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BAB III 

PERAN UN OCHA SEBAGAI INISIATOR, FASILITATOR, DAN 

DETERMINATOR 

 

 Krisis pangan dan malnutrisi akibat bencana kekeringan di Somalia telah 

mengundang berbagai aktor untuk turut serta dalam memberikan kontribusi bagi 

pengurangan krisis yang terjadi. UN OCHA sebagai organisasi internasional yang 

fokus pada masalah kemanusiaan ikut terlibat dalam menginisiasi program kerja 

yang bertujuan mengurangi angka krisis pangan serta malnutrisi. Dalam bab ini 

akan dipaparkan terkait program kerja OCHA melalui inisiasi program-program 

yang dibuatnya serta pengadaan fasilitas forum koordinasi yang memungkinkan 

berbagai aktor kemanusiaan terutama organisasi internasional untuk terlibat dalam 

kerjasama penanggulangan masalah kemanusiaan. 

3.1 Peran UN OCHA Sebagai Inisiator 

UN OCHA dibuat dengan tujuan untuk memastikan koordinasi yang 

efektif pada setiap kondisi gawat dalam hal kemanusiaan yang memerlukan aksi 

cepat tanggap dari berbagai aktor baik negara maupun non-negara. Melalui 

program kerja OCHA, beberapa program diinisiasi dalam rangka menyelamatkan 

hampir separuh dari masyarakat Somalia yang menderita krisis pangan dan 

malnutrisi. Diantara program tersebut dijalankan melalui beberapa organisasi 

internasional maupun aktor terkait dengan menjadikan OCHA sebagai ‘jembatan’ 

untuk berkoordinasi memastikan segala fasilitas dapat dirasakan manfaatnya bagi 

masyarakat. Food Voucher, Mobile Health Clinics, Shelter serta air bersih 
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merupakan beberapa program yang dibuat sebagai bentuk upaya pengurangan 

krisis pangan dan malnutrisi  

3.1.1 Food Voucher  

 Berbagai jalan dapat ditempuh dalam usaha pengurangan krisis pangan 

dan malnutrisi yang ada akibat bencana kekeringan yang terjadi di salah satu 

negara di tanduk Afrika ini. Dengan dideklarasikannya kondisi kelaparan pada 

Juli 2011 oleh PBB, kemudian kenyataan bahwa lebih setengah dari keseluruhan 

penduduk Somalia yang mengalami kelaparan berada di bawah garis kemiskinan 

atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, maka hal 

ini membuat para aktor kemanusiaan tergerak untuk menyediakan akses bagi 

masyarakat untuk dengan mudah memperoleh makanan yang menjadi kebutuhan 

primer mereka. Akses yang mudah tersebut diwujudkan dalam sebuah voucher 

atau kupon makanan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan bahan 

makanan pokok yang dapat dimanfaatkan pasca bencana kekeringan terjadi. 

 Food Voucher pertama kali dibuat di semua daerah yang yang terkena 

dampak kelaparan di wilayah Somalia Selatan dan Tengah, termasuk daerah Bay 

dan Bakool tempat di mana kondisi kelaparan untuk pertama kalinya dinyatakan. 

Seperti namanya, Food Voucher adalah sebuah kupon yang memungkinkan 

masyarakat mendapatkan bahan makanan baik makanan pokok maupun makanan 

pendamping secara gratis. Melalui program ini, masyarakat menerima voucher 

senilai USD 80 setiap bulan yang dapat digunakan untuk membeli berbagai 

makanan termasuk beras, minyak goreng, daging unta segar, serta daging 

kambing.  
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Gambar 3.1. Seorang Warga Memanfaatkan Food Voucher untuk 

Mendapatkan Daging Kambing106 

 

 Besarnya krisis, dengan ribuan anak yang mengalami malnutrisi 

mengharuskan seluruh aktor kemanusiaan untuk berpikir kreatif, dengan cara 

yang cepat dan inovatif untuk mencegah lebih banyak anak yang meninggal. 

