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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan isu yang banyak dibahas dalam hubungan 

internasional, dan merupakan suatu isu global. Menurut The International Fund 

for Agricultural Development (IFAD), lebih dari miliyaran orang di dunia hidup 

dengan penghasilan kurang dari US$ 1 per hari nya, 2,7 miliar orang bertahan 

hidup dengan US$ 2 per hari nya, lebih dari 800 juta orang mengalami kelaparan 

termasuk sekitar 300 juta anak-anak, setiap 3,6 detik seseorang meninggal akibat 

kelaparan, dan setiap tahunnya 6 juta anak-anak yang berumur tidak lebih dari 5 

tahun meninggal karena malnutrisi (IFAD,n.d., hlm 1) 

Pada Pertemuan Pangan Dunia tahun 1996, Food Agriculture 

Organization (FAO) menyebutkan angka kelaparan mencapai 830 juta jiwa, 

dimana saat itu FAO dan pemerintah di berbagai negara mencanangkan untuk 

mengurangi angka kelaparan dunia hingga setengahnya pada 2015 melalui 

Millenium Development Goals (MDGs). Namun hingga akhir tahun 2007 angka 

kelaparan bertambah menjadi 1,2 milyar jiwa. World Food Programme (WFP) 

didirikan pada tahun 1961 dan lahir sebagai organisasi dalam sistem PBB yang 

menangani bantuan pangan. WFP pertama kali beroperasi pada tahun 1963 

dengan tugas menggunakan bantuan pangan untuk mendukung pembangunan 

sosial dan ekonomi, menyediakan makanan logistik dan lainnya jika dalam 

keadaan darurat, dan secara umum mempromosikan world food security 

(ketahanan pangan dunia). 

WFP memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mencegah kelaparan akut 

dan mengurangi kelaparan kromis dan kekurangan gizi, kedua menyelamatkan 

kehidupan dalam keadaan darurat, ketiga, memulihkan dan membangun kembali 

mata pencaharian, serta memperkuat kapasitas pemerintah negara untuk 

mempromosikan keamanan pangan, yang didefinisikan sebagai akses semua 

orang setiap saat untuk makan yang dibutuhkan untuk hidup aktif dan sehat. WFP
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memainkan perannya sebagai anggota aktif dari sistem PBB untuk membawa 

masalah kelaparan ke pusat agenda internasional. Dalam dialog dengan 

pemerintah penerima bantuan dan bantuan masyarakat, WFP akan membuat 

advokasi kebijakan, strategi dan operasi yang langsung bermanfaat bagi 

masyarakat miskin dan lapar (wfp.org) Sampai sekarang, WFP telah aktif 

memberi bantuan kepada lebih dari 70 negara di dunia yang terbagi dalam 4 

benua. 

Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus dipenuhi 

setiap saat mengingat pangan merupakan sumber kelangsungan hidup manusia, 

namun di beberapa negara seperti negara di kawasan Afrika, Asia Selatan dan 

Asia Timur (Dono. 2008: hlm 133). Kekurangan pangan menjadi ancaman serius 

di negara-negara di kawasan tersebut. Tidak hanya di kawasan itu saja masalah 

pangan sudah menjadi isu global, dimana perhatian dunia internasional terhadap 

masalah pangan sangatlah besar. Keterlibatan dan perhatian dunia internasional 

merupakan indikasi bahwa problem tersebut dapat memicu instabilitas dan 

perdamaian dunia sehingga diperlukan sebuah aksi bersama untuk menyelesaikan 

problem tersebut. 

Krisis pangan pada dasarnya adalah sebuah kondisi dimana setiap individu 

atau setiap rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan  pangannya. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya disebabkan karena adanya  bencana 

alam dan konflik. Kedua penyebab itulah yang membuat Sudan Selatan 

mengalami kerawananan pangan. Terlebih saat ini Sudan Selatan baru saja 

menjadi negara yang berdaulat. Setelah sekitar lima puluh enam tahun lamanya 

berkonflik dengan pemerintahan Sudan saat itu yang sekarang bernama Sudan 

Utara. Sampai sekarang pun dua negara tersebut masih  bersengketa minyak di 

wilayah perbatasan.  

 

Konflik yang berkepanjangan tersebut memberikan dampak buruk 

terhadap kehidupan masyarakat dua negara, terlebih bagi Sudan Selatan. Setelah 

merdeka pada tanggal 9 Juli 2011,  pemicu utama terjadinya kerawanan pangan di 

Sudan Selatan disebabkan karena penutupan  perbatasan yang di lakukan oleh 
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Sudan Utara, penutupan perbatasan tersebut yang kemudian menghambat 

masuknya bahan makanan ke Sudan Selatan. Selain itu konflik antar suku dan 

 pemberontak LRA juga ikut memperparah kerawanan pangan yang terjadi di 

Sudan Selatan. Perusakan tanaman, pencurian ternak, penculikan merupakan 

tindakan buruk yang sering terjadi di Sudan Selatan. Tindakan kekerasan tersebut 

yang kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat Sudan Selatan. 

 

Sudan Selatan sendiri terdiri atas sepuluh negara bagian yang terdiri dari 

Western Bahr El Ghazal, Northern Bahr El Ghazal, Warrap, Unity, Upper Nile, 

Jonglei, Eastern Equatoria, Central Equatoria, Western Equatoria dan Lakes. 

