
India utamanya yang hidup di garis kemiskinan. Laporan yang ditulis oleh John D. Blomquist 
turut menyampaikan bahwa 59 persen makanan yang seharusnya didistribusikan tidak sampai 
ke masyarakat miskin sebagaimana yang semula ditujukan. Bank Dunia kemudian 
menyarankan pemerintah India untuk melakukan evaluasi dan perombakan besar-besaran dari 
program sosial mereka. Alih-alih mendistribusikan makanan, pemerintah India dapat 
melakukan pemberian kupon dan/atau bantuan langsung tunai yang dapat dilacak dengan 
mudah melalui pemanfaatan teknologi. 
 
Selain pendistribusian makanan dan inisiasi kesehatan, pemerintah India juga memilliki 
program yang didesain untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan 
infrastruktur di daerah-daerah pedesaan. Program yang dimaksud dikenal dengan nama The 
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, dengan anggaran sebesar 
US$ 9 milyar (Wright dan Gupta, 2011), namun program tersebut dalam pelaksanaannya penuh 
dengan korupsi. Pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan baru dan sistem irigasi yang 
dimulai semenjak tahun 2006, dalam kurun waktu lima tahun (pada 2011) kurang dari 
setengahnya baru dapat terselesaikan. Sebagai kepanjangan-tangan dari adanya praktik korupsi 
dalam program yang didesain untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut menjadikan 
pekerja yang merupakan masyarakat miskin kerap tidak dibayar, bahkan dipaksa untuk 
membayar suap agar mendapatkan pekerjaan. Keterampilan baru guna meningkatkan prospek 
jangka panjang dari pekerja tersebut pun tidak mereka dapatkan. Sehingga pemutusan 
lingkaran kemiskinan pun tidak dapat terwujud. Terlebih banyak pejabat korup yang dipenjara 
dan pada akhirnya berhasil keluar – baik karena masa tahanan telah habis atau melakukan 
penyuapan agar keluar dari penjara –, lalu kembali ke karir politik mereka tanpa masalah 
Gajendran, 2016: 9). 
 
Literasi yang dimaknai sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis selalu dianggap 
sebagai kunci penting bagi perkembangan sosial-ekonomi di suatu negara. Sebaliknya, 
kebutahurufan dianggap sebagai sumber penyangkalan berkepanjangan terhadap akses untuk 
informasi, pengetahuan, dan berpendapat (Mehta et. al., 2011: 31). Literasi berpotensi 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila masyarakat di pedesaan yang 
notabenenya miskin memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, pertumbuhan 
ekonomi inklusi yang berkelanjutan adalah sangat mungkin untuk dicapai (Desai, 2012: 120). 
Terlebih untuk di India sendiri, sebagian dari populasinya pada tahun 2030 akan berumur di 
bawah 28 tahun, suatu peluang yang besar bagi India untuk terus menjaga pertumbuhan 
ekonomi karena ketersediaan sumber daya manusia setidaknya hingga 17 tahun yang akan 
datang. Akan tetapi pada tahun 2011 tingkat literasi di India hanya sebesar 74,04 persen (Desai, 
2012: 116). 
 
Salah satu permasalahan literasi di India adalah kesenjangan kemampuan membaca dan 
menulis di antara masyarakat laki-laki dan perempuan, utamanya di daerah pedesaan. Pada 
tahun 2010 India menempati peringkat ke-112 (dari 134 negara) atas kesetaraan gender (Desai, 
2012: 118). Rendahnya peringkat India atas kesetaraan gender tersebut menjadi salah satu bukti 



dari masih kentalnya kultur patriarki di India, khususnya di tengah masyarakat miskin. 
Sehingga upaya untuk mengurangi kesenjangan literasi di antara laki-laki dan perempuan pun 
menjadi tantangan tersendiri. Namun bagaimanapun tantangan ini kiranya perlu diperhatikan, 
terlebih penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tingkat literasi di kalangan perempuan 
yang diiringi dengan diferensial upah akan berpengaruh positif bagi tingkat partisipasi 
perempuan dalam bekerja (Desai, 2012: 121). 
 
