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ABSTRAK  

 

Jantung Ardilla Ulfasari, Program Sarjana, Program Studi Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya 

Malang, 2012. Peran United Nation World Food Programme (UN WFP) 

Dalam Menanggulangi Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah Tahun 

2014 – 2016. Tim Pembimbung : Fristyarinda Valentina Indraswari, S.Sos, 

M.Si dan Reza Triarda, S.Sos, MA. 

 

Krisis pangan dan kelaparan merupakan salah satu ancaman yang 

disebabkan kelangkaan dan kecukupan pangan, sehingga hal ini menjadi isu 

global yang banyak membutuhkan penanganan dari aktor terkait dalam hubungan 

internasional, organisasi internasional dibutuhkan dalam penangan isu krisis 

pangan. World Food Programme  (WFP) merupakan sebuah organisasi khusus 

dari PBB yang bertujuan untuk menangani krisis pangan dan kelaparan darurat 

secara cepat dalam hal penyediaan pangan di negara-negara berkembang yang 

mengalami krisis pangan dan kelaparan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum peran yang 

dilakukan oleh organisasi internasional World Food Programme dalam 

menanggulangi krisis pangan di Republik Afrika Tengah (RAT) yang terjadi 

akibat adanya konflik kudeta yang menyebabkan harga pasar tinggi yang 

berdampak pada harga pangan. Penulis menggunakan konsep organisasi 

internasional Clive Archer  yang terdiri dari tiga peran yaitu instrument, arena dan 

actor untuk menganalisa peran WFP. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran WFP memenuhi peran arena 

dan aktor dengan program bantuan berupa dana atau donasi dari beberapa pihak 

yang dikelola oleh WFP untuk memproduksi, mengelola, dan menyediakan 

pangan, serta menerapkan program yang telah disiapkan. Dalam melakukan 

kegiatannya WFP menjadi aktor independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

negara anggotanya. 

 

Kata Kunci : World Food Programme, Krisis Pangan, Republik Afrika Tengah 
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ABSTRACT 

 

Jantung Ardilla Ulfasari, Bachelor Degree, Departement of International 

Relations, Faculty of  Social and Political Sciences, Universitas of Brawijaya 

Malang, 2012. The Role of  United Nation World Food Programme (UN WFP)  

in Overcoming Food Crisis in Central African Republic in 2014-2016. 

Supervisors team : Fristyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si and Reza 

Triarda, S.Sos, MA 

Food crisis and hunger is one of the threats caused scarcity and food 

sufficiency, so that this becomes a global  issue that requires handling many of the 

relevant actors in international relations, international organizations are 

required in handling the food crisis. Where is the United Nations World Food 

Programme (UN WFP) is a special organization of the United Nation, which aims 

to address the food crisis and hunger emergencies quickly in terms of food supply 

in developing countries experiencing food crisis and starvation.  

This research aimed to describe general regarding of the roles performed 

by international organizations in overcoming food crisis in Central African 

Republic due to coup conflict.  It caused high price in market which gave impact 

to food price. Researchers use the concept of international organizations Clive 

Archer which consisted of three roles such as instrument, arena and actor to 

analyze the role of WFP. 

The result of the research showed that WFP role met the rale of arena and 

actor, in wich the role of arena was for a gathering place and RAT cooperation 

with other partner by making assistance program of funds or donations from 

several parties that are managed by the WFP to produce, manage, and provide 

food, as well as to implement programs that have been prepared. WFP became an 

independent actor that can not be influenced by its member countries. 

 

Keywords : World Food Programme, Food Crisis, Central African Republic 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konflik internal dalam sebuah negara merupakan isu yang saat ini lazim 

terjadi. Dalam konteks hubungan internasional, konflik internal akibat 

perbedaan antara satu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan 

lainnya merupakan dinamika yang sering ditemui. Kebanyakan konflik antara 

dua kelompok kepentingan atau lebih mengalami eskalasi  sehingga harus 

diselesaikan melalui cara kekerasan seperti perang.1 Negara – negara 

berkembang di Benua Afrika merupakan negara yang sering mengalami 

konflik internal.2 Konflik yang dihadapi oleh bangsa Afrika pun bermacam-

macam. Seperti konflik antar etnis, perebutan wilayah, konflik antar agama, 

perang saudara, maupun peperangan domestik lainnya seperti adanya kudeta 

militer.3  

Pasca kolonilalisme, negara-negara Afrika mengalami begitu banyak 

kudeta militer yang silih berganti dari tahun 1960an hingga 2000an yang 

mengakibatkan instabilitas politik, sosial dan ekonomi dan salah satunya 

adalah negara Republik Afrika Tengah (RAT).4 RAT tidak pernah lepas dari 

                                                             
1 Andreas Maryoto, Akar Krisis Pangan Dunia,  Diakses melalui 

http://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/16/03335110/Akar-Krisis-Pangan-Dunia pada tanggal 

18 November 2017 
2 Raymond C. Taras & Rajat Ganguly, Understanding Ethnic Conflicts (4th Edition): Weak States 

and Ethnic Conflict: State Collapse and Reconstruction in Africa. London: Longman, hlm. 210 
3 Alex Thomson,  An Introduction to African Politics (Third Edition), New York: Routledge. 

Diaksesmelalui 

https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/d9624626/8%20Military%20Thomson%20Introduction

%20to%20African%20Politics.pdf pada 18 November 2017 hal 137 
4 Ibid, hal 138 

http://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/16/03335110/Akar-Krisis-Pangan-Dunia
https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/d9624626/8%20Military%20Thomson%20Introduction%20to%20African%20Politics.pdf
https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/d9624626/8%20Military%20Thomson%20Introduction%20to%20African%20Politics.pdf
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konflik dan kudeta militer sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960 dan 

sudah mengalami 5 kali kudeta.5  Kudeta militer keempat terjadi pada tahun 

2003 ketika RAT masih di kuasai Ange-Felix Pattase.Ange-Felix dikudeta oleh 

Francois Bozizie  dengan bantuan Chad dan naik menjadi penguasa baru RAT 

sampai dengan tahun 2013.6 Keberhasilan Bozizie menjadi penguasa RAT 

lewat jalur militer memunculkan penolakan dari sebagaian penduduk RAT. 

Penolakan tersebut semakin kuat menyusul adanya tuduhan bahwa rezim 

Bozizie melakukan praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan 

mengeksploitasi tambang – tambang berlian di RAT untuk memperkaya 

dirinya sendiri. 7 

Pada bulan Maret 2013 kudeta kembali terjadi, dimana Presiden Bozizie 

berhasil dilengserkan dan sebagai gantinya, Michael Djotodia yang juga 

pemimpin kelompok Seleka mengangkat dirinya secara sepihak menjadi 

Presiden RAT.8 Selama 6 bulan setelah adanya kudeta tersebut, keadaan di 

RAT semakin memburuk. Pemberontak Seleka diketahui merupakan kelompok 

pemberontak muslim, melengserkan Presiden Bozizie yang beragama Kristen 

dan Menetapkan Michael Djotodia sebagai Presiden Muslim pertama di RAT. 

Dengan dasar tersebut, akhirnya sebagai reaksi dari apa yang telah di lakukan 

oleh Seleka, kelompok - kelompok Kristen membentuk milisi perlawanan yang 

                                                             
5 Eberhard, M.R, “Crisis in the Central African Republic” , International Coalition for the 

Responsibility to Protect: daring, diakses melalui   

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-the-centralafrican-republic#  pada 
tanggal 19 November 2017 
6 Kasper Ager, Behind the Headlines Drivers of Violence in the Central African Republic, 

Washington D.C,  2014,  diakses melalui https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-

%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf pada tanggal 19 November 2017 hal 8-10 
7 Ibid 
8 Human Right Watch, I Can Still Smell the Dead “ The Forgotten Human Rights Crisis in the 

Central African Republic (CAR)”, Human Right Watch, United States, 2013, diakses melalui 

https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-

central-african-republic  pada tanggal 19 November 2017 

https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf
https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf
https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic
https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic
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menyebut diri mereka sebagai Anti-Balaka.9 Anti-Balaka dan  Seleka akhirnya 

terlibat pertempuran. Amarah Anti- Balaka tidak hanya diluapkan pada anggota 

Seleka, warga sipil yang beragama Islam juga mendapat serangan.10. 

Kemunculan Anti-Balaka ini telah menjadikan situasi konflik di RAT semakin 

panas dan sangat mengkhawatirkan. Hal ini kemudian berdampak terhadap 

perkembangan konflik yang meluas, sehingga membuat konflik mengalami 

peralihan dengan membawa faktor agama yaitu antara Islam-Kristen.11 

Kudeta terhadap Presiden Bozizie dapat dikatakan sebagai kudeta 

paling koersif dan kudeta paling berdampak pada menurunnya perekonomian 

negara serta terjadinya darurat pangan dibandingkan yang sebelum-

sebelumnya.12 Kekerasan yang dilakukan oleh gerakan tersebut telah 

mengakibatkan hancurnya lahan pertanian, peternakan hingga terbakarnya 900 

rumah warga di Bangui13. Kelompok Seleka juga menbakar  140 rumah warga 

di Kota Gbadene dan Gbobafio serta menjarah hewan ternak milik warga seta 

merusak lahan pertanian.14 Awal tahun 2014 merupakan tahun dimana 

masyarakat RAT mengalami penderitaam, kesulitan mencari kebutuhan pokok 

mereka. Berdasarkan laporan Human Right Watch aksi kekerasan oleh Seleka 

                                                             
9 Ibid   
10 CNN Indonesi, Bentrokan Kembali Terjadi di Afrika Tengah, Diakases melalui 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150927215030-127-81241/bentrokan-kembali-

terjadi-di-republik-afrika-tengah pada tanggal 19 November 2017 
11 Hermawati, Titin Soekma. 2016,  Intervensi Kemanusiaan PBB dalam Menangani Pelanggaran 

HAM di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014. Vol. 4, No. 1. Hal. 212.   
12 Kasper Ager, Behind the Headlines Drivers of Violence in the Central African Republic, 

Washington D.C,  2014,  diakses melalui https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-

%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf pada tanggal 19 November 2017 hal 8-10 
13 United Nations General Assembly, Situation of human rights in the Central African Republic, , 

hal 35-49 
14 Human Right Watch, I Can Still Smell the Dead “ The Forgotten Human Rights Crisis in the 

Central African Republic (CAR)”, Human Right Watch, United States, 2013, diakses pada tanggal 

19 November 2017 melalui https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-

dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic   

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150927215030-127-81241/bentrokan-kembali-terjadi-di-republik-afrika-tengah
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150927215030-127-81241/bentrokan-kembali-terjadi-di-republik-afrika-tengah
https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf
https://enoughproject.org/files/CAR%20Report%20-%20Behind%20the%20Headlines%205.1.14.pdf
https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic
https://www.hrw.org/report/2013/09/18/i-can-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic
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dan Anti-Balaka pada awal tahun 2014 menyebabkan sekitar 222 bangunan 

(rumah, sekolah, dan gereja) terbakar, jatuhnya korban jiwa dan rusaknya lahan 

pertanian serta peternakan milik warga lebih besar dari tahun – tahun 

sebelumnya.15  

Dengan adanya konflik tersebut membawa dampak besar dalam kehidupan 

masyarakat dimana adanya kerusakan lahan pertanian masyarakat sehingga 

produksi makanan terganggu, adanya gagal panen sehingga harga pangan 

melonjak mengganggu mata pencaharian dan aktivitas vital ekonomi RAT dan 

mengakibatkan krisis pangan.16 Sekitar 75%  penduduk RAT bergantung pada 

sektor pertanian, seperti jagung, kacang tanah, kacang-kacangan dan 

singkong.17 Para pemilik lahan pertanian yang masih baik pun lebih memilih 

menjual hasil pertaniannya dengan mahal kepada negara tetangga daripada 

menjualnya di dalam negeri dengan harga yang rendah.18  

Perdagangan telah terganggu sejak Januari 2014, harga meningkat tajam 

sebesar 40% 19. Hal ini diperparah dengan penjarahan yang tersebar luas yang 

telah mengakibatkan berkurangnya produksi rumah tangga, ternak, bibit, 

                                                             
15 Ibid  
16 Kompas.com, Pertikaian Etnis  Terbaru di Afrika Tengah Tewaskan 16 Orang,  Diakses melalui 
http://internasional.kompas.com/read/2016/11/24/08574471/pertikaian.etnis.terbaru.di.afrika.tenga

h.tewaskan.16.orang pada tanggal 18 November 2017 
17 Al Jazeera, UN Warms  of Hunger Crisis in Central African Republic, Diakses melalui 

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/warns-hunger-crisis-central-african-republic-

160302085357376.html pada tanggal 18 November 2017 
18 Kabar 24, Setengah Penduduk Afrika Tengah Kelaparan Setiap Hari, Diakses melalui 

http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-

setiap-hari pada tanggal 18 November 2017 
19 Antara Sumbar, WFP Peringatkan Soal Ketidakamanan Pangan di CAR, Diakses melalui 

https://sumbar.antaranews.com/berita/21718/wfp-peringatkan-soal-ketidak-amanan-pangan-di-

car.html pada tanggal 18 November 2017 

http://internasional.kompas.com/read/2016/11/24/08574471/pertikaian.etnis.terbaru.di.afrika.tengah.tewaskan.16.orang
http://internasional.kompas.com/read/2016/11/24/08574471/pertikaian.etnis.terbaru.di.afrika.tengah.tewaskan.16.orang
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
https://sumbar.antaranews.com/berita/21718/wfp-peringatkan-soal-ketidak-amanan-pangan-di-car.html
https://sumbar.antaranews.com/berita/21718/wfp-peringatkan-soal-ketidak-amanan-pangan-di-car.html
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peralatan, dan cadangan makanan yang sudah sedikit.20 Pertempuran yang 

terjadi di RAT juga memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, yang 

mengarah ke keadaan darurat kelaparan dan membuat para pengungsi tidak 

memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri, hal 

tersebut menyebabkan terjadinya krisis pangan. 21 

Krisis pangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya 

bahaya bencana kemanusiaan atau kelaparan. Kelaparan merupakan hasil dari 

kombinasi tiga kegagalan, yaitu kegagalan produksi pangan, kegagalan sumber 

daya manusia dalam mengakses makanan, kegagalan pemerintah dan pihak 

asing dalam merespon krisis pangan.22 PBB menetapkan 5 skala yang disebut 

dengan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) untuk mengukur 

ketahanan pangan suatu negara, yaitu tahap ketahanan pangan, batas cukup 

ketahanan pangan, krisis pangan akut dan mata pencaharian, darurat 

kemanusiaan, dan bencana kemanusiaan atau kelaparan.23 Pada tahap kelima, 

kelaparan didefinisikan dengan adanya lebih dari dua orang per 10.000 

meninggal tiap harinya, tingkat kekurangan gizi yang akut yaitu di atas 30%, 

matinya semua binatang ternak, dan kurang dari 2.100 kilokalori makanan dan 

4 liter air yang tersedia untuk tiap orang per hari.24 

Republik Afrika Tengah mengalami kekurangan pangan serius, dari 

sekitar 4,6 juta populasi, 600.000 menjadi pengungsi dan setengah juta 

                                                             
20 Relief Web, Conflict Exacerbates Malnutrition in Central African Republic, Diakses melalui 

https://reliefweb.int/report/central-african-republic/conflict-exacerbates-malnutrition-central-

african-republic pada tanggal 18 November 2017 
21 Ibid 
22 IPC Global Partners, Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual, Version 

