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BAB II 

GAMBARAN UMUM MENGENAI WFP 

 

Setiap negara tentunya ingin memperoleh kemakmuran untuk warga 

negaranya. Perlawanan terhadap kelaparan dan gizi buruk adalah suatu tantangan 

utama bagi setiap negara, hal tersebut bukan dinilai dari sekedar kuantitas  kebutuhan 

pangan yang tidak cukup menjangkau seluruh warga negara, namun juga masalah 

asupan gizi minimal yang harus tetap diperhatikan, sebab pangan dapat memicu 

penderitaan, gangguan kesehatan tubuh dan yang tidak kalah penting terhambatnya 

kemajuan dan pembangunan yang menyangkut masa depan negara. Tingkat 

kesejahteraan matrial yang rendah disuatu negara dapat menimbulkan kemiskinan 

yang pada akhirnya akan berdampak pada krisis pangan dan kelaparan.  

 

2.1 Latar Belakang Berdirinya WFP 

Pembentukan sebuah oraganisasi internasional merupakan suatu bentuk 

panggung bagi aktor negara maupun non negara untuk menggapai tujuan anggota-

anggotanya. Paul Reuter mengatakan, bawasannya organisasi internasional adalah 

peristiwa dimana sekelompok negara-negara yang secara wajar dan tetap 

(permanen) dalam menyajikan harapan yang nyata dari anggota-anggota yang 

terhubung diranahnya.
55

 Sama halnya dengan oraganisasi internasional 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan wadah berkumpulnya 

negara-negara di dunia sebagai alsan untuk mewujudkan perdamaian dunia. 
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PBB memiliki banyak lembaga yang dinauinginnya, salah satunya ialah 

organisasi kemanusian WFP dengan kantor pusat di Roma, Italia dan memiliki 

sekitar 80 kantor perwakilan yang tersebar diberagai negara anggota. Secara garis 

besasr WFP beroprasi untuk memberikan bantuan terhadap kelompok masyarakat 

yang tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh kebutuhan pangan.
56

 Buku 

dengan berjudul The UN World Food Programme and the Development of Food 

Aid, yang ditulis oleh D John Shaw mengatankan bahwa berdirinya WFP 

merupakan gagasan untuk membangun berdirinya program bantuan pangan 

multilateral yang diusung George McGovern yang pada saat itu menjabat sebagai 

Direktur pertama Food for Peace di tahun 1960 yang bertepatan ketika Amerika 

Serikat dipimpin oleh presiden John F Kennedy.
57

 Namun sebelumnya di enam 

tahun kebelakang, sebenarnya cikal bakal dari WFP sekarang ialah 

penandatanganan Agricultural Trade Development and Assistance Act yang 

ditandatangani presiden Amerika Serikat ke-34 Dwight D.Eisenhower pada tahun 

1954. Agricultural Trade Development and Assistance Act sendiri merupakan 

Undang-Undang Federasi Amerika Serikat yang membentuk Food for Peace, 

sebagai jalan integral dari kebijakan Amerika Serikat yang tujuannya untuk 

memberikan bantuan luar negeri kepada negara yang membutuhkan.
58

 PBB 

diminta oleh Dwight D.Eisenhower untuk mencangangkan konsep dasar dari 
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 D. John Shaw, 2001, The UN World Food Programme and The Development of Food Aid, New 

York: Palgrave, hal. 6.   
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 Usleg, World Food Programme, USLegal, diakses dalam 

https://internationallaw.uslegal.com/international-organizations/health-and-food/world-food-

programme/ (17/04/2019, 23:58 WIB) 

https://internationallaw.uslegal.com/international-organizations/health-and-food/world-food-programme/
https://internationallaw.uslegal.com/international-organizations/health-and-food/world-food-programme/


 

59 
 

Food for Peace, yaitu membentuk sebuah program pengumpulan bantuan dari 

berbagai negara yang selanjutnya disatukan dalam satu wadah oraganisasi 

internasional di bawah naungan sisitem PBB. Selain itu terbentuknya WFP juga 

diperjelas dalam The World Food Programme General Regulations and Rules, 

WFP secara resmi dibentuk sebagai gabungan dari PBB dan FAO (Article I: 

Establishment) menyatakan bahwa: 

“The World Food Programme (hereinafter “WFP”) is jointly established 

by the United Nations and the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (hereinafter “FAO”) as a programme for the purposes and 

for the performance of the functions set out in the present General 

Regulations and shall continue its activities in the light of periodic 

reviews.”
59

 

 

 Resolusi Majelis umum PBB akhirnya secara resmi menetapkan tanggal 

berdirinya WFP pada tanggal 24 November 1961, sekalikus diangkatnya Direktur 

Eksekutif pertama yaitu Addeke Hendrik warga negara belanda yang menjabat 

selama 5 tahun. 