Meski demikian harus diperhatikan bahwa sebatas memiliki kemampuan untuk membaca dan 
menulis pun tidak menjadikan seseorang cukup kompeten untuk memasuki bursa tenaga kerja 
di pasaran, sehingga mengenyam pendidikan yang bermutu adalah diperlukan. Namun selain 
tingkat literasi, kontras yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi India dengan 
perkembangan masyarakatnya terlihat dari buruknya sistem pendidikan India. Di balik status 
India sebagai negara dengan tingkat “produksi” insinyur terbanyak di dunia, sebanyak 21 juta 
anak di India keluar dari sekolah. Sebesar 33 persen anak di India keluar dari sekolah sebelum 
mencapai jenjang kelas 5, dan 90 persen anak berhenti sekolah sebelum mencapai jenjang 
sekolah menengah (Desai, 2012: 123). Bahkan di daerah pedesaan masih terdapat anak-anak 
yang tidak memiliki akses untuk bersekolah. Hal ini lantas menjadi salah satu faktor dari 
lambatnya pertumbuhan tingkat literasi masyarakat India – hanya berkisar 1,5 persen setiap 
tahunnya.7 
 
Infrastruktur yang tidak memadai menjadi salah satu indikator dari buruknya sistem 
pendidikan di India. Di sekolah milik pemerintah – baik di daerah perdesaan maupun 
perkotaan – yang notabenenya merupakan penopang dari keberlanjutan sistem pendidikan 
India saja kerap tidak terdapat fasilitas layak berupa papan tulis dan toilet. Partisipasi guru 
dalam menghadirkan sistem pendidikan yang baik pun terbilang rendah, dibuktikan dengan 
hanya 50 persen guru di sekolah milik pemerintah yang terlibat secara aktif dalam kegiatan 
belajar-mengajar dan 25 persen guru (juga di sekolah milik pemerintah) memiliki 
kecenderungan untuk absen pada hari-hari tertentu.8 Diskriminasi terhadap kasta tertentu pun 
ditemukan dalam keberlangsungan sistem pendidikan di India. Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, 
dan Madhya Pradesh merupakan negara-negara bagian di mana diskriminasi kasta dalam 
sistem pendidikan ditemukan, salah satu contohnya adalah pemisahan gedung sekolah antara 
satu kasta dengan kasta lainnya. Negara-negara bagian tersebut sekaligus merupakan negara 
bagian dengan tingkat literasi yang paling rendah (Desai, 2012: 123). 
 
 
SIGNIFIKANSI BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS TERHADAP PERMASALAHAN 