1.1, FAO, Roma, 2008, hal. 3 
23 Ibid  
24 Ibid, hal 4 

https://reliefweb.int/report/central-african-republic/conflict-exacerbates-malnutrition-central-african-republic
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/conflict-exacerbates-malnutrition-central-african-republic


6 
 

melarikan diri.25 Hingga September 2014, konflik kekerasan yang terjadi telah 

menelan korban meninggal sebanyak lebih dari 5.000 jiwa.26  Jumlah orang 

kelaparan dua kali lipat dalam 1 tahun, karena konflik dan ketidakamanan telah 

menyebabkan terbatasnya akses dan ketersediaan makanan. Dengan adanya hal 

tersebut masyarakat membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, bibit dan 

alat untuk menanam sehingga memiliki makanan panen berikutnya.27 Di  Ibu 

kota negara Bangui, terdapat hampir 1.000 anak-anak yang dirawat karena 

kekurangan gizi akut.28. Lebih dari 40%  anak – anak dibawah usia 5 tahun 

juga mengalami stunting.29 Hal tersebut menandakan bahwa RAT kini sedang 

mengalami krisis pangan.  

Masyrakat RAT kini juga tidak lagi mengolah pertanian mereka. Mereka 

semua melarikan diri ke semak belukar atau pusat-pusat keagamaan, melarikan 

diri dari kekejaman militan. Para keluarga harus menjual harta, mengeluarkan 

anak dari sekolah, dan bahkan mengemis.30 World Food Programme (WFP) 

dan Food Agriculture Organization (FAO) dalam laporannya menyatakan 

bahwa total produksi panen pada 2015 kurang dari setengah rata-rata sebelum 

                                                             
25 WFP. 2014, Central African Republic diakses melalui 

http://www.wfp.org/countries/centralafrican-republic pada tanggal 18 November 2017 
26 Krista Larson. Report: Death Toll in Central African Republic Tops 5.000, Huffington Post, 12 

September 2014. http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-republic-

deathtoll_n_5810010.html  
27 Kiblat, Imbas Bentrok Milisi Muslim – Kristen Afrika Tengah Terancam Krisis Pangan. 2013. 

Diakses melalui  https://www.kiblat.net/2013/12/09/imbas-bentrok-milisi-muslim-kristen-afrika-

tengah-terancam-krisis-pangan/ tanggal 18 November 2017 
28 Sabar Subekti, Anak-anak Afrika Tengah dalam Ancaman Gizi Buruk Akibat Konflik. Diakses 

melalui http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-

gizi-buruk-akibat-konflik pada tanggal 18 Januari 2018 
29 Aliya Karim, 6 Hunger Catastrophes You Might Not Know About, 

https://www.wfpusa.org/articles/6-hunger-catastrophes-you-might-not-know-about/  
30 Kabar24, Setengah Penduduk Afrika Tengah Kelaparan Setiap Hari, 2016, Diakses melalui 

http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-

setiap-hari tanggal 18 November 2017 

http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-republic-deathtoll_n_5810010.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-republic-deathtoll_n_5810010.html
https://www.kiblat.net/2013/12/09/imbas-bentrok-milisi-muslim-kristen-afrika-tengah-terancam-krisis-pangan/
https://www.kiblat.net/2013/12/09/imbas-bentrok-milisi-muslim-kristen-afrika-tengah-terancam-krisis-pangan/
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik
https://www.wfpusa.org/articles/6-hunger-catastrophes-you-might-not-know-about/
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
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adanya konflik.31 Pembunuhan dan penjarahan menyebabkan populasi ternak 

sapi berkurang hampir 50% dan kambing sebesar hampir 60%. Harga daging 

menjadi dua kali lipat lebih maha. Demikian pula bahan-bahan lain seperti 

tepung kacang tanah dan ikan yang kaya protein.32  

Harga pangan meningkat tiga kali lipat di beberapa daerah yang akan 

menyebabkan lebih banyak anak menderita dan meninggal karena kekurangan 

gizi atau penyakit terkait.33 Produksi tanaman menurun tajam akibat konflik, 

dan kerawanan pangan akan berdampak serius pada status gizi anak-anak dan 

perempuan. Jumlah anak-anak yang menderita gizi buruk yang mengancam 

jiwa telah meningkat tiga kali lipat.34  Di  Ibu kota negara Bangui, terdapat 

hampir 1.000 anak-anak yang dirawat karena kekurangan gizi akut.35 Jumlah 

anak balita yang meninggal akibat kekurangan gizi dan penyakit pun 

mengalami lonjakan yang tinggi. Terjadinya malnutrisi pada anak dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, membuat anak-anak 

rentan terhadap penyakit dan menyebabkan hampir setengah dari anak – anak 

dibawah usia lima tahun mengalami kematian. Tingkat kekurangan gizi 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena adanya dampak kekerasan dan 

adanya kesulitan terhadap akses pasar untuk mencukupi kebutuhan gizi dan 

                                                             
31 Ibid 
32 Ibid 
33 World Vision Internasional, Report: AS Conflict drags on, children in Central African Republic 

suffering the most. 2014 Diakses melalui http://www.wvi.org/africa/pressrelease/report-conflict-

drags-children-central-african-republic-suffering-most tanggal 18 November 2017 
34The Guardian International Edition, Malnutrition in Conflict : The Psychlogical Cause. 2014. 

Diakses melalui  

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2014/jun/02/malnutrition-central-african-republic-ptsd tanggal 18 November 2017 
35 Sabar Subekti, Anak-anak Afrika Tengah dalam Ancaman Gizi Buruk Akibat Konflik. Diakses 

melalui http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-

gizi-buruk-akibat-konflik pada tanggal 18 Januari 2018 

http://www.wvi.org/africa/pressrelease/report-conflict-drags-children-central-african-republic-suffering-most
http://www.wvi.org/africa/pressrelease/report-conflict-drags-children-central-african-republic-suffering-most
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jun/02/malnutrition-central-african-republic-ptsd
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jun/02/malnutrition-central-african-republic-ptsd
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik


8 
 

kesehatan serta adanya dampak terhadap ibu hamil dan melahirkan yang tidak 

dapat menyusui karena mengalami trauma akan kekerasan akibat konflik.36 

Gambar 1.1 Global Hunger Index (GHI)  di Afrika 2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber : International Food Policy Research Institute 

Gambar tersebut menunjukan bahwa Republik Afrika Tengah menempati 

urutan kelima besar negara dengan indeks kelaparan yang menghawatirkan, 

dimana RAT merupakan negara dengan GHI Sever Scale mencapai 35.0-49.9. 

Sementara suatu negara dikatakan bahwa tingkat kelaparan rendah jika ,GHI 

tidak kurang dari 9.9. Kelima Negara yang menduduki indeks kelaparan yang 

menghawatirkan adalah Republik Arika Tengah, Sierra Leone, Chad, Zambia, 

Malawi, dan Madagaskar. Indeks kelaparan global dihitung untuk 117 negara 

dengan indikator kelaparan meliputi, presentase penduduk kurang gizi, 

presentase anak yang meninggal diusia sebelum  usia 5th, presentase anak 

                                                             
36 Reuters Staff, Children face 'staggeringly high' hunger in conflict-hit Central African Republic., 

Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-

face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D pada 

tanggal 5 Januari 2018 

https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D
https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D
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diusia 5th yang mengalami stunting.37 Konflik sangat terkait dengan kelaparan 

yang parah. Negara-negara dengan skor GHI tertinggi cenderung mereka yang 

mengalami konflik baru – baru ini. Republik Afrika Tengah dan Chad adalah 

negara-negara dengan skor terburuk di GHI tahun 2015. Keduanya telah 

mengalami konflik kekerasan dan ketidakstabilan politik dalam beberapa tahun 

terakhir.38 

Dari tahun ke tahun korban konflik yang membutuhkan bantuan 

kemanusiaan terus bertambah hingga 2,7 juta penduduk di tahun 2015.39 

Dengan adanya kasus kelaparan yang diakibatkan krisis pangan di negara 

tersebut, pemerintah Republik Afrika Tengah meminta World Food 

Programme (WFP) untuk melakukan intervensi. WFP mulai masuk dan 

bekerjasama dengan pemerintahan RAT pada tahun 1969 untuk memantau 

ketahanan pangan RAT dan menjalankan program darurat jika terjadi krisis 

pangan.40 Pada tahun 2014 WFP mulai melakukan operasi darurat karena 

adanya kasus kelaparan yang dialami oleh negara anggotanya tersebut.41 Fokus 

WFP adalah mengurangi kekurangan gizi dan kelaparan, mengurangi resiko 

dan memungkinkan masyarakat dan negara untuk memenuhi kebutuhan 

makanan sendiri dan gizi mereka, keamanan dukungan pangan dan gizi serta 

menyelamatkan nyawa dan melindungi pencaharian dalam keadaan darurat.42 

Terjadinya krisis pangan di Republik Afrika Tengah ini tentunya 

                                                             
37 Ibid 
38 Ibid 
39 ECHO Factsheet : Central African Republic, Europian Commission Humanitarian Aid and Civil 

Protection. 2015 Diakses pada 10 Desember 2017 melalui 

https://ec.europa.eu/echo/where/africa/central-african-republic_en  
40 WFP, WFP Central African Republic Brief , diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf  

pada tanggal 10 Desember 2017 
41 Ibid 
42 WFP, Diakses melalui http://wfp.org/our-work pada 10 Desember 2017 

https://ec.europa.eu/echo/where/africa/central-african-republic_en
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf
http://wfp.org/our-work
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membutuhkan uluran bantuan dari berbagai pihak. Hal ini karena kondisi yang 

ada di RAT telah mengancam jutaan jiwa sehingga dibutuhkan berbagai hal 

yang mampu meringankan maupun menciptakan kestabilan dalam hal 

pemenuhan pangan di negara tersebut.  

Salah satu organisasi yang menangani hal tersebut adalah Program Pangan 

Dunia atau World Food Programme (WFP) yang merupakan badan bantuan 

pangan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang  didirikan pada tahun 1961 

dan juga merupakan badan kemanusiaaan terbesar di dunia dalam memerangi 

kelaparan yang terjadi di dunia dan merupakan salah satu dari lima organisasi 

terbaik yang bergerak dalam bidang Human Assistance terutama Food Aid 

menurut The Borgen Project.43  Dalam Aktifitasnya WFP telah menyediakan 

bantuan untuk banyak negara terutama yang berada di dalam situasi konflik 

dan rentan dalam mengalami krisi pangan seperti yang terjadi di RAT. WFP 

memberikan bantuan langsung untuk mengurangi tingkat kelaparan di RAT 

dengan beberapa program yang dijalankan. Program yang dijalankan WFP di 

RAT pada tahun 2014-2016 antara lain adalah program Emergency Operation 

(EMOP) dan Special Operation ( SO).  

 Pada tahun 2014 WFP meningkatkan operasi tanggap darurat untuk 

memberikan bantuan terhadap lebih dari 1 juta orang dengan memberikan 

bantuan berupa makanan yang dapat digunakan selama kurang lebih enam 

bulan ke depan.44 WFP juga telah menyediakan bantuan makanan untuk lebih 

dari 923.000 orang pada tahun 2015. Selain mendistribusikan makanan untuk 

                                                             
43 Sunny Bhatt, Top 5 Humanitarian Aid Organizations diakses melalui http://borgenproject.org/5-

top-humanitarian-aid-organizations/ pada tanggal  
44 Joe De Capua, Badan Pangan PBB Hadapi Masalah Keamanan di Afrika Tengah,  Diakses 

melalui https://www.voaindonesia.com/a/badan-pangan-pbb-hadapai-masalah-keamanan-di-afrika-

tengah/1816336.html. Pada tanggal 6 Januari 2018. 

http://borgenproject.org/5-top-humanitarian-aid-organizations/
http://borgenproject.org/5-top-humanitarian-aid-organizations/
https://www.voaindonesia.com/a/badan-pangan-pbb-hadapai-masalah-keamanan-di-afrika-tengah/1816336.html
https://www.voaindonesia.com/a/badan-pangan-pbb-hadapai-masalah-keamanan-di-afrika-tengah/1816336.html
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penduduk dan pengungsi yang terkena dampak dari konflik yang masih 

berlangsung, WFP juga memberikan bantuan makanan tambahan untuk 

keluarga dengan anak-anak yang berusia 6-23 bulan, layanan pengobatan untuk 

anak-anak berusia 6-59 bulan yang mengalami kekurangan gizi akut serta 

untuk ibu hamil dan menyusui.  

Melihat data yang disajikan diatas, kemudian muncul suatu urgensi 

terhadap krisis pangan ini. Negara sebagai aktor yang rasional memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pangan 

menjadi kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

negara, selain itu pangan juga sangat berpengaruh terhadap perubahan duia 

internasional. Krisis pangan ini menuntut untuk segera diatasi karena akan 

berdampak pada masalah – masalah lain seperti kesehatan, perekonomian serta 

pertahanan suatu negara.WFP disini berperan sebagai pelaksana kebijakan 

yang dalam hal ini diimplementasikan dalam bentuk program internasionalnya 

yaitu Zero Hunger.  

