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BAB IV

PENUTUP

IV.1.  Kesimpulan

Akhir-akhir ini krisis pangan menjadi isu yang sangat hangat di 

perbincangkan. Krisis pangan merupakan suatu kondisi ketidak mampuan 

masyarakat dalam memnuhi kebutuhan akan pangannya sendiri. Krisis pangan ini 

menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. 

Pangan  merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi semua di seduluruh 

dunia yang harus diprnuhi. Ketersediaan pangasn yang lebih kecil dibandingakan 

dengan kebutuhannya yang sangat besar dapat menimbulkan ketidakstabilan 

ekonomi suatu negara, bahkan juga dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik. 

Pada akhir 2007 saat dikabarkan terjadi krisis pangan global, protes dan 

kerusuhan akibat harga pangan yang tinggi hampir terjadi di seluruh dunia, terjadi 

demonstrasi besar-besaran di berbagai belaha dunia.  Krisis Pangan Yang terjadi 

di Somalia mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional seperti 

WFP. Dalam menjalankan peranya di Somalia WFP sebagai motivator dan juga 

sebagai perantara dalam membantu Somalia menangani krisis pangan yang terjadi 

diwilayah tersebut. Krisis yang disebabkan oleh kemarau yang panjang, 

perubahan iklim, naikknya harga pangan dunia, konflik perang saudara membuat 

masyarakat Somalia membutuhkan bantuan-bantuan berupa bahan pangan. Hal ini 

telah dilakukan WFP dengan memberikan bantuan berupa program-program 

sosial yaitu Maternal Childs and Health Nutrition, Targets Suplementary Food 
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Programme, Blanket Suplementary Fedding Programme, School Feeding, Food 

For Asset dan Food For Training. Sehingga mampu untuk dapat bertahan hidup.

Dalam proses pemberian bantuan, WFP mengalami berabagai hambatan 

seperti tanah yang tandus, iklim yang tidak mendukung dimana terdapat curah 

hujan yang sedikit sehingga kekeringan, adanya blockade dari milisi Al Shabbab, 

pemerintahan pusat yang tidak berfungsi penuh , dan perompak Somalia yang 

melakukan pembajakan didaerah perairan.Somalia perlu memaksimalkan 

kemampuan nasional dalam konsep ketahanan pangan. Sektor pangan seperti 

pertanian, perkebunan dan peternakan perlu difokuskan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pemerintah Somalia dituntut untuk berperan 

dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pada semua lapisan 

sosial. Sebagai sebuah organisasi Internasional World Food Programme harus 

lebih memaksimalkan lagi bantuan-bantuan yang diberikan agar dapat memenuhi 

kebutuhan para korban bencana alam atau konflik.Di Somalia harus lebih 

memperhatikan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat  untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan.

Setelah masuknya WFP ke Somalia dengan program-program yang 

dijalankan membuat situasi di Somalia sendiri membaik walaupun belum 

sepenuhnya pulih dari krisis yang terjadi, masuknya WFP setidaknya telah 

membuat berkurangya warga yang menderita kelaparan akibat krisis yang terjadi. 

Selain itu juga dengan masuknya WFP telah merubah pandangan dari warga 

Somalia agar mau untuk berusaha kembali membangun infrastrukturnya dan juga 

memperbaiki gizi dari anak-anak kecil dan juga ibu yang sedang hamil serta 
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menyusui, hal tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan makanan dan juga 

vitamin yang berguna untuk pertumbuhan anak-anak.
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