 Sebagai oraganisasi kemanusiaan yang berfokus pada bantuan panagan, 

aksi WFP pertama kali tercatat pada bulan Desember 1962 di wilayah Boein 

Zahra, bagian Iran Utara. Gampa dengan kekuatan 7,7 Skala Ritcher (SR) 

menguncang Boein Zahra, akibat gempa dahsyat tersebut ribuan rumah rata 

bersama tanah dan sekitar 12.000 menjadi korban. Bergerak tanggap selang 

beberapa bulan berdiri, WFP menyalurkan bantuan terhadap koraban selamat 

yang terdampak dari adannya gempa. Bantuan yang diberikan WFP saat itu dalam 
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bentuk 1.500 metrik ton (mt) gandum, 270 mt serta 27 mt teh.
60

 Aksi WFP 

berlanjut pada satu tahun berikutnya di Sudan, yang tepatnya di daerah Nubia. 

Akibat pembangunan bendungan Aswan di Mesir, air danau Nasser meluap 

hingga kepermukiman penduduk. Luapan dari danau Nasser tersebut memaksa 

50.000 penduduk Nubia mengungsi ke area yang lebih tinggi, bantuan yang 

diberikan WFP kepada korban luapan danau berupa makanan. Pada tahuan 1965, 

sekitar 101 negara tercatat ikut serta dalam berbagai tindakan yang telah 

dilakukan oleh WFP, baik sebagai negara penyumbang dana, penerima, maupun 

keduannya. Total dana yang digunakan WFP mencapai lebih dari US$ 

100.000.000.
61

 Selanjutnya, WFP juga menjalankan berbagai program bantuan 

pangan diberbagai negara. 

 

2.2 Tujuan WFP 

 Setiap organisasi yang berdiri tentunya memiliki tujuan tertentu, agar 

jalannya sebuah tujuan dari organisasi tersebut dapat mencapai sasaran-sasaran 

yang telah disepakati. Sebagaimana dengan WFP yang merupakan organisasi 

besar juga memiliki tujuan yang telah ditetapkan yang tercantum pada The World 

Food Programme General Regulations and Rules (Article II: The purposes and 

functions of WFP), tujuan dan fungsi WFP adalah sebagai berikut
62

: 
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a. Memberikan bantuan pangan untuk peningkatan pembangunan sosial dan 

ekonomi; 

b. Memberikan bantuan pengungsi yang rentan akibat kondisi darurat; 

c. Mendorong ketahanan pangan dunia, sesuai amanat dari PBB dan FAO. 

Agar 3 tujuan utama WFP tercapai, WFP akan menerapkan program dan 

aktivitas bantuan pangan dengan jalan sebagai berikut
63

: 

a. Membantu pembangunan sosial dan ekonomi dengan memfokuskan 

kebutuhan masyarakat dan negara yang bersangkutan; 

b. Memberikan bantuan yang berkelanjutan dari awal kondisi darurat hingga 

terjadinnya pembangunan dengan mengutamakan pada pencegahan 

bencana dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana; 

c. Membantu terpenuhinya kebutuhan pengungsi dan keadaan darurat 

lainnya dengan kebutuhan pangan yang berlarut-larut; 

d. Menerima bantuan yang diberikan pendonor yang selanjutnya akan 

diimplementasikan dalam program bantuan WFP. 

Agar tujuan WFP berjalan secara efektif, WFP memiliki 4 jenis program 

oprasi bantuan yang disesuaikan dengan keadaan dan persoalan di wilayah yang 

membutuhkan bantuan, mengingat masalah dan jalan keluar terkait masalah 

pangan untuk setiap negara akan berbeda-beda. Maka secara umum WFP akan 

melakukan 4 jenis program oprasi bantuannya, antara lain: 

1. Emergency Operations (EMOPs) membarikan bantuan segera.
64

 Ketika 

kondisi di suatu negara tengah mengalami keadaan darurat kemanusiaan, 
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WFP akan segera merespon dengan menetapkan berapa banyak jumlah 

kebutuhan bantuan pangan bagi orang yang terdampak krisis darurat. 