Progam ini berupaya meningkatkan akses makanan rumah tangga baik bagi 

anggota masyarakat maupun pengungsi internal. Akses yang dimaksud selain 

pada ketersediaan pangan juga menyangkut keanekaragaman jenis makanan serta 

jumlah makanan yang di konsumsi.107 Kemudian, program Food Voucher ini juga 

                                                             
106 Susannah Nicol, 2012, Food Vouchers Boost Nutrition and Markets In Somalia, dalam 

https://www.wfp.org/stories/food-vouchers-boost-nutrition-and-markets-somalia, diakses pada 21 

April 2019 10:46 
107 Crs.org, 2015, Expect the Unexpected: A Case Study of Impacts of Urban Food Vouchers in 

Somalia, dalam https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/urban-food-vouchers-

somalia-case-study.pdf, diakses pada 2 Juli 2019 4:22 

https://www.wfp.org/stories/food-vouchers-boost-nutrition-and-markets-somalia
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/urban-food-vouchers-somalia-case-study.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/urban-food-vouchers-somalia-case-study.pdf
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di dukung dengan berbagai program lainnya untuk mencapai ketahanan pangan 

dan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut antara lain108: 

1. Food for Peace oleh International Organization for Migration yang 

mengalokasikan dana untuk 40.000 ton sorghum109 untuk mendukung 

pasokan sereal di pasar Somalia Selatan dan Tengah 

2. ICRC melakukan distribusi makanan pada kurun waktu Agustus 2011 

hingga Januari 2012, termasuk pada area yang dikontrol oleh Al-Shabaab 

3. WFP mendukung pendistribusian makanan basah di Mogadishu dan 

menargetkan pemberian makanan basah juga di area-area perbatasan 

4. Organisasi Konferensi Islam (OKI) bersama Pemerintah Turki 

mendistribusikan setidaknya 10.000 ton makanan terutama di daerah 

Mogadishu 

5. Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat setidaknya 12.500 ton 

makanan lain yang di distribusikan oleh LSM Somalia yang di dukung 

oleh Arab Saudi, dan terdapat kurang lebih USD 1 Juta dalam bentuk 

tunai yang disalurkan melalui LSM Somalia atas nama diaspora 

Program food voucher yang diinisiasi oleh OCHA ini menjangkau sedikitnya total 

102.000 penerima bantuan, yakni sejumlah 17.000 rumah tangga dengan rata-rata 

anggota keluarga sebanyak 6 orang. Adapun penerima bantuan dari program ini 

                                                             
108 Ibid. 
109 Sorghum adalah salah salah satu jenis tanaman sereal yang merupakan makanan pokok terbaik, 

disamping nasi, jagung, dan gandum. Sorghum pada awalnya dibudidayakan di Mesir pada zaman 

kuno. Produsen Sorghum di era modern terbesar ada di Afrika, meskipun tanaman tersebut sudah 

menyebar ke Asia Selatan dan Amerika. 
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tersebar mulai dari Mogadishu sebanyak 6.000 keluarga, kemudian 6.000 lainnya 

di Kismayo, dan yang terakhir 5.000 keluarga di Baidoa.110 

 Lebih lanjut, program food voucher ini tidak hanya membantu masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan dengan memberikan berbagai jenis makanan yang 

mereka butuhkan. Akan tetapi, program ini juga berupaya membantu pedagang-

pedagang kecil ataupun pemasok bahan makanan lokal karena beerapa dari 

merekalah yang dijadikan vendor dari program ini. Selain mengatasi ketahanan 

pangan rumah tangga, food voucher membantu sedikitnya 58 vendor dengan 

memberikan dukungan teknis yang dibuat dengan tujuan membantu peningkatan 

ekonomi masyarakat.111 

3.1.2 Mobile Health Clinics 

 Terjadinya krisis pangan berpotensi memunculkan berbagai wabah 

penyakit bagi masyarakat. Hal ini dirasa wajar, karena dalam kehidupannya, 

manusia memerlukan berbagai zat yang dibutuhkan demi mendapatkan kesehatan 

dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Krisis pangan dan malnutrisi yang disebabkan 

oleh cuaca yang cenderung mengering dan tidak stabil memberikan dampak selain 

pada kelaparan juga timbulnya berbagai penyakit yang dialami oleh masyarakat.  