Hampir seluruh negara bagian tersebut mengalami tingkat ketahanan pangan yang 

rendah sampai dengan yang paling tinggi, kondisi ini membuktikan bahwa Sudan 

Selatan merupakan negara yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang rendah. 

Kondisi yang sekarang terjadi di Sudan Selatan memang dapat dimaklumi 

mengingat negara ini merupakan negara baru satu tahun merdeka. Infrastruktur 

yang kurang memadai seperti jalan yang rusak seringkali menghambat proses 

distribusi pangan, sehingga  berdampak pula pada biaya transportasi yang mahal 

yang berakibat pada harga bahan pangan yang tinggi (Food security, n.d., hlm1). 

Kondisi ketahanan pangan Sudan Selatan mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dimana pada tahun 2011 negara bagian seperti Nortthern Bhar el 

Ghazal, Western Bhar el Ghazal, Warrap, Unity, Upper Nile dan Jonglei  masih 

mengalami kerawanan pangan tingkat sedang, sedangkan pada tahun 2012 negara-

negara bagian tersebut sudah mengalami kerawanan yang cukup tinggi. 

 

Bencana kelaparan yang terjadi di Sudan Selatan merupakan dampak dari 

konflik antara Sudan Selatan dan Sudan Utara selain itu konflik internal di Sudan 

Selatan juga mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan di negara ini. 

Kekurangan pangan yang terjadi di Sudan Selatan menggerakkan beberapa 

organisasi internasional seperti World Food Programme (WFP) untuk membantu 

ketersediaan pangan di negara tersebut. Peran dari organisasi internasional diniliai 

efektif namun tidak efisien, karena bantuan tersebut hanya bersifat sementara, dan 
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tidak mungkin Sudan Selatan selalu tergantung terhadap bantuan organisasi 

internasional tersebut. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar 

belakang, konflik yang terjadi antara Sudan utara dan Sudan Selatan telah 

mengakibatkan keruntuhan ekonomi khususnya Sudan Selatan dikarenakan 

adanya penutupan perbatasan yang dilakukan oleh Sudan utara dan 

mengakibatkan terhambatnya pasokan pangan yang masuk ke Sudan Selatan. 

Dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

krisis pangan di Sudan Selatan. Hal tersebut menjadi perhatian dunia dimana 

termasuk organisasi internasional World Food Programme (WFP) sebagai 

organisasi internasional yang bertugas untuk menangani bantuan pangan untuk 

melakukan tindakan-tindakan dalam mengurangi krisis pangan yang terjadi di 

Sudan Selatan. Maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana peran dari World Food Programme dalam menangani krisis 

pangan di Sudan Selatan 2011-2014? 

Pertanyan penelitian ini dibuat guna untuk meninjau bagaimana WFP 

menuntaskan masalah-masalah pangan di dunia khususnya Sudan Selatan sebagai 

akibat dari konflik yang terjadi di Sudan. Sampai saat ini tidak semua orang tahu 

mengenai sejauh mana peran WFP dalam memberikan bantuan pangan di seluruh 

dunia, apakah bekerja sama dengan pemerintah atau hanya memberikan bantuan 

sesuai dengan program yang sudah disusunnya.  

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi warga Sudan Selatan yang 

mengalami krisis pangan 

2. Untuk menggambarkan dan menganalisa peranan WFP dalam penanganan 

krisis pangan di Sudan Selatan. 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi WFP dalam 

menanggulangi krisis pangan di Sudan Selatan 

4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program WFP dalam penanganan 

krisis pangan yang melanda Sudan Selatan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi para pembaca serta penulis 

sendiri mengenai penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kinerja WFP dalam menjalankan misinya sebagai organsasi 

internasional yang bertugas untuk memberikan bantuan pangan terhadap 

negara-negara yang mengalami krisis pangan.  

2. Dapat memberikan informasi dan data dalam Hubungan Internasioal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

. 

1.5.1 Tinjauan Pustaka  

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan upaya World Food Programme (WFP) maupun organisasi 

internasional lainnya dibawah naungan PBB yang menangani bantuan pangan 

dalam menangani krisis pangan yang terjadi di negara-negara di belahan dunia. 

Penelitian pertama membahas mengenai Peran WFP dalam Menangani 

masalah Silent Hunger di Niger tahun 2004-2006 (Herjuno Ndaru K&Intan 

Defrina (2005)). Jurnal tersebut menjelaskan pada pertengahan tahun 2004 

Republik Niger mengalami kekeringan dan serangan locust (belalang) pada sektor 

pertanian dan perternakan. Hal itu mengakibatkan produksi pertanian menurun 

drastis. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-

hari, karena sektor utama sumber pencarian nafkah berasal dari pertanian. 

Republik Niger tidak mampu menanggulangi bencana kelaparan dan krisis pangan 

yang terjadi di negaranya tersebut, hal ini menyebabkan instabililitas pertumbuhan 

ekonomi negara. Peningkatan terpuruknya perekonomian Niger dikarenakan harga 

produk pangan meningkat di tahun 2005 masyarakat tidak memiliki cukup uang 
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untuk membeli makanan. Hal ini mengakibatkan sebanyak 3,6 juta rakyat Niger 

kini mengalami bencana kelaparan. Sebanyak 11 dari 63 distrik di Niger 

rakyatnya sedang mengalami masa yang sangat kritis, terutama di bagian Selatan 

Niger yakni Maradi, Tillaberi, Tahoua, Diffa, Agadez, dan Zinder.  