Melihat WFP merupakan badan bantuan pangan terbesar, dengan 

pencapaian yang terbilang sukses dan sangat membantu dalam mengurangi 

krisis pangan di negara – negara yang membutuhkan bantuan. Setiap tahun 

WFP mendistribusikan sekitar 12,6 miliar ransum dengan perkiraan biaya rata-

rata per-jatahan US $ 0,31.45 Angka tersebut berdasarkan pada akar reputasi 

WFP yang tak tertandingi sebagai responder darurat, yang membuat pekerjaan 

dilakukan dengan cepat pada skala di lingkungan yang paling sulit, khususnya 

pada daerahdaerah yang terkana dampak konflik. Dua pertiga dari pekerjaan 

                                                             
45 WFP. The World Food Programme  2014 Fact and Figure .Diakses melalui 

https://publications.wfp.org/en/annual-report/2014/#step15 pada tanggal 27 Januari 2019. 

https://publications.wfp.org/en/annual-report/2014/#step15
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WFP adalah di negara-negara yang terkena dampa konflik, hal ini dikarenakan 

wilayah yang terkena dampak koflik dinilai lebih rentan mengalami 

ketidakamanan pangan dan menderita kekurangan gizi daripada mereka yang 

tinggal di negara-negara tanpa konflik. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tersebut dikarenakan ingin melihat bagaimana peran WFP dimana 

nilai dan prinsip yang di adopsi berusaha untuk mengatasi krisis pangan dunia, 

selain itu bagaimana WFP dalam kurusn waktu tertentu menghadapi dan 

menanggulangi masalah krisis pangan di RAT dengan status pangan yang 

menghawatirkan dan g tiap tahunnya terus meningkat. Untuk itu penulis 

memilih penelitian dengan judul “ Peran UN WFP (United Nation World Food 

Programme) Dalam Menanggulangi Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika 

Tengah Tahun 2014-2016” 

Melihat dari permasalahan yang terjadi di negara Republik Afrika Tengah 

tentang krisis pangan yang terjadi di negara tersebut. Maka penulis berasumsi 

bahwa peran organisasi internasional yang berada pada sektor pangan 

diharapkan mampu membantu masalah tersebut. Dengan ini penulis 

merumuskan sebuah masalah sebagai berikut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian penulis ini adalah, “Bagaimana Peran 

WFP  ( World Food Programme ) dalam masalah menanggulangi krisis pangan 

di Republik Afrika Tengah pada tahun 2014-2016 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran WFP sebagai Organisasi Internasional 

terhadap penyelesaian isu krisis pangan di Republik Afrika Tengah 

b. Untuk mengetahui bagaimana tahapan WFP sebagai Organisasi 

Internasional dalam program mengurangi masalah krisis pangan di 

Republik Afrika Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.1.1 Manfaat akademis 

Dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu Hubungan 

Internasional, khususnya mengenai peran Organisasi Internasional 

dalam mengatasi permasalahan suatu negara. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan alat pembelajaran serta 

tambahan referensi bagi para penstudi HI. Dan juga penelitian ini 

diharapkan mampu memberi sumangan bagi peneliti selanjutnya. 

1.1.2 Manfaat praktis 

Dapat menjadi rekomendasi bagi para pengamat, praktisi dan 

masyarakat sebagai pandangan baru yang dapat membuka pemikiran 

terhadap peran Organisasi Internasional. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi terdahulu atau referensi – referensi dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku, jurnal, situs internet, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan peran 

organisasi internasional dalam mengatasi, menangani, maupun megurangi 

permasalahan krisis pangan terkait kebutuhan pangan suatu negara atau 

masalah – masalah lain yang berhubungan dengan organisasi internasional. 

Penulis menggunakan dua studi terdahulu yang dijadikan sumber informasi 

dalam penulisan skripsi ini, antara lain :   

Studi terdahulu pertama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah tulisan dari Thomas Gurtner yang dirilis pada tahun 2009 yang berjudul 

“Review of WFP’s Responses to Operational and Programming Challenges in 

Cnflicts and Complex Emergencies : A Case Study of Haiti.” 46Haiti merupakan 

negara yang rapuh dengan jumlah penduduk 9 juta. Haiti juga merupakan 

negara dengan kapasitas nasional yang terbatas. Dari 9 juta penduduk Haiti, 

60% diantaranya tinggal di wilayah kota, dan setengah dari jumlah tersebut 

berada di wilayah kumuh.47 55% penduduk Haiti hidup di bawah garis 

kemiskinan dengan pendapatan di bawah US$ 1 perhainya. Selain itu, 

serangkaian bencana alam, kondisi lingkungam yang rusak, pemerintahan dan 

kondisi infrastruktur yang buruk, serta kurangnya layanan kesehatan 

                                                             
46 Thomas Gurtner,  Review of WFP’s Responses to Operational and Programming Chalenges in 

Conflict and Complex Emergencies : A Case Study of Haiti, 2009 Diakses melalui  

http://eprints.lse.ac.uk/60359/1/Keen_etal_Humanitarian-assistance-in-conflict_2009.pdf 
47 Ibid hal 123 
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merupakan faktor – faktor yang memperburuk kemiskinan dan kerentanan 

penduduk Haiti.48 

 Haiti merupakan negara yang terletak di jalur badai tropis dan angin topan, 

dengan topografi alam berupa bukit yang curam dan daerah rawan banjir. 

Degedrasi lingkungan terutama hutan, merupakan salah satu faktor utama 

kerentanan haiti terhadap bencana pangan jangka waktu panjang.49 Hal tersebut 

ditambah dengan situasi politik dan keamanan yang kurang stabil. Pada tahun 

2008 Haiti mengalami bencana banjir yang cukup menghawatirkan. Serta 

adanya kerusuhan akibat tingginya pangan di Hati menuntut organisasi 

internasional seperti WFP ikut serta membantu dalam adanya krisis pangan 

akibat bencana dan tidak stabilnya harga pangan.  

Dalam pelaksanaan program bantuan di Haiti, WFP berkeja sama dengan 

organisasi – organisasi lain dari PBB seperti UNICEF, WHO, UNDP, FAO, 

IOM, dan lain – lain yang tergabung dalam United Nations Country Team 

(UNCT), serta NGO yang ikut serta dalam program bantuan di Haiti. Bantuan 

juga dilakukan dengan UNICEF dalam bidang nutrisi serta UNDP, FAO dan 

ILO  dalam proyek – proyek pemulihan awal.50 WFP terus melaksanakan 

semua program dan bantuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

rentan dan terkena bencana di Haiti. Setelah kerusuhan April 2008 yang 

disebabkan oleh harga pangan yang tinggi, WFP terus meningkatkan 

operasinya untuk memenuhi tambahan 1,5 juta orang.51  

                                                             
48 Thomas Gurtner. Review of WFP’s Responses to Operational and Programming Chalenges in 

Conflict and Complex Emergencies : A Case Study of Haiti, 2009, Hal 123 
49 Ibid, hal 123 
50 Ibid, hal 129 
51 Ibid, hal 130 
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Studi terdahulu diatas dapat membantu penulis dalam melihat bagaimana 

respon maupun aktivitas WFP sebagai organisasi internasional dalam 

menanggapi adanya krisis pangan di suatu negara. Perbedaan tulisan Thomas 

Gurtner adalah terletak pada sudut pandang dalam mengkaji penyebab terjadi 

krisis. Penulis lebih melihat bahwa adanya krisis pangan di RAT lebih pada  

konflik pemerintahan yaitu adanya kudeta militer yang mengakibatkan 

kerusakan lahan sehingga harga melonjak. Perbedaannya juga terletak pada 

negara yang diteliti dimana penulis menggunakan RAT sedangkan studi 

terdahulu tersebut menggunakan Haiti sebagai negara yang diteliti, dimana 

setiap negara akan berbeda bagiamana model bantuan dan seberapa besar 

bantuan tersebut, tergantung sejauh mana dan seberapa besar krisis pangan 

yang dialami. Aktivitas dan peran Organisasi Internasional akan berbeda dalam 

menangani kasus kelaparan negara satu dengan lainnya. Karena kebutuhan 

akan bantuan melihat kondisi masing – masing negara. Persamaan penelitian 

ini adalah sama–sama meneliti bagaimana WFP sebagai organisasi 

internasional berperan dalam mengatasi krisis pangan di suatu negara dengan 

menjalankan program-program dengan melihat bagaimana keadaan internal 

suatu negara tersebut.  

Studi terdahulu kedua adalah disertasi dari Uyo Salifu yang berjudul “The 

United Nations Triadic Role as International Organization in the Achivement 

of Selected Child-Related Millenium Development Goals : The Case of West 

Africa.52 Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dialami oleh negara-

                                                             
52 Uyo Salifu, “The United Nation Triadic Role as International Organisation in the Achivement of 

Aelected Child-Relead Development Goals: The Case of est Africa” Diakses melalui 

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30352/dissertation.pdf?sequence=1 pada 10 

Maret 2018  

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30352/dissertation.pdf?sequence=1
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negara di dunia.  Afrika barat  yang terjerat oleh kemiskinan, penyakit dan 

kelaparan pada tingkat yang menghawatirkan. Keadaan tersebut mempengaruhi 

semua komponen masyarakat daerah dan pengaruhnya terhadap anak-anak 

sangat penting, karena sifatnya yang melumpuhkan dan multidimensi . 

Masalah kemiskinan telah menyebabkan masalah lain muncul, salah satunya 

adalah masalah pekerja anak yang menjadi sorotan dunia internasional saat ini. 

Kemiskinan adalah alasan masyarakat Afrika Barat untuk bekerja demi 

melangsungkan hidup bahkan tidak jarang anak dibawah usia 15 tahun pun 

juga ikut dipekerjakan. Pendidikan merupakan suatu hal yang wajib didapatkan 

semua anak, karena dengan pendidikan kehidupan yang lebih baik akan lebih 

mudah didapatkan. Di Afrika Barat jumlah anak-anak yang keluar dari sekolah 

mencapai 10,5 juta anak dari 34,9 juta anak, yang mana angka tersebut 

merupakan jumlah tertinggi di dunia menurut UNICEF.53 Ketidakmampuan 

pemerintah dan daerah untuk mengatasi masalah ini mengamanatkan 

pendekatan global untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Sebagai fitur 

utama dari sistem global saat ini, PBB memainkan triad perannya, di 

menangani masalah-masalah ini. 

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berdasarkan outline 

analisis dari Clive Archer yang menggambarkan organisasi internasional 

sebagai instrumen, arena dan aktor.54 Archer menyatakan bahwa organisasi 

internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen oleh aktor global lainnya, 

berfungsi sebagai arena untuk dialog dan kerjasama antar pelaku tersebut dan 

juga menganggap proaktif, identitas independen sebagai aktor dalam mengejar 

                                                             
53 Ibid, hal 20 
54 Ibid, hal 78 - 89 
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tujuan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Archer adalah 

relevan, tetapi keberadaan ketiga peran di ruang fungsional yang sama 

memiliki implikasi penting dan sering bertentangan. Sementara PBB umumnya 

memainkan peran sebagai aktor dan arena dalam mencapi dua MDGs 

(Millenium Development Goals) pertama antara anak – anak Afrika Barat 

dengan relatif mudah, perannya sebagai instrumen tergantung pada agenda dan 

kemauan politik dari aktor –aktor lain dalam sistem Global. 

Persamaan studi terdahulu dengan penulis adalah sama dalam pemilihan 

topik tentang peran organisasi internasional dan penggunaan konsep peran 

organisasi internasional dalam menyelesaikan sebuah masalah. Penulis lebih 

menekankan pada pembahasan mengenai peran organisasi internasional World 

Food Programme  dalam menanggulangi krisis pangan di Republik Afrika 

Tengah pada tahun 2014-2016 . Penulis menggunakan konsep peran dan fungsi 

organisasi internasional Clive Archer. Perbedaan pembahasan dengan studi 

terdahulu tersebut terletak pada kasus dan negara yang di teliti serta aktor yang 

terlibat, dimana peneliti menggunakan kasus krisis pangan dan RAT sebagai 

negara yang mengalami kasus tersebut serta WFP sebagai organisasi 

internasional yang diteliti, dimana studi terdahulu yang di gunakan membahas 

tentang kasus pemberantasan kemiskinan dan kelaparan serta penghapusan 

buta huruf dengan mencapia pendidikan dasar universal pada anak – anak di 

Afrika Barat pada tahun 2000 hingga 2010 dengan Afrika Barat sebagai negara 

yang di gunakan dan PBB sebagai aktor yang dilibatkan. Disertasi Uyo Salifu 

membantu penulis dalam mengkaji bagaiman peran organisasi menggunakan 

kerangka konseptual Clive Archer digunakan dalam kasus yang berbeda. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 2.2.1 Organisasi Internasional 

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional adalah 

suatu proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek 

perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu 

tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama 

menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan 

serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang 

timbul.55 

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional dalam 

bukunya “Administrasi dan Organisasi Internasional” sebagai berikut:56 

“Pola kerjasama yang melintasi bata-batas negara, 

dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta 

diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta 

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan 

melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan 

yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara 

pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesame 

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.” 

Sementara itu Michel Hass mendefinisikan organisasi internasional 

dalam dua pengertian, yang pertama sebagai suatu lembaga atau struktrur 

yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu 

pertemuan. Yang kedua dimana organisasi internasional merupakan 

                                                             
55 Ibid hal 4 
56 Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: Rafika Aditama, 2005, 

hlm. 3.   