 Pada dua minggu pertama di bulan Oktober 2011, dilaporkan penderita 

AWD (Acute Watery Diarrhoea)112 mencapai 2.810 jiwa, dengan tingkat 

                                                             
110 Expect the Unexpected: A Case Study of Impacts of Urban Food Vouchers in Somalia, Op.Cit. 
111 Ibid. 
112 AWD disebabkan oleh bakteri Vibrio Cholerae yang menginfeksi usus dan mengakibatkan 

diare serta muntah dalam jumlah yang banyak. Infeksi ini dapat menyebar apabila seseorang 

menelan makanan atau air yang telah terkontaminasi. Penyebaran penyakit dapat terjadi dalam 

waktu yang singkat terutama di daerah yang terlalu padat seperti daerah kumuh atau tempat-tempat 
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kematian sebanyak 66 orang.113 Jumlah kasus tertinggi tercatat pada wilayah 

Banadir dengan 1.377 penderita. Selain Banadir, kasus AWD tersebar pada 

wilayah Middle Shabelle, Lower Shabelle, Teluk, dan Lower Juba. Kemudian, 

dalam jangka waktu yang sama dilaporkan juga 906 jiwa terjangkit penyakit 

campak di daerah Somalia Selatan dan Tengah. Selain itu, 4.951 warga menderita 

pneumonia atau infeksi pernafasan yang dilaporkan terjadi pada wilayah Banadir, 

Lower Shabelle, Middle Shabelle, dan Lower Juba.  

 Melihat banyaknya wabah penyakit yang menyebar yang dialami 

masyarakat dalam jangka waktu yang sama dengan terjadinya krisis pangan dan 

malnutrisi akibat bencana kekeringan, maka hal ini menggugah OCHA untuk 

menyediakan klinik yang dapat berpindah-pindah menyesuaikan kebutuhan. 

Klinik tersebut dikenal dengan Mobile Health Clinics yang memungkinkan 

masyarakat mendapatkan pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Program ini 

merupakan program pendukung dimana ia tidak secara langsung berperan pada 

pengurangan krisis pangan dan malnutrisi yang terjadi, tetapi pada hal-hal yang 

termasuk dalam efek yang ditimbulkan oleh krisis pangan tersebut. 

 Dalam upayanya untuk mengurangi penyebaran wabah penyakit yang 

semakin banyak, OCHA menyediakan pengobatan dan perawatan kesehatan 

melalui 26 klinik keliling di seluruh wilayah Somalia. Dalam setiap bulan 

semenjak klinik ini diadakan, sebanyak kurang lebih 10.000 orang telah ditangani. 

                                                                                                                                                                       
pengungsian. AWD hanya dapat diobati dengan segera melakukan rehidrasi atau penggantian 

cairan yang hilang melalui muntah dan diare, karena penderita AWD memiliki risiko meninggal 

dunia yang tinggi apabila tidak segera ditangani. 
113 Reliefweb.int, 2011, Somalia: Famine and Drought Situation Report No. 19, dalam 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Situation%20Report

%20No.%2019_2011.10.25.pdf, diakses pada 12 Februari 2019 23:24 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Situation%20Report%20No.%2019_2011.10.25.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Situation%20Report%20No.%2019_2011.10.25.pdf
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Klinik tersebut menyediakan ORS, cairan intravena yang berfungsi sebagai 

pengganti cairan tubuh, serta obat-obatan yang diperlukan. 