Krisis pangan yang dihadapi oleh Niger membuat pemerintah 

menggunakan WFP sebagai arena atau tempat untuk mendiskusikan masalah 

kriris pangan yang terjadi dan mendapatkan jalan untuk mengatasi masalah krisis 

ini. World Food Programme di gunakan oleh pemerintah Niger sebagai instrument 

untuk dapat mengatasi krisis pangan yang melanda Niger dengan menjalankan 

program-programnya. Awal bantuan WFP di Niger sudah dimulai sejak tahun 

2004. World Food Programme melakukan survey ke lokasi krisis pangan Niger 

dan membantu pemerintah dalam mencari solusi permasalahan. Menanggapi 

permasalahan ini WFP tidak hanya memberikan bantuan makanan, WFP juga 

menjalankan program jangka panjang, program yang dijalankan antara lain: Food 

For Work (FFW), Food For Training (FFT), Cereals Bank, dan Country 

Programme (PN). Program-program ini dijalankan untuk tujuan membantu negara 

Niger dan masyarakatnya dapat keluar dari kondisi Silent Hunger yang terjadi. 

Food For Work dan Food For Training bertujuan untuk membantu dalam 

rehabilitasi tanah dan ladang. Program ini juga memasukkan pelatihan dalam 

memperbaiki bendungan, pengairan pertanian, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

menciptakan perkebunan yang lebih baik. Serta tujuan khusus untuk 

meningkatkan ketersediaan pangan dan akses bagi penduduk pedesaan yang 

paling rentan terhadap krisis melalui penciptaan Cereal Bank. Sementara Country 

Programme merupakan program jangka panjang yang dijalankan bersama 

pemerintah membangun desa, pendidikan, dan kesehatan. 

Penelitian selanjutnya penulis melakukan studi banding dengan journal 

yang berjudul: Peran WFP dalam menangani krisis pangan di Indonesia (Amelia 

Novrida, 2009) Pada karya tulis ilmiah ini dijelaskan mengenai kriris pangan yang 

terjadi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintah mengenai hasil 

pangan. Masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan pangan, yaitu 

kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. 
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Mereka tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir 

perusahaan multnasional. Keanggotaan Indonesia di WFP sangat penting karena 

badan tersebut menangani program bantuan kepada pengungsi, anak-anak sekolah 

(School Feeding Program) kepada pebangunan masyarakat desa, rehabilitasi 

lahan kritis, program bantuan padat karya (Food for Work). Selain itu, WFP juga 

dapat membantu dalam memformulasikan kebijakan bantuan pangan jangka 

panjang dan jangka pendek bagi negara-negara anggotanya. Bantuan yang 

diterima Indonesia sejak tahun 1963 hingga 1991 dalam bentuk joint programme 

sebanyak 58 kegiatan dengan nilai total US$ 210,819,881. Bentuk joint 

programme yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya penanggulangan akbat 

bencana alam dan penangan pengungsi, rehabilitasi irigrasi, reboisasi daerah 

aliran sungan dan pengembangan lahan tadah hujan.  

 

Dalam mengatasi kriris pangan, mengurangi kelaparan global, dan 

mencapai ketahanan pangan global WFP memilik beberapa program. Di Indonesia 

program pemberian bantuan pangan WFP terdiri dari dua kerangka, yaitu PRRO 

nomor 6195.00 dan 10069.0. PRRO 6195.00 dilaksanakan sejak tahun 2000-2002 

dan diperpanjang jangka waktunya hingga dengan Desember 2003. Hingga bulan 

oktober 2003 sumber dana untuk program bantuan pangan ini diperoleh dari 

kontribusi beberapa negara pendonor dan pendanaan multilateral. 

 

Penelitian selanjutnya penulis melakukan studi banding dengan journal 

yang berjudul: Peran Food And Agriculture Organization (FAO) dalam 

membantu krisis pangan di Afghanistan 2007-2011 (Prestio&Tjarsono 2013). 

Journal ini menjelaskan mengenai negara Afghanistan mempunyai luas wilayah 

sebesar 652.290 kilometer persegi atau hampir sama dengan wilayah negara 

bagian Texas di Amerika Serikat. Letak daerah Afghanistan sangat berdekatan 

dengan negara Pakistan. Kedekatan kedua negara ini ditandai dengan adanya 

percampuran dua suku, yakni antara suku di Afghanistan dan Pakistan yang 

dikenal dengan suku Pashtun. Suku Pashtun merupakan suku yang turut menjadi 

korban invasi tentara Amerika dan sekutunya. Afghanistan merupakan negara 

agraris yang banyak mendapat sorotan dunia. Ketika pada tahun 2010 laporan 
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FAO yang bekerjasama dengan Maflecroft menempatkan Afghanistan sebagai 

negara pertama mengalami kekhawatiran pangan,dilanjutkan dengan Kongo, 

Burundi, Eritrea, Sudan, Ethiopia, Angola, Liberia, Chad dan Zimbabwe. Krisis 

pangan telah melanda Afghanistan sehingga perlu mendapat bantuan. Krisis 

pangan Afghanistan terjadi akibat adanya invasi tentara Amerika Serikat dan 

sekutu melalui North Atlantik Treaty Organization (NATO) pada tahun 2001. 