KEMISKINAN DI INDIA 
 

Kontradiksi yang timbul antara kemajuan dinamis dan kesulitan yang buruk ditemukan di 
seluruh India dalam beragam kontras (Department for International Development, 2014: 4). 
Ekonomi India meledak, namun hampir setengah dari anak-anak di India kurang gizi (sebesar 
43 persen dari total jumlah balita di India, sedangkan presentase bagi balita di Sub-Sahara 
Afrika yang menderita kekurangan gizi hanya sebesar 29 persen). Kota-kota di India menjadi 
tuan rumah bagi beberapa institut teknologi kelas dunia, namun dua dari lima anak di India 
tidak dapat membaca paragraf pendek bahkan setelah empat tahun bersekolah. Berbagai rumah 
sakit swasta di India diincar oleh pasien-pasien mancanegara, sementara lebih dari setengah 
perempuan di India mempertaruhkan hidup mereka karena melahirkan tanpa staf kesehatan 
terlatih. 
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Berdasarkan kenyataan yang seperti demikian, Inggris melihat India sebagai negara yang 
memiliki tiga wajah, yakni Global India, Developing India, dan Poorest India, yang mana 
ketiganya sekaligus menggambarkan lapisan masyarakat di India (Department for International 
Development, 2014: 5 – 6). Cara Inggris dalam melihat India tersebut sekaligus menjadi 
pendekatan bagi upaya-upaya pengembangan yang akan dilakukan karena setiap lapisan 
memiliki kompleksitas dan membutuhkan perlakuan tersendiri. Lapisan masyarakat India yang 
makmur dan berpengaruh dalam perdagangan global termasuk dalam kategori Global India. 
Selain itu, layanan teknologi informasi kelas dunia, masyarakat yang terdidik dengan baik, dan 
kelas menengah yang tumbuh dengan cepat menjadi karakteristik dari Global India. Kategori 
Developing India mewakili lapisan masyarakat yang sedikit-banyak terikat dengan Global India 
sehingga memiliki kesempatan hidup dengan kualitas yang baik. Masyarakat yang tergolong ke 
dalam Developing India pada dasarnya berpartisipasi dalam proses urbanisasi di India, namun 
kerap mendapatkan layanan kesehatan umum yang buruk dan pendidikan dengan kualitas 
rendah karena berada di garis antara kemiskinan dan kesejahteraan. Adapun Poorest India 
merupakan lapisan masyarakat yang paling ditekankan oleh DFID untuk pemberian bantuan 
karena kesuksesan perekonomian India tidak dapat mereka rasakan sebab beberapa faktor 
seperti letak geografis, status sosial, dan/atau keduanya. Permasalahan utama yang menjadi 
fokus DFID di negara-negara bagian India mencakup lingkup pendidikan dan kesehatan. 
Pertumbuhan inklusif, reformasi tata pemerintahan dan perlawanan terhadap eksklusi turut 
melengkapi pemberian bantuan dari DFID kepada masyarakat India – utamanya yang termasuk 
dalam kategori Developing dan Poorest India. 

Bantuan sebesar £210 juta pada tahun 2004 hingga 2006 dan sebesar £150 juta pada tahun 
2007 hingga 2013 DFID tujukan kepada sektor pendidikan yang berada pada tingkat nasional 
guna mendukung program Pemerintah India terkait pendidikan dasar, yakni Sarva Shiksha 
Abhiyan (House of Commons: International Development Committee, 2011: 99). Bantuan DFID 
terkait program pemerintah India tersebut terletak pada pembangunan sekolah, rekruitmen 
guru, dan tingkat partisipasi. Dalam bantuan terkait partisipasi, DFID telah berhasil membantu 
1,2 juta anak untuk berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan di sekolah dasar (House of 
Commons, 2011: 100). Selain pendidikan dasar, bantuan yang DFID berikan dalam sektor 
pendidikan tertuju pada program pemerintah India dalam mempromosikan kesetaraan 
perempuan dalam mengenyam pendidikan – Mahila Samakhya – dengan pendanaan sebesar 
£35 juta pada tahun 2007 hingga 2014. DFID turut memberikan sebagian besar bantuannya 
pada tingkat nasional dalam sektor kesehatan. Bantuan atau kontribusi utama DFID dalam 
sektor kesehatan di tingkat nasional terletak pada peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan 
anak, guna mengurangi kematian ibu dan anak, melalui program Kesehatan Reproduksi dan 
Anak.  Adapun bantuan atau kontribusi DFID di negara-negara bagian India dalam sektor 
kesehatan berfokus pada seluruh sistem kesehatan meliputi susunan kepegawaian, ketersediaan 
obat, dan pembangunan infrastruktur. 