 Selain itu, OCHA juga melakukan kampanye serta imunisasi campak 

secara massal di Mogadishu yang menargetkan pada 88.000 anak, serta di enam 

distrik perbatasan di daerah Gedo yang menargetkan 65.000 anak untuk mencegah 

wabah campak akibat krisis pangan dan malnutrisi anak.114 Sementara itu, 

menanggapi laporan peningkatan AWD di Kismayo, OCHA mengirim dua kit 

pengobatan diare tambahan serta 15 kit untuk kolera ke Rumah Sakit Umum 

Kismayo. Setiap kit tersebut dapat mengobati 100 kasus parah yang dialami oleh 

usia dewasa, dan 400 kasus AWD tingkat sedang. Tiga klinik keliling juga 

diturunkan untuk menyediakan perawatan medis dasar yang menargetkan 

sedikitnya 15.000 masyarakat di daerah Afgooye.115 

3.1.3 Shelter dan Air Bersih 

Krisis pangan yang terjadi di Somalia memberikan efek pada pola 

kehidupan masyarakat Somalia, terutama dalam hal tempat tinggal. Hal tersebut 

tentu saja masuk akal, karena dengan adanya krisis ini masyarakat cenderung 

untuk bergerak menuju tempat dengan akses akan pangan yang cukup. Krisis 

pangan dan malnutrisi yang terjadi pun membuat ribuan masyarakat Somalia 

terpaksa harus ‘hijrah’ ke tempat yang lebih jauh, tidak lain bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan primer mereka. Seringkali yang terjadi adalah, masyarakat 

membuat suatu gubuk kecil sebagai tempat tinggal sementara yang dibuat dengan 

                                                             
114 “Somalia: Famine and Drought Situation Report No. 11”, Op.Cit. 
115 Ibid. 



 

67 

 

kain yang disebut dengan ‘buul’ dengan bertembok kardus. Tempat tinggal 

sementara ini tentu tidak dapat disebut sebagai tempat tinggal yang layak 

mengingat apabila pada suatu ketika terdapat hujan ataupun angin yang kencang, 

maka masyarakat harus bertahan sedemikian rupa didalam gubuk tersebut. 

UN OCHA berkontribusi dalam penyediaan shelter atau tempat tinggal 

darurat bagi masyarakat Somalia. Program pendirian shelter ini memiliki konsep 

tempat penampungan semi-permanen yang menyediakan keamanan dan 

ketenangan bagi masyarakat terdampak kelaparan di Somalia yang mengungsi ke 

daerah Bossasso, Somalia Utara, untuk mencari sumber penghidupan bagi 

mereka. Proyek pembangunan shelter bagi masyarakat Somalia ini didanai 

langsung oleh Common Humanitarian Fund (CHF) atau dana kemanusiaan 

bersama yang dikelola oleh OCHA. Proyek tersebut membangun sebuah tempat 

penampungan yang terbuat dari lembaran seng dan kayu galvanis yang dipasang 

di lantai semen. 

Mengutip dari laman resmi UN OCHA, Hassan Noor-Orie, seorang kepala 

keluarga yang memiliki lima anak memberikan testimoninya atas proyek shelter 

yang dibangun oleh OCHA: 

“I like this house for its good quality, and my family is 

protected from rain, fire, and strong winds. It has a strong 

base and walls that thieves cannot cut through. I can also 

lock my house when I go to work in town, which I couldn’t 

do previously.”116 

                                                             
116 Unocha, 2012, Shelters Offer Protection in Puntland, dalam 

https://www.unocha.org/story/somalia-shelters-offer-protection-puntland, diakses pada 10 Februari 

2019 13:33 

https://www.unocha.org/story/somalia-shelters-offer-protection-puntland
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Pernyataan tersebut menggambarkan betapa shelter yang dibangun OCHA telah 

memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat Somalia untuk dapat hidup 

dengan aman dan nyaman. Dimana sebelumnya mereka tidak dapat bertahan 

dalam kondisi cuaca apapun, tetapi keadaan berubah setelah shelter untuk mereka 

selesai dibangun. Masyarakatpun dapat meninggalkan hunian mereka dengan 

tenang karena mereka dapat mengunci shelter  apabila bepergian keluar.  Pada 

Agustus 2012, bantuan berupa shelter ini telah diberikan pada 1.640 keluarga dari 

keseluruhan jumlah pengungsi yang mencapai 25.000.117 

Gambar 3.2. Hassan Noor-Orie Bersama Keluarga Berpose di Depan Shelter 

OCHA118 

 

