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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinamika permasalahan yang perkembangannya cukup signifikan salah 

satunya adalah masalah pangan. Pangan merupakan suatu unsur penting dalam 

kehidupan manusia yang keberadaannya sangat mempengaruhi kelangsungan 

hidup manusia. Artinya, pangan menjadi salah satu aspek yang harus selalu ada 

agar tidak mengancam proses kehidupan manusia. Sebagaimana hal itu telah 

dijelaskan oleh Mercy Corps bahwa ketahanan pangan adalah keadaan ketika 

semua orang pada setiap saat dapat mempunyai askes fisik, sosial, dan ekonomi 

terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk kebutuhan hidupnya.1  

Definisi ketahanan pangan terus mengalami perkembangan dan memiliki 

variasi yang berbeda, namun pada umumnya mengacu pada pengertian yang 

dijelaskan oleh Bank Dunia bahwa ketahanan pangan merupakan, “akses semua 

orang dan setiap waktu terhadap pangan yang cukup sehingga dapat hidup sehat”.2 

Selain itu, jika dilihat dari perspektif sejarah, kemunculan istilah ketahanan 

pangan atau food security pertama kali dimunculkan oleh Perserikatan Bangsa-

                                                           
1 Hery Suharyanto, 2011, Ketahanan Pangan, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.4 No.2,  hal.2, diakses 
dari https://www.researchgate.net/publication/316925748_KETAHANAN_PANGAN diakses 
pada 01/02/2018 (14.00 WIB) 
2 Ibid.  

https://www.researchgate.net/publication/316925748_KETAHANAN_PANGAN%20diakses%20pada%2001/02/2018
https://www.researchgate.net/publication/316925748_KETAHANAN_PANGAN%20diakses%20pada%2001/02/2018
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Bangsa (PBB) pada tahun 1971 untuk membebaskan dunia terutama negara-

negara berkembang dari krisis produksi dan krisis suplai makanan pokok.3  

Kondisi ketidaktersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pangan disebut sebagai krisis pangan. Menurut Malthus4, istilah krisis selalu 

dikaitkan dengan adanya ketidakseimbangan antara supply (ketersediaan) dan 

demand (permintaan) yang menyebabkan angka kebutuhan lebih tinggi dari dari 

jumlah yang tersedia sehingga terjadinya krisis pangan.5 Secara global, krisis 

pangan pernah terjadi salah satunya pada tahun 2008. Krisis tersebut secara garis 

besar  disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor lingkungan yang 

berkaitan dengan kondisi meteorologi, yang mana hal itu dilihat dari ekstremnya 

perubahan iklim, tingkat kekeringan yang berkepanjangan, dan juga banjir yang 

merusak lahan serta infrastruktur pertanian.6 Faktanya beberapa aspek tersebut 

memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas. Sehingga menimbulkan gagal 

panen atau menurunnya hasil produktivitas pertanian.  

Selain itu, krisis pangan merupakan konsekuensi dari krisis energi, 

sehingga  melonjaknya harga bahan bakar secara signifikan telah mempengaruhi 

                                                           
3 Karen Winsdel, 2015, Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Dependensi dan 
Gender, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.3 No.1, hal.2, diakses dari 
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi6e16f5e39ffull.pdf diakses pada 01/02/2018 
(14.48WIB) 
4 Thomas Robert Malthus lahir di Surrey, Inggirs pada 13Februari 1766 yang juga seorang pakar 
demografi dan pakar ekonomi politik  
5 Ibid. 
6 Christina Nitescu, 2010, Global Food Crisis from Causes to Remidies, Jurnal Economics of 
Ariculture, Vol.59 Issue.3, hal.181-182, diakses dari  
https://search.proquest.com/docview/1271624150/fulltextPDF/6F7C30261F0C4315PQ/1?accounti
d=17242  diakses pada 09/02/2018 (22.17WIB) 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi6e16f5e39ffull.pdf%20diakses%20pada%2001/02/2018
https://search.proquest.com/docview/1271624150/fulltextPDF/6F7C30261F0C4315PQ/1?accountid=17242
https://search.proquest.com/docview/1271624150/fulltextPDF/6F7C30261F0C4315PQ/1?accountid=17242
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biaya produksi pertanian.7 Terjadinya krisis energi telah meningkatkan produksi 

biofuel sebagai energi alternatif yang memanfaatkan bahan makanan pokok, 

sehingga  menyebabkan terjadinya krisis pangan. Kenaikan harga pangan yang 

cukup drastis disebut juga sebagai salah satu faktor krisis pangan global, yang 

mana memasuki tahun 2008 harga rata-rata jagung, gandum, dan beras mencapai 

US$ 400 per tonnya.8 Kenaikan harga pangan secara dratis telah berimplikasi 

kepada kondisi kemiskinan dan kelaparan. Bahkan, krisis tahun 2008 telah 

menyebabkan 40 juta orang kelaparan dan angka kekurangan gizi terus meningkat 

sehingga pada tahun tersebut mencapai  963 juta orang.9  

Bersamaan dengan fenomena terjadinya krisis pangan secara global, Haiti 

yang merupakan salah satu negara di kawasan Amerika bagian tengah, tepatnya di 

kawasan Karibia juga merasakan dampak dari krisis pangan tersebut. Kondisi 

demikian tidak lain juga disebabkan oleh perekonomian Haiti yang cukup lemah, 

dan juga sulitnya beradaptasi terhadap ancaman ekonomi secara internal maupun 

eksternal.10 Jika dilihat dari sektor mata pencaharian utamanya, Haiti merupakan 

negara dengan mayoritas mata pencahariannya pada sektor agrikultur. Meskipun 

masyarakat Haiti menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, namun 

masyarakat Haiti dikategorikan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal itu dilihat dari perbandingan upah tetap yang diperoleh masyarakat hanyalah 

                                                           
7 Laporan CSIS, 2012, A Call for a Strategic U.S Approach to the Global Food Crisis, hal.4, 
diakses dari https://www.csis.org/analysis/call-strategic-us-approach-global-food-crisis diakses 
pada 10/02/2018 (15.29WIB) 
8 Niko Adithiya, 2013, Pengaruh Krisis Pangan Global 2008 terhadap Ketahanan Pangan Haiti, 
Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.2 No.3, hal.2, diakses dari 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20-%20Niko%20Aditya%20Sasintha.pdf 
diakses pada 01/02/2018 (21.41WIB) 
9 Ibid. 
10 Ibid., hal.9. 

https://www.csis.org/analysis/call-strategic-us-approach-global-food-crisis
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20-%20Niko%20Aditya%20Sasintha.pdf
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satu orang dari 50 orang.11 Sehingga 49 orang lainnya berada pada kondisi tidak 

pasti dalam mendapatkan upah. Ketidakpastian upah yang diperoleh berimpilikasi 

langsung dan mempengaruhi daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Krisis pangan yang ditandai dengan adanya kenaikan harga pangan secara 

drastis menjadi dampak yang besar ketika tidak disertai dengan kenaikan upah 

para pekerja. Sebab, kenaikan harga pangan berimplikasi pada kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bahkan Bank Dunia menyatakan 

bahwa sekitar tiga per empat atau 75 persen masyarakat Haiti, hidup dengan 

pendapatan di bawah 2 dollar per hari.12 Oleh sebab itu, masyarakat sulit 

memenuhi kebutuhan pangannya akibat terbatasnya pendapatan. 

Krisis pangan yang terjadi di Haiti tidak hanya terjadi pada saat krisis 

pangan global 2008, melainkan terus berlanjut dan diperparah dengan terjadinya 

gempa bumi tahun 2010. Gempa dahsyat dengan kekuatan 7 skala richter yang 

terjadi pada Selasa, 12 Januari 2010 pukul 16:45 waktu setempat, telah meratakan 

sejumlah bangunan di Port au Prince, ibu kota negara tersebut.13 Guncangan 

gempa utama pun diikuti oleh gempa susulan berkekuatan 5,9 dan 5,5 richter yang 

dianggap sebagai gempa terburuk yang dialami oleh Haiti selama 20 tahun 

terakhir.14 Bahkan gempa bumi tersebut telah menewaskan korban yang mencapai 

                                                           
11 Ibid. 
12Nicole Rencoret, 2010, Haiti Earthquake Response, Context Analysis hal.10, diakses dari 
http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.176.2823&rep=rep1&type=pdf diakses 
pada 10/01/2018 (20.15 WIB) 
13Jimbon, 2010, Kedahsyatan Guncangan Gempa Bumi di Haiti, diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2010/01/13/12251288/Kedahsyatan.Guncangan.Gempa.Bum
i.di.Haiti%2005.54 diakses pada 21/01/2017 (11.21WIB) 
14BBC, 2010, Gempa Kuat Guncang Haiti, diakses dari 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/01/100113_haiti  diakses  pada 21/01/2018 (12.35) 

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.176.2823&rep=rep1&type=pdf
http://internasional.kompas.com/read/2010/01/13/12251288/Kedahsyatan.Guncangan.Gempa.Bumi.di.Haiti%2005.54
http://internasional.kompas.com/read/2010/01/13/12251288/Kedahsyatan.Guncangan.Gempa.Bumi.di.Haiti%2005.54
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/01/100113_haiti%20%20diakses%20%20pada%2021/01/2018
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lebih dari 200.000 orang, 300.000 orang luka-luka dan lebih dari sejuta 

masyarakat Haiti kehilangan rumah tinggal.15 

Pada penelitian ini, penulis memilih Haiti dikarenakan kompleksitas 

masalah yang dialami oleh Haiti. Tidak seperti negara lain pada umumnya, 

banyaknya masalah yang sangat kompleks menyebabkan Haiti mengalami krisis 

pangan. Dari sisi geografis, Haiti merupakan negara yang rentan akan bencana 

alam, salah satunya gempa bumi 2010 yang mempengaruhi krisis pangan di Haiti. 