Dalam melakukan Emergency Operations WFP juga akan bekerjasama 

dengan United Nation Emergency Assessment Teams untuk melakukan 

penilian terhadap kondisi darurat dan menyusun anggaran yang 

dibutuhkan selama oprasi. Dalam keadaan darurat tentunya dibutuhkan 

biaya oprasional untuk keberlangsungan oprasi, maka dari itu seorang 

Country Director di negara yang sedang dialanda krisis dapat meminjam 

kebutuhan pendanaan EMOPs hingga US$ 500.000 dari Immediate 

Response Account (IRA). Selain itu peluncuran oprasi EMOPs meliputi 

tiga jenis krisis, yaitu: 

a. Sudden Disasters, terjadinya bencana alam yang secara langsung 

mempengaruhi akses terhadap pangan atau bencana alam yang 

menyebabkan perpindahan penduduk. 

b. Slow-onset Disasters, terjadinya perubahan iklim yang secara tidak 

langsung mempengaruhi produksi pangan, seperti kekeringan yang 

berujung pada gagalnya hasil pertanian. 

c. Complex Emergencies, terjadinya konflik disuatu wilayah yang 

menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi hingga terjadinya 

perpindahan penduduk dalam jumlah besar. 
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2. Protracted relief and recovery operations (PRROs) pemulihan kembali 

setelah keadaan darurat.
65

 Akibat dari krisis yang berlarut-larut 

menyababkan timbulnya gangunguan sistem produksi pangan dan 

hilangnya mata pencarian. Oprasi bantuan PRROs dirancang untuk 

membantu pemulihan mata pencarian dan ketahanan pangan. PRROs 

dapat mencakup beberapa komponen berikut ini: 

a. Food for Education and Training, WFP memberikan pasokan pangan 

dan memberi pembelajaran keterampilan baru. Terkait masalah 

pasokan pangan, WFP tidak sekedar memberikan makanan dari segi 

kuantitas saja, namun kualitas makana bergizi juga menjadi 

pertimbangan WFP. Maknan yang bergizi diharapkan dapat 

menunjang aktivitas belajar/mengajar anak-anak maupun tenaga didik. 

b. Extended Relief, jenis bantuan ini memfokuskan terhadap pengungsi 

yang kembali di negara asalnya, rumah tangga yang kekurangan gizi 

sedang dan parah. 

c. Relief for Refugees, jenis bantuan ini diberikan kepada pengungsi yang 

tinggal di negara lain selama beberapa tahun. 

d. Food for Recovery, melalui program ini WFP memberikan bantuan 

pangan kepada orang-orang yang sedang dalam masa memulihkan 

kembali infrastruktur dan bagi para petani yang memulai bercocok 

tanam. 
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3. Development Operations (DEVs), meningkatkan ketahanan pangan 

masyarakat.
66

 Oprasi DEvs WFP bertujuan memberikan bantuan pangan 

bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis pangan guna mengurangi 

kemiskinan.  

4. Special operations (SOs), menyediakan kebutuhan yang diperlukan saat 

EMOPs berlangsung.
67

 WFP memulai SOs untuk mendampingi EMOPs 

untuk mempercepat gerakan bantuan pangan. Dalam hal ini WFP turut 

serta menunjang kegiatan logistik serta infrastuktur yang dirancang untuk 

mengatasi kemacetan oprasioanal. Beberapa kegitan SOs meliputi: 

a. Perbaikan jalan, jembatan, dan rel kerata api 

b. Perbaikan sarana prasarana Bandar Udara dan pelabuhan 

c. Penyediaan layanan logistic umum bersama United Nation Joint 

Logistics Center (UNJLC) 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, empat macam oprasi WFP di atas 

merupakan langkah WFP dalam menjalakan kegiatan bantuan kemanusiaan guna 

mencapai target dalam setiap mekanisme oprasinya. Selain itu WFP memiliki 5.000 

truk, 20 kapal dan pesawat sebagai penunjang dalam pendistribusian bantuan pangan 

dan setiap tahunnya rata-rata WFP telah mendistribusikan lebih dari 15.000.000.000  

ransum dengan perkiraan biaya rata-rata per ransum sekitar US$ 0,31.
68
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2.3 Struktur Organisasi WFP 

 Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, berdirinya 

sebuah organisasi membutuhkan kerangka kerja yang disesuaikan dengan agenda 

kerja masing-masing bagian. Sebagaimana yang diartikan oleh Robbins dan 

Coulter, struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi 

yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan.
69

 Pembagian tugas tentunya untuk 

mencapai hasil tujuan dengan efektif dan efesien. Sama halnya dengan WFP yang 

bermarkas besar di Roma. 