                                                             
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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 Mendukung program pendirian shelter ini,  juga didistribusikan peralatan 

berupa terpal plastik, alas tidur, selimut, jerigen air, dan peralatan dapur bagi 

setiap rumah tangga yang berpindah tempat tinggal tersebut. Kemudian, 

kurangnya air bersih yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat 

akibat bencana kekeringan menjadikan alasan untuk OCHA membuat program 

Water, Sanitation, Hygiene (WASH) yang bertujuan untuk memastikan 

masyarakat memperoleh air yang bersih dan layak untuk dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Program ini dibuat karena terbatasnya akses untuk 

memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik di hampir seluruh wilayah Somalia. 

Pada sebagian besar wilayah di selatan Somalia, kurang dari 20% rumah tangga 

memiliki akses ke sumber air yang aman dan sejumlah 40% rumah tangga tidak 

memperoleh akses ke sanitasi yang baik. Sementara itu, kebutuhan air bersih dan 

sanitasi pada wilayah-wilayah besar di Somalia hanya terpenuhi kurang dari 

40%.119 

 Kondisi sanitasi yang buruk di pemukiman padat penduduk yang ditambah 

dengan tingkat kekurangan gizi yang akut serta masyarakat yang terpaksa minum 

dari sumber air yang tidak bersih merupakan kombinasi yang cukup untuk 

meningkatkan potensi wabah kolera dalam jumlah yang besar. Selain itu, 

kurangnya tempat pembuangan yang memadai memaksa masyarakat terutama 

perempuan untuk menunggu matahari terbenam untuk bisa buang air kecil 

                                                             
119 Unocha.org, 2012, WASH Cluster Somalia: Guide to WASH Cluster Strategy and Standards, 

dalam 

https://www.unocha.org/sites/dms/Somalia/120807%20Guide%20to%20WASH%20Cluster%20St

rategy%20and%20Standards.pdf, diakses pada 7 Maret 2019 09:54 

https://www.unocha.org/sites/dms/Somalia/120807%20Guide%20to%20WASH%20Cluster%20Strategy%20and%20Standards.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Somalia/120807%20Guide%20to%20WASH%20Cluster%20Strategy%20and%20Standards.pdf
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ataupun besar di semak-semak.120 Hal ini berpotensi meningkatkan risiko 

pelecehan bagi anak-anak perempuan, dan penyakit akibat kurangnya kebersihan. 

 Beberapa hal tersebut yang mendasari OCHA untuk membuat program 

WASH yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi 

pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan. 

Strategi WASH difokuskan untuk memastikan bahwa meningkatnya jumlah 

masyarakat yang rentan kehilangan tempat tinggal akibat bencana kekeringan 

yang terjadi setara dengan peningkatan akses pada air yang aman dan layak untuk 

dikonsumsi. Kemudian program ini juga berupaya meningkatkan pelayanan 

sanitasi dan promosi kebersihan. Strategi program WASH juga termasuk 

kesiapsiagaan atas keadaan darurat, pengurangan risiko bencana, dan 

pengembangan kapasitas mitra WASH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120 Ibid. 
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Gambar 3.3 Pendistribusian Air Bersih untuk Masyarakat Somalia121 

 

 Terhitung hingga Agustus 2011, program WASH telah menyediakan 

persediaan air bagi 1,4 juta masyarakat yang berada di Somalia Selatan. 