Selain itu, tercatat bahwa gempa tersebut juga merupakan salah satu gempa yang 

paling mematikan sepanjang sejarah.16  

Selain kondisi geografis Haiti yang rentan akan bencana alam, namun juga 

disertai faktor lain seperti halnya instabilitas ekonomi. Haiti juga dikategorikan 

sebagai negara termiskin urutan 149 dari 182 negara berdasarkan indeks 

pembangunan manusia.17 Di sisi lain, pada tahun 2010 Gross Domestic Product 

(GDP)  Haiti hanya mencapai USD 6.62 milyar pada tahun 2010.18 Bahkan, 

berdasarkan survey Transparency International  melalui pengumpulan data 

sebagai indikator awal, serta perhitungan tingkat dan frekuensi praktik korupsi 

negara tersebut, Haiti menjadi tiga negara terkorup bersama Nigeria dan 

                                                           
15Nicole Rencoret dkk, Op.Cit,. hal.7 
16Laurent Hou dan Peijun Shi, 2011, Haiti 2010 Earthquake-How to Explain Such  Huge Loses?, 
International Journal of Disaster Risk Science, Vol.2 No.1, hal.31, diakses dari 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13753-011-0003-x diakses pada 14/01/2018 
(16.45WIB) 
17 Jusmalia Oktaviani dkk, 2017, Analisis Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa : 
Studi Kasus Gempa di Haiti Tahun 2010, jurnal Sospol Vol.3 No.1, hal.43, diakses dari 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4400  diakses pada 04/01/2018 
(11:03WIB) 
18 Haiti GDP diakses dari https://tradingeconomics.com/haiti/gdp diakses pada 10/02/2018 
(16.38WIB) 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13753-011-0003-x
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4400
https://tradingeconomics.com/haiti/gdp%20diakses%20pada%2010/02/2018


6 
 

Bangladesh pada tahun 2003 dari total 133 negara.19 Selain itu, Kondisi darurat 

Haiti pasca terjadinya gempa telah memunculkan perhatian dari banyak aktor, 

diantaranya seperti PBB, International Fund For Agriculture Depelovment 

(IFAD), Amerika Serikat, Care International, dan International Committee of the 

Red Cross (ICRC).20 Salah satu Organisasi internasional yang terlibat langsung di 

Haiti saat gempa tersebut adalah World Food Programme (WFP).  

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada WFP sebagai salah satu 

organisasi internasional di bawah naungan FAO dan PBB yang berfokus pada 

bantuan pangan. Selain itu, WFP juga sebagai organisasi terbesar dalam 

memerangi kelaparan yang ada di seluruh dunia dengan bantuan yang mencapai 

90 juta orang hampir di 80 negara.21 Dilihat dari peranan WFP di Haiti, sejak 

tahun 1969 WFP sudah berperan dalam mengatasi malnutrisi yang berkelanjutan 

di Haiti sebagai upaya merespon banyaknya bencana alam yang terjadi.22 Bantuan 

pangan yang dilakukan oleh WFP merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

visi-misi WFP yang berbunyi :  

“WFP is the food aid arm of United Nations System. 
Food aid is the many instrument that can help to promote food 
security, which is defined as access of all people at all times to 
the food needed for an active and healthy life. WFP works to 
put hunger at the center of the international agenda, 

                                                           
19Corruption is Endemic in Haiti’s Public Institution, diakses dari 
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_is_endemic_in_haitis_public_instituti
ons diakses pada 12/02/2018 (13.00WIB) 
20 Roda Margesson dkk, 2010, Haiti Earthquake : Crisis and Respon, Congressional Research 
Service, diakses dari https://fas.org/sgp/crs/row/R41023.pdf diakses pada 05/02/2018 (11.46WIB) 
21Olvie Tryani Pontoh, 2016, Peranan WFP dalam Mengatasi Krisis Pangan di Suriah, diakses 
dari 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19307/SKRIPSI%20%28BAB%201%2
C3%2C5%29%20OLVIE%20TRYANI%20PONTOH.pdf?sequence=1 diakses pada 17/01/2018 
(15.41WIB) 
22WFP, Haiti, diakses dari http://www1.wfp.org/countries/haiti diakses pada 12/02/2018 
(00.29WIB) 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_is_endemic_in_haitis_public_institutions%20diakses%20pada%2012/02/2018
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_is_endemic_in_haitis_public_institutions%20diakses%20pada%2012/02/2018
https://fas.org/sgp/crs/row/R41023.pdf%20diakses%20pada%2005/02/2018
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19307/SKRIPSI%20%28BAB%201%2C3%2C5%29%20OLVIE%20TRYANI%20PONTOH.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19307/SKRIPSI%20%28BAB%201%2C3%2C5%29%20OLVIE%20TRYANI%20PONTOH.pdf?sequence=1
http://www1.wfp.org/countries/haiti%20diakses%20pada%2012/02/2018
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promoting policies, strategies and operations that directly 
benefit the poor and hungry”.23   

 
Berdasarkan visi misinya, WFP sebagai organisasi yang berfokus pada 

bantuan pangan berupaya mengatasi masalah kelaparan dan krisis pangan 

melalui program-program yang diinisiasi langsung dan bekerja sama dengan 

pemerintah negara terkait.  

Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian ini menarik dikarenakan 

penulis tidak hanya membahas kondisi pangan Haiti yang krisis, maupun hanya 

peran WFP di dalamnya, melainkan penulis juga menjelaskan terkait respon 

aktor-aktor internasional yang terlibat dalam mengatasi kondisi darurat pasca 

gempa. Selain itu, WFP juga  bekerjasama dengan pihak pemerintah terkait dan 

juga berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta seperti USAID dan CARE 

International  serta oragnisasi lainnya yang kemudian dijelaskan melalui kerangka 

konsep yang digunakan pada penelitian.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut, “Bagaimana peran WFP dalam mengatasi krisis pangan 

di Haiti pasca terjadi gempa bumi 2010?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan peran WFP sebagai 

organisasi internasional dalam mengatasi krisis pangan di Haiti, khususnya pasca 

                                                           
23WFP mission, diakses dari 
https://donate.wfp.org/supporter/casematerial.do?n=gbss&cmdbid=1033610&or=ld diakses pada 
21/01/2018 (18.47 WIB) 

https://donate.wfp.org/supporter/casematerial.do?n=gbss&cmdbid=1033610&or=ld
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gempa bumi 2010 sampai tahun 2015. Kehancuran infrastruktur dan juga lahan 

pertanian yang dialami Haiti pasca gempa bumi 2010 menyebabkan Haiti 

mengalami krisis pangan yang semakin parah. Oleh sebab itu, Haiti membutuhkan 

bantuan dan intervensi pangan untuk mengatasi krisis pangan tersebut. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan keilmuan 

pada studi Hubungan Internasional, khususnya terkait masalah krisis pangan dan 

peran organisasi internasional. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk 

menjelaskan konsep atau teori yang fungsinya sebagai tools of analysis dalam 

menjelaskan relevansinya dengan studi kasus yang dibahas dalam penelitian. 

Sehingga dengan demikian dapat menjelaskan gambaran kasus secara lebih 

mudah melalui konsep yang penulis gunakan tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian bagi para 

pembaca untuk mengkaji lebih lanjut terkait krisis pangan dan juga peran 

organisasi internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga terkait ataupun decision makers negara.  

1.4 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang ditulis oleh 

Laurent Hou dan Peijun Shi dengan judul, “Haiti 2010 Earthquake-How to 
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Explain Such  Huge Loses?”.24 Artikel penelitian tersebut menjelaskan tentang 

dampak yang dialami oleh Haiti akibat terjadinya gempa berkekuatan 7 skala 

richter pada januari 2010. Respon dari fenomena gempa yang sangat mengerikan 

dan menghancurkan tersebut telah menegaskan bahwa Haiti bukan hanya negara 

yang rentan akan bencana. melainkan stabilitas ekonomi dan politik yang juga 

buruk. Melalui penejelasan deskriptif analisis, artikel ini akan menjelaskan 

dampak yang dialami oleh Haiti. Walaupun kerugian yang dialami akibat bencana 

sangat sulit untuk diukur berdasarkan angka, namun penelitian ini menjelaskan 

aspek-aspek yang memburuk akibat terjadinya gempa. 

Gempa yang berlangsung selama 35 detik tersebut telah meratakan 

bangunan-bangunan yang berada di Haiti. Gempa menyebabkan kerusakan yang 

parah karena pusat gempa yang dikategorikan dangkal, yang kedalamannya hanya 

13 km. Kedalaman yang cukup dangkal itulah yang memperkuat sampainya ke 

permukaan, sehingga dampaknya lebih merusak. Selain itu, Haiti juga dilanda 50 

gempa susulan dengan kekuatan sekitar 4 skala richter selama delapan hari setelah 

gempa utama. Di sisi lain, jika dilihat dari beberapa aspek seperti seismisitas masa 

lalu, pengetahuan dan kesadaran akan bencana menjadi 3 hal penting terkait 

dengan kerugian akan bencana. padahal, ahli seismologi dan ahli geologi Haiti 

sudah mengetahui akan kondisi Haiti yang rentan akan bencana. 

Parahnya kondisi pasca gempa yang dialami oleh Haiti juga dikarenakan 

Haiti merupakan negara yang lemah dari segi ekonomi. Kondisi tersebut akan 

berbeda apabila dialami oleh negara yang maju dari segi ekonominya. Secara 

                                                           
24 Laurent Hou dan Peijun Shi, Loc.Cit. 
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kronologinya, pemerintah Haiti sudah banyak melakukan upaya dalam merespon 

gempa yang terjadi. Namun upaya tersebut dikatakan tidak efisien mengingat 

sampai dua minggu setelah gempa, hanya terdapat 3.433 di 6.000 daerah di Port 

au Prince. Bahkan pemerintah memproklamirkan kondisi daruratnya dihari ke 

enam, padahal gempa tersebut telah banyak memakan korban sejak hari pertama 

gempa. Saat kondisi darurat yang terjadi, pada akhirnya pemerintah lebih 

bergantung pada bantuan dari pihak luar. 