20 
 

pengaturan bagian – bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak 

ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.57 

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk 

mempertahankan peraturan – peraturan agar dapat berjalan tertib dalam 

rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan 

antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat 

terjamin dalam konteks hubungan internasional.58 A. LeRoy Bennet 

mengemukakan bahwa: 

 

“Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana 

kerjasama antar negara yang mana kerjasama tersebut 

mampu memberikan manfaat atau fungsi bagi semua 

anggotanya. Selain itu, organisasi internasional harus 

mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar 

pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi 

dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah”  

 

Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama yaitu Inter 

Governmental Organization (IGO) dan Non-Governmental Organization 

(NGO). 59 NGO adalah organisasi non pemerintah yang merupakan 

kelompok – kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan 

hidup dan sebagainya. Sedangkan IGO adalah organisasi yang didirikan 

beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah 

dibentuk oleh dua negara atau lebih, Bersidang secara teratur, mempunyai 

                                                             
57 Michael Hass dalam James N.Rosenau, International Politics and Foreign Policy: A Reader in 

Research and Theory, New York: The Free Pers, 1969, hal 131 
58 Le Roy A.Bennet. International Organizations: Principles and Issues. New Jersey: Prentice 

Hall Inc, 1997, hal 2-4 
59 Ibid hal 4 
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sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. IGO dapat diklarifikasikan 

menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:60 

a. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (general 

membership and general purpose), misalnya PBB. Organisasi ini 

mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi 

seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

b. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas 

(general membership and limited purpose) yang juga dikenal 

sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang 

yang spesifik, misalnya World Health Organization (WHO), 

United Nations Development Program (UNDP), dan lain-lain 

c.  Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum 

(limited membership and general purpose). Organisasi ini 

merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung 

jawab keamanan misalnya Association of South East Asian Nations 

(ASEAN), Liga Arab, dan lain-lain 

d.  Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang 

terbatas juga (limited membership and limited purpose). Organisasi 

ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan 

lain-lain. Misalnya North Atlantic Treaty Organization (NATO), 

North American Free Trade Agreement (NAFTA), dan lain-lain. 

                                                             
60 Kelly Kate Pease, International Organization:Perspective on Governance in Twentieth First 

Century, (New Jersey: Prenctice Hall. Inc., 2000), hlmn. 276. 
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Sedangkan Organisasi internasional menurut Clive Arceher yaitu:61 

“can be defined as a formal continuous structure 

established by agreement beetween members 

(governmental or non-governmental) from two or more 

sovereign state with the aim of pursuing the common 

interesr of the membership”.62  

Archer mengatakan bahwa organisasi internasional dapat 

didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk 

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara anggota-anggotanya yang 

melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk 

mecapai kepentingan yang sama. 

Klasifikasi organisasi internasional berdasarkan Clive Archer di 

dibedakan berdasarkan tiga kriteria yaitu keanggotaan, tujuan dan 

aktivitas, serta struktur organisasi internasional.63 

1. Keanggotaan  

Merupakan organisasi internasional yang digambarkan 

keanggotannya, tidak hanya aktor negara yang bisa menjadi anggota 

organisasi internasional, tetapi aktor-aktor non negara pun bisa 

menjadi anggota organisasi internasional. Negara berdaulat tidak 

mutlak menjadi satu-satunya anggota organisasi internasional karena 

lahirnya banyak aktor-aktor lain yang juga berperan. Oleh sebab itu, 

ada begitu banyak organisasi internasional yang memberikan 

                                                             
61 Clive Archer, International Organization, George Allen and Unwin Publisher London, 1983. 

Hal 35 
62 Ibid, hal 36 
63 Ibid, hal 35-56 
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manfaat bagi anggotanya sesuai dengan kepentingan bersama 

organisasi internasional tersebut. 

2. Tujuan dan Aktivitas 

Tujuan dan aktivitas merupakan organisasi internasional yang 

digambarkan hal yang paling umum dan paling baik dalam 

mengklasifikasikan organisasi internasional adalah berdasarkan apa 

yang ia lakukan dan untuk apa ia melakukan itu. Pada dasarnya 

tujuan setiap organisasi internasional pasti telah dibuat sejak awal 

berdirinya namun bukan berarti tidak memungkinkan adanya 

tambahan tujuan melalui program kerja atau dengan kata lain 

berbagai manuver sangat mungkin untuk terjadi. Tujuan dari 

organisasi internasional bisa sangat umum dan luas bisa pula lebih 

spesifik dan tertentu, begitu pula dengan aktivitasnya yang pasti 

berkenaan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Ketika kita menganalisa tentang tujuan dari organisasi 

intenasional, kita juga harus mempertimbang hubungan seperti apa 

mungkin terjadi di antara anggota. Ada tiga kemungkinan terhada hal 

ini:64 

a. Menciptakan suatu bentuk hubungan yang kooperatif antar 

anggota bisa melalui berbagai aspek seperti perdagangan 

dan sosial. 

b. Meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya 

konflik dengan kerjasama sehingga akan menimbulkan rasa 

                                                             
64 Ibid, hal 54-55 
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saling menghormati kepentingan nasional masing-masing 

negara. 

c. Merangsang timbulnya konfrontasi karena ternyata pada 

akhirnya organisasi tersebut merangsang terjadinya konflik. 

3. Struktur 

Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat 

bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan 

anggota lainnya, sehingga, dengan demikian, dapat dilihat 

bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan 

anggotannya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat 

kemandirian institusi dari anggotannya yang berupa pemerintahan 

dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang 

bukan pemerintahan.  

Saat berbicara mengenai struktur kita akan banyak membahas 

mengenai bagaimana organisasi itu berjalan. Kita akan menganalisa 

sistem yang menggerakkan mesin organisasi tersebut sebagai 

aktualisasi tujuan dan aktivitas organisasi internasional yang telah 

disepakati seluruh anggota. Pasca abad ke 20, struktur organisasi 

internasional semakin kompleks. Pembahasan mengenai struktur ini 

termasuk pola pemerintahan pada organisasi, decision making 

process, kepemilikan sekretariat dan pengadaan sidang paripurna. 

Banyak berbagai macam buku yang menjelaskan kerangka kerja 

organisasi internasional secara kompleks dan menguraikan berbagai 

macam jenis organisasi internasional dalam kegiatan kerjanya. Clive 
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Archer membedaknnya berdasarkan tiga kriteria yaitu keanggotaan, tujuan 

dan aktivitas, serta struktur organisasi internasional.65 Organisasi 

internasional seperti WFP masuk dalam kategori pemikiran Clive Archer 

dimana dilihat dari tujuan yang dimiliki, WFP termasuk dalam IGO dan 

keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (general membership and 

limited purpose).66 WFP mempunyai tujuan khusus pada suatu bidang 

tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara, dalam artian 

tidak terbatas pada sekelompok negara tertentu. World Food Programme  

adalah badan dalam sistem PBB yang tidak membatasi jumlah anggotanya 

dan mempunyai tujuan khusus untuk menangani bantuan pangan bagi 

semua orang didunia dan membantu suatu negara untuk mencapai 

tujuannya yaitu mencapai ketahanan pangan yang dimandatkan oleh World 

Food Summit.  

2.2.2 Peran Organisasi Internasional 

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu 

yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota 

masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui 

tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi 

internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang 

                                                             
65 Ibid, hal 35-56 
66 Pease dkk, International Organization :Prespective On Governance In Twentieth First Century, 

New Jersey, Prentice Hall, hlm. 276.   
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lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi 

internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:67  

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas - 

aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.  

2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.  

3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi 

antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai 

mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan 

global  

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dan perkembangannya 

di klasifikasikan dalam tiga peran kategori dalam sistem internasional. 

Ketiga peran dari Clive Archer tersebut yang akan digunakan untuk 

mendeskripsikan peran organisasi internasional dalam negara. Ketiga 

peran tersebut yaitu :68 

a. Instrument69 

Organisasi Internasional digunakan oleh negara – negara anggotanya 

untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. 

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen 

digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi 

pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang 

dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan 

                                                             
67 Ibid, hal 8 
68 Clive Archer , Op. Cit hal 68-89 
69 Ibid, hal 68-73 
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organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu 

kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara.  

Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi 

anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh 

organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan 

anggotanya. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka 

implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas 

telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara 

multilateral aktivitas negara-negara dalam lingup tertentu. Organisasi 

penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi 

multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional, 

yang menjadi relevan ketika tujuan organisasi internasional merefleksikan 

kepentingan dari anggotanya dan hal tersebut benar-benar direalisasikan. 

Peran organisasi dalam elemen instrumen merupakan sarana bagi 

negara-negara anggotanya untuk saling bekerjasama dengan arah tujuan 

yang sama.Negara – negara anggota merupakan bagian utama karena 

negara anggota mempunyai peran sebagai anggota yang berhubungan 

dengan tujuan dan dapat menjadi sebuah kelompok yang terbentuk dalam 

satu institusi yang dapat menjadi sebuah kekuatan dalam mencapai target 

tertentu dalam tujuannya.  

Organisasi internasional tidak dikatakan memiliki peran sebagai 

instrumen apabila ada salah satu anggota yang bersifat dominan. Sebagai 

contoh kasus PBB  pada tahun 1945-1953, ketika pemerintahan Amerika 
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Serikat bisa menerapkan ideologi AS di perang dingin. Peran PBB tidak 

bisa lagi dipertahankan karena AS mencoba untuk memanfaatkan sebuah 

organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Adanya 

penyimpangan ini jelas terlihat bahwa keuntungan yang di buat oleh 

negara anggota akan menjadi kerugian bagi negara anggota lainnya. Maka 

dari itu adanya hak veto merupakan langkah untuk menghentikan 

kepentingan yang tidak menguntungkan bagi mereka.   

Untuk menggambarkan organisasi internasional berfungsi sebagai 

instumen dari keanggotaan mereka, tidak berarti bahwa setiap keputusan 

yang dibuat dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan 

masing – masing negara anggota. Sebuah instrumen dapat dikatakan 

menunjukan sebuah tujuan organisasi internasional jika hal itu 

menunjukkan implementasi dari hasil tujuan tersebut dengan periode yang 

telah ditentukan. 

Organisasi internasional sebagai instrument, biasanya terjadi pada IGO 

dimana negara berdaulat merupakan anggotanya yang dapat membatasi 

tindakan organisasi internasional. Menurut Executive Secretary dari UN 

Economic Commission for Europe, Gunnar Myrdal tentang peran tersebut 

menyatakan dalam pidatonya bahwa kesan yang ditimbulkan organisasi 

internasional dalam konstitusinya adalah mereka lebih dari bagian-

bagiannya yaitu negara, dalam kasus tertentu organisasi internasional tidak 

lebih sebagai instrument bagi kebijakan pemerintah yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara berdaulat. Organisasi 

penting bagi pencapaian kebijakan nasional yang mana koordinasi 
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multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah 

nasional.70 

 Pernyataan tersebut diperkuat oleh penemuan empiris dalam studi 

tentang IGO yang dilakukan oleh Mc Cormick dan Kihl yang 

menunjukkan bahwa IGO digunakan oleh negara terutama untuk mencapai 

tujuan kebijakan luar negerinya. Demikian juga yang terjadi pada INGOs 

dimana segala tindakannya mencerminkan perilaku dari anggotanya baik 

itu berupa kelompok dagang, organisasi bisnis, ataupun partai politik. 

Untuk menggambarkan organisasi internasional sebagai instrumen bagi 

anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan 

untuk memenuhi keinginan setiap anggotanya. Suatu instrumen 

menunjukkan tujuannya bila memperlihatkan kegunaannya dalam periode 

waktu tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya. Kepuasan 

anggota lain tidak dapat dikurangi bila anggota lain memanfaatkan 

organisasi itu yang mana organisasi tersebut tidak digunakan sebagai 

senjata bagi mereka.71 

b. Arena72 

Organisasi internasional merupakan arena atau forum yang sifatnya 

netral dalam menetapkan tujuan organisasi, yang ditujukan dengan adanya 

tindakan tertentu seperti menjadi tempat bertemu bagi anggota – 

anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang 

dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa 

                                                             
70 Ibid. Hal 130 - 131 
71 Ibid, 130 - 136 
72 Ibid, hal 73-78 
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negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun 

masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian 

internasional.  

Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, 

dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi 

internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya 

untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, bekerjasama maupun 

pencapaian solusi untuk mencapai target tujuan tertentu. Organisasi 

internasional sebagai arena bekerja untuk menjadi forum dari anggotanya 

dalam pengembangan dan implementasi kebijakan yang lebih luas. 

Organisasi internasional bertujuan untuk memberi masukan – masukan dan 

solusi terhadap kebijakan yang tidak berhasil diimplementasikan. 

 Stanley Hoffman dan Yeselson Gaglione dalam buku Archer 

mengungkapkan bahwa peran organisasi sebagai contoh adalah agenda 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membahas tata ekonomi baru 

yang diadakan di New York. PBB sebagai arena menjadi forum yang 

disediakan untuk memajukan pandangan anggotanya serta diplomasi 

bilateralnya. Dalam perannya sebagai forum majelis PBB telah memenuhi 

persayaratan yang di minta oleh organisasi internasional ketika anggotanya 

ingin bernegosiasi, setuju, bahkan menolak, maka tentu saja dapat 

melakukannya secara bilateral ataupun multilateral. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah mereka harus menyepakati tempat, protokol, bahkan hal 

– hal kecil seperti bentuk meja yang akan mereka duduki. Setelah tempat 

disetujui maka, mereka harus menyepakati terlebih dahulu agenda, aturan 
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dan metode voting. Organisasi internasional juga menyediakan 

kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan 

atau opininya dalam suatu forum publik dimana hal seperti itu tidak dapat 

diperoleh dalam diplomasi bilateral.73 

c. Actor74 

Organisasi internasional sifatnya independen, dimana organisasi 

internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa 

dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan atau paksaan dari luar organisasi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. 

Organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana 

independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak 

tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi 

internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada 

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar organisasi. 

Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat 

keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau 

paksaan dari luar organisasi. Jelas bahwa suatu organisasi Internasional 

hanya bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan mengambil keputusan 

dari tubuh organisasi internasional terkait. Dengan demikian semakin jelas 

bahwa organisasi internasional merupakan non-state actor (Aktor Non 

Negara) yang mempunyai kedudukan dalam sistem Internasional. 

Sejak tahun 1960-an terdapat buktu-bukti bahwa sejumlah entitas 

termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian 

                                                             
73 Ibid, hal 136 - 141 
74 Ibid 
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dunia. bila ha ini terjadi, entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena 

internasional dan saingan bagi negara. kemampuan entitas tersebut dalam 

beroperasi sebagai aktor internasional dan transnasional dapat dibuktikan 

bkarena mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan 

koorporasi, bukan melalui Negara. Organisasi internasional juga bisa 

merupakan aktor yang autonomos dan bertindak dalam kapasitasnya 

sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar 

pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. 

