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BAB III 

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM 

KESIAPSIAGAAN DAN PENINGKATAN RESPON CEPAT 

 

 

Peristiwa gempa bumi 2010 yang menimpa Haiti telah memunculkan 

berbagai reaksi dari berbagai aktor internasional. Salah satu organisasi 

internasional yang terlibat langsung adalah WFP. Jauh sebelum terjadinya gempa 

bumi 2010, WFP telah terlibat di Haiti dalam rangka menginisiasi program jangka 

panjang dalam menangani masalah kelaparan.
140

 Berbagai program telah 

dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi masalah pangan yang berkepanjangan. 

Tahun 2010, WFP  terlibat dalam menangani kondisi darurat Haiti, terutama pada 

zona-zona yang rawan terhadap gempa. Oleh sebab itu,  bab ini akan menjelaskan 

terkait peran WFP dalam mengatasi masalah krisis pangan di Haiti khususnya 

pasca gempa bumi 2010.  

3.1 Peran WFP Melalui Kesiapsiagaan  

  Peristiwa bencana alam sangatlah erat dengan kondisi kelaparan. Hal itu 

dikarenakan kerusakan pasca bencana berpengaruh pada fasilitas pendukung 

sektor pangan. Hal tersebut terjadi di Haiti sebagai negara yang berada pada 

wilayah yang rentan akan bencana alam dan juga negara dengan kondisi pangan 

yang krisis. Namun, kondisi demikian bukanlah sesuatu yang baru yang menimpa 

Haiti. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pangan Haiti sebelum 

terjadinya gempa telah berada pada kondisi  yang rawan sehingga menyebabkan 
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Dokumen WFP, WFP Haiti Country Brief, diakses dari 
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1,8 juta atau 20 persen dari total populasi berada dalam kondisi ketidaktahanan 

pangan (food insecurity).
141

 Berbagai b
142

antuan yang diberikan oleh aktor-aktor 

internasional seperti, negara, IGOs maupun INGOs telah diterima oleh Haiti 

sebagai bentuk aksi peduli kemanusiaan. Khususnya dalam bantuan pangan akibat 

kondisi darurat yang dialami pasca gempa. Oleh sebab itu, hak masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan pangan merupakan salah satu upaya prioritas yang 

dilakukan WFP pasca gempa bumi akibat parahnya kondisi pangan yang 

terjadi.
143

 

  Jika mengacu pada konsep peran organisasi internasional yang ditulis oleh 

Clive Archer, WFP sebagai instrumen dalam menyelesaikan suatu masalah 

berupaya untuk melakukan program dalam mengatasi berbagai masalah yang 

dialami oleh Haiti, khususnya masalah pangan. Namun, mengingat sebelum 

terjadinya gempa bumi 2010, Haiti seringkali mengalami bencana alam seperti 

peristiwa badai tahun 2004 dan 2008 yang telah menyebabkan parahnya kondisi 

pangan. Maka, belajar dari peristiwa tersebut, salah satu upaya yang harus 

dilakukan adalah dengan menginisiasi program kesiapsiagaan. Program tersebut 

diimplemetasikan melalui persiapan stok pangan (lihat gambar 3.1).  
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Gambar 3.1 : Gudang Stok Pangan 

 

  
Sumber : http://www.wfp.org 

 

  Program kesiapsiagaan yang dilakukan oleh WFP di Haiti merupakan 

bentuk antisipasi dalam menghadapi bencana alam yang bisa menimpa Haiti 

kapanpun. Hal itu mengingat kondisi pasca bencana alam yang begitu erat dengan 

kerusakan infrastruktur dan berimplikasi langsung terhadap kondisi pangan yang 

krisis. Melalui persediaan stok pangan, diharapkan dapat mencapai tujuannya 

dalam meningkatkan kesiapsiagaan yang mampu meminimalisasi dampak yang 

dialami oleh masyarakat pasca terjadinya bencana alam. Sebagaimana hal itu 

menjadi visi utama dari program kesiapsiagaan yang berupa persediaan stok 

pangan. 