Berdasarkan penelitian tersebut, poin-poin yang penting sebagai acuan data 

penelitian adalah kronologi kejadian dan juga respon pada saat gempa tersebut 

berlangsung. Sehingga penulis bisa melihat gambaran dari fenomena tersebut 

dengan jelas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis hanya sebatas fokus pembahasan, yang mana penelitian terdahulu 

lebih berfokus pada fenomena gempa dan juga respon bantuan secara general. 

Sedangkan, penulis berfokus pada peran yang dilakukan WFP khususnya dalam 

aspek pangan. Selain itu, dilihat dari penggunaan konsep, penelitian terdahulu 

hanya mendeskripsikan kasus tanpa penggunaan konsep. Sedangkan penulis 

menggunakan dua konsep, yaitu food security dan organisasi internasional. 

Penelitian lain yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis 

oleh Jusmalia Oktaviani dkk dengan judul “Analisis Pemetaan Kerentanan 

Masyarakat Terhadap  Bencana Gempa : Studi Kasus Gempa Haiti Tahun 

2010“.25 Pada penelitian kualitatif tersebut menjelaskan kerentanan Haiti terhadap 

bencana alam, khususnya gempa bumi. Alasan penulis menjadikan ini sebagai 

                                                           
25 Jusmalia Oktaviani, Loc.Cit 
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salah satu penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada latar belakang 

Haiti sebagai negara yang sangat rawan bencana. Penjelasan Bankoff melalui 

sebab-sebab terjadinya bencana alam yang terjadi di Haiti digunakan penulis 

terdahulu untuk mengamati seberapa besar kerentanan Haiti terhadap bencana 

alam sehingga mampu berimplikasi pada kondisi pangan. 

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kerentanan dan tingkat 

kematian di Haiti bukan disebabkan oleh kondisi alamnya, melainkan oleh 

manusia itu sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan tata kota 

yang baik, rendahnya standar bangunan yang tidak berisiko akan gempa, dan 

kepadatan penduduk di daerah tertentu, serta kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pertolongan pertama saat gempa dan lain-lain. Hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis 

adalah fokus penelitian ini yang hanya sebatas memaparkan terkait kondisi Haiti 

saat gempa bumi 2010. Sedangkan penulis juga melihat bagaimana peranan 

organisasi internasional untuk turut andil dalam mengatasi masalah yang terjadi 

pasca gempa, khususnya pada masalah pangan. 

 Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Olvie Triyani Pontoh yang 

berjudul “Peranan World Food Programme (WFP) dalam Menangani Krisis 

Pangan di Suriah” yang merupakan jenis penelitian deskriptif analitik dan 

menggambarkan tentang suatu fenomena di Suriah yang kemudian memunculkan 

perhatian organisasi internasional, yaitu WFP.26 Dengan menggunakan metode 

kajian pustaka, penelitian tersebut berhasil menggambarkan peran yang dilakukan 

                                                           
26Olvie Triyani Pontoh, Loc.Cit. 
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WFP dalam mengatasi masalah pangan di Suriah. Masalah pangan yang kerap kali 

terjadi di Suriah salah satunya dilatarbelakangi oleh perang sipil. Hal itu ditandai 

dengan adanya demonstrasi masyarakat untuk menurunkun presiden Bashar Al-

Assad yang kemudian berubah menjadi konflik yang melakukan kekerasan ketika 

pemerintah Suriah mulai agresif dan melakukan kekerasan dalam menghadapi 

para pengunjuk rasa. 

 Akibat konflik tersebut, Suriah mengalami kekacauan salah satunya pada 

sektor pertanian dengan mengalami kegagalan senilai US $1,8  miliar. Selain itu,  

pada tahun 2011 jumlah orang miskin di Suriah kian meningkat akibat konflik dan 

naiknya harga bahan makanan yang secara signifikan yang mencapai 50%. Di sisi 

lain, pada agustus 2015 PBB memperkirakan bahwa 250.000 orang telah tewas 

dalam perang. Sedangkan pada awal 2016, 4,6 juta warga telah meninggalkan 

Suriah  dan sebagai pengungsi di negara-negara lain, dan sekitar13,5 juta orang 

yang menetap di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

 Selain dilihat dari persamaan aktor yang berupa organisasi internasional, 

keduanya melihat dari WFP sebagai aktor utama dalam penyelesaiannya. Namun 

perbedaannya adalah faktor utama dari krisis pangan yang terjadi di Suriah adalah 

konflik yang terjadi berlarut-larut. Sedangkan fokus penulis pada penelitian ini 

adalah krisis pangan yang disebabkan oleh gempa bumi 2010. Melalui penelitian 

terdahulu yang digunakan, penulis berharap mampu memetakan kronologi 

fenomena yang terjadi serta mengamati peran WFP di dalamnya. 

 Penelitian lain yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang ditulis 

oleh Ruli Prastio dengan judul “Peran Food and Organization dalam 
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Menangani Krisis Pangan di Afghanistan”.27 Jenis penelitian deskriptif tersebut 

menggambarkan terkait kondisi Afganistan pasca tragedi invasi Amerika dan 

sekutunya. Afghanistan merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris. 

Namun akibat dari invasi  yang dikaitkan dengan isu teroris tersebut 

menyebabkan Afghanistan mengalami ketidakstabilan pada berbagai sektor. 

 Kondisi Afghanistan yang tidak stabil menyebabkan kondisi politik 

maupun ekonomi negara tersebut terganggu. Hal itu dapat dilihat dari 

kekhawatiran para investor asing yang merasa tidak aman untuk melakukan 

investasi di negara tersebut sejak adanya invasi pada tahun 2001. Selain itu, 

kondisi tersebut juga semakin parah ketika terjadinya perubahan alam yang 

menyebabkan kekeringan dan banjir. Puncak krisis pangan yang terjadi pada 

tahun 2007 ditandai dengan harga pangan yang melambung secara signifikan. 

Kondisi demikian tentunya berpengaruh pada sektor pertanian dalam negeri dan 

juga kegiatan ekspor impor. Menurunnya produktivitas pertanian menyebabkan 

Afghanistan berada pada kondisi krisis yang menyebabkan kematian 40.000 jiwa 

pada setiap tahunnya. 

 FAO yang merupakan organisasi PBB yang berfokus pada sektor 

pertanian akhirnya melakukan tindakan dalam mengatasi masalah pangan di 

negara tersebut. Salah satu program yang dilaksanakan adalah EIRP (emergency 

Irrigation Rehabilitation Program ) yang bekerja sama dengan world bank. FAO 

juga mengajak negara-negara lain untuk turut berkontribusi. Dari penelitian 

                                                           
27Ruli Prastio dan Idjang, 2014, Peran Food and Organization dalam Menangani Krisis Pangan di 
Afghanistan, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1 No.1 Tahun 2014, diakses dari 
https://www.jurnal.univrab.ac.id/ index.php/is/article/download/20/15  diakses pada 15/01/2018 
(12.53WIB) 
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tersebut, penulis mencoba melihat langkah-langkah FAO sebagai organisasi 

internasional dalam mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu persamaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penggunaan salah satu 

teorinya yaitu, Non Traditional Security. 

Referensi lain yang dijadikan penelitian terdahulu oleh penulis adalah 

“Peran UN WFP dalam Penanganan Krisis Pangan dan Kelaparan : Studi 

Kasus Silent Hunger di Niger” oleh Herjuno Ndaru K dalam jurnal Global Vol.8 

No.1 tahun 2005.28 Jenis penelitiannya adalah deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan kajian pustaka sebagai metode penelitiannya. Pada penelitian 

tersebut mendeskripsikan krisis pangan yang terjadi di Niger akibatnya terjadi 

kekeringan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan gagal panen. Selain itu, 

krisis pangan di Niger juga disebabkan oleh serangan belalang yang merusak 

tanaman pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan 3,6 juta warga Niger 

dikategorikan sebagai “silent hunger”. 

 Penelitian tersebut menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan 

WFP dengan menggunakan konsep organisasi internasional dan menggunakan 

konsep Food Security yang menjelaskan terkait kondisi yang terjadi. Peran WFP 

dalam mengatasi krisis pangan dan kelaparan yang terjadi yaitu dengan cara 

bantuan langsung yang diberikan. Melalui bantuan langsung yang diberikan, WFP 

dapat menyelamatkan setengah juta warga Niger yang mengalami kelaparan. 

Secara garis besar, penelitian tersebut memiliki banyak kesamaan dengan 

                                                           
28 Herjuno Ndaru K, 2005, Peran UN WFP dalam Penanganan Krisis Pangan dan Kelaparan : 
Studi Kasus “Silent Hunger” di Niger, dalam jurnal Global Vol.8 No.1 tahun 2005, diakses 
dari  http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/247/154 diakses pada 
28/01/2018 (23.22WIB) 

http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/247/154
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penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya hanya sebatas fokus 

negara yang menjadi subjek penelitian, dan juga faktor krisis pangan yang terjadi, 

yang mana penulis berfokus pada krisis pangan di Haiti pasca gempa bumi 2010.  

 Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian yang ditulis oleh I gede 

Made Ngurah Perdana yang merupakan jurnal Hubungan internasional Vol.1 

No.03 2015 dengan judul, “Upaya World Food Programme (WFP) dalam 

Menangani Ketidaktangguhan Pangan di Sierra Leone”.29 Penelitian dengan 

jenis deskriptif kumulatif tersebut menggambarkan tentang kondisi pangan di 

Sierra Leone yang merupakan salah satu negara di Afrika Barat. Negara tersebut 

merupakan negara yang kaya akan hasil pertambangan dan pertanian. Bahkan 

65% masyarakat menggantungkan hidupnya pada kedua sektor tersebut. 

Berdasarkan metode kajian pustaka yang dilakukan, penulis menjelaskan 

krisis pangan yang terjadi pasca berlangsungnya perang sipil selama 12 tahun.  

Tahun 1991 terjadi perang antara masyarakat sipil dan pemerintah  selama 11 

tahun. Perang tersebut berlangsung dikarenakan pemerintah melakukan korupsi 

secara besar- besaran meski akhirnya perangpun selesai pada  tahun 2002. Perang 

yang berkelanjutan itu telah menghancurkan banyak fasilitas termasuk 

infrastruktur pertanian. 