 

Berdasarkan laporan Anouhita Mojumdar, krisis pangan di Afghanistan 

telah menelan korban sebanyak 40.000 orang meninggal tiap tahun. Krisis pangan 

telah mengancam lebih dari satu juta anak dan setengah juta perempuan dalam 

keadaan kekurangan gizi. Sedangkan di sektor pertanian petani mengalami 

penurunan produksi. Contohnya gandum yang mengalami penurunan sebanyak 85 

%. Penurunan ini dikarenakan faktor curah hujan yang turun setiap tahun hanya 

24 %. Curah hujan ini belum mampu mencukupi kebutuhan pertanian di seluruh 

wilayah Afghanistan yang di atas 60 %. Meski telah dinyatakan mengalami krisis 

pangan, Afghanistan mempunyai populasi penduduk yang bertambah. Pada tahun 

2008 jumlah penduduk Afghanistan sebanyak 28.39 juta jiwa yang berarti 

mengalami pertumbuhan rata-rata 2 %. Jumlah penduduk yang sebagaian besar 

tinggal di daerah pedesaan mempunyai pengaruh terhadap produksi agrikultura 

dari GDP Afghanistan yang berada di bawah 40 %. 

  

Krisis pangan juga berimbas pada harga kebutuhan pokok seperti tepung. 

Harga tepung di pasaran ikut mengalami peningkatan. Daerah yang paling 

merasakan imbasnya adalah daerah Herat, Kabul, Kandahar dan Jalabad. Menurut 

laporan FAO, terjadi lonjakan harga bahan pokok di Kabul pada bulan Juni 2008 

dimana sebelum krisis harga eceran berkisar 16.65 AFN/Kg mengalami 

peningkatan harga pada bulan Agustus menjadi 19 AFN/Kg. Hal yang sama 

terjadi di wilayah Kandahar, harga pasaran tepung pada awal Juni berada di 

kisaran harga 15 AFN/Kg mengalami peningkatan menjadi 17 AFN/Kg. Pada 

Agustus 2008 harga gandum masih dikisaran 35 AFN/Kg, harga mulai menurun 

sampai bulan Juni 2010 di kisaran 17 AFN/Kg. Penurunan harga ini belum sesuai 

standar harga kemampuan masyarakat Afghanistan sehingga masih dianggap 
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memberatkan. Krisis pangan sangat berdampak pada kemampuan belanja 

penduduk Afghanistan. Menurut Laporan National Risk and Vulnerability 

Assessment (NRVA) sebanyak 9 juta orang penduduk Afghanistan hanya 

mempunyai penghasilan yang berjumlah kurang dari US Sen 66 per hari atau 

kurang dari US$ 1. Sedangkan daya konsumsi masyarakat per bulan hanya 

mampu menghabiskan uang sebesar US$ 42. Masyarakat Afghanistan juga 

dihadapkan dengan masalah kekurangan air bersih sebesar 30 %. 

 

FAO sebagai badan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

langsung melakukan tindakan membantu krisis pangan di Afghanistan. Salah satu 

tindakan dari FAO yakni dengan membuat program Tehnical Cooperation Project 

(TCP) senilai US $ 500.000. FAO juga ikut berperan aktif mengajak negara-

negara maju untuk membantu krisis pangan di Afghanistan. Amerika Serikat 

melalui USAID yang langsung memberikan dana bantuan senilai 3 juta dollar 

setiap program yang diadakan. Pemerintah Belanda melalui perwakilannya 

memberikan sumbangan 913.8 ton bibit gandum dan pupuk urea kepada 18.276 

keluarga petani yang ada di Afghanistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut 

membantu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah Afghanistan 

mengajukan proposal bantuan ke negara donor senilai lebih dari 81 juta dolar AS. 

Proposal tersebut untuk membantu kebutuhan pangan 2,5 juta penduduk 

berekonomi lemah yang terkena imbas lonjakan harga gandum. Kekurangan 

gandum ini dipicu tingginya konsumsi rata-rata masyarakat Afghanistan sebesar 

0,48 kg/kapita/hari. Jumlah yang tiga kali lebih banyak dari konsumsi rata-rata 

dunia. Kekurangan cadangan makanan pokok berbanding lurus dengan 

melambungnya harga gandum di pasaran di berbagai wilayah. Penaikan harga 

juga dikarenakan larangan impor berlebih dari Pakistan melalui sektor swasta. 

Berikut beberapa program yang telah dilakukan FAO untuk membantu krisis 

pangan di Afghanistan periode 2007 hingga 2011: 

1. TCP (Technical Cooperation Project) 

2. Koordinasi Sinergitas FAO, Pemerintah dan Masyarakat 

3. Program Community Selection and Mobilization (COSEM) 

4. Emergency Irrigation Rehabilitation Project (EIRP) 
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5. Kontribusi Negara Donor 

 

Selanjutnnya penulis melakukan study banding dengan journal: Africa is 

at the heart of the World Food Programme’s operations. And women are at the 

heart of WFP’shunger solution (WFP in Africa Facts and Figures 2011). Dalam 

jurnal ini dijelaskan mengenai WFP membantu pemerintah Afrika dan masyarakat 

untuk melaksanakan komprehensif, yang di pimpin negara, program solusi 

kelaparan. WFP telah mengabiskan lebih dari 50% dari bantuan global di Afrika. 