Banyaknya tantangan akses maupun logistik dalam memberikan 

pertolongan pasca bencana alam telah menghambat proses bantuan langsung yang 

diberikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan program yang efektif dan efisien dalam 

http://www.wfp.org/
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mengatasi kendala tersebut. Salah satu cara yang dilakukan WFP adalah  

membuat anggaran stok pangan yang juga bekerja sama dengan National 

Deroctorate for Civil Protection (DCP) untuk membangun empat gudang 

makanan di beberapa wilayah seperti, Port au Prince, Jacmel, Gonaives, dan juga 

Cap Haitien dengan menyiapkan 7000 ton makanan setiap tahunnya.
144

 Dengan 

adanya pembangunan gudang tersebut akan mempermudah proses pendistribusian 

pangan pada saat kondisi darurat. Selain itu, untuk memperlancar program 

persediaan stok pangan yang telah diinisiasi oleh WFP,  juga telah dilakukan 

kerjasama dengan pihak importir beras.  

Tidak hanya WFP, program kesiapsiagaan yang berupa persediaan stok 

pangan juga telah melibatkan para donor yang turut memberikan dukungan 

terhadap program tersebut. selain itu, program persediaan stok pangan juga 

dikembangkan sebagai upaya dalam meningkatkan kemandirian pangan Haiti. 

Selain  bertujuan untuk menjadikan  Haiti lebih mampu antisipatif, persediaan 

stok pangan juga merupakan upaya dalam mengurangi ketergantungan dari para 

eksportir maupun para donor yang memberikan bantuan pangan. 

3.2 Peran WFP dalam Meningkatkan Respon Cepat 

Meningkatkan respon cepat pasca terjadinya suatu bencana merupakan 

suatu keharusan untuk dilakukan. Terutama apabila bencana alam tersebut telah 

memakan banyak korban dan menyebabkan kerusakan secara besar-besaran. 

Begitupun yang dilakukan oleh WFP di Haiti pasca gempa bumi 2010. Salah satu 

misi utama dari berbagai bantuan yang diberikan WFP kepada masyarakat Haiti 
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pasca gempa adalah dengan mendistribusikan makanan. Program distribusi 

makanan telah dilakukan dalam waktu beberapa jam setelah gempa itu 

berlangsung yang dimulai dengan mendistribusikan biskuit berenergi tinggi 

(HEBs) (lihat gambar 3.2).
145

 Mengingat makanan tersebut selain dapat 

dikonsumsi secara mudah dan prakatis, namun tetap memberikan energi yang 

cukup. Hal itu juga dilakukan oleh para aktor lainnya untuk memberikan makanan 

cepat saji maupun beras sebagai bentuk tanggapan awal pada kondisi darurat.
146

 

Selain itu, kondisi darurat pasca gempa juga telah menarik banyak pihak dari 

berbagai kalangan internasional, sehingga bukan hanya WFP yang terlibat dalam 

operasi tersebut.  

Gambar 3.2 : WFP Mendistribusikan Makanan Darurat 

 
 Sumber : http://www.wfp.org 

 

   Namun di sisi lain, kerusakan yang merupakan dampak dari gempa bumi 

telah berimplikasi pada seluruh rantai pasokan makanan seperti pelabuhan, jalan, 
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truk dan juga aktivitas komersial telah hancur oleh gempa tersebut. Sehingga 

memasuki hari ke-10, WFP mulai menambah pasokan makanan dengan skala 

besar dalam rangka mendukung program distribusi pangan darurat.
147

 Selain jenis 

bantuan makanan darurat, dalam hitungan minggu WFP sudah mulai 

mendistribusikan beras, kacang-kacangan, minyak, gula dan lain-lain (lihat 

gambar 3.3).
148

 Hal itu sebagai bentuk bantuan makanan pokok yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Sehingga walaupun mengalami kondisi 

sulit pasca gempa, namun masyarakat mampu mengkonsumsi makanan sesuai 

kebutuhan. 

Gambar 3.3 : Masyarakat Haiti Menerima Distribusi Makanan 

 

 
  Sumber : http://www.wfp.org 

                                                           
147

 Laurent Hou, Op.Cit.. 
148
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   Berdasarkan data yang dilansir dari CNN, bahwa bantuan distribusi 

makanan selama dua minggu pertama telah mencapai 2 juta orang.
149

 

pendistribusian makanan tersebut juga ditargetkan pada beberapa daerah yang 

menjadi target utama sesuai dengan kondisi darurat yang telah ditentukan. Marcus 

Prior yang merupakan juru bicara WFP, menjelaskan bahwa rencana 

pendistribusian makanan darurat yang dilakukan oleh WFP bekerja sama dengan 

pemerintah Haiti ditujukan pada 16 titik yang telah diidentifikasi menjadi daerah 

prioritas.
150

 Daerah yang menjadi prioritas adalah daerah yang secara kebutuhan 

makanan maupun kondisi daruratnya lebih tinggi, sehingga memerlukan respon 

yang lebih cepat dan tanggap. Pencapaian WFP melalui distribusi makanan 

setalah empat bulan telah menjangkau lebih dari 4 juta warga yang rentan dan 

krisis terhadap pangan.
151

 Hal itu menjadi suatu pencapaian WFP yang terus 

dievaluasi dan ditingkatkan. 

