BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Krisis pangan adalah suatu proses terjadinya penurunan asupan pangan serta
gizi pada masyarakat.1 Krisis pangan hampir sama dengan kelaparan, karena
kelaparan merupakan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan
energi sebab adanya masalah daya beli ataupun tidak adanya ketersediaan pangan.
Krisis pangan akan terjadi ketika menurunnya asupan pangan dan gizi pada
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang dapat berakibat pada kematian.
Negara yang terkena masalah pangan adalah kebanyakan negara berkembang dan
untuk negara Afrika salah satu contohnya adalah Somalia. Somalia mengalami
krisis pangan akibat kemarau yang panjang. Keadaan tanah yang tandus, curah
hujan yang sedikit, sumber daya alam yang terbatas, dan cara-cara berproduksi
yang masih tradisional menyebabkan perekonomian negara ini tidak dapat
berkembang dengan baik2
Somalia adalah salah satu negara yang berada di benua Afrika.
Pemerintahan di Somalia bukan pemerintah nasional yang tetap, melainkan
pemerintahan transisi. Somalia kaya akan sumber daya alamnya antara lain
uranium, bijih besi, timah, tembaga, garam, gas alam, dan cadangan minyak yang
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sekarang ini menjadi salah satu incaran negara maju sebagai ladang minyak.
Populasi berjumlah 10,085, 683 Penduduk Somalia terdiri dari 85% orang Somali
dan 15% suku Bantu dan non-Somalia dan ada sekitar 30.000 orang Arab.
Populasi berjumlah 10, 085, 683.3 Ketika Somalia berhasil memperoleh
kemerdekaan dari inggris tahun 1960, somalia mengalami konflik berkepanjangan
dimulai dari kudeta militer yang dilakukan oleh Muhammed Siad Barre tahun
1969 hingga perang sipil yang terjadi tahun 1988. Sebagian kekuasaan di kawasan
Somalia telah banyak kuasai oleh kelompok milisi Al-Shabab. Sejak terjadinya
konflik berkepanjangan banyak rakyat Somalia yang hidup dalam kelaparan dan
kemiskinan.
Pada tahun 1970an, daerah Somalia mengalami kelangkaan pangan.
Bantuan pangan dialokasikan sekitar 15 persen. Kemuadian pada tahun 1980an,
daerah afrika masih mengalami krisis pangan yang hebat, dan hal tersebut terus
mendesak WFP untuk harus mengeluarkan bantuan pangan yang bersifat darurat,
dan pada tahun 1990an bantuan pangan terus meningkat hingga 68 persen dari
tital alokasi dana WFP.4 MasuknnyaWFP ke Somalia untuk memberikan bantuan
kepada negara Somalia, Somalia mengalami krisis pangan disebabkan oleh
kemarau panjang dimana keadaan tanah yang tandus dan curah hujan yang sedikit,
sumber daya alam yang terbatas,dan cara-cara berproduksi yang masih tradisional
menyebabkan perekonomian negara tidak dapat berklembang dengan baik.
Dengan adanya konflik berkepanjangan inilah yang menyebabkan masyarakat di
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Somalia tidak mendapatkan distribusi makanan dengan baik, dan kemudian
munculah kelaparan. Sejak tahun 1991 hingga 2012, masyarakat di Somalia
menderita kelaparan dan malnutrisi, yang disebabkan oleh konflik internal yang
terus menerus terjadi serta kekeringan, ditambah dengan terjadinya krisis harga
pangan global pada tahun 2007 yang menyebabkan ketidakstabilan bagi kondisi
ekonomi, sosial dan politik bagi negara berkembang dan terutama negara-negara
miskin. Hal ini juga menyebabkan warga Somalia semakin tidak mampu untuk
membeli makanan karena mereka tidak mempunyai penghasilan.
Pada tahun 2007 terdapat angka kelaparan mencapai 80 % masyarakat yang
menderita kelaparan. Bantuan kemanusiaan pun diberikan oleh World Food
Programme yang tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah kelaparan dan
meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi Somalia sejak
diturunkannya Siad Baree tahun 1991 negara ini berubah menjadi negara tanpa
harapan hidup. Banyak rakyat Somalia yang hidup dalam kelaparan dan