Hasilnya, DFID berhasil secara signifikan mengurangi tingkat kematian anak di India, tepatnya 
di Benggala Barat (West Bengal), yang mana pada tahun 2003 Benggala Barat merupakan 
negara bagian dengan tingkat kematian anak paling tinggi di antara seluruh negara bagian di 
India, namun pada tahun 2009 menjadi salah satu dari tiga negara bagian dengan tingkat 
kematian anak paling rendah (House of Commons: International Development Committee, 
2011: 17). Tidak hanya berhasil secara signifikan di Benggala Barat, keberhasilan secara 
signifikan pun diperoleh DFID melalui kinerja mereka di negara bagian Madhya Pradesh 
dengan berkurangnya tingkat kematian ibu dan anak. Bahkan Madhya Pradesh menjadi contoh 
bagi negara-negara bagian lagi di India dalam upaya pengurangan tingkat kematian ibu dan 
anak. 



Adapun pemberian bantuan oleh DFID kepada lapisan masyarakat Developing an Poorest India 
dalam konteks pertumbuhan inklusif, reformasi tata pemerintahan, dan perlawanan terhadap 
eksklusi secara berturut-turut diimplementasikan melalui perluasan industri berskala kecil, 
pemberian pelatihan dan instalasi sistem komputer guna membantu pemerintah (India) 
menjadi lebih efisien dan responsif, serta pemberdayaan perempuan dalam program-program 
mata pencaharian (Department for International Development, 2014: 11 – 12). Keberhasilan 
bantuan DFID terkait reformasi tata pemerintahan dapat dilihat melalui pendanaan sebesar 
£150.000 yang dialokasikan untuk meningkatkan sistem perpajakan dengan 
mengkomputerisasikan data-data perpajakan di negara bagian Orissa pada tahun 2005 hingga 
2009 (House of Commons: International Development Committee, 2011: 101). Negara bagian 
Madhya Pradesh pun menjadi saksi keberhasilan bantuan DFID terkait reformasi tata 
pemerintahan, yang mana pendanaan sebesar £3,5 juta telah membantu pemerintah Madhya 
Pradesh untuk meningkatkan sistem manajemen keuangan publik termasuk mengurangi 
hutang dan merevisi kode akuntansi keuangan. 

Perubahan Bentuk Pemberian Bantuan Luar Negeri 
 
Inggris mengklaim bahwasanya meskipun India termasuk negara yang berkembang, bahkan 
pertumbuhan ekonominya termasuk yang paling baik di dunia, mereka tetap harus dibantu 
untuk memberantas kemiskinan. Inggris – melalui DFID – tidak lagi memiliki hubungan terkait 
bantuan luar negeri secara tradisional (bantuan bilateral dalam bentuk finansial). Hubungan 
bilateral dengan pemberian bantuan dalam bentuk finansial yang selama ini dilaksanakan akan 
diganti dengan kerja sama pembangunan yang sistemnya dapat memberi signifikansi lebih 
dalam memberantas kemiskinan. Fokus dari kerja DFID di India direncanakan untuk lebih up-
to-date, yakni dengan menjangkau titik-titik termiskin sekaligus masyarakat yang paling miskin 
dengan melibatkan sektor profesional dan swasta dalam menyediakan kesehatan, pendidikan, 
nutrisi, dan pekerjaan (House of Commons: International Development Committee, 2011: 17). 
Keberlanjutan pemberian bantuan luar negeri kepada India menjadi bukti dari komitmen yang 
kuat dalam memenuhi target MDGs. 
 