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, organisasi internasional 

dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa dipengaruhi 

oleh pihak-pihak atau kekuatan dari luar yang dapat dipergunakan oleh 

mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Menurut 

Wolfers, kapasitan aktor dari suatu institusi internasional tergantung 

resolusi, rekomendasi, perintah dari organ-organnya yang memaksa para 

anggota untuk bertindak berbeda dari keinginan masing-masing.75 

 

2.3 Definisi Operasional 

Dalam mencari peran organisasi internasional, penulis menggunakan teori 

peranan yang di tulis oleh Clive Archer, dimana Archer menggunakan tiga 

variabel dalam melihat peran organisasi internasional yang mana konsep 

tersebut dapat menjadi sebuah alat untuk menganalisa peran WFP (World Food 

Programme) dalam menanggulangi krisis pangan di Republik Afrika Tengah. 

Penulis menggunkan teori yang dimiliki Archer dikarenakan dapat menjelaskan 

                                                             
75 Ibid, hal 141 - 147 
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secara detail bagaimana peran organisasi internasional dapat dilihat dari tiga 

variabel yang dapat mengukur apakah sebuah organisasi internasional dapat 

menjadi instrumen, arena dan actor. 76 

Sebuah organisasi internasional dinyatakan berperan dengan melakukan 

kegiatan kerja dalam tiga variabel tersebut. variabel tersebut juga di 

kombinasikan satu sama lain dalam kegiatan kerja organisasi internasional. 

a. Instrument 

Organisasi internasional sebagai instrument berperan langsung 

memberikan arah tujuan yang strategis mengenai visi dan misi dalam 

target tujuannya yang di implementasikan terhadap suatu negara. 

Peran organisasi internasional memiliki satu kekuatan besar yang 

berhubungan dengan keanggotaannya dan keterikatan yang kuat 

dalam aktivitasnya. Sehingga dalam perannya sebagai instrument 

sebuah organisasi internasional dapat dijadikan sebagai alat atau 

sarana dalam target tujuan tertentu.77   

World Food Programme digunakan oleh Republik Afrika Tengah 

untuk mencapai tujuan dalam menanggulangi kriris pangan yang di 

alami RAT akibat adanya konflik dalam negeri yang terjadi pada 

tahun 2014 hingga 2016 dengan berbagai program – programnya. 

Operasi bantuan WFP di Republik Afrika Tengah dimana WFP 

                                                             
76 Clive Archer , Op. Cit hal 68-89 
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merupakan sebuah lembaga internasional yang di bentuk pada 196078 

dan secara struktural WFP diatur oleh WFP Executive Board terdiri 

dari 36 negara anggota.79 WFP merupakan organisasi internasional 

yang strukturnya terdiri dari pemerintah negara – negara yan menjadi 

anggotanya. Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara 

yang menjadi anggota WFP dikawasan Afrika.   WFP telah hadir di 

RAT sejak 1969 yang bertujuan untuk memantau ketahanan pangan 

dan membantu krisis pangan. 80 Pada tahun 2014 WFP juga 

melakukan operasi darurat atas krisis pangan akibat konflik yang 

melanda RAT.81  

Program – program yang di jalankan WFP untuk membantu RAT 

megurangi krisis pangan diantaranya, Emergency Operation (EMOP) 

yaitu EMOP yaitu sebuah tindakan di mana WFP bergerak cepat 

untuk memberikan bantuan segera dan menetapkan berapa banyak 

bantuan makanan yang akan diberikan serta cara terbaik untuk 

mendistribusikan langsung ke orang yang membutuhkan. The 

Purchase For Progress Programme (P4P) yaitu mendukung 

organisasi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta 

penanganan pasca panen dan memperkuat pemasaran. Cash and 

Voucher yaitu bantuan pangan langsung dan berupa voucher dimana 

bisa di tukarkan dengan makanan.. Protracted Relief and Recovery 

                                                             
78 D.Jhon Shaw, The UN World Food Programme and The Development of Food Aid, New 

York:Palgrave, 2001, hal 6 
79 Ibid 
80 Relief Web. WFP Central African Republic :Brief  Reporting Periode 01 October-31 Desember 

2014. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf 

pada tanggal 27 Januari 2018  
81 Ibid 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf
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Operation (PRRO) yaitu Operasi Bantuan dan Pemulihan yang 

Berkelanjutan setelah terjadinya suatu keadaan darurat.  Operasi 

darurat dan operasi kegitan kerja WFP untuk melakukan program-

programnnya menggambarkan peran WFP sebagai instrument yang 

dapat dijadikan alat atau sarana untuk anggotanya dalam menyalurkan 

bantuan. 

b. Arena 

Arena merupakan variabel kedua dimana berperan dalam 

memfasilitasi atau mewadahi sebagai forum unuk mempengaruhi 

kebijakan yang lebih luas di suatu negara target. Organisasi 

internasional juga sebagai wadah untuk mengadakan pertemuan 

dengan negara target.  Peran WFP sebagai arena adalah sebagai wadah 

untuk menjalin kerjsama dengan pemerintah Republik Afrika Tegah 

untuk menjalankan kegiatan kerja yang bertujuan untuk 

mendistribusikan makanan untuk menanggulangi krisis pangan 

khususnya terhadap balita, ibu hamil dan menyusui serta anak – anak 

usia  sekolah dasar dalam peningkatan gizi dan pencegahan malnutrisi.  

 Peran WFP dalam variabel arena juga berperan sebagai wadah 

untuk menjalin kerjasama dengan organisasi internasional lainnya 

bahkan dengan negara lainnya, untuk mendukung pemerintahan 

Republik Afrika Tengah dalam memberikan bantuan makanan untuk 

mencapai peningkatan nutrisi, pendidikan, kapasitas kemampua 
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masyaraka dalam produktivitas pangan serta berperan dalam 

pengembangan dan pembangunan ekonomi, politik, sosial di RAT .82 

c. Actor 

Actor berperan sebagai aktor independen dalam penentu maupun 

pelaksana kebijakan untuk memberikan bantuan kepada suatu negara 

tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. 

WFP merupakan aktor independen yang mana WFP dalam kegiatan 

kerjanya menyalurkan bantuan makanan dengan berbagai program-

program yang tergorong implementasi yang di buat untuk mngurangi 

krisis pangan masyarakat RAT. Program program yang di bentuk 

WFP tergolong implementasi seperti program school meals, logistic, 

food for assets, dll.  

Program yang di buat WFP lebih kepada operasi kegiatan kerja 

terhadap anak – anak sekolah dan anak – anak usia dibawah 5th yang 

bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas gizi, 

mencegah malnutrisi, meningkatkan pendidikan dan SDM sehingga 

memberikan dampak perubahan jangka panjang atau dampak yang 

berkelanjutan. Operasi kegitan kerja WFP juga membentuk sebuah 

program untuk kaum wanita yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan domestik dan pemberdayaan gender sehingga dapat 

memberikan inovasi dan perkembembangan dalam pembangunan 

negara dengan inovasi – inovasi baru.  

                                                             
82 Ibid 
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Konsep, variabel dan indikator yang di uraikan diatas memberikan 

penggambaran yang menyeluruh terkait dengan peran organisasi internasional 

sebagai aktor yang beroperasi dalam mengurani krisis pangan di Republik Afrika 

Tengah. WFP sebagai aktor organisasi internasional telah berperan penting dalam 

menanggulangi kelaparan dan krisis pangan di RAT. 
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Tabel 2.1 Operasionalisasi konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi Konsep 

Peran 

International 

Organization  

Instrument 1. Terdapat kesamaan 

visi dan misi antara OI 

dengan negara anggota 

 

 

1. WFP mempunyai visi dan misi 

yang sama dengan RAT dalam 

penanganan krisis pangan melalui 

joint summit, Toward Zero 

Hunger. 

 

Arena 1. Terdapat forum 

yang diadakan oleh 

organisasi 

internasional dalam 

mengatasi suatu 

permasalahan  

 

2. Terdapat mitra 

kerja yang 

mendukung peran 

organisasi 

internasional 

1. Terdapat forum yang dihadiri oleh 

organisasi internasional lainnya 

dalam membantu mengatasi 

masalah krisis pangan RAT 

 

 

 

2. RAT mengunakan WFP sebagai 

wadah pertemuan dengan 

mendapat dukungan dari beberapa 

mitra kerja seperti FAO, 

UNICEF, Pemerintahan AS guna 

mengatasi masalah krisis pangan 

di RAT 

Actor 1. Terdapat aktivitas 

yang dilakukan 

organisasi 

internasional 

sebagai pelaksana 

kebijakan  

 

2. Memiliki sifat 

1. WFP menjadi aktor yang 

menjalankan segala kegiatan 

terkait dengan kebijakan 

Emergency Operation, Special 

Operation.  

 

2.  WFP disini sebagai salah satu 
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Sumber : diolah oleh penulis dari Clive Archer83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Clive Archer,2010, “The Role of International Organization”, Routledge 

independen organisasi dibawah naungan PBB 

berdiri sendiri tanpa campur 

tangan atau intervensi dari pihak 

lain 
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2.3 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 

tahun 2014-2016 

Peran WFP sebagai organisasi bantuan pangan terbesar di 

dunia yang membantu mengurangi krisis Republik Afrika 

Tengah 2014-2016 

Peran International Organization (IO) oleh Clive Archer 

Instrument 

Arena 

Actor 

a. Ada alat kebijakan yang 

dibuat oleh WFP dalam 

menyelesaikan 

permasalahan krisis 

pangan 

b. Ada visi misi yang sama 

antara WFP dan RAT 

dalam menanggulangi 

krisis pangan 
 
 

a. Ada forum yang dibuat oleh 

WFP dalam 

penanggulangan masalah 

krisis pangan 

b. Ada mitra kerja yang 

membantu WFP dalam 

menyelesaikan 

permasalahan krisis pangan 

a. Ada aktivitas WFP 

sebagai pembuat dan 

pelaksana kebijakan 

dalam menanggulangi 

krisis pangan yang terjadi 

b. WFP berdiri sendiri tanpa 

ada intervensi pihak lain. 

Peran World Food Programme dalam krisis pangan di RAT memenuhi 3 peran IO 

yaitu sebagai sarana atau alat penyalur bantuan kemanusiaan, sebagai forum atau 

wadah untuk menjalankan program dan sebagai aktor untuk membuat kebijakan 

dalam menyalurkan bantuan pangan 
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2.4 Argumen Utama 

World Food Programme (WFP) sebagai IGO dalam menanggulangi  

krisis pangan di Republik Afrika Tengah tahun 2014-2016 mampu berperan 

sebagai instrument, arena, dan actor. WFP sebagai instrument dimana WFP 

digunakan sebagai alat bagi negara anggotanya dalam mewujudkan tujuan 

negara anggota. WFP sebagai arena berperan sebagai lembaga organisasi 

internasional untuk mewadahi negara RAT  dalam mewujudkan tujuannya 

untuk meminta bantuan dan WFP membentuk kerjasama dengan pemerintah 

lainnya, NGO lainnya dan sektor individual. WFP sebagai actor berperan 

sebagai pembuat kebijakan kerja yang masuk dalam kategori implementasi 

sebagai aktor unuk memobiliasi atau menyalurkan bantuan dan sebagai 

koneksi yang menjalin kerjasama dengan pemrintah dan organisasi – 

organisasi, masyarakat dan individu dalam ruang lingkup internasional untuk 

program yang lebih luas dan untuk mencapai tujuan bersama dimana program 

– program yang dibentuk oleh WFP merupakan keputusan yang dibuat sendiri 

dengan melihat kondisi didalam RAT tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan dari 

luar organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada dan nyata.84 

menguji argumen utama sebagai pengganti hipotesis atau jawaban sementara 

dari pernyataan yang menyangkut keadaan pada waku yang sedang berjalan  

berkaitan dengan peran World Food Programme dalam menanggulangi krisis 

pangan di Republik Afrika Tengah. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Melihat konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah begitu lama, mak 

akan berdampak pada luasnya permasalahan yang ada dalam ruang lingkup 

penelitian. Oleh karena itu agar tidak terjadi perluasan masalah, maka perlu 

kiranya melakukan pembatasan masalah agar pembahasan lebih efisien dan 

efektif.  

Fokus penelitian kali ini membahas mengenai peran organisasi 

internasional dalam menangani krisis pangan di Republik Afrika Tengah pada 

tahun 2014 sampai 2016. Penulis memilih periode tahun 2014 karena pada 

periode tersebut WFP mempunyai peningkatan peran di RAT yaitu WFP 

mulai melakukan operasi darurat pada tahun 2014. Pemerintah RAT juga 

                                                             
84 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, hal 36 
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meminta intervensi WFP pada awal tahun 2014. Pada tahun 2014 hingga 

2016 pula merupakan krisis pangan terbesar yang dialami oleh RAT yang 

menimbulkan banyak korban dan setengah penduduk RAT mengalami 

kepalaran. Pada tahun 2016 merupakan tahun pemulihan oleh WFP dan 

Badan PBB lainnya dan tahun 2016 merupkan tahun dimana telah terjadi 

penurunan angka orang mengalami krisis pangan di RAT. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data skunder. Data atau 

informasi yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini dengan 

teknik studi kepustakaan atau literatur. Pengumpulan data dilakukan secara 

sistematis dimana data yang didapatkan kemudian diseleksi dan 

dikelompokan kedalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan 

sistematika penulisan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan menelaah sumber yang berupa buku, catatan, jurnal, dan literatur.85 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini lebih menekankan pada observasi partisipatif, dokumentasi, dan 

pengambilan data yang dilakukan dengan rentang waktu relatif lama, tahap 

demi tahap, dan bersifat berkembang.86 Setelah data terkumpul akan 

dilakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap. Pertama, dengan 

melakukan pemilihan dan menyusun klsifikasi data. Kedua, menyunting data 

yang kemudian akan dianalisis. Ketiga, mengkonfirmasi data yang 

                                                             
85 Suryabrt, Sumardi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
86 Imam Suprayogo dan Drs. Tobromi,M.Si, 2001, Metodologi Penelitian Sosial-

Agama.Bandung:PT Remaja Rosdakarya, hlm 161 



44 
 

memerlukan verifikasi data. Keempat, melakukan analisa data sesuai dengan 

pembahasan. 