kemiskinan. Krisis pangan ini lebih cenderung karena kekeringan akibat kemarau
panjang serta adanya krisis pemerintahan di somalia.5 PBB mengatakan bahwa
anak menderita kekurangan gizi mencapai 30% serta hampir setengah dari
populasi Somalia mengalami kesulitan hidup karena kelaparan akibat krisis
pangan. Sehingga masuklah WFP ke Somalia pada tahun 1971 dan mulai
melakukan operasinya diwilayah tersebut. WFP mulai menjalankan tugasnya
dengan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan agar dapat menangani masalah
tersebut.
5
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Masalah krisis pangan merupakan masalah yang cukup serius karena
menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dalam masalah
yang menyangku pangan PBB telah membentuk suatu organisasi khusus yang
menangani masalah pangan dunia, organisasi tersebut adalah World Food
Programme (WFP) yang didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan yaitu
membantu negara-negara berkembang yang mengalami krisis pangan serta
mengatasi masalah kelaparan dan juga meningkatkan pembangunan sosial
ekonomi masyarakat di suatu wilayah. persoalan krisis pangan terjadi pada
negara-negara berkembang. Sebagai organisasi internasional, posisi WFP adalah
badan PBB yang berada di bawah FAO. Dalam melakukan operasinya, tiga badan
PBB, yakni WFP, FAO, dan International Fund for Agricultural Organization
(IFAD) melakukan kerjasama dan saling koordinasi. Tiga badan yang merupakan
jejaring PBB disebut “triple alliance in Rome”, karena ketiga badan tersebut
berpusat di Roma, Italia dan bergerak secara komplementer.
Ketiganya bekerja untuk memenuhi amanat World Food Summit dalam
mengurangi kelaparan global dan kemiskinan. WFP melakukan operasi bantuan
pangan, sedang FAO bergerak melalui bantuan pembangunan pertanian secara
teknis, dan IFAD melakukan bantuan keuangan internasional.6 Sehingga, pada
intinya, tiga aliansi badan di Roma ini berusaha melakukan pencapaian food
security sebagai bagian dari human securitysebagaimana dideklarasikan dalam
forum MDGs.
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Adapun tujuan besar WFP adalah untuk memberantas kemiskinan dan
kelaparan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, WFP melakukan dua macam
jenis bantuan, yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. WFP memberikan
pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat darurat, dan mendukung
pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, WFP juga memberikan bantuan
logistik agar bantuan tersebut tepat sasaran. Prinsip penanganan WFP adalah
prinsip penyelamatan dan reaksi secara cepat. WFP juga melakukan rehabilitasi
dan mempertahankan seseorang dari kemiskinan jangka panjang. Sehingga, dalam
kacamata WFP, badan tersebut dapat memutus rantai kemiskinan melalui
pemberian program-program jangka pendek dan jangka panjangnya berbasis pada
pemberian pangan.
Dengan adanya pangan yang cukup akan menggerakkan roda perekonomian
dan aktivitas-aktivitas lain (seperti bersekolah, bertani, dan lain-lain), sehingga
pada akhirnya hal tersebut akan memacu produktivitas rakyat yang terkena
kelaparan. Karena selama dalam kondisi kekurangan asupan yang bergizi,
seseorang tidak dapat melakukan aktivitas mereka secara normal atau seperti
biasanya.7
Krisis pangan akan terjadi ketika menurunnya asupan pangan dan gizi pada
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang dapat berakibat pada kematian.
Somalia mengalami krisis pangan akibat kemarau yang panjang. Keadaan tanah
yang tandus, curah hujan yang sedikit, sumber daya alam yang terbatas, dan caracara berproduksi yang masih tradisional menyebabkan perekonomian negara ini
7
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n=1&sub_section=6 di akses pada 1 maret 2014