Pada tahun 2011, dari total US$ 3,8 miliar belanja, lebih dari US$2 miliar 

dialokasikan untuk Afrika. WFP adalah pembeli terbesar dunia makanan untuk 

kemanusiaan operasi dan itu adalah pembeli tunggal terbesar bantuan pangan di 

Afrika. WFP telah lama berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan 

diberdayakan dan dilindungi dalam operasiya. Hanya kemudian bantuan pangan 

dapat memberikan kontribusi solusi berkelanjutan terhadap kelaparan. 

 

Penelitian selanjutnnya penulis melakukan study banding dengan journal: 

United Nations World Food Programme : Country Programme Sumber ini 

menjelaskan mekanisme pemberian bantuan World Food Programme (WFP), 

penulis memakai sumber buku yag berjudul World Food Progrmme: Emergency 

Field Operations Pocketbook. Dalam buku ini menjelaskan mengenai peran WFP. 

Peranan WFP antara lain memberikan nasihat dan bantuan kepada pemerintah, 

lain yang bersangkutan lembaga dan pemerintah daerah dalam persyaratan menilai 

untuk darurat batuan pangan, perencanaan dan pengelolaan intervensi bantuan 

pangan yang tepat, dan koordinasi pengiriman bantuan pangan internasional dari 

semua sumber, dan memberikan bantuan pangan yang ditargetkan dan terkait 

dukungan logistic untuk memenuhi pengungsi dan kebutuhan pangan darurat 

lainnya, dan (bila diperlukan) membantu untuk memastikan pengiriman dan 

distribusi pangan tersebut. 

 

Dalam sumber ini juga dijelaskan mengenai bagaimana WFP menilai Food 

Insecurity. Ketahanan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk 

memproduksi dan mengakses makanan dan minumn yang diperlukan untuk hidup 
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sehat dan aktif. WFP memandang ada beberapa hal mengenai kemampuan 

seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan makan mereka. Berikut adalah 

beberapa faktornya: sumber bahan pangan, sumber dana, dan pengeluaran. Sebuah 

penilaian sejauh mana orang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, 

kebutuhan harus mempertimbangkan semua faktor tersebut.  

 

Dalam definisi yang dinyatakan oleh WFP, Food Insecurity dapat berupa: 

hasil alam, penyebab ekonomi, sosial/budaya; disebakan atau diperburuk dengan 

adanya diskriminasi konflik; menjadi kronis (suatu kondisi jangka panjang) atau 

akut (timbul dari peristiwa baru-baru). Analisis penyebab kerawanan pangan 

harus mempertimbangkan semua faktor tersebut da biasanya mencangkup analisis 

gender (pertimbangan peran tertentu, kerentanan dan strategi penanggulangan 

perempuan dan laki-lai, dan implikasi untuk rumah tangga ketahanan pangan) dan 

dalam situasi konflik, analisis penyebab konflik dan efek khusus pada makanan 

keamanan kelompok yang berbeda. 

 

1.6  Kerangka Pemikiran  

1.6.1  Organisasi Internasional 

 Organisasi Internasional ialah pola kerjasama yang melintasi batas - batas 

negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta 

diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya 

secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan 

- tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan 

pemerintah maupun antara sesama kelompok non- pemerintah pada Negara yang 

berbeda. WFP merupakan sebuah organisasi internasional yang bernaung dibawah 

PBB. Istilah organisasi internasional mempunyai dua arti yang berhubungan 

namun berbeda. Pertama, istilah itu dapat dianggap sebagai sinonim dari lembaga 

internasional. Seperti PBB, dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional 

atau sebuah lembaga internasional.  
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Dalam konteks lain organisasi internasional mengacu pada proses politik 

internasional. Dalam proses ini negara-negara anggota berusaha, melalui 

tindakan-tindakan kolektif dan percobaan dilomatik untuk mempermudah 

transaksi diantara mereka. Menurut Jones,(1993, hlm 367) dalam buku 

“International Organization: Basic and Principles”, Organisasi internasional di 

definisikan sebagai bentuk interaksi antar pihak-pihak tertentu, yaitu aktor negara 

dan aktor non-negara, yang kemundian di lembagakan sehingga mempunyai asas, 

tujuan, pengurus dan anggota  (Bennet,1988, hlm. 3-4). 

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori yaitu Non-Govermetal 

Organization (NGO) dan Inter Govermental Organization (IGO). NGO terdiri 

dari anggota-anggota yang bukan merupakan perwakilan atau delegasi dari 

pemerintah suatu negara, namun kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, 

organisasi-organisasi ataupun individu-individu dari suatu negara. Definisi 

tersebut lebih dikenal dengan aktor non-negara pada tingkat internasional, dimana 

aktivitas mereka mengakibatkan meningkatnya interaksi-interaksi internasioanl.  