Analisa data dalam kerangka kerja ini memiliki tiga komponen. Pertama, 

adalah data reduction atau reduksi data. Kedua, data display atau penyajian 

data, dan yang terakhir adalah drawing and verifying conclusions atau 

penarikan dan verifikasi kesimpulan 87 

3.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang penulisan skripsi dan alasan 

terhadap pemilihan topik dan judul skripsi, rumusan masalah yang akan 

ditulis dalam skripsi serta tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bab ini berisi penjelasan detail mengenai gambaran umum kerangka 

pemikiran yang menjadi dasar bagi penulis untuk menuliskan krispsi ini. Bab 

ini berisi mengenai studi terdahulu, kajian konsep yang digunakan hingga 

pada bagian operasionalisasi konsep yang menjelaskan hubungan konsep 

dengan variabel dan indikator hingga argumen utama atau kesimpulan 

sementara 

 

 

 

                                                             
87 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet. Hlm.247 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakann dalam penelitian, 

yang diantaranya terdapat pembahasan mengenai jenis penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik penumpulan data hingga sistemtika penulisan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM KRISIS PANGAN DI REPUBLIK 

AFRIKA TENGAH TAHUN 2014 – 2016 

 Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum Republik Afrika Tengah 

meliputi gambaran politik dan ekonomi Republik Afrika Tengah, gambaran 

krisis  pangan di Republik Afrika Tengah, aktivitas World Food Programme 

sejak awal masuk Republik Afrika Tengah. 

BAB V : PERANAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM 

MENANGGULANGI KRISIS PANGAN DI RAT  PADA TAHUN 2014 - 

2016 

 Dalam bab ini membahas mengenai pokok pembahasan bagaimana peran 

World Food Programme dalam membantu  menanggulangi  masalah krisis 

pangan di RAT serta bentuk bantuan yang diberikan oleh WFP menggunakan 

operasionalisasi konsep peran organisasi internasional milik Clive Archer. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian kali ini yang berisi 

mengenai kesimpulan akhir yang dimulai dari bab pertama hingga beb 

kelima. Penulis juga merekomendasikan beberapa saran baik bagi WFP 
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sebagai organisasi internasional yang terlibat beserta negara-negara dan 

pihak-pihak lain dalam kasus krisi pangan di RAT. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KRISIS PANGAN DI REPUBLIK AFRIKA 

TENGAH TAHUN 2014 – 2016 

 

 Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai krisis pangan di 

Republik Afrika Tengah dan keterlibatan WFP sebagai organisasi internasional 

yang berfokus pada bidang bantuan pangan. Fenomena krisis pangan tergolong 

dalam isu internasional yang menjadi sorotan negara – negara di dunia sehingga 

melibatkan organisasi internasional dalam mengatasi fenomena – fenomena 

tersebut. Krisis pangan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang 

nantinya akan mengganggu stabilitas negara. 

4.1 Gambaran Umum Republik Afrika Tengah   

Republik Afrika Tengah merupakan negara yang merdeka dibawah 

kepemimpinan Prancis pada 1960. Sejak memperoleh kemerdekaan pada 

tahun 1960, hampir setiap pergantian kekuasaan negara di Republik Afrika 

Tengah dilakukan dengan cara kudeta militer. kondisi geografis dan tidak 

meratanya pembagian wilayah politik RAT pada masa kolonial Prancis 

menjadi salah satu faktor pemicu adanya konflik. Pada masa pemerintahan 

kolonial negara-negara Eropa di Afrika, mereka tidak benar-benar 

mempertimbangkan sisi etnis atau suku dan perbedaan pola hidup 

masyarakat. Sebelum terciptanya negara-negara merdeka, Afrika 

merupakan wilayah yang oleh pemerintah kolonial dipecah menjadi 

beberapa zona yang diduduki oleh suatu koloni. Pembagian zona-zona ini 
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tentunya dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing pemerintahan 

kolonial tersebut. 

Secara historis Republik Afrika Tengah merupakan negara bekas 

jajahan Perancis dimulai pada tahun 1894 ketika masih bernama wilayah 

Oubangui-Chari dan resmi menjadi bagian Federasi Prancis Equatorial 

Africa (AEF) yaitu sebuah federasi untuk wilayah jajahan Prancis di 

Afrika. Pada tahun 1958, konstitusi Perancis membekukkan forum AEF 

dan menyatakan kelahiran Republik Afrika Tengah dengan Barthelemy 

Boganda sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi Boganda meninggal 

dalam kecelakaan pesawat pada 29 Maret 1959 sebelum kemerdekaan 

penuh di capai. 88 Boganda meninggal dan digantikan sepupunya David 

Dacko untuk memerintah sampai tahun 1965 dan mengawasi deklarasi dan 

memproklamasikan kemerdekaan negara RAT pada tanggal 13 Agustus 

1960.89  

Setelah 5 tahun menjadi Presiden Republik Afrika Tengah, terjadi 

kudeta pertama di RAT pada 31 Desember 1965, David Dacko dikudeta 

oleh seorang Jendral bernama Jean-Bedel Bokassa, yaitu Kepala Staf 

Angkatan Darat pada saat itu.90 Kudeta tersebut muncul karena adanya 

praktik korupsi yang dilakukan oleh David Dacko selama menjabat 

                                                             
88 Blair, W. Granger. 1960. 3 More Nations Gain Freedom Through Pacts Signed by France; 

Congo, Central African and Chad Republics Are Given Sovereignty in Paris. The New York Times. 

Diakses 

darihttp://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F07EEDB163CEF3ABC4B52DFB166838B6

79EDE#. Pada 21 Agustus 2018 
89 Ibid 
90 Pierre Kalck. 2005. Historical Dictionary of the Central African Republic (3rd English ed.), 

Lanham, Maryland: The Scarecrow Press. Hlm.27 
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sebagai presiden.91 Kudeta ini dikenal dengan Saint-Sylvestre coup 

d'état.92 Sejak pemerintahan koloni Perancis hingga pemerintahan David 

Dacko, korupsi menjadi penyebab utama munculnya aksi-aksi 

pemberontakan rakyat sehingga memicu ketidakstabilan politik  di RAT.93 

Jean- Bedel Bokassa juga menyatakan bahwa pada masa kepemimpinan 

David Dacko, pemerintahan tidak berjalan dan pertumbuhan terhambat, 

perbatasan dilanggar oleh pemberontak dari negara-negara tetangga lain.94 

Setelah berhasil mengkudeta David Dacko, Jean Bedel Bokassa 

menobatkan dirinya sebagai presiden seumur hidup pada tahun 1972. 

Bokassa kemudian merombak sistem pemerintahan Republik Afrika 

Tengah menjadi monarki atau kerajaan dan mengubah nama negara 

menjadi Central African Empire (CAE). Di dalam masa kepemimpinan 

Bokassa selama 14 tahun terjadi kekacauan dan kebrutalan di negeri 

tersebut. Bokassa kerap melakukan tindakan-tindakan kontroversi seperti 

brutalisme dan pindah ke agama Islam kemudian pindah kembali ke 

agama asalnya yaitu Katholik.95 Bokassa juga menghapus konstitusi dan 

berkuasa melalui kekuatan militer dengan mengeluarkan keputusan yang 

menempatkan semua kekuasaan eksekutif dan legislatif di tangan 

Presiden. Pada 4 Desember 1976, Bokassa menghabiskan US$200 juta 

dalam upacara penobatan sebagai Kaisar Bokassa (Emperor Bokassa).96  

                                                             
91 Bertelsmann Stiftung. 2016. “Central African Republic Country Report”. Gütersloh: 

Bertelsmann Stiftung  hal 5-6 
92 Ibid 
93 Bertelsmann Stiftung., Op.Cit hlm 5-6 
94 Pierre Kalck., Op.Cit. hlm. 83 
95 Bertelsmann Stiftung. Op. Cit., halaman 5-6   
96 “The Central African Republic” . History World. diakses dari 
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Pada tanggal 20 September 1979, David Dacko bersama dengan 

dukungan dari Pemerintah Perancis telah berhasil mengkudeta 

pemerintahan Bokassa.97 Setelah itu, David Dacko kembali memimpin 

RAT, Republk telah di pulihkan ia mengganti nama negara Central 

African Empire menjadi Central African Republic kembali. 

Kepemimpinan David Dacko tidak berjalan lama di negara ini karena pada 

tanggal 1 September 1981 dia digulingkan dalam sebuah kudeta yang 

dilakukan Jendral Andre Kolingba yang merupakan Jendral Angkatan 

Darat yang telah memiliki pengalaman selama belasan tahun di bidang 

militer.98 Pada tahun 1991, Jenderal Andre Kolingba ditunjuk sebagai 

Presiden RAT menggantikan Bokassa99 

Saat menjabat sebagai presiden, Kolingba tetap menerapkan sistem 

perpolitikan di RAT dengan satu partai atau partai tunggal. Banyak pihak 

yang menganggap bahwa sikap Kolingba ini sebagai sebuah sikap anti-

demokrasi. Oleh karena itu, muncul desakan untuk merubah sistem 

perpolitikan negara dari yang semula satu partai menjadi multipartai.100 

Setelah berhasil menerapkan sistem multipartai, diadakan pemilihan 

umum demokratis pertama di CAR pada Agustus 1993. Setelah lebih dari 

30 tahun kekuasaan militer, pemilu yang adil dan demokratis pertama 

dengan tiga kandidat, yaitu Andre Kolingba, David Dacko, dan Ange-

Felix Patasse. tersebut akhirnya dimenangkan oleh Patasse. Hal ini tentu 

                                                                                                                                                                       
http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ad36 pada tanggal 21 

Agustus 2018 
97 Bertelsmann Stiftung. Op. Cit., halaman 5- 
98 Pierre Kalck., Op.Cit., 
99 Bertelsmann Stiftung. Op. Cit., halaman 5-6   
100 Ibid   
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menjadi sebuah babak baru bagi perpolitikan di RAT karena Patasse 

merupakan presiden pertama yang terpilih dari pemilihan umum yang 

demokratis. Selain itu, pemilihan umum ini juga merubah kebiasaan 

kudeta yang selalu terjadi di negara RAT ini.101 

Terpilihnya Patasse sebagai presiden RAT melalui pemilu yang 

demokrasi ternyata masih dilanda kekacuan dan juga belum mampu 

menjamin terciptanya stabilitas politik di negara tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh 

kelompok oposisi pada bulan Mei 1996.102 Setelah pemberontakan dapat 

diredam, Patasse membentuk sebuah sistem baru dalam pemerintahannya 

dimana ia melibatkan kelompok oposisi, namun kelompok oposisi 

menolak untuk berkoalisi dengan pemerintahan Patasse. Pada tahun 1997, 

pemberontakan kembali terjadi, namun Patasse berhasil kembali meredam 

pemberontakan tersebut dengan meminta bantuan dari Uni Afrika.103 

Ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan Patasse kembali memicu aksi 

pemberontakan oleh kelompok oposisi pada tahun 2001. Semasa menjabat 

sebagai presiden RAT, Patasse dinilai tidak dapat berlaku adil karena 

cenderung mengedepankan kepentingan kelompok pendukungnya. Selain 

itu, kegagalan ekonomi semasa Patasse menjabat sebagai presiden juga 

menjadi alasan kuat kelompok pemberontak melakukan aksi kudeta. 

                                                             
101 Ibid   
102 Sian Herbert, et. Al. 2013. “State fragility in the Central African Republic: What prompted the 

2013 coup?”. Birmingham, UK: GSDRC. Halaman 10-12   
103 Ibid 
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Kegagalan ekonomi di negara ini ditandai dengan terlambatnya 

pembayaran gaji pegawai negeri selama tiga tahun.104 

Setelah berkuasa selama hampir sepuluh tahun, Patasse mendapat 

sebuah ancaman kudeta. Kali ini kudeta dilakukan oleh mantan Kepala 

Staf Angkatan Darat Jenderal Francois Bozizes. Dalam kudeta milternya, 

Bozizes mendapat perlindungan dan dukungan dari Chad. Sementara 

pemerintah Pattase mengandalkan bantuan militer eksternal dari Libya dan 

organisasi pemberontak MLC (Congo Liberation Movement).105 Setelah 

kejadian tersebut, sebagian besar rakyat RAT mengecam tindakan Bozize 

karena menggunakan jalur militer dalam melancarkan aksi kudeta. Pada 

awal keberhasilannya mengkudeta Patasse, Bozize mengumumkan kepada 

rakyat Republik Afrika Tengah bahwa dirinya tidak akan mencalonkan 

diri sebagai presiden RAT menggantikan Patasse. Namun, pada pemilihan 

umum tahun 2005 Bozize ternyata mendapatkan dukungan suara 

terbanyak yaitu 64,6% dan berhasil mengalahkan rivalnya yaitu Perdana 

Menteri Ziquele yang hanya mendapat suara sebanyak 35,4%.106  

Kemenangan Francois Bozize pada pemilihan umum tahun 2005 

kemudian menjadikannya sebagai presiden Republik Afrika Tengah 

menggantikan Patasse. Keberhasilan Bozize menjadi penguasa negara 

bekas jajahan Perancis tersebut lantas memunculkan penolakan dari 

sebagian penduduk Afrika Tengah. Penolakan tersebut semakin kuat 

menyusul adanya tuduhan bahwa rezim Bozize melakukan praktik KKN 

                                                             
104 Ibid 
105 Mehler, A. (2011), Rebels and parties: The impact of armed insurgency on representation in 

the central african republic, Journal of Modern African Studies, hal. 115 
106 Sian Herbert, et. Al. Op. Cit., halaman 12   
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(korupsi, kolusi, nepotisme) & mengeksploitasi tambang-tambang berlian 

di Afrika Tengah untuk memperkaya dirinya sendiri.107 Pada2 tahun 2007 

terjadi konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, Darfur dan 

Sudan. Berkecamuknya konflik di negara - negara tetangga Republik  

Afrika Tengah tersebut lantas membuka jalan bagi kelompok oposisi 

untuk melancarkan aksi pemberontakan dan membuat sebagian 

persenjataan yang ada di sana masuk secara ilegal ke Republik Afrika 

Tengah. Senjata-senjata tersebut lantas dimanfaatkan  untuk melancarkan 

aksi pemberontakan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Bozize. 

Adapun kelompok pertama yang memulai perlawanan bersenjata 

adalah Union des Forces Democratiques pour le Rassemblement (UFDR). 