UPN "VETERAN" JAKARTA

6

tidak dapat berkembang dengan baik.

8

Krisis pangan adalah suatu proses

terjadinya penurunan asupan pangan serta gizi pada masyarakat.9 Krisis pangan
hampir sama dengan kelaparan, karena kelaparan merupakan ketidak mampuan
seseorang untuk memenuhi kebutuhan energi sebab adanya masalah daya beli
ataupun tidak adanya ketersediaan pangan. Negara yang terkena masalah pangan
adalah kebanyakan negara berkembang dan untuk negara Afrika salah satu
contohnya adalah Somalia.

I.2. Rumusan Masalah
Krisis pangan yang melanda Afrika sampai saat ini merupakan isu yang
cukup menarik untuk dibahas karena hingga saat ini pula masalah krisis pangan di
Afrika tidak kunjung usai. WFP yang merupakan bagian dari FAO badan resmi
PBB yang bertugas menangani masalah pangan mencoba untuk memberikan
bantuan kepada negara-negara yang terkena krisis pangan dimna salah satu krisis
pangan tersebut terjadi di benua Afrika pada negara Somalia. WFP telah memiliki
program-program tersendiri dalam menangani masalah krisis pangan di wilayah
Afrika, termasuk di Somalia.
Masyarakat di wilayah Afrika yang masih kekurangan pangan cukup banyak
diantara negara-negra lain, negara yang terkena masalah krisis pangan
kebanyakan adalah negara berkembang, dan di afrika salah satu contohnya adalah
Somalia. Di Somalia krisis pangan di sebabkan oleh kemarau panjang yang
8
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menyebabkan kekeringan dimana hal tersebut berdampak pada gagalnya panen
masyarakat setempat, perubahan iklim sendiri di Somalia, dan adanya konflik
perang saudara yang terjadi di Somalia disebankan oleh perebutan lahan, sumber
air dan juga ternak serta ditambah lagi dengan adanya krisis finansial global.
Masalah ini menjadi tantangan tersendiri bagi WFP untuk mengatasi masalah
krisis pangan di Afrika, terutama Somalia. Dari apa yang telah dijabarkan diatas
akhirnya menimbulkan pertanyaan Bagaimana peran WFP dalam menangani
krisis pangan di Somalia Periode 2009-2012?

I.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran dari
WFP dalam menangani masalah krisis pangan pangan di Somalia yang masih
berlangsung hingga saat ini. Dan dengan demikian, tujuan penelitian ini
diharapkan antara lain :
a. Mengetahui program-program yang dibuat oleh WFP dalam membantu
Somalia.
b. Mengetahui bagaimana program-program tersebut di jalankan.
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I.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai dua manfaat yaitu manfaat
akademis dan manfaat praktis:
a. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan bagi
mahasiswa/i hubungan internasional, khususnya mengenai WFP dalam
menangani masalah krisis pangan di Afrika khususnya Somalia.
b. Secara akademis, manfaat yang didapat dari penelitian masalah “Peran
WFP Dalam Menangani Krisis Pangan Di Somalia tahun 2009-2012”
ini adalah untuk memberikan informasi dan data kepada mahasiswa/i
jurusan ilmu hubungan internasional yang hendak meneliti tentang
kawasan Afrika, khususnya dalam mata kuliah organisasi internasional
dan juga mata kuliah hubungan internasional di kawasan Afrika.

I.5. Tinjauan Pustaka
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan referensi buku dan jurnal yang
berkaitan dengan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh WFP dalam
membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan krisis pangan di dunia
dan khususnya di somalia.

I.5.1. G Djurfeldt, H. Holmen, M. Jirstrom dan R. Lasson, the Afican Food
Crisis: Lessons From The Asia Green Resolutions, 2005.
Menjelaskan mengenai masalah krisis pangan di Afrika dengan latar
belakang pengalaman Asia. peneltian dimulai pada 30-40 tahun yang lalu ketika
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situasi makanan di Asia telah banyak dijelaskan dalam istilah apokaliptik10 yang
sama halnya dengan Afrika akhir-akhir ini.11Pola krisis diperkuat dengan adanya
pemikiran bahwa kemiskinan dan kelaparan saat itu membuat masyarakat Asia
merupakan sasaran yang mudah. Biasanya masalah krisi pangan terjadi di negaranegara yang baru merdeka dan berkembang yang mana lebih banyak memikirkan
masalah dan kebijakan negara. Istilah yang digunakan untuk Afrika sama seperti
Asia yaitu “sotf state” yang diciptakan oleh Gunnar Myrdal (1968) yang
menduga bahwa kelembutan seperti itu melambangkan pesimisme Barat
mengenai perkembangan Asia, dan saat ini pesimisme ini juga ditujukan untuk
negara-negara Afrika bagian Sub-Sahara.12

I.5.2.