Kemudian pendistribusian klorin122 dan keperluan-keperluan lain untuk 

kebersihan dan penyimpanan air sedang diupayakan. Sebanyak 217 sumber air 

dan 58 titik air diklorinasi untuk kemudian dapat dimanfaatkan bagi penduduk 

dan pengungsi di Mogadishu. Lebih lanjut, program ini juga mendistribusikan 

perlengkapan kebersihan bagi keluarga, termasuk tablet penjernih air, sabun, dan 

                                                             
121 Unocha.org, 2011, Horn of Africa: 100 Days After Famine Declaration, Rains Add to 

Somalia’s Struggle, dalam https://www.unocha.org/story/horn-africa-100-days-after-famine-

declaration-rains-add-somalia%E2%80%99s-struggle, diakses pada 2 Juli 2019 21:04 
122 Klorin berfungsi sebagai pembunuh bakteri yang ada pada air. Penggunaan klorin dapat 

mencegah tersebarnya penyakit-penyakit yang menular melalui air seperti kolera, disentri, dan 

lain-lain. 

https://www.unocha.org/story/horn-africa-100-days-after-famine-declaration-rains-add-somalia%E2%80%99s-struggle
https://www.unocha.org/story/horn-africa-100-days-after-famine-declaration-rains-add-somalia%E2%80%99s-struggle
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ember bagi 48.000 rumah tangga yang dibagikan melalui posko-posko yang 

ada.123 

3.2 Peran UN OCHA Sebagai Fasilitator 

 Sebagai koordinator urusan kemanusiaan, OCHA memfasilitasi forum 

terkait urusan bantuan kemanusiaan bagi aktor-aktor yang ingin terlibat. Sesuai 

dengan tujuan OCHA yaitu memastikan koordinasi yang efektif dalam setiap 

pendampingan bagi masyarakat terdampak kemanusiaan, OCHA menjadi 

koordinator sekaligus penyelenggara dalam forum yang dinamai Meeting Minutes 

yang dihadiri oleh berbagai aktor terutama organisasi internasional yang memiliki 

fokus utama dalam penyelesaian kasus krisis kemanusiaan. Di antara organisasi 

internasional tersebut terdapat juga organisasi-organisasi bentukan PBB seperti 

UNICEF dan WFP, disamping beberapa organisasi domestik yang berasal dari 

Somalia sendiri. 

 Meeting Minutes diselenggarakan setiap satu bulan sekali. Pertemuan akan 

dipimpin oleh Chair yang sekaligus akan membuka pertemuan dengan 

memperkenalkan apa saja yang akan di bahas pada forum tersebut. Kemudian, 

dilanjutkan dengan membahas atau me-review hal-hal atau tindakan yang telah 

dijalankan atas dasar pertemuan sebelumnya. Bantuan-bantuan serta aksi yang 

dijalankan dalam upaya pengurangan krisis dibahas satu per satu serta ditentukan 

apakah suatu program akan dilanjutkan atau apabila dirasa tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan maka akan dihentikan. 

                                                             
123 “Somalia: Famine and Drought Situation Report”, Op.Cit. 
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 Dalam forum ini, semua peserta yang merupakan representasi dari suatu 

organisasi tertentu memiliki posisi yang sama serta hak yang sama untuk dapat 

menyuarakan apa yang menjadi tujuannya untuk kemudian diputuskan bersama 

mengenai suatu  program apakah akan dijalankan atau tidak setelah bersama-sama 

ditimbang kemungkinan berhasil atau tidaknya suatu program. Kemudian, 

masing-masing perwakilan organisasi akan melaporkan segala progress berkaitan 

dengan tema yang di angkat.  

 Meeting minutes dibuat sebagai manifestasi dari upaya OCHA dalam 

memastikan kestabilan pangan bagi Somalia. OCHA menginginkan agar segala 

bantuan dapat terus diterima dan semua aksi kemanusiaan dapat terus berlanjut di 

Somalia. Oleh karena itu, dibuatlah suatu forum untuk membahas mengenai 

progress atau apa saja berkaitan dengan kondisi terkini Somalia. Pertemuan ini 

juga bersifat independen sesuai dengan prinsip OCHA yaitu operational 

independence di mana ia tidak bergantung dengan negara manapun atau pilihan 

politik manapun. Semua hal dilakukan para aktor internasional berdasarkan 

prioritas kepada mereka yang lebih membutuhkan. 