IGO adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai 

tujuan bersama, ciri-ciri IGO dibentuk oleh dua negara atu lebih, bersidang secara 

teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. IGO dapat 

diklasrifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan (Kelly,2000, 

hlm. 276) dan tujuan yaitu  : 

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (general 

membership and general purpose), misalnya PBB. Organisasi ini 

mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti 

keamanan, kerjasama ekonomi, social da Hak Asasi Manusia (HAM) 

2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (general 

membership and limited purpose) atau yang juga dikenal sebagai 

organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik, 

misalnya World Health Organization (WHO), United Nations World Food 

Programme (UN WFP) dan lain sebagainya 

UPN "VETERAN" JAKARTA



13 

 

3. Organisasi yang keanggotannya terbatas dengan tujuan umum (limited 

membership and general purpose). Organisasi ini merupakan organisasi 

regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan misalnya 

Association of South East Asian Nations (ASEAN), Liga Arab dan lain 

lain. 

4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuan yang terbatas juga 

(limited membership and limited purpose). Organisasi ini dibagi atas 

organisasi sosial, pertahanan, ekonomi, militer dan lain-lain. Misalnya 

North American Free Trade Agreement (NAFTA), North Atlantic Treaty 

Orgaanization (NATO), dan lain-lain. 

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan 

diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan 

penggunaan kekuatan, penyeleseian sengketa secara damai, pembangunan hukum 

internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, 

hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan 

perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan 

kolektif dan gerakan pemerintah dunia. 

WFP termasuk dalam IGO, dan keanggotaannya umum dengan tujuan 

terbatas (general membership and limited purpose). Sesuai dengan aktivias yang 

dilakukan organisasi internasional dapat diklarifikasikan menjadi high politics dan 

low politics (Rossenau and Thompson, 1976, hlm. 628). High politics termasuk 

didalamnya bidang diplomatik, militer dengan security dan sovereignity. 

Sedangkan low politics adalah aktivitas dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan 

teknik, dimana dalam lingkup ini masih dibagi dalam tiga bidang, yaitu : 

1. Peran utamanya dalam bidang manajeman dan pembangunan misalnya 

Bank Dunia, UNDP, IMF. 

2. Peran utamanya dalam bidang konflik dan fungsional, seperti 

International Civil Aviation Organization (ICAO), International 

Telecommunication Union (ITU), dan lain-lain. 
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3. Peran utamnya dalam bidang sosial dan cultural, seperti International 

Labour Organization (ILO), WHO, dan lain-lain. 

Organisasi internasional mempunyai dua fungsi utama yaitu menjadi 

sarana kerjasama antar negara dimana kerjasama yang dilakukan memberikan 

keuntungan untuk sebagian besar negara. Fungsi lainnya untuk menyediakan 

saluran komunikasi antar pemerintah sehingga wilayah akomodasi dapat 

dieksplorasi dan akses yang mudah akan tersedia intuk menangani permasalahan 

tersebut. Konsep dasar dari organisasi internasional adalah untuk bekerjasama dan 

mengatur regulasi. Ada begitu banyak organisasi internasional yang memberikan 

manfaat bagi anggotanya sesuai dengan kepentingan bersama oranisasi 

internasional tersebut.  

Pada dasarnya tujuan setiap organisasi internasional pasti telah dibuat 

sejak awal berdirinya namun bukan berarti tidak memungkinkan adanya tambahan 

tujuan melalui program kerja atau dengan kata lain berbagai manuver sangat 

mungkin untuk terjadi. Tujuan dari organisasi internasional bisa sangat umum dan 

luas bisa juga memiliki tujuan yang lebih spesifik dan tertentu, begitu pula dengan 

aktivitasnya yang pasti berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya/ WFP merupakan salah satu organisasi internasional yang melakukan 

kerjasama sosial. 

1.6.2  Konsep Peran 

 Dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang 

didasarkan pada analis politik. Pemikran Jhon Wahlke, tentang teori peran 

memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan 

peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang 

dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Dijelaskan 

bahwa aktor politik umunya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-

norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Teori peran atau 

role adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional dimana 

tindakan ini dilakukan oleh organisasi atau Negara dan aktor lainnya yang telah 
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menduduki suatu posisi tertentu, untuk menangani masalah yang terkait dengan 

bidangnya (Soekanto,2011, hlm 268). 

 Menurut Biddle and Biddle dalam bukunya yang berjudul Community 

Development, peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan 

kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. 

2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi 

secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, dan upaya serta 

keahlian yang di peruntukan bagi masyarakat. 

 

Peran merupakan seperangkat yang diharapkan akan dimiliki oleh 

seseorang maupun kelompok yang akan menduduki suatu posisi di kehidupan 

masyarakat. Adapun peran organisasi internasional di dalam hubungan 

internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori (Perwita dkk,hlm 130-147) yaitu:  

 

1. Organisasi internasional sebagai arena atau tempat pertemuan bagi 

anggota-anggotanya untuk membicarakan atau membahas masalah-

masalah yang dihadapi. 

2. Organisasi Internasional sebagai intrumen yang digunakan oleh negara-

negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik 

luar negerinya. 

3. Organisasi internasional sebagai aktor independen yang dapat membuat 

keputusan sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan ataupun paksaan dari luar 

organisasi tersebut. 