   Saat proses pendistribusian makanan yang dilakukan pasca gempa, 

masalah pada akses keamanan akibat kondisi jalan yang rusak menjadi salah satu 

kendala dan tantangan bagi para donor. Kondisi tersebut salah satunya terjadi 

pada dua titik di daerah yang padat dan kumuh, seperti Cite Soleil yang di sisi lain 

juga memiliki tingkat kelompok kekerasan yang tinggi.
152

 Oleh sebab itu 

dibutuhkan strategi pendistribusian yang efektif yang juga memperhatikan tingkat 
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keamanan. Salah satu langkah yang dilakukan WFP dalam mengatasi tantangan 

tersebut adalah dengan menentukan lokasi-lokasi penurunan bantuan makanan 

dari truk.
153

 Sehingga pendistribusian makanan tidak secara langsung dilakukan  

di semua titik korban. Hal itu menjadi lebih efisien mengingat kondisi aksesnya 

yang terbatas.  

   Namun di sisi lain, yang menjadi kendala dalam menjalankan misi 

distribusi makanan darurat adalah jumlah truk sebagai pendukung mobilitas 

bantuan yang jumlahnya sangat terbatas. Apabila dilihat dari segi kerusakan 

bangunan yang telah mencapai 24%, maka truk yang dibutuhkan sebanyak 1000 

truk guna mendukung proses mobilisasi, sedangkan yang tersedia tidak lebih dari 

300 truk.
154

Meskipun terdapat kendala dalam sarana transportasi, upaya dalam 

mendistribusikan makanan harus tetap berjalanan sebagai salah satu upaya yang 

mampu menjangkau keselamatan banyak orang pada situasi darurat pasca gempa. 

   Meskipun terdapat kendala-kendala dalam bidang logistik, namun sampai 

memasuki pertengahan bulan April 2010 bantuan makanan darurat telah 

menjangkau lebih dari dua pertiga masyarakat yang berada pada kondisi 

darurat.
155

 Selain itu, WFP juga memiliki target prioritas dalam pendistribusian 

makanan tersebut. Pihak yang menjadi prioritas utama penerima bantuan makanan 

adalah wanita hamil dan menyusui dan juga anak-anak yang usianya 6-59 
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bulan.
156

 Hal itu dikarenakan tingginya angka gizi buruk di Haiti, sehingga sistem 

prioritas distribusi makanan bertujuan untuk mencegah kondisi kekurangan gizi 

yang dimulai pada usia balita. 

3.3 Pengadaan Sarana Fasilitas Darurat 

 

Dalam rangka mengatasi kondisi darurat Haiti pasca gempa, sarana dan 

prasana yang mendukung berbagai program bantuan sangatlah dibutuhkan. 

Keberhasilan program kesiapsiagaan dan peningkatan respon cepat akan 

ditentukan  oleh efektifitas koordinasi dan kerjasama yang terjalin. Sedangkan, 

komunikasi tersebut akan berjalan apabila fasilitas dan sarana pendukung yang 

dibutuhkan tersedia dengan memadai. Oleh sebab itu,  upaya yang dilakukan WFP 

adalah dengan memperbaiki sarana dan fasilitas darurat, seperti perbaikan 

telekomunikasi dan jaringan listrik dan juga  penyediaan shelter dan air bersih.  

a. Listrik dan Telekomukasi 

Gempa yang terjadi dalam hitungan menit telah meluluhlantakan berbagai 

infrastruktur yang dimiliki Haiti termasuk infrastruktur yang mendukung jaringan 

telekomunikasi (lihat gambar 3.4).
157

 Upaya yang dilakukan oleh WFP dalam 

melakukan bantuan kemanusiaan pada saat kondisi darurat pasca gempa adalah 

dengan membentuk IT Project Plan. IT Project Plan dibentuk oleh anggota staf 

IT WFP berdasarkan hasil assessment yang dilakukan antara 14-20 Januari yang 
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kemudian diterima oleh anggota, mitra donor di lapangan dan juga tim logistik.
158

 

Proyek tersebut tidak lain bertujuan untuk memulihkan dan mendukung segala 

proses bantuan kemanusiaan yang sedang dilakukan pasca gempa berlangsung. 