3.3 Peran UN OCHA Sebagai Determinator 

Peran UN OCHA dalam menangani krisis pangan dan malnutrisi di 

Somalia akibat bencana kekeringan dilakukan dengan beberapa cara. Selain upaya 

penanganan melalui program-program langsung yang dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang dilanda krisis, OCHA juga berusaha untuk membantu 

aktor-aktor lain yang ingin memberikan bantuan serupa kepada masyarakat 

dengan cara memberikan pendampingan hukum dan memastikan bahwa segala 
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bantuan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, 

mengingat akses untuk masuk di beberapa wilayah Somalia yang sulit akibat 

adanya kelompok oposisi Al-Shabaab yang memiliki dominasi cukup besar di 

wilayah Somalia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyumbang 

bantuan kemanusiaan untuk mendistribusikan bahan makanan ataupun yang 

lainnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, OCHA berupaya membuat suatu 

platform yang memungkinkan segala bantuan dapat dierima secara efektif dan 

menyeluruh. Melalui platform inilah OCHA membuat keputusan-keputusan 

terkait alur apa saja yang di tempuh yang mewujudkan peran OCHA sebagai 

determinator. 

3.3.1 Consolidated Appeal Process 

Angka krisis kemanusiaan yang besar, serta tingkat bencana alam yang 

tinggi memerlukan banyak aktor-aktor yang dapat membantu secara langsung di 

lapangan terhadap kondisi ini. Kurangnya kemampuan dari negara yang 

terdampak kemanusiaan untuk dapat menyelesaikan dan memenuhi sendiri 

kebutuhan rakyatnya, mau tidak mau memaksa aktor eksternal untuk turut serta 

dalam pemutusan rantai krisis kemanusiaan yang ada. Dalam perkembangannya, 

beberapa aktor terutama organisasi internasional memang tergerak untuk 

memberikan bantuan kemanusiaan. Begitu banyaknya organisasi internasional 

maupun negara secara langsung yang ingin memberikan bantuan tersebut 

memberikan tantangan baru untuk membuat segala bantuan yang ada dapat di 

distribusikan secara efektif, efisien, dan tidak terpusat hanya pada satu wilayah 
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saja. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu platform yang dapat memastikan 

bahwa segala bantuan dapat diterima dengan cepat dan tepat. 

Salah satu hasil kerja utama OCHA semenjak dibentuk pada tahun 1998 

oleh Sekjen PBB adalah sebuah alat advokasi dan perencanaan yang 

memungkinkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaaan secara bersama dalam 

berbagai keadaan darurat yang dikenal dengan Consolidated Appeal Process atau 

CAP. Melalui CAP, organisasi-organisasi yang akan memberikan bantuan 

bersama-sama merencanakan, mengoordinasikan, serta mengimplementasikan dan 

memantau respon mereka terhadap suatu bencana dan keadaan darurat lainnya.124 

Selain itu, organisasi pemberi bantuan tersebut juga dapat mengidentifikasi dan 

mengisi kekurangan-kekurangan serta mencegah adanya tumpang tindih, dimana 

hal ini bertujuan agar semua program dapat saling melengkapi.125 Tujuan dari 

dibuatnya CAP ini adalah agar segala bantuan kemanusiaan dipastikan dapat 

diterima oleh orang-orang yang membutuhkan, memberikan perlindungan bagi 

mereka, serta memastikan bantuan dapat diterima dengan tepat waktu dan secara 

merata. 

Sebelum PBB menyatakan kondisi kelaparan secara resmi pada bulan Juli 

2011, respon-respon kemanusiaan serta pendampingan krisis nampak sama sekali 

tidak terlihat dilakukan secara efektif, baik oleh otoritas nasional maupun 

komunitas internasional. Hal ini, bagi sebagian besar media Barat digadang-

                                                             
124 Unocha.org, OCHA on Message: Consolidated Appeal Process, dalam 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120308_OOM-CAP_eng.pdf, diakses pada 12 

Maret 2019 00:17 
125 Ibid. 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/120308_OOM-CAP_eng.pdf
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gadang diakibatkan oleh peran dominan dari Al-Shabaab yang menghambat 

segala upaya bantuan yang akan masuk ke Somalia, dan menghalangi masyarakat 

terdampak krisis untuk mendapatkan akses terhadap makanan.126 Al-Shabaab 

memblokade bantuan-bantuan kemanusiaan terutama di daerah Somalia Selatan 

dengan cara melarang WFP sebagai penyalur bantuan terbesar untuk masuk dan 

kembali beroperasi di daerah di bawah kontrol Al-Shabaab.127 Selain itu, mereka 

juga mengusir sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan lain yang mencoba 

memasuki area Somalia Selatan.  