 Jajaran tertinggi dalam struktur organisasi WFP adalah Executive Board 

(EB) yang terdiri dari 36 negara anggota berperan sebagai pengarah sekaligus 

pengawas dari berbagai program WFP, selanjutnya dibawah EB dipimpin oleh 

seorang Executive Director (ED) yang dipilih oleh Sekretaris Jendral PBB dan 

Direktur Jendral FAO untuk masa jabatan 5 tahun dan bertanggung jawab atas 

administrasi organisasi, pelaksanaan program, proyek dan kegiatan lainnya.
70

 

Berikut merupakan bagan struktur organisasi  
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Bagan 2.1 : Struktur Organisasi WFP 
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ED memiliki satu wakil yang disebut Deputy Executive Director (DED) 

dan membawahi empat kepala devisi utama, yaitu Resource Management 

Department, Programme & Policy Development Department, Operations 

Management Department, dan  Partnerships Department. Empat kepala devisi 

tersebut nantinya akan bertanggung jawab kepada ED. 

 

2.4 Sumber Pendanaan WFP 

 Strategi atau perencanaan yang baik dalam organisasi manapun tentunya 

membutuhkan dana oprasional untuk menjalankan sebuh program, tidak dapat 

dipungkiri pendaan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kegiatan. 

Sebagai organisasi besar tentunya WFP juga membutuhkan sumber dana untuk 

membantu negara yang terlibat dalam oprasi WFP, untuk sember pendanaan WFP 

terbilang sangat unik, sebab WFP merupakan satu-satunya organisasi di bawah 

naungan PBB yang tidak mendapatkan alokasi pendanaan.
71

 Sumber pendanaan WFP 

berasal dari 3 macam pendonor, antara lain sebagi berikut
72

 : 

1. Governments, ada sekitar 60 pemerintah yang menopang sumber 

pendanaan WFP untuk menjalankan proyek kemanusiaannya, oleh 

karenannya pemerintah merupakan sumber utama pendanaan WFP. 

Berikut merupakan tabel 10 negara pendonor teratas di WFP dalam kurun 

waktu 2011-2014
73

 : 
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Tabel 2.1 : 10 Negara Pendonor Teratas di WFP 

United Nations World Food Programme (WFP) 

Top 10 Donors 

Year 2011 2012 2013 2014 

1 US US US US 

US$ Mil. 1.240,58 1.468,22 1.475,59 2.246,47 

Percent 39,50% 43,76% 39,61% 46,48% 

2 Canada Canada UK UK 

US$ Mil. 302,30 367,15 452,35 409,18 

Percent 9,62% 10,94% 12,14% 8,47% 

3 Japan UK Canada Canada 

US$ Mil. 281,86 202,14 366,66 350,07 

Percent 8,97% 6,03% 9,84% 7,24% 

4 Germany Japan Japan Germany 

US$ Mil. 194,67 190,75 238,43 301,19 

Percent 6,20% 5,69% 6,40% 6,23% 

5 UK Germany Germany Saudi Arabia 

US$ Mil. 143,88 150,21 230,18 271,15 

Percent 4,58% 4,48% 6,18% 5,61% 

6 Australia Australia Sweden Japan 

US$ Mil. 141,72 121,73 103,07 156,55 

Percent 4,51% 3,63% 2,77% 3,24% 

7 Sweden Sweden Australia Australia 

US$ Mil. 97,49 95,30 95,12 112,79 

Percent 3,10% 2,84% 2,55% 2,33% 

8 Netherlands Brazil Switzerland Sweden 

US$ Mil. 72,80 82,55 79,62 93,48 

Percent 2,32% 2,46% 2,14% 1,93% 

9 Brazil Netherlands Norway Netherlands 

US$ Mil. 70,58 75,26 69,85 88,66 

Percent 2,25% 2,24% 1,88% 1,83% 

10 Spain Switzerland Netherlands Switzerland 

US$ Mil. 68,02 60,32 66,63 85,95 

Percent 2,17% 1,80% 1,79% 1,78% 

All Countries         

US$ Mil. 3.141 3.355 3.725 4.833 

Percent 100% 100% 100% 100% 

Sumber : https://www.globalpolicy.org  

https://www.globalpolicy.org/
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2. Corporations, perusahan juga merupakan mitra donor WFP. Dalam donor 

perusahaan WFP tidak hanya sekedar menerima sumbangan berupa uang 

tunai, namun WFP juga menerima sumbangan berupa produk perusahaan 

yang dapat digunakan dalam membantu terjadinya krisis pangan dan juga 

layanan yang terkait dalam upaya memberantas krisis pangan. Mitra donor 

perusahaan WFP seperti Unilever dan MasterCard. 