Gambar  3.4 : Kerusakan Infrastruktur Pasca Gempa Bumi 2010 

 

 
Sumber : Laporan WFP 2010-2013 

 

Pada IT Project Plan tersebut, terdapat tiga proyek utama yang berupa: 1) 

Koordinasi dan pelayanan telekomunikasi darurat untuk tim bantuan kemanusiaan 

di Haiti dan Republik Dominika, atau yang disebut Emergency 

Telecommunication Cluster; 2)Menyediakan layanan IT untuk tim logistik di 

Haiti dan Republik Dominika atau dikenal sebagai IT Support to Logistik Cluster 

in Haiti and Republic Dominica; 3)Membentuk dan mendukung IT dalam 
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menjalankan operasi yang dilakukan oleh WFP atau IT Support to WFP.
159

 Ketiga 

fokus utama tersebut dibentuk sebagai dukungan dalam membangun koordinasi 

dan kerjasama yang lebih efektif. Di sisi lain, ketiga proyek dijalankan dengan 

estimasi pelaksanaan selama 12 bulan yang dimulai pada 14 Januari 2010 melalui 

3 fase, yaitu: fase pertama selama 2 minggu pertama; fase kedua selama 8 minggu 

pada minggu berikutnya; dan fase ketiga yaitu 10 bulan berikutnya.
160

  

Tujuan dibuatnya sistem dari satu fase ke fase berikutnya tidak lain untuk 

melihat perkembangan program dari setiap fasenya secara lebih jelas. Mengingat, 

hasil perkembangannya akan mempengaruhi proses kelancaran program bantuan 

di lapangan. Selain meningkatkan koordinasi donor melalui IT Project Plan, WFP 

juga berupaya dalam membangun sarana telekomunikasi yang mempermudah 

masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan keluarganya. Hal itu dibentuk 

oleh 2 tim ahli telekomunikasi, yaitu dari WFP dan juga Telecoms Sans 

Frontieres (TSF) yang telah memfasilitasi sarana telekomunikasi berupa satelit 

untuk digunakan sebagai akses telepon gratis dengan jangkauan internasional 

yang berdurasi 3 menit  ke lebih dari 5000 negara.
161

 Fasilitas tersebut telah 

membangun harapan masyarakat Haiti yang menjadi korban akibat gempa bumi 

yang juga merasakan kondisi darurat pasca gempa berlangsung sehingga menjadi 

kendala dalam melakukan komunikasi dengan sanak keluarga, terutama yang 

berposisinya di luar Haiti. 
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Selain telekomunikasi yang kondisinya darurat, infrastruktur listrik juga 

mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Padahal kebutuhan manusia 

terhadap jaringan listrik merupakan salah satu aspek signifikan dalam kehidupan. 

Ketersediaannya berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. 

Hal itu menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh Haiti bahkan sebelum 

terjadinya gempa bumi 2010. Haiti merupakan salah satu negara yang memiliki 

tingkat akses listrik yang rendah di dunia dengan kisaran 12.5% dari total populasi  

pada tahun 2005.
162

  

Jika dilihat secara keseluruhan masyarakat Haiti, hanya seperempat 

kebutuhan listrik yang terpenuhi dan separuh dari konsumen tersebut 

menggunakannya secara ilegal.
163

 Sebagai pengganti jaringan listrik utama, 

Electricite d’Haiti (EDH) yang merupakan utilitas jaringan listrik nasional, 

memasok kebutuhan utama listrik untuk daerah metropolitan Port au Prince dan 

sejumlah jaringan listrik terbatas di sejumlah kota-kota lainnya.
164

 Mengingat 

kebutuhan listrik masyarakat yang belum terpenuhi, maka Haiti memerlukan 

sistem ristribusi yang efisien dan efektif. Sehingga masyarakat tidak dibebani 

dengan biaya besar dalam memenuhi kebutuhan listrik. 