 

Dalam menjalankan fungsinya WFP sebagai organisasi internasional yang 

bertugas untuk menangani krisis pangan dapat membuat keputusan tanpa 

dipengaruhi oleh siapapun. Dalam menangani krisis pangan di Sudan Selatan 

dapat dilihat dengan jelas sesuai fungsinya WFP mempunyai peran penting dalam 
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menangani krisis pangan tersebut. Dalam hal ini WFP membantu Sudan Selatan 

agar dapat keluar dari masalah krisis pangan yang sedang dihadapi oleh 

masyarakatnya dimana krisis ini menyebabkan terjadinya kelaparan dan juga telah 

menyebabkan kematian yang sebagian besar adalah anak-anak kecil akibat gizi 

buruk yang dialami oleh masyarakat Sudan Selatan. 

1.6.3.  Konsep Krisis Pangan (Food Crisis) dan Ketahanan Pangan (Food 

Security) 

 Krisis pangan (food crisis) adalah sebuah proses terjadinya penurunan 

asupan pangan dan gizi pada masyarakat. Terjadinya krisis pangan pada suatu 

wilayah dapat terlihat dari indikator yang terjadi pada wilayah tersebut, seperti 

meningkatnya kasus gizi buruk, terdapat penduduk miskin yang sulit 

mendapatkan pangan yang cukup bergizi dan seimbang, terjangkit penyakit, 

hingga terdapat penduduk yang meninggal karena kelaparan. Ketahanan pangan 

sering di identifikasikan dengan suatu keadaan dimana pangan tersedia bagi setiap 

individu setiap saat dimana saja baik secara fisik, maupun ekonomi. Ada tiga 

aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor 

ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupuun 

ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan.  

Definisi mengenai ketahanan pangan (food security) sebagai sebuah 

kebijakan pertama kali dikenal pada saat World Food Summit pada tahun 1974. 

Setelah itu ada banyak perkembangan definisi konseptual maupun teoritis dari 

ketahanan pangan diantaranya, Maxwell mengemukakan bahwa perubahan yang 

terjadi yang menjelaskan mengenai konsep ketahanan pangan dapat terjadi pada 

level global, nasional, skala rumah tangga dan bahkan individu. 

Perkembangannya terlihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (food 

first perspective) hingga pada perspektif penghidupan (livehood perspective). 

 Dalam pengertiannya ketahanan pangan (food security) adalah sebuah 

konsep yang berasal dari tujuh elemen dari human security yang fokus terhadap 

masalah pangan dunia saat ini yang ternyata menjadi ancaman besar bagi umat 
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manusia. Konsep ketahanan pangan (food security) telah berkembang selama tiga 

decade terakhir. Kekhawatiran mengenai kerawanan pangan dan ketahan pangan 

sampai pada tahun 1970an difokuskan lebih kepada tingkat nasional dan 

internasional, dan mengarah kepada kemampuan negara-negara untuk memiliki  

suplai makanan yang cukup. 

Dalam buku “Food Security assessment in emergencies: a livelihoods 

approach” ketahanan pangan atau food security merupakan faktor utama yang 

mendasari terjadinya malnutrisi dan kematian, dan apabila dalam siklus yang 

berkepanjangan, food security juga bisa menjadi faktor utama atas terjadinya 

keamanan penghidupan. Selain itu keadaan rawan pangan dapat secara langsung 

memberikan kontribusi atas munculnya kemiskinan, dan kehidupan yang tidak 

sejahtera dalam jangka panjang. 

Menurut FAO definisi food security adalah suatu kondisi dimana semua 

orang memiliki akses pangan yang cukup,aman dan bergizi untuk memenuhi 

kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat 

(Lawrence, dkk., 2010. hlm.63). Definisi tersebut merupakan hasil dari World 

Food Summit pada tahun 1974. Sejak kebijakan tersebut muncul dalam 

 perkembangannya konsep ketahanan pangan mengalami banyak perubahan. 

Perubahan tersebut terkait dengan definisi dan kerangka konseptualnya. 

Hal tersebut dapat dimaklumi karena konsep ketahanan pangan disesuaikan 

dengan konteks waktu dan tempat. Menurut Maxwell, perubahan yang terjadi 

menjelaskan mengenai konsep ketahanan pangan, dapat terjadi pada level global, 

nasional, skala rumah tangga, dan bahkan individu. Perkembangannya terlihat dari 

perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (food first  perspective) hingga pada 

perspektif penghidupan (livelihood perspective) dan dari indikator indikator 

objektif ke persepsi yang lebih subjektif (Maxwell, S. 1996,hlm 155-170).  

Selain itu, melalui proses analisis diskursus definisi ketahanan pangan, 

Maxwell dan rekannya Slater mengemukakan bahwa ketahanan  pangan berubah 

secara cepat dari fokus terhadap ketersediaan-penyediaan (supply and availability) 
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keperspektif hak dan akses (entitlements). Sejak tahun 1980-an, diskursus global 

ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan (food entitlements), resiko dan 

kerentanan (vulnerability). 

Ketahanan pangan harus dilihat sebagai suatu sistem. Dari segi ekonomi, 

ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait. Tiga subsistem 

tersebut, yaitu pasokan, distribusi, dan konsumsi. Dari segi kelembagaan, 

ketahanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau 

keluarga, subsistem masyarakat, dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem 

ini dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian, 

transportasi, teknologi, sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, 

kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, ketahanan pangan bukan hanya 

sekedar pemenuhan produksi makanan, tetapi merupakan persoalan yang lebih 

kompleks, yang memiliki perspektif pembangunan dan ekonomi politik. 