Herjuno Ndaru K.

Dan Intan Defrina13(2005) mengenai peran

UNWFP dalam penanganan Krisis pangan dan kelaparan yang terjadi di
Niger.
Menjelaskan mengenai krisis pangan yang terjadi di niger merupakan akibat
dari terpuruknya produksi pertanian yang disebabkan oleh serangan belalang,
sehingga pada masa itu niger mengalami panen terburuk. Ditambah lagi dengan
kekeringan yang berkepanjangan. Beberapa organisasi internasional tergerak
untuk memeberikan bantuan, dari badan PBB salah satunya adalah WFP.

10

Apokaliptik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ‘menyingkapkan’ atau
‘membuka’ serta merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan telah terungkap saat ini.
11
Djrufeldt, H. Holmen, M. Jistrom dan R. Larsdson, “ The Afrika Food Crisis : Lessons
From The Asia Green Revolution”, (UK-USA : Cabi Publishing, 2005), hal.1
12
ibid
13
Herjuno Ndaru K. Dan Intan Defrina, peran UNWFp dalam penanganan Krisis Pangan
dan Kelaparan: Studi Kasus”Silent Hunger” di niger, dalam Global Vol. 8 No. 1 November 2005.
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1.5.3. Amelia Novrida (2009) mengenai peran WFP dalam menangani krisis
pangan di Indonesia.
Menjelaskan mengenai krisis pangan yang terjadi di Indonesia merupaka
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. Mereka tergantung oleh mekanisme
pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional14.
1.5.3. Harga dan Ketahanan pangan, Global Pembaharuan katahanaan
Pangan Pemantaa 2011
Menjelaskan mengenai Ketahanan pangan di Tanduk Afrika telah
memburuk karena curah hujan jauh di bawah rata-rata yaitu+50 % , Meningkatnya
harga pangan di wilayah somalia, kenya dan uganda yang diperparah dengan
krisis ketahanan pangan dimana hal tersebut di picu juga dengan naiknya biaya
transportasi karena harga bahan bakar juga mengalami kenaikan yang lebih
tinggi dari biasanya.
1.5.4. WFP in Afrika Facts and Figures(2011) Africa is at the heart of the
World FoodProgramme’s operations. And women are at the heart of
WFP’shunger solutions.
Menjelaskan

mengenai

WFP

membantu

pemerintah

Afrika

dan

masyarakat untuk melaksanakan komprehensif, yang dipimpin negara, program
solusi kelaparan. WFP telah menghabiskan lebih dari 50persen dari bantuan
global di Afrika. Pada tahun 2011, dari Total US$3,8 miliar belanja, lebih dari
14
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di Indonesia” 2009
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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 operasinya. Hanya
kemudian bantuan pangan dapat memberikan kontribusi solusi berkelanjutan
terhadap kelaparan.15

I.6. Kerangka Teori
Berdasarkan kasus yang akan diuraikan oleh penulis, maka digunakanlah
teori yang dapat menunjang informasi agar data yang di tampilkan dapat
menguatkan bukti adalah :
a. Organisasi Internasional
b. Food Crisis and Food Security
c. Teori Peran

1.6.1. Organisasi Internasional
Organisasi Internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara
atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang
juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Menurut Clive Archer, tujuan
Organisasi Internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang
dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah atau non