Paska berakhirnya program bantuan luar negeri tradisional – pemberian hibah – pada tahun 
2015, hal-hal yang akan dijaga dan ditingkatkan adalah bantuan terkait keterampilan dan 
kepiawaian (bantuan teknis) yang tentunya dapat memberi kontribusi dalam pengurangan 
kemiskinan. Pengadaan berbagai proyek investasi di sektor swasta pun akan menjadi salah satu 
langkah yang diperhatikan guna terciptanya berbagai peluang bagi masyarakat miskin. Untuk 
melengkapi program DFID yang lebih modern pun DFID akan bekerja sama dengan 
departemen lain milik Pemerintah Inggris agar dapat mengembangkan perdagangan, energi, 
perubahan iklim, serta pendidikan dan penelitian (Department for International Development, 
2013: 4). Lebih lanjut DFID akan terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri 
(dalam bentuk finansial) tetap sesuai dengan yang ditargetkan, yakni kepada negara-negara 
paling miskin yang mana bantuan finansial sangat diperlukan. DFID pun akan berinvestasi 
bersama dengan perusahaan-perusahaan yang mampu membangun perekonomian dari bawah 
(di daerah yang menjadi target). Dengan membangun perekonomian dari bawah tersebut 
diharapkan daerah yang menjadi target tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi yang baik, 
namun juga manfaat sosial. Contohnya dengan yang terjadi di Bihar, salah satu daerah paling 
miskin di India, manfat sosial dari adanya bantuan yang diberikan oleh Inggris – dalam bentuk 
investasi ataupun lainnya – sangat lah diperlukan karena masyarakat Bihar dinilai telah 



kehilangan keberanian untuk melakukan apapun guna dirinya sendiri.9 Oleh karenanya 
pengadaan bantuan yang dapat memberikan manfaat sosial menjadi urgensi tersendiri, karena 
hanya dengan memberikan bantuan keuangan manfaat sosial kiranya sukar didapatkan. 
 
Pemberian bantuan teknis sendiri didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, bantuan 
keuangan – utamanya yang diberikan secara hibah – pada dasarnya bersifat fungibel.10 
Sehingga meskipun pemberi bantuan menyatakan bahwa tujuan dari pemberian bantuan yang 
dimaksud adalah untuk sektor tertentu – sebut saja sektor pembangunan kemanusiaan – akan 
teteapi penerima bantuan dapat mengalokasikan bantuan keuangan yang diberikan untuk 
sektor lain yang mereka kehendaki – sebut saja sektor militer. Hal tersebut lantas kerap 
menjadi alasan mengapa hasil berupa kemajuan yang dibawa oleh bantan luar negeri dalam 
bentuk uang dirasa lambat. Untuk itu bagi negara-negara pemberi bantuan luar negeri yang 
mementingkan hasil sebagaimana dikehendaki dalam kerangka-kerangka kerja pemberian 
bantuan luar negeri layaknya Inggris, kerja sama teknis kemudian dijadikan opsi alternatif dari 
bantuan keuangan yang fungibel. Dikatakan demikian oleh karena kemampuan mekanisme 
kerja sama teknis yang dapat menempatkan pekerja-pekerja profesional tepat di kekosongan 
dari permasalahan yang menjadi alasan mengapa bantuan luar negeri diberikan (Ireton, 2013: 
258 – 259). Kedua, bantuan teknis memiliki kemungkinan yang sangat kecil terkait praktik yang 
buruk apabila dibandingkan dengan bantuan keuangan. Sementara bantuan keuangan dapat 
dikorupsi dan laporannya pun dapat dimanipulasi, sehingga bantuan teknis dinilai memiliki 
kapasitas untuk membawa lebih banyak orang keluar dari jerat kemiskinan. Ketiga, DFID 
meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk pengurangan kemiskinan 
yang berarti. Untuk itu departemen berfokus pada investasi di infrastruktur dan penyuluhan – 
termasuk di antaranya pelatihan untuk meningkatkan efektivitas sektor publik (Ireton, 2013: 
79). 
 