Dengan menggunakan konsep bantuan kemanusiaan, organisasi 

internasonal, food security, dan juga fragile state, penulis menggambarkan krisis 

pangan di negara tersebut dan juga  program yang dilakukan oleh WFP sebagai 

organisasi internasional. Salah satu program yang dilakukan adalah PRRO 
                                                           
29 I gede Made Ngurah Perdana dkk, 2015, Upaya World Food Programme (WFP) dalam 
Menangani Ketidaktangguhan Pangan di Sierra Leone, diakses dari 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/14732  diakses pada 09/01/2018 (05.43 WIB) 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/14732
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(Protective Relief and Recovery Operation) dan CP (Country Program). PRRO 

merupakan program yang lebih berfokus pada perlindungan mata pencaharian 

petani. Sedangkan CP merupakan program yang dilaksanakan melalui pemberian 

bahan pangan ke sekolah dan memberikan dukungan nutrisi dan juga pencegahan 

penyakit HIV dan lain lain. Poin yang menjadi persamaan antara penelitian 

tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah beberapa konsep yang 

digunakan dan juga jenis bantuan yang diberikan WFP yang juga melakukan 

bantuan pangan dan dukungan nutrisi.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Elin Dewanti yang 

berjudul “Peranan World Food Programme Melalui Food for Asset dalam 

Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Indonesia (Studi Kasus : Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2008-2010)” dengan penelitian yang menggunakan 

deskriptif-kualitatif yang menggambarkan adanya peranan organisasi 

internasional yaitu WFP dalam mengatasi kondisi yang berpotensi terjadinya 

rawan pangan.30 Berdasarkan penelitiannya, teknik analisa yang digunakan adalah 

teknik analisa kualitatif yang mana level analisanya merupakan organisasi 

internasional dan level negara. Dengan menggunakan konsep Organisasi 

Internasional dan Non Traditional Security, penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa WFP yang merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB 

yang berfokus pada bantuan pangan, berupaya dalam mengurangi potensi rawan 

pangan yang terjadi di NTB. 

                                                           
30 Elin Dewanti, Peranan World Food Programme Melalui Food for Asset dalam Upaya 
Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Indonesia (Studi Kasus : Nusa Tenggara Barat Tahun 
2008-2010), Jurnal lmu Hubungan Internasional, Vol.3 No.2 Tahun 2014, diakses dari 
http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Elin-Dewanti.pdf diakses pada 16/01/2018 (22.45WIB) 

http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Elin-Dewanti.pdf%20diakses%20pada%2016/01/2018
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Hasil dari penelitian ini adalah Food for Asset (FFA) yang menjadi salah 

satu program utamanya program yang mana tersebut fokus pada padat karya. 

melalui program FFA yang mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk 

memanfaatkan aset yang berupa alam sebagai upaya dalam mengoptimalisasi 

pangan. minimnya pengelolaan sumber daya alam secara efektif menjadi salah 

poin penting yang harus diperbaiki. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk 

mampu menyesuaikan kondisi iklim yang sangat berpengaruh pada sektor 

pertanian. Pada pelakasnaan program FFA, WFP juga membangun fasilitas 

pertanian, menguatkan kapasitas pemerintah, perbaikan DAS, penguatan 

kelembagaan melalui pengelolaan kepemilikan aset desa. 

  Adapun poin penting yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus negara yang menjadi 

subjek penelitian,  yang mana fokus dari bantuan WFP yang dipilih oleh penulis 

adalah Haiti dan juga dilihat dari jenis program yang diupayakan oleh WFP. Dari 

penelitian terdahulu ini, diharapkan penulis dapat melihat pola-pola yang 

menggambarkan WFP saat mengatasi permasalahan pangan di suatu negara. 

Penelitian lain yang digunakan oleh penulis sebagai referensi adalah 

penelitian yang ditulis oleh Norhazwani dengan judul “Peran WFP dalam 

Mengatasi Kasus Kelaparan di Korea Utara tahun 2006-2012”.31 Pada 

penelitian deskriptif analitik ini, penulis tersebut menggambarkan kondisi Korut 

yang masyarakatnya mengalami kelaparan akibat ketidaktersediaan pangan. Krisis 

                                                           
31 Norhazwani, Peran WFP dalam Mengatasi Kasus Kelaparan di Korea Utara tahun 2006-2012, 
Jurnal Online Mahasiswa, Vol.5 No.1, diakses dari 
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/17702/17099 diakses pada 02/01/2018 
(00.40WIB) 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/17702/17099%20diakses%20pada%2002/01/2018
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pangan yang dialami oleh Korut sudah terjadi pada saat terjadinya Proxy War 

pada tahun 1950. Perang tersebut telah menyebabkan Korut semakin sulit 

memenuhi kebutuhan pangannya dan pemerintah dianggap sudah gagal dalam 

mensejahterakaan rakyatnya. selain itu, krisis pangan diperparah saat korut 

mengalami kondisi dimana pasokan bantuan internasional mulai berkurang.  

Tahun 1990 merupakan tahun terparah Korut dikarenakan kondisi dimana 

600 ribu sampai 3 juta rakyatnya mati kelaparan karena ketidaktersediaannya 

pangan. Kelaparan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang 

menyebabkan aktivitas ekonomi Korut tidak stabil. Kondisi sektor ekonomi yang 

berpengaruh pada sektor pangan sangatlah dirasakan oleh masyarakat terutama 

wanita dan anak-anak. Namun, seiring banyaknya bantuan yang berdatangan 

terhadap Korut, pemerintah Korut tetap selektif terhadap para pemberi bantuan.  

Melaui konsep organisasi internasional, penulis memlilih WFP sebagai 

Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam mengatasi masalah 

kelaparan.  WFP merupakan organisasi yang berfokus pada pemberantasan 

kelaparan dunia. Dalam memberantas kondisi kelaparan di Korut, WFP bekerja 

sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD)  melalui 

beberapa misi yang ingin dicapai. Namun, peran WFP dalam menyelenggarakan 

bantuan dari negara-negara lain mengalami kesulitan dikarenakan Korut terus 

melakukan uji coba nuklirnya. 

Apabila dilihat dari segi persamaannya, penelitian tersebut dengan 

penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian yang berfokus pada masalah 

krisis pangan dan juga keterlibatan organisasi internasional yang berperan untuk 
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mengatasinya. Selain itu, sama halnya dengan penulis yaitu, metode pengumpulan 

datapun dilakukan melaui studi pustaka. Namun yang menjadi poin pembeda 

adalah, negara yang menjadi fokus penelitian dan juga faktor penyebab krisis 

pangan tersebut. dari penelitian ini diharapkan penulis dapat melihat sejauh apa 

peran WFP di Korut dalam mengatasi kelaparan yang terjadi. 

Berikutnnya adalah peneltian yang ditulis oleh Muh Rafiul Rahman 

dengan judul “Peran FAO dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di 

Republik Afrika Tengah 2014-2016”.32 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan peran-peran yang dilakukan oleh FAO dalam menangani krisis 

yang terjadi di Republik Afrika Tengah melalui  jenis penelitian deskriptif. Afrika 

Tengah merupakan negara bekas jajahan Perancis yang menjadi salah satu negara 

dengan stabilitas yang buruk. Hal itu dapat dilihat dari penolakan masyarakat 

yang tidak pro dengan pemerintahannya Bozize yang sebelumnya telah 

melakukan kudeta terhadap Ange Felix. Penolakan tersebut dikarenakan Bozize 

diduga melakukan korupsi secara besar-besaran. 

Tidak hanya sampai disitu, setelah Bozize dilengserkan oleh masyarakat 

pada tahun 2013, pemerintahannya digantikan oleh Michael Djotodia yang 

merupakan pemimpin beragama islam. Hal itu lah yang kemudian memunculkan 

konflik yang berasaskan pda kepercayaan, yairu islam dan kristen.Konflik yang 

terjadi telah menghancurkan banyak infrastruktur dan juga lahan 

pertanian.padahal pertanian merupakan sektor utama masyarakat Republik Afrika 

                                                           
32 Muh Rafiul Rahman, 2016, Peran FAO dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di Republik 
Afrika Tengah 2014-2016, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5 No.4, diakses dari FAO in 
central Afrika http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2017/10/eJournal%20raffiul%20(10-31-17-01-12-15).pdf diakses pada 
02/02/2018 (22.57WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/eJournal%20raffiul%20(10-31-17-01-12-15).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/eJournal%20raffiul%20(10-31-17-01-12-15).pdf
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Tengah. Konflik yang berpengaruh pada kerusakan infrastrukturi menyebabkan 

sebagian besar masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Bahkan para 

petani lokalpun lebih memilih menjual hasil pertaniannya ke luar negeri 

dibandingkan dijual di dalam negeri dengan harga yang murah.  

Pada November tahun 2015, FAO, WFP dan Plant and Food Security 

Assessment Mission datang mengunjungi negara tersebut. kondisi yang terjadi 

akibat adanya konflik telah menyebabkan 2.5 juta masyarakat mengalami 

kerawanan pangan. Sebagai organisasi internasional dalam bidang pertanian, 

maka FAO mengupayakan untuk membantu Republik Afrika Tengah dalam 

masalah pangan Adapun beberapa program yang secara garis besar dilakukan oleh 

FAO adalah melaksanakan dan menyebarluaskan tentang ilmu dan praktek gizi, 

melestarikan sumber daya alam dan juga metode produksi yang benar serta 

membantu memantapkan proses, pemasaran hingga pendistrusian barang.  

Dilihat dari penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian ini dapat 

dapat dilihat  dari aktor yang berfokus pada peran organisasi internasional dan 

juga krisis pangan. Namun dari segi perbedaanya adalah fokus organisasi 

internasional yang berbeda yaitu FAO, sedangkan penulis berfokus pada WFP. 

Selain itu, dilihat dari latarbelakang yang menjadi alasan terjadinya krisis juga 

berbeda, yaitu disebabkan oleh konflik, sedangkan penulis berfokus pada kondisi 

Haiti saat terjadi gempa 2010.  