15

Diakses dari WFP in Afrika Facts and Figures(2011) Africa is at the heart of the World
FoodProgramme’s operations. And women are at the heart of WFP’shunger solutions.
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pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk
mengejar kepentingan bersama para anggotanya16.
Organisasi internasional dibedakan berdasarkan tiga kriteria

yaitu

keanggotaan, tujuan dan aktivitas, serta struktur organisasi internasional.
Berdasarkan tiga kriteria yang disebutkan di atas, kita akan mampu membedakan
keberagaman konsep antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Organisasi
internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil
pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Intergovermental Organizations
(IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah
atau International Non-Govermental Organizations (INGO).
Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO modern melibatkan
diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan
penggunaan kekuatan, penyelesaian 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 pemerintahan dunia.17
INGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang bukan
merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara, namun,
kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi ataupun individuindividu dari suatu negara.Definisi tersebut lebih dikenal dengan aktor-aktor non-

16

Clive Archer, “International Organizations”, Routledge, 11 New Fetter Lane, London
EC4P 4EE, 2001, hal. 35
17
Ibid
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negara pada tingkat internasional, dimana aktivitas mereka mengakibatkan
meningkatnya interaksi-interaksi internasional.18
Ada begitu banyak organisasi internasional yang memberikan manfaat bagi
anggotanya sesuai dengan kepentingan bersama organisasi 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
pula lebih spesifik dan tertentu, begitu pula dengan aktivitasnya yang pasti
berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.2. Food Crisis and Food Security
Food crisis (krisis pangan) adalah suatu proses terjadinya penurunan asupan
pangan serta gizi untuk masyarakat. Krisis pangan yang terjadi pada suatu wilayah
dapat terlihat dari penyebab yang terjadi pada wilayah tersebut, seperti halnya
masalah kekeringan (bencana alam), konflik, serta meningkatnya harga pangan
(inflasi)19 akibat kenaikan biaya produksi pangan sebagai akibat melambunganya
harga bahan bakar. Terjadinya krisis pangan pada suatu wilayah dapat terlihat dari
meningkatnya kasus gizi buruk, terjangkitnya suatu penyakit bagi warganya,
hingga terdapat penduduk yang meninggal akibat kelaparan yang dia alami. Ada 4
hal yang menyebabkan krisis pangan di Somalia antara lain:

18

Clive Archer, Op.Cit.,hal. 40
Amelia Novrida,Op.Cit,hal.11

19
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a. terjadi kemarau panjang yang terjadi di Somalia akibat curah hujan yang
sedikit mengakibatkan wilayah di Somalia mengalami kekeringan.
b. Perubahan iklim di Somalia, yaitu di somalia terdapat angin muson
timur yang menyebabkan suhu di darat lebih panas daripada dilaut
sehingga arus Somalia selama muson barat daya datang mendekati arus
batas barat iklim musim panas sangat panjang dan membuat tanah
wilayah ini sangat mudah kering sehingga terjadi kekeringan diwilayah
Somalia.
c. Meningkatnya Harga pangan sejak terjadinya peningkatan harga bahan
pangan dunia, mengakibatkan warga Somalia menjadi kekurangan
produksi makanan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terus
berlanjut hingga menyebabkan kelaparan yang berubah

menjadi

bencana.
d. Konflik perang saudara Kebanyakan perselisihan yang terjadidi Somalia
disebabkan oleh perebutan lahan, sumber air dan ternak, ketika Somalia
berhasil memperoleh kemerdekaan dari inggris tahun 1960, somalia
mengalami konflik berkepanjangan dimulai dari kudeta militer yang
dilakukan oleh Muhammed Siad Barre presiden Somalia pada tahun
1969 hingga perang sipil yang terjadi tahun 1988.
Food security atau ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai sebuah
konsep yang memniliki banyak arti dari berbagai pandangan. Hal ini dapat
interpretasikan dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah pada ketersediaan
pasokan pangan yang cukup pada tinggat nasional ataupun global. Sedangkan
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pada sisi lain ada kekawatiran masalah gizi yang cukup dan juga kesejahteraan.20
Ketahanan pangan juga merupakan konsep fleksibel yang tercermin dari
banyaknya definisis dalam setiap penelitian atau penggunaan kebijakan.
Ketahanan pangan semakin berkembang sebagai konsep operasional dari
kebijakan publik