Peristiwa bencana alam yang menimpa Haiti pada tahun 2010 silam telah 

menghancurkan dan meruntuhkan bangunan-bangunan yang dimiliki Haiti. Selain 

itu, kondisi Haiti menjadi gelap gulita pasca gempa berlangsung. Untuk 

                                                           
162

Keith Crane dkk, 2010, Building a Resilient Haitian State, Rand Corporation : 2010  diakses 

dari 

http://www.jstor.org/stable/pdf/10.7249/mg1039srfcc.14.pdf?refreqid=excelsior%3A2d012086d5e

f347800b6021e7ad66704 diakses pada 07/05/2018 (14.22WIB)  Hal.91 
163

USAID, 2018, Energy, diakses dari https://www.usaid.gov/haiti/energy diakses pada 23/04/2018 

(13.11WIB) 
164

 Ibid. 

http://www.jstor.org/stable/pdf/10.7249/mg1039srfcc.14.pdf?refreqid=excelsior%3A2d012086d5ef347800b6021e7ad66704
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.7249/mg1039srfcc.14.pdf?refreqid=excelsior%3A2d012086d5ef347800b6021e7ad66704
https://www.usaid.gov/haiti/energy%20diakses%20pada%2023/04/2018


88 

 

menyelesaikan masalah tersebut, WFP melalui IT Project Plan poin ketiga yang  

berfokus pada pengadaan fasilitas listrik untuk mendukung semua operasi yang 

dijalankan di Haiti. Adapun beberapa tujuan yang menjadi target IT Project Plan 

terkait dengan jaringan listrik yaitu: memastikan cadangan daya listrik di semua 

kantor dapat terpenuhi; memastikan pembangkit listrik dapat memasok kebutuhan 

pelayanan masyarakat seperti radio maupun server room.
165

Dengan adanya upaya 

yang dilakukan WFP diharapkan dapat mendukung segala operasi yang dilakukan 

oleh para donor maupun pemerintah untuk mengatasi kondisi darurat pasca 

gempa. 

b. Shelter dan Air Bersih 

Upaya WFP dalam mengatasi kondisi darurat pasca gempa tidak hanya 

sebatas bantuan pangan, melainkan juga bantuan non pangan. Selain akses listrik 

yang terbatas, air bersihpun mengalami kondisi yang serupa. Padahal kondisi 

tersebut akan mempengaruhi proses bantuan yang diberikan. Hal itu mengingat 

dampak yang dialami Haiti telah berpengaruh pada banyak sektor. Namun, gempa 

bumi 2010 bukanlah awal dari keterbatasan jumlah air yang tersedia di Haiti. 

Padahal, ketersediaan air bersih berpengaruh terhadap seluruh aktivitas 

kehidupan. Sedangkan pada tahun 2010  hanya sebanyak  69% total masyarakat 

Haiti yang memiliki akses menuju sumber air, yang mana persentase tersebut 

telah ditingkatkan sebesar 17% dari tahun sebelumnya.
166

  

keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi 

para donor dalam memberikan bantuan saat kondisi darurat pasca gempa. Salah 
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satu upaya dalam menyediakan air adalah melalui DINEPA yang merupakan 

lembaga nasional untuk air minum dan sanitasi yang juga mengatur operasi tanker 

air yang disediakan untuk ratusan pemukiman para korban.
167

 Meskipun upaya

tersebut dapat menjangkau kebutuhan air untuk para korban, namun wabah kolera 

mulai menyebar pada akhir tahun 2010. Hal itu yang kemudian dianggap sebagai 

hasil kontribusi dari minimnya air bersih. 

Selain ketersediaan air, penyediaan shelter sangat penting pada kondisi 

darurat pasca terjadinya suatu bencana alam. Termasuk gempa bumi yang 

melanda Haiti. Hal itu tidak lain berfungsi sebagai rumah tinggal sementara untuk 

masyarakat akibat rumah tinggal yang mengalami kerusakan. Melalui kerjasama 

WFP bersama International Organization for Migration (IOM), bantuan non 

pangan yang diberikan adalah pembangunan shelter atau rumah tinggal sementara 

dan juga penyediaan air bersih mengingat kondisi persediaan air yang terbatas.
168

Selain itu, pembangunan shelter sampai memasuki hari ke-6 telah dibangun di 3 

lokasi yang berada di ibu kota yang dapat menampung 8000 orang serta 

penyediaan logistik seperti terpal dan jerigen.
169

  Penyediaan terpal sebagai

fasilitas darurat yang disediakan untuk korban gempa dalam jangka waktu 

sementara. Hal itu sebagai bentuk upaya mengingat masyarakat telah banyak 

kehilangan tempat tinggal akibat gempa yang melanda negara tersebut. 