Penelitian lain yang dijadikan referensi penelitian oleh penulis adalah 

Peran FAO dalam Menangani Krisis Pangan di Bangladesh Tahun 2007-
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2012 oleh Ade Irma Suriana Nasution. 33 Melalui penelitian deskriptif, penulis 

telah menjelaskan peran FAO melalui program-program yang dijalankan. Krisis 

pangan yang terjadi di Bangladesh merupakan kondisi yang dipengaruhi langsung 

oleh banjir besar dan angin badai. Tercatat selama 50 tahun terkahir, Bangladesh 

mengalami 5 banjir besar salah satunya pada tahun 2007 yang juga membanjiri 30 

persen daratan India Selain banjir, Bangladesh juga mengalami angin topan Sidr, 

yang mana keduanya telah banyak menghancurkan banyak aset termasuk 

infrukstruktur pertanian. Bank Dunia telah melaporkan bahwa terdapat 7 juta 

orang yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana tersebut. 

Kondisi krisis akibat bencana alam turut diperparah oleh krisis pangan 

global tahun 2008 yang menyebabkan terjadinya inflasi. Selain itu, populasi 

meningkat yang cukup signifikan namun tidak dibarengi dengan ketersediaan 

pangan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat Bangladesh. Tahun 2005 

tercatat bahwa masyarakat miskin di Bangladesh mencapai 30-40 persen, yang 

artinya separuh masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak yang 

dialami oleh masyarakat akibat krisis pangan sangatlah besar. Salah satunya 

jumlah orang yang meninggal mencapai angka 900 pada setiap harinya. Krisis 

pangan yang terjadi tidak dapat diatasi oleh pemerintah sehingga membutuhkan 

bantuan dari pihak lain, salah satunya organisasi internasional 

FAO sebagai salah satu organisasi PBB yang berfokus pada bidang 

pangan. Dalam menangani krisis pangan di Bangladesh, FAO menjalankan 

                                                           
33 Ade Irma Suriana Nasution, 2015, Peran FAO dalam Mengatasi Krisis Pangan di Bangladesh 
Tahun 2007-2012, Jurnal FISIP, Vol.2 No.1, diakses dari 
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4914/4796  
diakses pada 02/02/2018 (05.36WIB) 
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fungsinya melalui dua aspek. Pertama melalui fungsi informasi, yang merupakan 

wadah untuk menginformasikan kondisi Bangladesh pada berbagai kalangan dan 

juga menggalang donasi bantuan. Selain itu FAO juga menjalankan fungsi 

operasionalnya melalui program FAO’s ISFP  Inisiative Soaring Food Price.  

Krisis pangan dan peran organisasi internasional merupakan poin yang 

sama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

penulis. Selain itu, kesamaan lainnya adalah dari segi faktor yang mempengaruhi 

terjadinya krisis pangan yaitu bencana alam. Poin yang berbeda adalah 

penggunaan konsep, yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan konsep 

politik internasional plurarism dan organisasi internasional. Sedangkan penulis 

menggunakan konsep Food Security dan organisasi internasional. 

Table 1.1 Posisi Penelitian 

 

 

NO 

 

Judul dan Nama 

Penulis 
Metode dan Konsep Hasil Penelitian 

1. 

Haiti 2010 
Earthquake-How 
to Explain Such  

Huge Loses? 
Oleh Laurent Hou 

dan Peijun Shi 
 

 
 
 

Metode: 
Deskriptif-analitik 

 
 

 Fenomena gempa yang 
sangat mengerikan dan 
menghancurkan tersebut telah 
menegaskan bahwa Haiti 
bukan hanya negara yang 
rentan akan bencana. 
melainkan stabilitas ekonomi 
dan politik yang juga buruk.  

 Gempa menyebabkan 
kerusakan yang parah karena 
pusat gempa yang 
dikategorikan dangkal, yang 
kedalamannya hanya 13 km. 
Selain itu, Haiti juga dilanda 
50 gempa susulan dengan 
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kekuatan sekitar 4 skala 
richter selama delapan hari 
setelah gempa utama.  

 Poin-poin yang penting 
sebagai acuan data penelitian 
adalah kronologi kejadian 
dan juga respon pada saat 
gempa tersebut berlangsung. 
Perbedaan penelitian 
terdahulu dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis 
hanya sebatas fokus 
pembahasan, yang mana 
penelitian terdahulu lebih 
berfokus pada fenomena 
gempa dan juga respon 
bantuan secara general.  

2 

 

“Analisis 
Pemetaan 

Kerentanan 
Masyarakat 
Terhadap  

Bencana Gempa : 
Studi Kasus 
Gempa Haiti 
Tahun 2010“ 

Oleh : Jusmalia 
Oktaviani dkk 

Metode : 
Deskriptif Kualitatif 

 
Konsep : 
 Mapping 

Vulnerability 
Disasters 

 Hasil dari penelitiannya 
menunjukkan bahwa 
kerentanan bencana alam dan 
tingkat kematian di Haiti 
bukan disebabkan oleh 
kondisi alamnya semata, 
melainkan oleh manusia itu 
sendiri. 

 Instabilitas politik dan 
rapuhnya pemerintahan 
menyebabkan 
Ketidakmampuan pemerintah 
dalam menciptakan tata kota 
yang baik. Selain itu juga 
rendahnya standar bangunan 
yang tidak berisiko, 
kepadatan penduduk di 
daerah tertentu, dan 
kurangnya sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pertolongan pertama saat 
gempa dan lain-lain 

 
3“Peranan World 

Food Programme 

Metode: 
Deskriptif-analitik 

 konflik pada tahun 2011  
yang ditandai dengan salah 
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3. (WFP) dalam 
Menangani Krisis 
Pangan di Suriah” 
oleh : Olvie Triyani 

Pontoh 

 
Teori/konsep: 
 Organisasi 

Internasional 
 Food Security 

 

satu demonstrasi tuntutan 
penurunan bashar al-assad. 
Konflik tersebut berdampak 
pada krisis pagan, 
kelangkaan bahn bakar dan 
penurunan pendapatan, 
sektor pertanian suriah 
mengalami kerugian sebesar 
USS 1,8 miliyar 

 Peran WFP dalam mengatasi 
krisis pangan yang terjadi 
dilakukan melalui beberapa 
program : 1.Emergency 
operation;2.Protection Relief  
and recovery operation; 
3.Development operation; 4. 
Special operation 

 

4

4. 

“Peran Food and 

Organization 

dalam Menangani 
Krisis Pangan di 

Afghanistan” 
Oleh : Ruli Prastio  

Metode : 
Deskriptif-kualitatif 

 
Teori/konsep: 

NonTraditional 
Security 

 Pasca terjadinya 
penyerangan NATO  ke 
afganistan pada tahun 2001 
dan perubahan cuaca 
ekstrem, Afghanistan 
mengalami krisis pangan 
dikarenakan banyaknya 
infrastruktur yang hancur 

 Peran FAO sebagai 
organisasi internasional 
melakukan bantuan dengan 
mengadakan program EIRP 
(emergency Irrigation 
Rehabilitation Program)yang 
bekerja sama dengan world 
bank dan aktor-aktor lainnya 

 

5

5. 

“Peran UN WFP 
dalam Penanganan 
Krisis Pangan dan 
Kelaparan : Studi 

Kasus Silent 

Hunger di Niger” 
oleh Herjuno Ndaru 

Metode : 
Deskriptif-kualitatif 

 
Teori/konsep : 

 Organisasi 
Internasional 

 Food Security 
 

 Masalah terbesar yang 
dialami oleh negara-negara di 
Afrika bukanlah perkara 
senjata nuklir ataupun 
perang. Melainkan masalah 
pangan dan kelaparan 

 Salah satu penyebab 
terjadinya krisis pangan di 
niger adalah buruknya 
produktivitas pertanian yang 
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disebabkan oleh serangan 
belalang dan juga kekeringan 
yang berkepanjangan 

 Upaya WFP yaitu melakukan 
mitra kerjasama dengan 
berbagai NGO lokal dan 
WFP juga memberikan 
bantuan pangan secara 
langsung yang 
menyelamatkan setengah juta 
warga Niger 

 

6

6. 

“Upaya World 

Food Programme 

(WFP) dalam 
Menangani 

Ketidaktangguhan 
Pangan di Sierra 

Leone”. 
Oleh : I gede Made 

Ngurah Perdana 

Metode: 
Deskriptif kumulatif 

 
Teori/konsep: 
 Humanitarian aid 

 Organisasi 
internasional 

 Food Security 
 Fragile State 

 Sierra Leone mengalami 
krisis pangan setelah 12 
tahun berlangsungnya perang 
sipil. Perang tersebut 
menghancurkan banyak 
fasilitas termasuk 
infrastruktur pertanian 

 Walaupun kaya akan sumber 
daya alam, nanum SL  
dikatakan sebagai negara 
yang rapuh, sehingga 
dibutuhkan bantuan dalam 
mengatasi krisis pangan. 
WFP memberikan 
bantuannya melalui Upaya 
WFP : PRRO (Protective 
Relief and Recovery 
Operation) dan CP (Country 
Program) 

 

7

7. 

“Peranan World 

Food Programme 

Melalui Food for 

Asset dalam Upaya 
Mengurangi 

Potensi Rawan 
Pangan di 

Indonesia (Studi 
Kasus : Nusa 

Tenggara Barat 
Tahun 2008-2010)” 

Metode : 
Deskriptif kualitatif 

 
Teori/Konsep : 
 Organisasi 

Internasional 
 Nontradition

al Security 
 

 Indonesia merupakan  negara 
agraris, namun karena 
dampak perubahan iklim dan 
juga kurangnya pemahaman 
petani dalam menyesuaikan 
kondisi tersebut 
menyebabkan beberapa 
wilayah di NTB berpotensi 
rawan pangan 

 Upaya WFP dalam mengatasi 
rawan pangan tersebut, WFP 
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Oleh : Elin Dewanti mengadakan beberapa 
pprogram seperti, Food for 
Asset  yang melingkupi 
pembangunan fasilitas 
pertanian, menguatkan 
kapasitas pemerintah, 
perbaikan DAS, penguatan 
kelembagaan melalui 
pengelolaan kepemilikan aset 
desa 

8

8. 