yang

telah mencerminkan

pengakuan luas mengenai

kompleksitas masalah teknis dan juga kebijakan yang terlibat.21
Pemerintahan nasional dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk
meredam isu kelaparan.22 Ketahanan panga juga diartikan sebagai masalah
ketersediaan pangan, akses pangan dan juga pemanfaatan pangan, arti sebenarnya
adalah, ketersediaan pangan dapat dicapai apabila ketika kualitas pangan
dikatakan cukup dan tersedia sikan ke-konsistenan dari setiap individu di
dalamsuatu negara. Makanan biasanya tersedia melalui produksi rumah tangga,
ataupun bantuan. Ketahanan pangan dapat dikatakan sukses apabila orientasi
program tidak hanya dengan membantu orang-orang miskin atau penduduk desa
yang biasanya menghasilkan produk yang lebih banyak dan juga beragam, tatapi
menghasilkan keuntungan yang didapat di pasar yang pada akhirya akan
menghasilkan pendapatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
melalui perbaikan gizi dan investasi dalam kegiatan yang lebih produktif.

20

Diakses dalam”chapter 1 : Food Security and trade : an interview, Food security at the
national and household levels”, dari http://www.food.org/docrep/005/y467Ie05.htm, pada tanggal 1
maret 2014 pukul 17:25 WIB
21
Diakses dalam”chapter 2 : Food Security : concepts and Measurement, Defining Food
security, diakses dari http://www.food.org/docrep/005/y467Ie06,htm#TopOfPge”, pada tanggal 1
maret 2014 pukul 17:25 WIB
22
Diakses dalam “Food Security Foundations : History of Food Security in Internatiopnal
develoment : Background paper developed for Chistian Children’s Fung honduras by Amanda
Rives
Argenal
mickey
Lenand
congressional
hunger
Fellow”.
Dari
www.hungercenter.org/.../A%20RivesFood%20Background%20paper.doc, pada tanggal 3 maret
2014 pukul 10:00WIB
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Ketahanan pangan berbeda dengan keamanpangan. Keamanan pangan
adalaha suatu kondisi serta upaya yang diperlukan guna mencegah pangan dari
adanya kemungkinan pencemaran makanan dari bahan kimia ataupun benda lain
yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.23Food crisis dan
food security bertujuan untuk membahas dampak dan ancaman dari krisis pangan
dan juga kelangsungan hidup masyarakat dunia yang terkena masalah krisis
pangan.

1.6.3. Teori Peran
Menurut Biddle and Biddle dalam bukunya yang berjudul Community
Development, peran suatu lembaga dalam bentuk bantuak kepada pihak lain
dibedakan sebagai berikut:24
a. Peran sebagai motivator, artinya betindak untuk memberikan dorongan
kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
b. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi
secara benar dan dapat dipertaggungjawabkan.
c. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, dan upaya serta
keahlian yang diperuntukan untuk masyarakat.
Peran merupakan seperangkat yang diharapkan akan dimiliki oleh seseorang
atapun kelompok yang akan menduduki suatu posisi di kehidupan masyarakat.

23

Diakses dalam “UU RI NO>& thn. 1996 tentang perlindungan pangan”, dari
http://www.tempo.cc.id/hg/peraturan/2004/04/13/prn,20040413-03,id.html, pada tanggal 3 maret
2014 pukul 12:00WIB
24
Biddle and Biddle, “Community Development”, (New York: The Rediscovery of Local
Initiative, Holt and Winston, 1965), hal. 215-218.
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Adapun peran organisasi internasional di dalam hubungan internasional dapat
dibagi dalam tiga katagori, yaitu:25
a. Organisasi internasional sebagai arena atau tempat pertemuan bagi
anggota-anggotanya untuk membicarakan atau membahas masalahmasalah yang dihadapi.
b. Organisasi internasional sebagai instrumen yang digunakan oleh negarnegara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan
politik luar negerinya.
c. Organisasi internasional sebagai aktor independen yang dapat membuat
keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi kekuasaan ataupun
paksaan dari luar organisasi tersebut.
Somalia menganggap WFP sebagai instrumen agar dapat membantu
pemerintah Somalia untuk menyelesaikan masalah krisis pangan. Hal ini
dikarenakan kondisi Somalia yang buruk akibat kekeringan dan penyebab lainya.
Dalam menjalankan fungsinya WFP sebagai organisasi iternasional yang bertugas
untuk menangani masalah krisis pangan dapat membuat keputusan tanpa
dipengaruhi oleh siapapun.
Dalam menangani krisis pangan di Somalia dapat dilihat dengan jelas
bahwa WFP mempunya peran yang sangat penting dalam menangani krisis
pangan tersebut. Dalam hal ini WFP sangat membantu Somalia agar dapat keluar
dari masalah krisis pangan yang sedang di hadapi oleh masyarakat Somalia
dimana krisis ini memyebabkan terjadi kelaparan dan juga telah meyebabkan
25