167
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168
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Upaya dalam menyediakan fasilitas darurat pasca gempa bumi 2010 tidak 

hanya dilakukan oleh WFP, melainkan juga dengan mitra donor yang turut 

memberikan bantuan kepada Haiti. Khusunya dalam masalah pengungsian korban 

gempa dan terkait jumlah shelternya yang masih terbatas. Mengingat banyaknya 

daerah yang terkena dampak akibat gempa, para donor yang melakukan bantuan 

kemanusiaan berupaya untuk mengidentifikasi lahan alternatif agar segera 

merelokasi daerah-daerah yang paling berisiko.
170

 Dengan demikian, para donor 

dapat mendistribusikan bantuan pangan secara lebih efektif tanpa dibenbankan 

oleh kondisi masyarakat yang masih tinggal di jalan-jalan. 

Program-program WFP dalam menangani kondisi darurat pasca gempa 

merupakan peran WFP sebagai organisasi internasional yang menjadi instrumen 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal itu dikarenakan kondisi darurat Haiti 

pasca gempa menjadi masalah besar yang harus diatasi dengan segera. Jika 

mengacu pada peran organisasi internasional sebagai instrumen, Clive Archer  

menjelaskan bahwa dalam menjalankan peran sebagai instrumen terdapat upaya 

untuk mencapai visi tertentu yang telah disepakati. Hal demikian digambarkan 

pada upaya-upaya yang dilakukan WFP di Haiti sebagai bentuk aksi peduli 

kemanusiaan. Terutama pada upaya yang berfokus pada masalah pangan yang 

juga merupakan visi dari WFP sebagai organisasi internasional di bidang pangan..  

Mengacu pada konsep tersebut, maka peran WFP dalam kesiapsiagaan 

melalui penyediaan stok pangan merupakan implementasinya sebagai peran 

organisasi internasional yang berupa instrumen. Pentingnya meningkatkan 
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kesiapsiagaan dilatarbelakangi oleh Haiti sebagai negara yang rawan akan 

bencana. Sehingga dengan demikian, peran kesiapsiagaan yang dilakukan oleh 

WFP merupakan instrumen bagi kondisi Haiti, khususnya pasca gempa. Selain 

itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Clive Archer bahwa setiap keputusan 

yang dibuat harus berdasarkan keuntungan atau solusi yang ingin dicapai pada 

periode-periode tertentu. Hal tersebut relevan dengan kondisi Haiti yang 

seringkali mengalami bencana alam, sehingga program tersebut merupakan 

bentuk antisipasi dalam menghadapi bencana alam yang setiap tahunnya dialami 

oleh Haiti. Terutama saat memasuki bulan Juni sampai November sebagai periode 

yang menjadi musim badai.
171

  

   Peran WFP sebagai instrumen dalam menyelesaikan suatu masalah juga 

digambarkan dengan dilaksanakannya program mendistribusikan makanan pada 

kondisi darurat. Program tersebut merupakan upaya WFP dalam meningkatkan 

respon cepat  pasca gempa. Bukan hanya di Haiti, sebagaimana jika mengacu 

pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Olvie Triyani Pontoh yang berjudul 

“Peranan World Food Programme (WFP) dalam Menangani Krisis Pangan di 

Suriah” menjelaskan bahwa program distribusi makanan darurat juga dilakukan di 

Suriah sebagai negara yang mengalami krisis pangan akibat konflik yang terjadi 

sejak 2011 silam.  

   Peran yang dilakukan oleh organisasi internasional berupa instrumen juga 

menjadi salah satu poin bagi decision makers di suatu negara dalam menerapkan 

kebijakan tertentu. Hal demikian juga terjadi di Haiti pada saat WFP menginisiasi 

                                                           
171

 Ibid. 



92 

 

berbagai program yang juga bekerja sama dengan pemerintah Haiti. Kemudian 

kerjasama tersebut menjadi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah 

Haiti itu sendiri. Salah satunya adalah pada saat pembangunan gudang pangan 

yang bekerja sama dengan National Deroctorate for Civil Protection (DCP). 

   Selain itu, bagian penting dari perannya sebagai instrumen dijelaskan pada 

tindakan penyelesaian berdasarkan keputusan yang telah dibuat untuk lebih 

mementingkan prioritas. Berdasarkan perannya, maka setiap keputusan dibentuk 

bukan hanya mementingkan pihak atau anggota tertentu maupun negara tertentu, 

dalam hal ini adalah Haiti. Melainkan perannya dalam menyelesaikan masalah 

dapat diimplentasikan secara maksimal dalam mencapai misi yang ingin dicapai 

oleh organisasi tersebut. Upaya dalam memaksimalkan perannya sebagai 

instrumen, WFP membutuhkan program dukungan yang dapat memperlancar 

proses bantuan, yang mana telah dilakukan WFP melalui program pengadaan 

sarana dan fasilitas darurat.  

 