Atas dasar keadaan inilah OCHA berupaya untuk mencari celah agar 

segala bantuan dapat tersalurkan. Mengingat tidak hanya satu atau dua bantuan 

saja yang datang melainkan belasan bahkan puluhan organisasi turut memberikan 

respon atas isu ini. Oleh karena itu, CAP dibuat sebagai upaya untuk memberikan 

pendampingan hukum dan memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat 

Somalia yang terdampak kelaparan. 

Secara umum, CAP memiliki beberapa dimensi yang mengatur cara kerja 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dimensi-dimensi tersebut antara lain128: 

1. Analisis konteks di mana aksi kemanusiaan dibutuhkan. Dimensi ini 

yang nantinya memiliki output mengenai segala informasi terkait suatu 

wilayah maupun negara yang memerlukan bantuan kemanusiaan. 

                                                             
126 Nicholas Haan, et.al., 2012, Global Implications of Somalia 2011 for Famine Prevention, 

Mitigation, and Response, Global Food Security Vol. 1 No. 1, Hlm. 5 
127 Ibid. 
128 OCHA on Message: Consolidated Appeal Process, Op.Cit. 
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2. Pemetaan skenario terbaik, skenario terburuk, dan hal-hal yang 

kemungkinan besar akan terjadi. 

3. Analisis kebutuhan dan penetapan prioritas bantuan. 

4. Perencanaan aksi kemanusiaan yang diperlukan, serta membaginya 

dalam beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan, kemudian garis besar 

peran dan tanggung jawab organisasi yang berpartisipasi. 

5. Penyusunan sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. 

6. Pembuatan kerangka kerja untuk memantau strategi yang dikeluarkan 

dan merevisinya bila perlu. 

Selain itu, CAP juga meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga 

kemanusiaan terkait. Dengan merencanakan dan bekerja dengan bersama-sama, 

para pemberi bantuan tersebut memiliki dampak secara kolektif yang lebih besar 

dibandingkan apabila para lembaga kemanusiaan bekerja sendiri. Kemudian, 

mempublikasikan proyek meraka ke dalam CAP juga membantu untuk menarik 

donor di mana hal tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

kelangsungan segala bantuan yang ada. Terdapat sedikitnya 360 organisasi yang 

terlibat dalam CAP mulai tahun 2009. Beberapa diantaranya adalah: 

ADRA IMC NPA UNFPA 

CARE INTERSOS NRC UNHABITAT 

CARITAS IOM OHCHR UNHCR 

Concern IRC OXFAM UNICEF 

COOPI Islamic Relief Save the Children UNMAS 
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CRS LWF TEARFUND UNRWA 

DRC Mercy Corps UNAIDS WFP 

FAO MSF UNDP WHO 

Kemudian, terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari adanya 

platform ini. CAP yang memiliki dimensi memberikan bantuan kepada mereka 

yang dianggap prioritas menjadikan segala bantuan didistribusikan kepada 

masyarakat yang dirasa paling perlu dan penting yang mengalami bencana 

maupun keadaan darurat lainnya. Masyarakat tersebut tentunya menggantungkan 

diri pada bantuan dan perlindungan yang tepat waktu, efektif, dan dapat 

diprediksi. Pada akhirnya, CAP adalah bagaimana lembaga-lembaga bantuan 

bergabung untuk menyediakan masyarakat yang memerlukan bantuan 

pendampingan dan perlindungan terbaik, dengan cara yang lebih terprediksi, 

merata, dan dalam waktu yang efisien.  

 

 