Clive Archer, “International Organization: Principles and Issues, (New ersey: Prentice
IiaII inc, 1997) hal. 130-147, dikutip dari Anak agung Banyu Perwita dan Dr. Yahyan
Mochammad Yani, PIHI, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 95.
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kematian yang sebgaian besarnya adalah anak-anak kecil akibat dari kekurangan
gizi yang dialami oleh masyarakat.

1.7. Alur Pemikiran

Krisis pangan di Somalia

Program WFP di somalia

Peran WFP dalam menangani krisis
pangan di somalia2009-2012
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1.8. Asumsi
Dengan adanya program WFP di Somalia dapat memberikan suatu bantuan
yang sangat di perlukan bagi masyarakat di Afrika khususnya yaitu :
a. Berkurangnya angka kematian ibu dan anak lebih-lebih anak kecil.
b. Dengan adanya makanan yang diberikan kepada warga somalia sehingga
dapat membuat tingkat kelaparan yang ada sedikit berkurang.
c. Adanya perbaikan asupan gizi bagi warga somalia itu sendiri.
d. Selain itu juga WFP membuat warga somalia untuk berusaha kembali
memperbaiki infrastruktur di somalia itu sendiri.

1.9. Metodologi Penelitian
1.9.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, karena penelitian ini
dimaksudkan untuk menilai apa saja peran yang sudah dilakukan oleh WFP dalam
membantu Afrika terutama Somalia dalam menangani krisis pangan yang terjadi
dan bagaimana pelaksanaan serta kendalanya dalam menjalankan program
kerjanya..

1.9.3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yang didapat dari literatur-literatur, artikel, jurnal dan sumber penunjang
lain yang merupakan hasil riset terdahulu (seperti buku, jurnal maupun artikel
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ilmiah) dan juga laporan-laporan resmi yang didapat dari badan pangan dunia
WFP.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tinjauan
pustaka dan literatur. Untuk menjawab pertanyaan atau pun gagasan yang ada di
dalam literatur untuk di jadikan sebagai suatu argumen.

1.9.5. Teknik Analisa Data
Dalam teknik analisa data, data-data yang akan di analiasa menggunakan
teori sebagai panduan untuk menginterpresentasikan data-data yang telah ada.
Data-data atau fakta yang telah dikumpulkan akan di saring untuk disesuaikan
dengan indikator yang ada guna dibahas dalam penelitian ini.

1.10. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah menjelaskan mengenai pemahaman terhadap isi
secara keseluruhan, penulis membagi ke beberapa bab yang berdasaran dari
sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari bab dan sub bab
yang saling berhubungan satu dan lainnya. Pembagian dari bab-bab tersebut
antara lain :
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BAB I :

PENDAHULUAN.
Bab ini berisi larat belakang permasalahan, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, dan dalam
bab ini juga memuat metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II :

WORLD FOOD PROGRAMME
Pada bab ini membahas mengenai Organisasi Internasional World
Food Programme(WFP) sertasejarahsoamalia.

BAB III :

PERAN WFP DALAM MENANGAI KRISIS PANGAN DI
SOMALIA 2009-2012
Bab ini membahas mengenai krisis pangan di somalia serta
program kerja WFP dalam menangani krisis pangan di somalia
dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh WFP dalam
memjalankan program-programnya selama membantu Somalia
dalam menghadapi krisis pangan.

BAB IV :

KESIMPULAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulanbagaimana WFP
berperan dalam menangani krisis pangan di Afrika khususnya di
Soamalia pada tahun 2009-2012.
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