Michel Djotodia, pemimpin dari kelompok UDFR mengatakan bahwa 

sejak presiden Francois Bozize mengambil alih kekuasaan dari Ange-Felix 

Pattase pada tahun 2003, banyak penduduk yang berasal dari etnis lain dan 

partai politik yang berbeda dikucilkan dan dilarang berpartisipasi dalam 

pengelolaan negara.108 Sesudah kemunculan UFDR, muncul lagi 

kelompok-kelompok pemberontak yang lain. Salah satu kelompok tersebut 

adalah Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP) Bersama 

dengan kelompok-kelompok pemberontak minoritas lainnya seperti The 

Peoples’ Army for the Restoration of the Republic and of Democracy 

(APRD) & Movement of Central African Liberators for Justice (MLJC), 

                                                             
107 Sudantribune. 2006. Central African rebels claim capture of third town. Diakses dari 

http://www.sudantribune.com/spip.php? article18638. Pada tanggal 25 Agustus 2018 
108 Irinnews. 2004. In-depth: 'Sudan: A future without War?'- IRIN In-Depth on the prospects of 

peace in Sudan. Diakses dari http://www.irinnews.org/indepth/64296/22/s udan-chad-and-the-

darfur-conflict. pada tanggal 25 Agustus 2018 
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mereka pun mulai mengancam kelangsungan rezim Bozize lewat aktivitas 

perlawanan bersenjata. Rezim Bozize kemudian lantas merespon 

perlawanan tersebut dengan mengerahkan militer Republik Afrika Tengah 

sehingga terjadilah perang sipil yang dikenal dengan Perang Belukar 

Afrika Tengah (Central African Bush War).109  

Pemeberontakan yang dilakukan oleh kelompok UFDR pada April 

tahun 2007 kemudian dapat diredam dengan disetujuinya kesepakatan 

damai antara pemerintah RAT dan UFDR.110 Kesepakatan damai tersebut 

ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Birao. Perjanjian ini berisi 

beberapa poin-poin kesepakatan antara pemerintah CAR dan kelompok 

UFDR, Perang ini berakhir dengan damai setelah pemberontak dan 

pemerintah menyetujui perjanjian di kota Birao pada April 2007.111 Poin - 

poin penting dari perjanjian tersebut diantaranya adalah pelucutan senjata 

serta kesediaan pemerintah RAT untuk merekrut anggota kelompok 

oposisi menjadi tentara resmi nasional RAT, dan bersedia mengubah 

kelompok-kelompok oposisi berubah menjadi partai yang legal. 112 

Setelah Perjanjian Birao selesai dilakukan, Pemerintah Republik 

Afrika Tengah ternyata tidak benar-benar memenuhi isi perjanjian 

tersebut. Hal ini terbukti dengan belum direkrutnya para anggota 

                                                             
109 Hancock, Stephanie. 2007. Bush war leaves Central African villages deserted. Diakses dari 

http://www.reuters.com/article/2007/08/30/ us-centralafrica-refugeesidUSL3080284520070830. 

Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 
110 Agence France-Presse (AFP). 2007. Central African Republic rebels, government sign peace 

deal. Diakses dari http://reliefweb.int/report/centralafrican-republic/central-african-republicrebels-

governmentsign-peace-deal. Pada tanggal 28 Agustus 2018 
111 Ibid  
112 Ngoupana, Paul-Marin. 2012. CAR rebel alliance issues ultimatum to government. REUTERS. 

Diakses dari http://www.reuters.com/article/2012/12/18/ us-carrebels-

idUSBRE8BH0R920121218. Pada tanggal 28 Agustus 2018 

http://reliefweb.int/report/centralafrican-republic/central-african-republicrebels-governmentsign-peace-deal
http://reliefweb.int/report/centralafrican-republic/central-african-republicrebels-governmentsign-peace-deal
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kelompok oposisi menjadi tentara Nasional CAR. Aksi ini memicu 

kemarahan rakyat sehingga kembali melakukan aksi pemberontakan 

terhadap pemerintah Bozize pada tahun 2008. Pemerintah RAT kembali 

membuat kesepakatan damai dengan kelompok oposisi guna meredam aksi 

pemberontakan. Kesepakatan damai tersebut dikenal dengan perjanjian 

damai Libreville. Isi dari perjanjian ini adalah disepakatinya program 

disarmament, demobilization, and reintegration atau juga dikenal dengan 

pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.113 Seiring 

perkembangannya, pemerintah RAT juga dinilai gagal kembali dalam 

upaya memenuhi perjanjian Libreville. Hal ini terlihat dengan 

ketidakadilan yang dilakukan oleh presiden Bozize antara kelompok 

oposisi dan kelompok pendukungnya. Pada akhirnya, aksi pemberontakan 

di RAT menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Pemberontakan kali ini 

dilakukan oleh gabungan dari kelompok-kelompok oposisi yang menyebut 

diri sebagai kelompok Seleka.114 

Kelompok Seleka kembali melakukan aksi pemberontakan pada 

tanggal 22 Maret 2013.115 Semangat untuk menggulingkan kekuasaan 

presiden Bozize membuat kekuatan Kelompok Seleka bertambah. 

Kelompok Seleka telah berhasil merebut dan menguasai hampir 50% kota-

kota penting di RAT. Pada bulan Maret 2013, Kelompok Seleka berhasil 

merebut ibukota RAT yaitu Bangui. Hal ini menjadi pertanda bahwa 

                                                             
113 Sian Herbert, et. Al. Op. Cit., halaman 15   
114 Ibid 
115 Detiknews. Ibukota Afrika Tengah Diambil Alih Oleh Pemberontak, Presiden Bozize 

Mengungsi. 2013.Terdapat dalam https://m.detik.com/news/international/2202518/ibu-kota-afrika-

tengah-diambil-alih-pemberontak-presiden-bozize-mengungsi. Diakses pada 28 Agustus 2018 
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Kelompok Seleka berhasil mengkudeta kekuasaan Presiden Bozize. 

Bozize berhasil selamat dalam insiden pemberontakan bersenjata ini 

karena sebelum Kelompok Seleka sampai di Bangui ia melarikan diri ke 

Kamerun. 

Setelah Seleka berhasil melengserkan Bozize, Michel Djotodia 

secara sepihak mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Republik Afrika 

Tengah dan merangkap sebagai Menteri Pertahanan.116Djotodia 

memerintah sejak 24 Maret 2013 hingga 10 Januari 2014. Setelah Djotodia 

menjadi konflik Kristen-Islam. Dengan dasar itu, akhirnya kelompok 

Kristen membentuk milisi perlawanan yang menyebut diri mereka sebagai 

Anti-Balaka.117 Anti-Balaka dan Seleka, akhirnya terlibat pertempuran. 

Amarah Anti- Balaka tidak hanya diluapkan pada anggota Seleka, warga 

sipil yang beragama Islam juga mendapat serangan. Seleka kemudian 

menyerang balik atas apa yang dilakukan oleh Anti-Balaka hingga 

pertumpahan darah di Bangui tidak dapat dihindari lagi.  

Akibat dari pertempuran ini diperkirakan ribuan orang mati baik 

dari Kristen maupun Islam. Menurut laporan United Nation Human Rights 

(OHCR) pada 3 Januari 2014, setengah dari penduduk Republik Afrika 

Tengah 935.000 orang adalah pengungsi, termasuk setengah dari 

penduduk Bangui 513.000 orang dengan 233.000 lainnya di negara-negara 

tetangga akibat pertempuran yang terjadi antara anti-Balaka dengan 

                                                             
116 VOA Indonesia. Pemimpin Kudeta Republik Afrika Tengah Umumkan Jabatan Rangkap 

Presiden-Menhan. 2013. Diakses melalui http://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-kudeta-

republik-afrika-tengah-umunkan-jabatan-rangkap-presiden-menhan/1633026.html. Diakses pada 

29 Agustus 2018 
117 Hermawati, Titin Soekma. 2016. Intervensi Kemanusiaan PBB dalam Menangani Pelanggaran 

HAM di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014. Vol. 4, No. 1. Hal. 212.   
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Seleka.118 Kemarahan anti-Balaka atas perlakuan Seleka terus berlanjut 

dengan melakukan serangan-serangan lain terhadap populasi sipil Muslim 

di berbagai kota menyebabkan kematian dan kehancuran, serangan 

terhadap Muslim yang dilakukan anti-Balaka diketahui juga untuk 

mengeluarkan secara paksa populasi ini dari Republik Afrika Tengah. 

119Kekacauan dan kekerasan yang muncul akibat serangan dari Seleka 

maupun Anti-Balaka selama pertempuran, akhirnya membuat Michel 

Djotodia diumumkan mundur pada 10 Januari 2014, karena Djotodia tak 

mampu menyelesaikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi.120 

Anti-Balaka melakukan serangan balas dendam yang amat brutal. 

Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan, bahwa 

serangan-serangan milisi Anti-Balaka menyebabkan warga Muslim 

meninggalkan tempat asal mereka dalam skala yang belum pernah terjadi 

sebelumnya.121
 
Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan lagi karena 

minimnya bantuan kemanusiaan untuk negara bekas jajahan Prancis itu. 

Selain itu, jumlah tenaga medis juga sangat terbatas. Serangan Anti-

Balaka terhadap warga sipil Muslim terus terjadi hingga mengarah ke 

genosida. Kekerasan dan pembunuhan oleh Anti-Balaka terhadap Muslim 

                                                             
118 OHCR, (2014), “Preliminary Findings” OHCHR Monitoring Mission in the Central African 

Republic (CAR) doc. Diakses melalui  http://www.ohcr.org pada tanggal 29 Agustus 2018 
119 Amnesty Internatioanl, 2014, “Ethnic Cleansing and Sectarian Killings in The Central African 

Republic”, diakses melalui  http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/central-african-

republicethnic-cleansing-and-sectarian-killings-2014-02-12 pada tanggal 29 Agustus 2018 
120 VOA Indonesia. Presiden Republik Afrika Tengah Mengundurkan Diri. 2014. Diakses melalui 

http://www.voaindonesia.com/a/presiden-republik-afrika-tengah-mengundurkan-

diri/1827480.html. pada tanggal 29 Agustus 2018   
121 BBC Indonesia. ‘Pembersihan etnik Muslim’ di Republik Afrika Tengah Gagal Dicegah. 2014. 

Diakses melalui 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140212_republik_afrika_tengah_etnik_muslim. 

pada 1 September 2018   

http://www.ohcr.org/
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/central-african-republicethnic-cleansing-and-sectarian-killings-2014-02-12
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/central-african-republicethnic-cleansing-and-sectarian-killings-2014-02-12
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Republik Afrika Tengah seakan tanpa henti.122 Selain itu, aksi kekerasan 

yang terus menerus terjadi di Republik Afrika Tengah sejak 2012 juga 

telah mengakibatkan ketakutan terhadap warga sipil. Menurut laporan 

UNHCR, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi, dimana 273.000 

orang di Bangui yang tersebar di 66 lokasi, dan lebih dari 288.000 orang 

telah melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Kamerun, Chad, 

Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo.123  

Grafik 4.1 Jumlah Konflik, Aksi Protes, dan Korban Jiwa di Republik Afrika 

Tengah Periode Tahun 1997 - 2014 

Sumber : ACLED. Country Report: Central African Republic   

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dapat 

dijelaskan bahwa dalam kurun waktu selama selama 17 tahun, RAT 

mengalami masa-masa konflik di negaranya. Konflik yang terjadi 

beragam, pada akhir tahun 1990-an hingga tahun 2009 situasi konflik di 

                                                             
122 Kompas. Genosida Mengancam Muslim di Afrika Tengah. 2014. Diakses melalui  

http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/  Pada 2 September 2018   
123 UNHCR. Thousand Flee Violence in Central African Repiblic and Seek Shelter in Southern 

Chad . Diakses melalui  http://www.unhcr.org/530212809.html pada 2 September 2018 

http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/
http://www.unhcr.org/530212809.html
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RAT masih tergolong rendah karena meskipun jumlah kekerasan tinggi 

tetapi jumlah korban jiwa kurang dari 50% . Namun sejak tahun 2010 

situasi konflik mulai meluas dan jumlah korban jiwa mencapi 50% dan 

pada tahun 2011 hingga  awal 2013  konflik sudah mereda. Pada akhir 

tahun 2013 hingga tahun 2014 dimana  kudeta terhadap Presiden Francois 

Bozize tahun 2013 dan terpilihnya Michel Djotodia dapat dikatakan 

sebagai kudeta paling koersif dan menimbulkan konflik bersenjata paling 

berkepanjangan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Konflik dan 

korban jiwa lebih dari 80 peren. Dimana selama perang tersebut terjadi, 

telah lebih dari 2.600 nyawa melayang dan hampir satu juta orang terusir 

dari tempat tinggalnya dan harus mencari perlindungan ke negara 

tetangga, serta perekonomia RAT terganggu dan menyebabkan krisis 

pangan di negara RAT.124 Sejak mundurnya Michel Djotodia, Republik 

Afrika tengah telah 3 kali berganti Presiden namun konflik masih saja 

bergulir dan selalu menjadi pemberitaan media internasional selama 3 

tahun terakhir.  

4.2 Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 2014 - 2016 

Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara paling tidak 

berkembang di dunia.125 Lebih dari separuh penduduknya tinggal di daerah 

pedesaan atau sekitar 70%  dimana sektor pertanian menjadi penghasilan 

                                                             
124 Baptiste, Nathalie & Foreign Policy in Focus, “The Central African Republic’s Forgotten 

Crisis,” The Nation: daring, 11 September 2014, diakses  melalui 

http://www.thenation.com/article/central-african-republicsforgotten-crisis/ pada tanggal  

September 2018  
125 CIA.The World Factbook – Central African Republic. Diakses melalui 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/print/country/countrypdf_ct.pdf, 

pada tanggal 9 September 2018 

http://www.thenation.com/article/central-african-republicsforgotten-crisis/
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/print/country/countrypdf_ct.pdf
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utama masyarakat Republik Afrika Tengah dan bahkan memberikan 

setengah dari devisa negara, di samping kayu dan berlian.126 Pasca 

merdeka tahun 1960, bangsa ini tidak sepenuhnya memanfaatkan 

kemerdekaan. Dibuktikan dengan banyaknya kudeta yang terjadi 

sepanjang tahun setelah kemerdekaan, pemberontakan - pemberontakan 

dan keadaan negara yang tidak stabil. Pemerintahan tidak optimal dengan 

banyaknya masalah internal seperti paham kesukuan, nepotisme dan 

korupsi.  