“Peran WFP 
dalam Mengatasi 
Kasus Kelaparan 
di Korea Utara 

tahun 2006-2012” 
Oleh : Norhazwani 

Metode : 
Deskriptif-Analitik 

 
Teori/konsep : 
 Organisasi 

Internasional 
 Food Security 

 

 Krisis pangan yang dialami 
oleh Korut sudah terjadi pada 
saat terjadinya Proxy War 
pada tahun 1950. Perang 
tersebut telah menyebabkan 
Korut semakin sulit 
memenuhi kebutuhan 
pangannya dan pemerintah 
dianggap sudah gagal dalam 
mensejahterakaan rakyatnya. 

 Tahun 1990 merupakan tahun 
terparah Korut dikarenakan 
kondisi dimana 600 ribu 
sampai 3 juta rakyatnya mati 
kelaparan karena 
ketidaktersediaannya pangan. 
Kelaparan tersebut salah 
satunya dipengaruhi oleh 
krisis ekonomi yang 
menyebabkan aktivitas 
ekonomi Korut tidak stabil. 

 WFP bekerja sama dengan 
International Fund for 
Agricultural Development 
(IFAD)  melalui beberapa 
misi sebagai upaya 
memberantas kelaparan. 

9“Peran FAO dalam 
Menangani 

Masalah Krisis 

Metode : 
Deskriptif Kualitatif 

 

 Afrika Tengah merupakan 
negara bekas jajahan Perancis 
yang menjadi salah satu 
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9. Pangan di 
Republik Afrika 

Tengah 2014-2016” 
oleh Muh Rafiul 

Rahman 

Konsep : 
 Organisasi 

Internasional 
 Ketahanan 

Pangan 

negara dengan stabilitas yang 
buruk. Hal itu dapat dilihat 
dari penolakan masyarakat 
yang tidak pro dengan 
pemerintahannya Bozize 
yang sebelumnya telah 
melakukan kudeta terhadap 
Ange Felix. Penolakan 
tersebut dikarenakan Bozize 
diduga melakukan korupsi 
secara besar-besaran. 

 Tidak hanya sampai disitu, 
setelah Bozize dilengserkan 
oleh masyarakat pada tahun 
2013, pemerintahannya 
digantikan oleh Michael 
Djotodia yang merupakan 
pemimpin beragama islam. 
Hal itu lah yang kemudian 
memunculkan konflik yang 
berasaskan pda kepercayaan, 
yairu islam dan kristen. 

 adanya konflik telah 
menyebabkan 2.5 juta 
masyarakat mengalami 
kerawanan pangan. Sebagai 
organisasi internasional 
dalam bidang pertanian, 
maka FAO mengupayakan 
untuk membantu Republik 
Afrika Tengah dalam 
masalah pangan Adapun 
beberapa program yang 
secara garis besar dilakukan 
oleh FAO adalah 
melaksanakan da 
menyebarluaskan tentang 
ilmu dan praktek gizi, 
melestarikan sumber daya 
alam dan juga metode 
produksi yang benar serta 
membantu memantapkan 
proses, pemasaran hingga 
pendistrusian barang.  
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1

10. 

“Peran FAO 
dalam Menangani 
Krisis Pangan di 

Bangladesh Tahun 
2007-2012” 

oleh Ade Irma 
Suriana Nasution 

 

Metode : 
Deskriptif Kualitatif 

 
Konsep : 

 Organisasi 
Internasional 
 Politik 
Internasional 

Pluralism 

 Krisis pangan yang terjadi di 
Bangladesh merupakan 
kondisi yang dipengaruhi 
langsung oleh banjir besar 
dan angin badai. Tercatat 
selama 50 tahun terkahir, 
Bangladesh mengalami 5 
banjir besar salah satunya 
pada tahun 2007 yang juga 
membanjiri 30 persen daratan 
India 

 Selain banjir, Bangladesh 
juga mengalami angin topan 
Sidr, yang mana keduanya 
telah banyak menghancurkan 
banyak aset termasuk 
infrukstruktur pertanian. 
Bank Dunia telah melaporkan 
bahwa terdapat 7 juta orang 
yang kehilangan mata 
pencaharian akibat bencana 
tersebut 

 FAO sebagai salah satu 
organisasi di bidang pangan 
menjalankan fungsi melalui 
dua aspek. Pertama dengan 
pemberian informasi, yang 
merupakan wadah untuk 
menginformasikan kondisi 
Bangladesh pada berbagai 
kalangan dan juga 
menggalang donasi bantuan. 
Selain itu FAO juga 
menjalankan fungsi 
operasionalnya melalui 
program FAO’s ISFP  
Inisiative Soaring Food 
Price. 
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1

11. 

“Peran WFP 
dalam Mengatasi 
Krisis Pangan di 

Haiti Pasca Gempa 
Bumi 2010” 
Oleh : Rossi 
Damayanti 

Metode : 
Deskriptif Kualitatif 

 
Konsep : 

 Organisasi 
Internasional 

 Food Security 

 Haiti merupakan negara di 
kawasan Karibia yang 
mengalami krisis pangan. 
Kondisi tersebut diperparah 
dengan adanya gempa bumi 
berkekuatan 7 skala richer 
yang menewaskan lebih dari 
200.000 orang 

 Gempa tersebut telah 
menghancurkan infrastruktur 
bangunan dan juga lahan 
pertanian, sehingga 
mempengaruhi produktivitas 
pangan di Haiti 

 Peristiwa gempa bumi yang 
terjadi telah menarik banyak 
perhatian aktor internasional, 
salah satunya WFP yang 
merupakan organisasi 
internasional dibidang 
bantuan pangan 

 Melalui konsep yang 
digunakan, penulis mencoba 
menjelaskan program-
program yang diinisiasi oleh 
WFP sebagai bentuk peran 
organisasi internasional 
dalam mengatasi krisis 
pangan di Haiti 

 

1.5 Kerangka Konseptual       

1.5.1 Food Security 

Dahulu, pandangan mengenai keamanan tradisional sangat erat dengan 

konflik yang berhubungan dengan militer, persenjataan, maupun kekerasan secara 

fisik. Namun tidak dapat dipungkiri lagi  konflik di ranah internasional sudah 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya pada aspek 
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keamanan non tradisional, sebagaimana telah dijelaskan dalam pernyataan 

berikut: 

“...a slew of emerging non-traditional security (NTS) 
challenges– define as challenge to the survival and well-being 
of peoples and states that rise primarily out of non-military 
sources, such as climate change, infectious deseases, natural 
disaster, irregural migration, food shortages, smuggling of 
person, drug trafficking and others forms of transnational 
crime ....”. 34 

 
Mengacu pada penjelasan tersebut, maka realitanya adalah perkembangan konflik 

dunia internasional bukan hanya sebatas aspek-aspek militeristik semata, 

melainkan sudah memasuki aspek yang lebih luas yang sifanya lebih fundamental 

seperti permasalahan lingkungan, penyebaran infeksi penyakit, fenomena bencana 

alam, kasus imigran dan perdagangan narkoba dan  lain sebagainya. 

 Salah satu masalah yang terus mengalami perkembangan adalah masalah 

pangan yang krisis. Krisis pangan merupakan masalah yang berkaitan dengan 

keberlangsungan hidup manusia. Sebagaimana menurut FAO,  

“Food security exist when all people, at all times, have 
physical and economic access to sufficient, safe and nutritious 
food that meets their dietary needs and food preferences for an 
active and healthy life (World Food Summit, 1996)”.35  

 

Food security atau ketahanan pangan secara umum merupakan kemampuan 

individu untuk mendapatkan akses pangan, kapanpun dan dimanapun dalam 

rangka memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam 
                                                           
34Mely Cabalerro Anthony, 2010,  Non Traditional Security Challenges, Regional Governance, 
and the ASEAN Political Security Community,  Working Paper No.7, diakses dari 
http://www3.ntu.edu.sg/rsis/nts/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Mely_Cab
allero-Anthony.pdf diakses pada 01/04/2017 (06.13 WIB)   
35FAO, 2002, Policy Brief, diakses dari http://www.fao.org/forestry/13128-
0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf diakses pada 03/04/2017 (12.13 WIB) 

http://www3.ntu.edu.sg/rsis/nts/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Mely_Caballero-Anthony.pdf%20diakses%20pada%2001/04/2017
http://www3.ntu.edu.sg/rsis/nts/resources/research_papers/MacArthur_working_paper_Mely_Caballero-Anthony.pdf%20diakses%20pada%2001/04/2017
http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf%20diakses%20pada%2003/04/2017
http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf%20diakses%20pada%2003/04/2017
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mendapatkan akses pangan atau yang disebut sebagai food insecurity yang 

merupakan  manifestasi dari kemiskinan.36 

 Krisis pangan selalu dikaitkan dengan kondisi ketahanan pangan di suatu 

negara. Terjadinya krisis pangan menandakan bahwa kondisi ketahanan pangan 

yang buruk sehingga tidak mampu memenuhi aspek kebutuhannya. Hal itu 

berakibat pada banyak aspek seperti kondisi fisik, mental dan juga kehidupan 

sosial. Kondisi yang berkelanjutan tersebut cenderung akan lebih anarkis dan 

tidak jarang menimbulkan konflik. 

 Untuk memperjelas terkait food security, United State Agency for 

International Development (USAID) menjelaskan 3 komponen utama, yaitu : food 

availability, yang merupakan adanya eksistensi bentuk pangan secara fisik; food 

Access, mengacu pada sumber daya yang dimiliki individu yang berupa aset 

ataupun pendapatan yang mempengaruhi individu dalam menghasilkan atau 

mendapatkan pangan tersebut; food Utilization atau pemanfaatan pangan yang 

mengacu kepada pangan yang dimiliki oleh individu, bagaimana pangan itu 

disiapkan, bagaimana teknik pengolahan yang  layak dan bermanfaat.37 Melalui 

konsep ini, penulis akan mencoba menjelaskan terkait kondisi Haiti yang 

mengalami krisis pangan akibat adanya gempa bumi yang terjadi pada tahun 

2010.  