 

Ketahanan pangan harus dilihat sebagai suatu sistem. Dari segi ekonomi, 

ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait. Tiga subsistem 

tersebut, yaitu pasokan, distribusi, dan konsumsi. Dari segi kelembagaan, 

ketahanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau 

keluarga, subsistem masyarakat, dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem 

ini dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian, 

transportasi, teknologi, sumberdaya alam dan lingkungan, perdagangan, 

kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, ketahanan pangan bukan hanya 

sekedar pemenuhan produksi makanan, tetapi merupakan persoalan yang lebih 

kompleks, yang memiliki perspektif pembangunan dan ekonomi politik. 

Kemiskinan kini telah menjadi perhatian utama dunia internasional, bisa 

dibuktikan dari dijadikannya semangat “pemberantasan kemiskinan” sebagai 

target utama Millenium Development Goals (MDGs).  

 

Kelaparan adalah suatu fenomena yang menggambarkan kemiskinan suatu 

wilayah atau komunitas. Tidak semua kelaparan bisa dikenali, ada kelaparan yang 

tersembunyi (hidden hunger) yang dampaknya tidak langsung muncul seperti 
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kelaparan yang kelihatan (hunger). Dalam fenomena kemiskinan, hampir mustahil 

kebutuhan gizi bisa dipenuhi. Lebih mustahil lagi untuk mewujudkan keamanan 

pangan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keamanan dan ketahanan pangan 

merupakan mata rantai yang panjang, sejak lahan pertanian, berlanjut disejumlah 

pengolahan, hingga distribusinya, baru ke konsumen. Tidak semua mata rantai 

bisa dikontrol oleh orang miskin. Hal ini lah yang kemudian dikenal dengan 

fenomena krisis pangan. Michael H. Glantz mengidentikkan ketahanan pangan 

dengan krisis pangan. Dengan tercapainya krisis pangan, maka fenomena krisis 

pangan secara tidak langsung pun teratasi. 

 

 

1.7  Alur Pemikiran 

  Fenomena Krisis Pangan di Sudan Selatan 

Tinjauan umum mengenai WFP dan Sudan Selatan 

Peran WFP dalam menagani krisis pangan di Sudan Selatan 
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1.8  Asumsi  

1.8.1 Asumsi : 

 Dengan adanya program WFP dapat memberikan suatu bantuan yang 

sangat di perlukan bagi masyarakat di Afrika khususnya yaitu: 

1. Menstabilitaskan ketahanan pangan negara yang mengalami krisis pangan 

2. Dengan adanya makanan yang diberikan kepada warga sehingga dapat 

membuat tingkat kelaparan yang ada berkurang. 

3. Adanya perbaikan asupan gizi bagi warga yang mengalami malnutrisi akut 

4. Selain itu program yang diberikan WFP dapat membuat warga untuk 

berusaha kembali memperbaiki infrastruktur itu sendiri. 

  

1.9  Metode Penelitian 

1.9.1  Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Dengan jenis penulisan deskriptif, 

penulis mencoba menjelaskan dan menggambarkan mengenai kelaparan yang 

terjadi di Sudan Selatan serta menjabarkan program-program yang dilakukan 

WFP dalam menangani krisis pangan di Sudan Selatan. 

 

1.9.2  Sumber data 

 Sumber data dan informasi yang digunakan untuk penelitian ini 

merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari situs resmi 

World Food Program dengan menggunakan executive summary report WFP di 

Sudan Selatan pada tahun 2011-2014. Data dekunder merupakan data yang 

dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian 

terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasala dari berbagai 

jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-

artikel yang terdapat pada situs internet 

 

1.9.3  Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu studi 

kepustakaan (library research) serta banyak melakukan documentary research 
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dan internet research yang kemudian diidentifikasi ide-ide serta gagasan yang ada 

dalam berbagai literature laporan penelitian dan dokumen untuk kemudian 

digunakan dalam merangkai argument untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

1.9.4  Teknik analisa data 

 Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teori sebagai acuan 

dalam mengintepresetasikan data-data yang ada. Data-data dan fakta yang 

dikumpulkan akan disaring dan disesuaikan dengan indikator-indikator yang 

diturunkan dari konsep-konsep yang ada dalam teori yang digunakan. Selanjutnya 

data-data tersebut digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum terhadap 

permasalahan yang di teliti. 

 

1.10  Sistematika penulisan 

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara 

menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan 

sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan akan diawali 

dengan BAB  I Pendahuluan, dimana pada bab pertama akan membahas 

mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasinalisasi konsep, 

asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Selanjutnya pada Bab II akan dijelaskan mengenai World Food 

Programme, pada bab ini merupakan penjabaran mengenai organisasi 

internasional World Food Programme dan menjelaskan fungsi dari WFP tersebut. 

Dalam bab II ini juga akan membahas mengenai kondi krisis pangan yang terjadi 

secara global di Sudan Selatan. 

Selanjutnya pada Bab III akan dijelaskan mengenai strategi serta 

peran WFP dalam menanggulangi kriris pangan yang terjadi di Sudan 

Selatan pada tahun 2011-2013, bagaimana bentuk peran WFP serta program-

program yang di terapkan oleh WFP dalam menanggulangi krisis pangan di Sudan 

Selatan. 
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Pada bab terakhir Bab IV yaitu penutup dimana bab ini berisi 

kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran 

guna masukan terakit akan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 
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