a. Unilever, Unilever Foundation mendukung Home Grown School 

Meals WFP. Program ini membantu petani kecil meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil panen mereka, yang kemudian dapat dijual 

ke program makanan sekolah lokal, sehingga menciptakan pasar yang 

berkelanjutan bagi petani. Bahan-bahan yang berasal dari produksi 

setempat ini digunakan untuk memasak makanan sekolah yang bergizi, 

yang memberikan dorongan yang kuat bagi anak-anak untuk 

menghadiri kelas dan tetap bersekolah. Pada saat yang sama, orang tua 

dan guru diberdayakan untuk mengelola dan merasa memiliki program 

makanan sekolah mereka sendiri. Sejak tahun 2007, Unilever telah 

memberikan dukungan senilai lebih dari US$ 26 juta kepada WFP. 

Pada tahun 2015 saja, dukungan ini akan memampukan WFP 

memberikan lebih dari 9 juta makanan sekolah di beberapa negara, 

termasuk Bangladesh, Indonesia, Kenya, Ekuador, Myanmar, dan 

Filipina.
74
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b. MasterCard, sejak 2012 MasterCard telah memberi dukungan dan 

kerjasama dengan WFP dalam upaya memberantas kelaparan. 

MasterCard memberi dukungan kepada WFP berupa kealihan 

tekonologi yang berbasis pada sistem pembayaran, karena dalam 

membantu orang-orang yang berada dalam situasi krisis WFP tidak 

hanya memberikan bantuan pangan saja, namun dalam kondisi tertentu 

dimana pasar masih berfungsi WFP juga membarikan bantuan berupa 

uang. Sejak krisis di Suriah berlangsung, sekitar 2.200.000 pengungsi 

Suriah di Libanon dan Yordania telah mengunakan kartu pra-bayar 

MasterCard untuk membeli kebutuhan pangan di toko-toko lokal.
75

 

Bantuan uang melalui layanan MasterCard dapat menjadi pilihan bagi 

para penerima manfaat membuat pilihan makanan terbaik untuk 

keluarga mereka. 

3. Individuals, WFP tidak membatasi siapapun untuk dapat berkontribusi 

dalam menghapuskan kelaparan di seluruh dunia. Setiap orang dapat 

memberikan sumbangan melalui laman WFP. Sumbangan perorangan 

digunakan WFP dalam memberikan bantuan berupa jatah makanan darurat 

selama krisis darurat berlangsung, makanan bernutrisi untuk anak-anak di 

sekolah, makanan sebagai metode pembayaran upah bagi orang yang 

membantu membangun infrastruktur umum. WFP juga mengambarkan 

bahwa setiap jumlah donasi yang disumbangan sangat berpengaruh dalam 

membantu orang-orang yang krisis, contohnya saja ketika seorang 
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berdonasi US$ 15 individu turut membantu memberikanan jatah makanan 

selama 1 bulan untuk anak lapar, US$ 45 memberi bantuan jatah makan 

selama 3 bulan, dan dengan donasi US$ 75 seseorang sudah dapat 

membantu WFP dakam menyediakan bantuan jatah makanan satu keluarga 

selama 1 bulan penuh.
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Gambar 2.1 : Laman Donasi WFP 

Sumber : https://cdn.wfp.org/ 

 Sumber pendanaan dari tiga macam pendonor WFP diatas merupakan 

penopang utama WFP dalam menjalankan misinya sebagai organisasi dibidang 

bantuan pangan, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan WFP telah menjadi 

sumber kehidupan bagi banyak orang yang dilanda krisis. Jika sumber pendanaan 

dalam sebuah oprasi di negara terbatas WFP akan terpaksa untuk mengurangi 
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jumlah bantuan yang diberikan di negara yang dibantu, hal tersebut pernah 

dilakukan WFP dalam oprasinya di Palestina. Akibat dari kurangnya sumber 

pendanaan untuk 165.000 orang di wilayah jalur Gaza, WFP memangkas 

bantuannya sebesar 20% dari US$ 10 menjadi US$ 8 per orang di setiap 

bulannya.
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