Mengacu pada food availability, terjadinya gempa pada tahun 2010 telah 

menghancurkan banyak infrastruktur dan juga lahan pertanian sebagai sarana 

                                                           
36USAID, Livinghood and Food Security Conceptual Framework, diakses dari 
http://theliftproject.org/wp-content/uploads/2013/03/Livelihood-and-Food-Security-Conceptual-
Framework.pdf diakses pada 23/01/2018 (11.50WIB) 
37 Ibid. 

http://theliftproject.org/wp-content/uploads/2013/03/Livelihood-and-Food-Security-Conceptual-Framework.pdf%20diakses%20pada%2023/01/2018
http://theliftproject.org/wp-content/uploads/2013/03/Livelihood-and-Food-Security-Conceptual-Framework.pdf%20diakses%20pada%2023/01/2018
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dalam memproduksi pangan. Sehingga saat terjadi gempa, ketersediaan pangan 

menjadi kondisi sulit yang harus dihadapi oleh masyarakat. Selain itu,  penulis 

juga akan menjelaskan dari segi food access yang dialami oleh masyarakat Haiti 

dengan segala keterbatasan yang ada, banyaknya korban dan hilangnya lapangan 

kerja yang mereka miliki menjadi alasan sulit dalam mengakses pangan. Sehingga 

masyarakat menjadi sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Akibat dari 

ketersediaan pangan yang terbatas dan juga sulitnya akses dalam memenuhi 

kebutuhan pangan, menyebabkan food utilization  atau segi pemanfaatan pangan 

masyarakat Haiti tidak dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan setelah terjadinya 

gempa, rumah tinggal dan fasilitas dapur hanya menggantungkan pada bantuan-

bantuan yang diberikan, sehingga masyarakat  memiliki fasilitas pengolahan 

pangan yang terbatas. 

1.5.2 Organisasi Internasional 

 Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian 

hubungan internasional. Kompleksitas kerjasama ekonomi dan politik dalam 

lingkup global telah meningkatkan interaksi, baik antar pemerintah maupun antar 

non pemerintah. Bentuk dari kerjasama tersebut diwadahi oleh suatu framework 

yang disebut dengan organisasi internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Michael Haas, bahwa organisasi internasional diartikan sebagai suatu lembaga 

yang memiliki serangkaian aturan, anggota, jadwal dan waktu pertemuan.38 

Sedangkan Bennett mengartikan bahwa organisasi internasional merupakan 

wadah untuk melakukan kerjasama antar negara yang dapat memberikan 

                                                           
38 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, PT.Refika Aditama : 
Bandung hal.241 
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keuntungan bagi banyak negara.39 Clive Archer juga menjelaskan bahwa definisi 

organisasi internasional berarti juga aktivitas antara individu atau kelompok di 

suatu negara, maupun aktivitas individu maupun kelompok di negara lain yang 

berupa hubungan antar perwakilan pemerintah maupun bukan antar pemerintah.40 

Berdasarkan pengertian tokoh-tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi 

internasional merupakan lembaga yang memiliki struktur dan sistem yang jelas 

serta bertujuan untuk menjalankan agenda yang telah disepakati bersama baik 

mewakili pemerintah maupun non pemerintah.. 

  Organisasi internasional juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi 

internasional antar pemerintah atau InterGovernmental Organizations (IGOs) dan 

juga organisasi internasional antar non pemerintah atau NonGovernmental 

Organization (NGOs). IGOs merupakan organisasi yang hanya beranggotakan 

negara-negara dan otoritas pengambilan keputusan terletak pada perwakilan 

negara tersebut, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

International Monetery fund (IMF) dan World Bank. Sedangkan NGO merupakan 

asosiasi yang dibentuk oleh individu ataupun sebuah swasta dalam rangka 

mengatasi masalah di luar lingkup pemerintahan, salah satu contohnya adalah  

Green Peace yang befokus pada masalah-masalah lingkungan.41 

  Dalam banyak penelitian, organisasi internasional telah menjadi salah 

satu instrumen analisis sebagaimana hal itu menyangkut fungsi-fungsi dan 

                                                           
39 Ibid. 
40

 Clive Archer, 2001, International Organization Third Edition, Routledge : London hal.1 
41 Marni Berg, 2009, Convention, Treates, and Others Response to Global Issues, vol.2 hal.107-
108, EOLSS Publisher : Oxford, United Kingdom diakses dari https://www.eolss.net/sample-
chapters/C14/E1-44-03-00.pdf diakses pada 27/01/2018 (20.33WIB) 

https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-44-03-00.pdf%20diakses%20pada%2027/01/2018
https://www.eolss.net/sample-chapters/C14/E1-44-03-00.pdf%20diakses%20pada%2027/01/2018
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struktur yang harus dijalankan.42 Dalam menjalankan fungsinya, organisasi 

internasional memiliki beberapa peran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada dunia internasional, sebagaimana telah dijelaskan oleh Clive Archer dalam 

bukunya yang berjudul “International Organization”, yaitu  sebagai berikut: 

 Peran yang pertama sebagai Instrumen (alat), yang mana organisasi 

internasional berperan sebagai instrumen dalam mencapai intensitas suatu 

masalah dan menyelaraskan tindakan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati. 

Peran organisasi internasional sebagai instrumen digambarkan oleh kondisi saat 

negara anggota bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya terjadi pada 

IGOs. Selain itu, peran organisasi internasional sebagai instrumen menjadikan 

poin tambahan bagi decision makers dalam membentuk kebijakan di dalam 

anggota-anggota yang terkait. Pada kasus IGOs, peran sebagai instrumen bukan 

berarti  bahwa pada setiap keputusan yang dibuat harus menjadi keuntungan bagi  

masing-masing pada setiap anggota, melainkan instrumen tersebut hanya  berlaku 

pada periode-periode dan kasus tertentu. Oleh sebab itu, meskipun pada kasus-

kasus tertentu keputusan dibuat berdasarkan orientasi pada kepentingan beberapa 

anggota negara, namun dipastikan tidak berdampak merugikan bagi anggota 

negara yang lain.43  

 Peran kedua sebagai arena atau forum, yaitu merupakan himpunan  

sebagai wadah untuk membuat kesepakatan ataupun memutuskan kebijakan. 

Sebagai organisasi internasional, pada umumnya terdapat jadwal maupun agenda-

agenda yang dilaksanakan secara rutin untuk berkumpul, berdiskusi dan berdebat 

                                                           
42 Yanuar Ikbar, Op.Cit.,hal.238 
43Clive Archer, Op.Cit, hal. 68-73 
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dalam menghasilkan suatu perjanjian berupa convention, treaty, protocol, ataupun 

agreement. Berdasakan hasil pertemuan yang telah disepakati, maka  anggota-

anggota terkait turut serta untuk berkontribusi dalam mencapai misi tersebut, atau 

modal kebijakan yang nantinya diimplemtesikan di negara-negara anggota 

khususnya pada IGOs.  

Dalam kasus IGOs khususnya, meskipun suara anggota seringkali 

menggambarkan kondisi dari masing-masing anggota, namun prinsip kebulatan 

suara atau kesepakatan kolektivitas anggota dianggap menjadi hasil terbaik  dalam 

suatu forum. Melalui perannya sebagai forum, juga terdapat penegasan untuk 

meyakinkan anggota bahwa sejauh apa “ zero sum game” dikalangan anggota 

yang menjadi pertimbangan. Maka, keputusan yang dianggap menguntungkan 

beberapa pihak tidak sampai merugikan pihak lain. Sehingga terdapat kontrol 

konstitusional yang ketat dari organisasi internasional. 

 Ketiga, peran organisasi internasional sebagai  aktor yang bersifat 

independen dalam hubungan internasional. Kata independen tersebut berarti 

organisasi internasional memiliki wewenang dalam melakukan suatu tindakan 

tanpa adanya pengaruh signifikan dari pihak-pihak tertentu. Hal itu telah 

dijelaskan oleh Arnold Wolfers bahwa sejak awal tahun 1960an organisasi 

internasional telah banyak berperan dalam masalah internasional. Namun, Wolfers 

juga menjelaskan bahwa kapastitas organisasi internasional sebagai aktor yang 

bertindak berdasarkan pada resolusi, rekomendasi, ataupun perintah dari anggota-

anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut.44  

                                                           
44 Ibid., hal 73-79 
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Eksistensinya sebagai aktor independen, kehadiran organisasi internasional 

secara kolektif maupun individu telah memberikan pengaruh pada sistem 

internasional. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa saat pihak individu 

ataupun negara tergabung dalam suatu organisasi internasional, maka sifatnya 

terikat dan tidak dapat mencegah suatu keputusan secara mandiri, melainkan 

sesuai kesepakatan bersama. Hal demikian juga digambarkan oleh PBB sebagai 

organisasi internasional yang menawarkan misi perdamaian dunia dengan segala 

aturannya. 

 Melalui  konsep ini, penulis akan mencoba menggambarkan terkait peran 

apa saja yang dilakukan WFP dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pasca  

peristiwa gempa bumi 2010 sampai pada tahun 2015. Dilihat dari perannya 

sebagai instrumen dalam menyelesaikan konflik, WFP sebagai organisasi 

internasional di bidang pangan berupaya mengatasi krisis pangan di Haiti dengan 

cara mengimplementasikan visi dan misinya melalui program yang WFP sepakati 

dengan pihak pemerintah Haiti. Salah satunya dalam meningkatkan respon pada 

saat terjadi bencana. Selain itu, WFP sebagai instrumen dalam mencapai suatu 

misi tertentu juga digambarkan oleh WFP dalam menginisiasi program intervensi 

pangan sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan krisis pangan di Haiti. 