 

Kesimpulan 
 

Inggris diketahui memiliki program pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara yang 
di dalamnya terdapat permasalahan kemanusiaan seperti halnya kemiskinan. Hal tersebut 
merupakan implementasi dari komitmen dan kepentingan nasional Inggris terkait pengupayaan 
pemenuhan hak-hak yang termasuk dalam United Nations Declaration of Human Rights 
(UNDHR), utamanya tekait pasal ke-25, yang mana Inggris merupakan salah satu penanda-
tangan dari pernyataan umum tersebut. Program pemberian bantuan luar negeri Inggris 
beberapa kali melewati masa penyempurnaan kerangka kerja guna pencapaian hasil yang 
maksimal dari komitmen terhadap pemenuhan hak-hak manusia, dimulai pada tahun 1947 di 
bawah CRO hingga akhirnya pada tahun 1997 dibentuk DFID, departemen yang khusus 
mengatur program-program bantuan luar negeri Inggris termasuk pengadministrasian budget 
dengan tujuan utama demi mengurangi kemiskinan. Salah satu penerima bantuan luar negeri 
Inggris adalah India, negara persemakmuran Inggris yang kini diketahui sebagai salah satu 
negara dengan pertumbuhan ekonomi paling signifikan. Pertumbuhan ekonomi India yang 
signifikan tersebut merupakan hasil reformasi ekonomi yang pemerintah India lakukan pada 
dekade 1990 melalui beberapa sektor di antaranya stabilisasi fiskal, penghapusan hambatan-
hambatan kegiatan investasi asing, perdagangan dan nilai tukar, serta perpajakan dan sektor 
publik. Reformasi ekonomi pada dekade 1990 tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan 
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PDB India setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan sedikitnya 6,3 persen. Untuk itu 
India sebenarnya dinilai mampu “lepas” dari bantuan luar negeri Inggris bahkan semenjak 
tahun 1990 apabila dilihat dari PDB yang India capai. Terlebih pada masa sekarang ini India 
merupakan negara yang memiliki struktur teknologi dan industri yang melebihi banyak negara 
di dunia, dan secara substansial dianggap mampu memberikan bantuan kepada negara yang 
India lampaui. 
 
Namun ternyata fakta menunjukkan bahwa masih banyak penduduk India yang terjebak dalam 
permasalahan kemanusiaan seperti halnya perangkap kemiskinan. Bukan sekedar “masih 
banyak”, namun citra India sebagai negara dengan penduduk miskin di dunia sama populernya 
dengan citra India sebagai salah satu negara economic leading di dunia. Hingga tahun 2010 
India masih menjadi rumah bagi satu per tiga populasi miskin dunia. Satu per tiga dari total 
penduduk India – sejumlah 400 juta jiwa – merupakan satu per tiga bagian dari total penduduk 
miskin di dunia yang hidup dengan  penghasilan kurang dari US$ 1,25 per hari. Kemiskinan di 
tengah masyarakat India tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yakni struktur 
masyarakat dengan sistem kasta dan suku sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap kasta 
dan suku tertentu dalam proses upaya penghidupan yang lebih baik, pemerintah yang korup 
sehingga program untuk penumpasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik, serta rendahnya 
tingkat literasi dan partisipasi masyarakat India dalam  mengenyam pendidikan. Merujuk pada 
kondisi kemiskinan masyarakat India dibalik meledaknya perekonomian India semenjak 
reformasi ekonomi pada dekade 1990 menjadi alasan bagi Inggris untuk tetap melanjutkan 
pemberian bantuan luar negeri kepada India. Inggris meyakini bahwa komitmen untuk 
menumpas kemiskinan harus dituangkan dalam program dan proyek spesifik yang didukung 
oleh sumber daya keuangan dan mekanisme kelembagaan yang tepat. Sehingga hubungan 
bilateral dengan pemberian bantuan dalam bentuk finansial (hibah) yang semenjak tahun 1964 
dilaksanakan, diganti dengan kerja sama pembangunan yang sistemnya dapat memberi 
signifikansi lebih dalam memberantas kemiskinan. Adalah bantuan teknis yang menjadi 
pengganti fokus utama dari pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk finansial. Alasan dari 
dipilihnya bantuan teknis adalah karena memiliki sedikit sekali kemungkinan untuk dikorupsi 
dan dimanipulasi, serta lebih bermanfaat untuk pembangunan jangka panjang.  
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