 Melalui konsep ini penulis juga akan mencoba menjelaskan WFP sebagai 

arena atau forum yang gunanya mewadahi berbagai kalangan dan aktor-aktor 

terkait untuk melakukan koordinasi dan juga kerjasama yang diselenggarakan 

bersama. Koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan antara lain dengan United 

States Agency for International Development (USAID), CARE international dan 
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juga Canada sebagai salah satu pendonor. Selain itu, melalui peran ini WFP juga 

melakukan penggalanagan donasi terbuka untuk semua pihak dalam rangka 

membantu mengatasi krisis pangan di Haiti yang membutuhkan biaya cukup 

besar. 

  WFP sebagai aktor independen juga memliki wewenang terkait 

tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan di Haiti pasca gempa bumi 2010. 

Contoh bentuk tindakan WFP yaitu, pembangunan kapasitas nasional, yang mana 

Haiti mrupakan negara dengan kondisi pemerintahan yang lemah yang 

memerlukan bantuan untuk memperkuat institusi pemerintahan. Sebagai aktor 

independen, WFP juga aktif dalam forum-forum diskusi internasional dan juga 

menjalin kerja sama dengan aktor internasional lainnya, khususnya dalam 

mengatasi krisis pangan. Hal itu sesuai dengan peran organisasi internasional 

sebagaimana yang telah diklasifikasikan oleh Clive Archer dalam menyelesaikan 

masalah-masalah internasional, khususnya dalam hal ini adalah masalah krisis 

pangan di Haiti.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan  jenis deskriptif 

kualitatif. Sebagaimana menurut Mayer dan Greenwood, bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif yang mengacu pada identifikasi sifat-sifat maupun 

karakteristik sekolompok manusia ataupun peristiwa.45 Penelitian yang dilakukan 

                                                           
45 Ulber Silalahi, MA, 2012, Metode Penelitian Sosial, PT Refika Aditama : Bandung, hal.27 
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oleh penulispun menjelaskan tentang peran WFP dalam mengatasi masalah krisis 

pangan di Haiti pasca gempa bumi 2010. Hal itu sesuai dengan tujuan dari 

penelitian deskriptif menurut Mely G. Tan, yaitu bertujuan untuk menggambarkan 

secara tepat sifat suatu keadaan, kelompok terterntu yang terlibat maupun tentang 

adanya frekuensi tertentu antara suatu gejala dan gejala lain yang terjadi.46    

1.6.2 Teknik Analisa Data 

 Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data induktif. 

Teknik induktif merupakan metodologi penelitian yang bermula dari 

pengumpulan fakta-fakta yang berakhir pada perumusan teori, lalu menyeleksi 

sejumlah indikator berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.47 Berdasarkan teknik 

tersebut, Penulis  mencari dan mengumpulkan referensi-referensi terkait peran 

WFP sebagai organisasi internasional dan juga krisis pangan pasca gempa bumi 

2010. Setelah itu,  fakta-fakta permasalahan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teori atau konsep yang digunakan. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

 Batasan penelitian merupakan bagian penting dengan tujuan untuk 

memperjelas batas-batas penelitian sehingga mampu dijelaskan secara detail dan 

fokus pada inti permasalahan penelitian. Batasan waktu dalam penelitian ini 

hanya lima tahun setalah terjadinya gempa, yaitu tahun 2010-2015. Penulis 

membatasi penelitian hanya pada 2010-2015 dengan alasan bahwa setelah tahun 

2015 Haiti mengalami bencana alam lainnya, salah satunya adalah Badai Matthew 
                                                           
46 Ibid. 
47 Asrudin dkk, Ed.2014, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, Intrans Publishing : Malang, 
hal.20-21  
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yang terjadi pada tahun 2016, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpah tindih 

data, terutama pada peran yang dilakukan oleh WFP. 

b. Batasan Materi 

Batasan materi bertujuan untuk memfokuskan pada apa yang akan dikaji 

oleh penulis. Materi yang akan dijelaskan pada penelitian ini hanyalah sebatas 

krisis pangan yang dialami oleh Haiti pasca gempa bumi 2010 sampai 2015 dan 

juga peran WFP sebagai organisasi internasional yang berfokus pada masalah 

pangan. Penulis juga akan mencoba menjelaskan terkait kendala apa saja yang 

dialami oleh WFP dalam menangani krisis tersebut. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan sebagai teknik  

mengumpulkan data-data relevan yang mendukung penelitian. Referensi yang 

digunakan oleh penulis berasal dari buku, jurnal dan laporan-laporan serta 

referensi lain yang terkait masalah penelitian. Situs-situs resmi seperti website 

pemerintah maupun organisasi juga digunakan untuk memperkuat pengolahan 

data sehingga dapat menghasilkan tulisan yang baik dan valid.   

1.7 Argumen Dasar 

Bencana alam berupa gempa bumi pada tahun 2010 telah memperparah 

kondisi pangan di Haiti. Kondisi darurat akibat gempa yang menyebabkan 

masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga terjadinya krisis 

pangan. Kondisi tersebut telah menarik perhatian WFP sebagai salah satu 

organisasi internasional yang berfokus pada bantuan pangan. Suatu Organisasi 

internasional  memiliki beberapa peran sebagaimana yang disebutkan oleh Clive 
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Archer, maka penulis melihat peran WFP di Haiti sebagai instrumen, sebagai 

arena atau forum dan juga berperan sebagai aktor independen. 

 WFP sebagai instrumen dalam menyelesaikan suatu masalah dilihat dari 

upaya yang dilakukannya melalui kesiapsiagaan dan peningakatan respon cepat. 

Mengingat Haiti merupakan negara yang rawan akan bencana alam, maka 

kesiapsiagaan dan peningkatan respon sangatlah diperlukan. Salah satu program 

jangka pendek yang diterapkan pasca gempa adalah bantuan pangan secara 

langsung. Cara tersebut dilakukan dengan pendistribusian makanan yang 

diprioritaskan untuk wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak yang usianya 6-

59 bulan.48 Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi pada 

usia dan kelompok yang paling rentan. Selain itu, sebagai instrumen dalam 

menyelesaikan misi jangka panjang krisis pangan di Haiti, WFP juga melakukan 

intervensi pangan sebagai upaya dalam menangani krisis tersebut. 

 Selain itu, WFP juga berperan sebagai arena dalam menjalin kerjasama 

diantara negara-negara anggota yang terlibat dan juga bersama aktor internasional 

lainnya seperti USAID,CARE international, Uni Eropa. Forum tersebut tidak lain 

merupakan bentuk  berkoordinasi dan bekerja sama untuk menjalankan visi 

misinya dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Haiti. Salah satu bentuk 

program yang dijalankan adalah program intervensi pangan seperti feeding school 

program dan juga malnutrition management. Intervensi pangan tersebut dilakukan 

sebagai upaya mengatasi krisis pangan yang berkelanjutan di Haiti. 

                                                           
48  Ibid. 
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WFP sebagai aktor independen juga berupaya membangun kapastitas 

nasional dengan mendukung segala potensi yang dapat dikembangkan secara 

lebih maksimal. Hal itu dibutuhkan oleh Haiti sebagai negara dengan kondisi 

pemerintahan yang rapuh. Selain itu, pembangunan kapasitas nasional juga 

sangatlah penting dalam melaksanakan program-program yang direncanakan 

guna mencapai misi WFP dalam mengatasi masalah krisis pangan. Namun di sisi 

lain, dilihat sebagai aktor independen, WFP turut aktif berpartisipasi dalam 

forum-forum diskusi yang outputnya merupakan kerja sama dalam mengatasi 

krisis pangan salah satunya di Haiti. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pada bab 1, skripsi ini menjelaskan terkait apa saja yang melatarbelakangi 

penulis untuk mengkaji penelitian yang kemudian diajukan pada rumusan 

masalah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai landasan-landasan bagi peneliti. Selain itu terdapat penjelasan 

kerangka konseptual sebagai upaya untuk mengkerangkai topik penelitian yang 

juga ditulis menggunakan metodologi penelitian sesuai dengan ketentuan 

penelitian kualitatif. Kemudian, pada bab ini juga penulis mengungkapkan 

argumen dasar sebagai hipotesa awal terkait masalah yang mejadi topik 

penelitian.  

Pada bab 2, penulis menjelaskan terkait masalah krisis pangan yang terjadi 

di Haiti sebelum dan sesudah peristiwa gempa bumi serta faktor-faktor yang 

melatarbelakangi krisis pangan tersebut. selain itu, bab ini juga menjelaskan 

gambaran umum WFP sebagai organisasi di bidang pangan terbesar di dunia. 
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Penulis juga mengkerangkai terkait kondisi krisis pangan di Haiti dengan 

menggunakan konsep Food Security berdasarkan 3 komponen utama yang 

dijelaskan oleh USAID. 

Pada bab 3, penulis menjelaskan terkait peran WFP dalam mengatasi krisis 

pangan di Haiti sebagai upaya dalam menangani kondisi darurat pasca gempa. 

Adapun peran yang dilakukan oleh WFP adalah melalui terselenggaranya 

program utama jangka pendek, yaitu program kesiapsiaagaan berupa program 

persediaan stok pangan dan juga program peningkatan respon cepat melalui 

distribusi makanan darurat. Adapun penyediaan listrik dan komunikasi serta 

shelter dan air bersih sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan program 

utama. Program-proram tersebut dikerangkai oleh penulis menggunakan konsep 

peran organisasi internasional Clive Archer yang berupa peran sebagai instrumen. 

Pada bab 4, penulis menjelaskan terkait peran WFP dalam menangani 

krisis pangan di Haiti melalui suistainable program yang berupa intervensi 

pangan yang terdiri dari: Malnutrition Management; School Feeding Program; 

Pengelolaan Pangan Lokal; dan Peluang Kerja Sementara. Selain itu, bab ini juga 

menjelaskan terkait pembangunan kapasitas nasional sebagai upaya WFP dalam 

meningkatkan kemandirian di Haiti melalui institutional support. Program-

program tersebut juga dikerangkai melalui konsep peran organisasi internasional 

Clive Archer berupa forum dan peran sebagai aktor. Sedangkan pada bab 5, 

penulis mencoba mencoba menyimpulkan temuan dari hasil penelitian. Selain itu, 

penulis juga menyarankan beberapa hal kepada pembaca untuk melakukan 

penelitian lanjutan. 