Letak geografis Republik Afrika Tengah bukan negara yang minim 

akan sumber daya alam. Republik Afrika Tengah mempunyai sumber daya 

alam bernilai tinggi, seperti uranium, emas, dan berlian yang menjadi 

potensi ekspor utama di negara ini. Lemahnya campur tangan pemerintah 

dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam mengakibatkan rakyat 

belum sejahtera sehingga muncul ketimpangan dan diskriminasi wilayah 

dalam pembangunan.127 Adanya diskriminasi ekonomi ini menjadi 

penghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan di negara ini.  

Negara Republik Afrika Tengah ini mengalami krisis terburuk 

dalam sejarahnya pada awal 2013 ketika sebagian besar pejuang Muslim 

Seleka digulingkan kemudian pemimpin Francois Bozize. Milisi Kristen 

                                                             
126 Ibid 
127 Soekma Hermawati, Titin.. Interrvensi Kemanusiaan PBB Dalam Menangani Pelanggaran 

HAM DI Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013- 2014. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 

Volume 4, Nomor 1, 2016:211-220 hlm. 216 
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menanggapi dengan menyerang minoritas Muslim.128 Perang saudara ini 

sangat berdampak pada menurunnya perekonomian RAT sehingga 

menyebabkan krisis pangan. Krisis pangan yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan munculnya bahaya bencana kemanusiaan atau kelaparan. 

Kelaparan merupakan hasil dari kombinasi tiga kegagalan, yaitu kegagalan 

produksi pangan, kegagalan sumber daya manusia dalam mengakses 

makanan, kegagalan pemerintah dan pihak asing dalam merespon krisis 

pangan.129 PBB menetapkan 5 skala yang disebut dengan Integrated Food 

Security Phase Classification (IPC) untuk mengukur ketahanan pangan 

suatu negara, yaitu tahap ketahanan pangan, batas cukup ketahanan 

pangan, krisis pangan akut dan mata pencaharian, darurat kemanusiaan, 

dan bencana kemanusiaan atau kelaparan. Pada tahap kelima, kelaparan 

didefinisikan dengan adanya lebih dari dua orang per 10.000 meninggal 

tiap harinya, tingkat kekurangan gizi yang akut yaitu di atas 30%, matinya 

semua binatang ternak, dan kurang dari 2.100 kilo kalori makanan dan 4 

liter air yang tersedia untuk tiap orang per hari.130 

 

 

 

 

 

                                                             
128 Independent Evaluation Group. Project Performance Assessment Report. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ppar_carfoodsecurity.pdf pada tanggal 19 

September 2018 
129 IPC Global Partners, Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual, Version 

1.1, FAO, Roma, hal. 4 
130 Ibid 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ppar_carfoodsecurity.pdf


62 
 

Gambar 4.2 Peta Situasi Republik Afrika Tengah Tahun 2014  

 

Sumber : Food and Agriculture Organization 

 

Analisis IPC  tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 504 000 

orang berada di IPC Tahap 4 yaitu dalam keadaan darurat dan 820.200 

orang berada dalam IPC Tahap 3 yaitu dalam keadaan krisis .131 Lebih dari 

20% populasi berada di IPC Tahap 4 di tiga prefektur yaitu Kabo 

(Ouham), Mbrès (Nana-Gribizi) dan Bambari (Ouaka). Area dengan lebih 

dari 20% di Fase 3 atau di atasnya termasuk enam prefektur (Mambéré-

Kadei, Ouham-Pendé, Ouham, Nana Gribizi, Ouaka dan Vakaga), dan 

lima sous-prefectures (Abba (Nana-Mandere), Rafai (Mbomou), Zemio, 

Obo dan Bambouti (Haut Mbomou). 

Dengan adanya perang saudara yang saling serang ini , 

mengakibatkan rusaknya lahan pertanian masyarakat sehingga 

melonjaknya harga pangan di negara tersebut mengakibatkan krisis 

                                                             
131 FAO. Situation Update Central African Republic. 2015. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAO-CAR-situpdate-21092015.pdf 
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pangan. Lebih dari separuh populai RAT, yaitu sekitar 2.7 juta orang di 

Republik Afrika Tengah mengalami kelaparan akibat adanya kudeta yang 

melibatkan Seleka dan Anti-Balaka tersebut.132 Dari total populasi 

sebanyak 4,6 juta jiwa, sekitar 1 juta jiwa telah kehilangan tempat tinggal 

dan anggota keluarga akibat kekerasan yang terjadi. 2,3 juta orang lebih 

dari separuh penduduk sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, 

sementara 76% penduduknya terus hidup dalam tingkat kemiskinan 

ekstrim termasuk 81% untuk perempuan dan 69%  untuk laki-

laki.133Akibat yang ditimbulkan dari hilangnya tempat tinggal tersebut 

adalah mereka terpaksa menjadi pengungsi di daerah-daerah perbatasan, 

kekerasan ini juga sangat berdampak terhadap populasi yang paling rentan, 

yaitu wanita dan anak - anak. 134 Data yang ada menunjukkan bahwa dari 

total populasi yang mengungsi, 80% adalah wanita dan anak-anak, yang 

seharusnya justru mendapatkan perlindungan khusus dikarenakan ketidak 

mampuan dan masih tingginya ketergantungan mereka terhadap orang 

dewasa.135   

Lebih dari 1,1 juta terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka 

dan melarikan diri ke daerah lain atau ke negara tetangga. Itu berarti lebih 

dari 1 dari setiap 5 warga Afrika Tengah terpaksa melarikan diri dari 

                                                             
132 WFPUSA. The Hunger Crisis in CAR : What You Need To Know. 

https://www.wfpusa.org/articles/hunger-crisis-car-what-you-need-know/ 
133 http://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview   
134 Ibid 
135 WFPUSA. The Hunger Crisis in CAR : What You Need To Know. 

https://www.wfpusa.org/articles/hunger-crisis-car-what-you-need-know/ 



64 
 

rumah mereka sejak perang saudara pecah tahun 2012.136 Populasi Muslim 

di Bangui juga telah menurun secara drastis dari 130.000 jiwa sejak tahun 

2013, menjadi hanya 900 jiwa pada pertengahan tahun 2014.137 Untuk 

jangka waktu setahun, penurunan ini merupakan angka yang sangat 

mengejutkan. Hingga September 2014, konflik kekerasan yang terjadi 

telah menelan korban meninggal sebanyak lebih dari 5.000 jiwa.138  

Konflik yang di terjadi juga sangat mempengaruhi sektor pertanian 

dimana pertanian merupakan andalan ekonomi di RAT dengan 75% 

penduduk mengandalkan pertanian sebagai pendapatan dan mata 

pencaharian mereka. Menurut Penilaian Makanan FAO / WFP 2016, 

berkurangnya ketersediaan pangan dan kendala akses telah menyebabkan 

memburuknya situasi keamanan pangan yang mengakibatkan peningkatan 

tajam terhadap harga pangan.139 Pada tahun 2014 daya beli berkurang 

hingga sepertiga dibandingkan dengan 2012, hal tersebut semakin 

membebani masyarakat RAT. Produksi pangan turun sebesar dimana 

produksi pangan tahun 2014 turun sebesar 58% dibanding tahun 2012 – 

2013. Produksi sereal turun hingga 70%, hasil perikanan juga turun 

sebesar 40%, dan populasi sapi 46%. Tingkat produksi kapas dan kopi 

juga turun sebesar 42% dan 28%. Pembunuhan dan penjarahan 

                                                             
136 VOA. Kekerasan dan Kejahatan Meningkat di Republik Afrika Tengah. Diakses melalui 

https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-dan-kejahatan-meningkat-di-republik-afrika-tengah-

/4171319.html Pada tanggal 20 September 2018 
137 European Commission. Humanitarian Aid and Civil Protection. Echo Factsheet – 27 May 2014 

- Central African Republic, hlm. 2. 
138 Krista Larson. Report: Death Toll in Central African Republic Tops 5.000, Huffington Post, 12 

September 2014.  Diakses melalui http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-

republic-deathtoll_n_5810010.html pada tanggal 20 September 2018 
139 FAO/WFP. Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM), Rome, March 2016   

https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-dan-kejahatan-meningkat-di-republik-afrika-tengah-/4171319.html
https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-dan-kejahatan-meningkat-di-republik-afrika-tengah-/4171319.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-republic-deathtoll_n_5810010.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/central-african-republic-deathtoll_n_5810010.html
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menyebabkan jumlah ternak turun hingga 67% dan 77% hampir 

setengahnya, dan jumlah kambing dan domba menyusut sebanyak 57%. 

Kerusakan infrastruktur dan ketidakamanan menyebabkan penurunan 

perikanan sebesar 40% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2012.140 

 Masyarakat RAT mengalami kekurangan pangan serius 

dikarenakan hancurnya mata pencaharian mereka yang rata – rata adalah 

petani dan peternak. Ladang – ladang mereka di rusak oleh pemberontak, 

hewan ternak juga di jarah, sehingga mereka kehilangan mata pencaharian. 

Hal tersebut mengakibatkan penurunan produksi domestik dan harga 

pangan yang tinggi. Menurut FAO singkong kini menggantikan makanan 

sereal bergizi dan sayuran, konsumsi terhadap protein hewani juga 

menurun tajam. Makanan yang terbatas dan gizi yang kurang ini 

menimbulkan kekhawatiran serius, karena memiliki efek langsung pada 

nutrisi dan kesehatan.141 

 

 

 

 

 

                                                             
140 FAO. Crop Prospect and Food Situation . Diakses melalui http://www.fao.org/3/a-i6558e.pdf 

pada tanggal  25 September 2018 
141 Ibid 

http://www.fao.org/3/a-i6558e.pdf
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Grafik 4.2 Harga hasil pertanian di Republik Afrika Tegah  

Tahun 2012-2014   

Sumber : Central African Institute of Statistic, Economic and Social 

Studies (ICASEES) 

Seperti ditunjukkan pada grafik 4.2  harga pangan naik tajam sejak 

awal 2014, dan pada bulan Agustus 2014 harga jagung, millet dan kacang 

tanah adalah 30-70% lebih tinggi daripada bulan Maret-April 2014. 

Namun, harga produksi lokal seperti singkong turun 13% antara Februari 

dan Agustus 2014. Sebagai akibat dari kekerasan yang meluas, 

perpindahan besar-besaran dan ketidakamanan nasional, telah terjadi 

penurunan yang signifikan dalam ketersediaan makanan pokok, 

peningkatan besar dalam harga pangan, penjarahan aset dan penurunan 

penghasilan yang parah. Harga kebutuhan pokok termasuk kacang tanah, 

dan ubi kayu sudah naik hingga 20% dan bisa meningkat lebih jauh.142 

Lebih dari 30% penduduk RAT tidak aman pangan. Pada 2014 sekitar 1,6 

juta orang dari Republik Afrika Tengah membutuhkan bantuan makanan 

langsung dikarenakan jumlah stok makanan berkurag menjadi satu kali 

                                                             
142 Canisius College. Situation in the Central African Republic. Diakses melalui 

http://www3.canisius.edu/~diciccoj/MUN_2014_CSC_CAR.pdf pada tanggal 27 September 2018 

http://www3.canisius.edu/~diciccoj/MUN_2014_CSC_CAR.pdf
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makan untuk setiap keluarga di daerah – daerah yang terkena dampak 

konflik143 

Masyarakat RAT  hingga 94%  juga tidak memiliki cukup benih 

untuk ditanam pada musim tanam berikutnya karena sawah  dan ladang 

pertanian mereka di jarah oleh pemberontak. Tidak hanya ladang dan 

sawah, toko – toko milik kebanyakan masyarakat muslim juga dijarah 

serta dibakar. Masyarakat muslim memilih untuk meninggalkan rumah 

dan toko mereka untuk bersembunyi di semak – semak belukar, hingga 

memilih kebur ke negara tetangga.144 Para pemilik lahan pertanian yang 

masih baik pun lebih memilih menjual hasil pertaniannya dengan harga 

mahal kepada negara tetangga daripada menjual didalam negeri dengan 

harga yang rendah.145 Pembunuhan dan penjarahan juga menyebabkan 

populasi ternak sapi berkurang hampir 50%  dan kambing sebesar hampir 

60%. Kerusakan pada infrastruktur dan kondisi yang tidak aman juga 

melanda sektor perikanan. Harga daging dan ikan kini dua kali lipat lebih 

mahal dibanding sebelum adanya perang saudara. Demikian pula bahan-

bahan lain seperti tepung kacang tanah dan ikan yang kaya protein.146 

Krisis juga menyebabkan kekurangan gizi yang parah ini dan kelaparan 

di Republik Afrika Tengah tidak hanya menyebabkan kematian karena 

kelaparan, tetapi juga menyebabkan lebih banyak efek fisik yang 

                                                             
143 IEG. Emergency Food Crisis Response and Aglicuture Re- Launch Project. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ppar_carfoodsecurity.pdf pada tanggal 27 

September 2018 
144 Ibid 
145 Kabar 24, Setengah penduduk Afrika Tengah Kelaparan Setiap Hari. Diakses melalui 

http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-

setiap-hari pada tanggal 27 September 2018 
146 Ibid 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ppar_carfoodsecurity.pdf
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
http://kabar24.bisnis.com/read/20160302/19/524436/setengah-penduduk-afrika-tengah-kelaparan-setiap-hari
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merugikan, terutama di kalangan anak-anak. Hampir setengah dari anak-

anak balita di negara ini menderita pertumbuhan terhambat karena 

kekurangan gizi dan 25% berat badannya kurang.147 Bahkan sebelum 

krisis pemberontak meletus pada musim semi 2014,  Pada tahun 2014 

kurang lebih 30% penduduknya tidak aman pangan. Jumlah anak-anak di 

bawah usia lima tahun yang mengalami kekurangan gizi kronis adalah 

41%.  

Lebih buruk lagi, anak-anak yang kekurangan gizi ini tidak 

menerima perhatian medis yang tepat karena sebagian besar pusat 

kesehatan telah tutup karena masalah keamanan dimana masih adanya 

kekerasan yang masih terus terjadi. Setiap anggota keluarga terpaksa untuk 

menjual semua apa yang mereka miliki, menarik anak-anak mereka keluar 

dari sekolah, bahkan terpaksa mengemis.148 28% yaitu 8 dari 10 anak usia 

sekolah di RAT juga tidak bisa melanjutkan sekolah mereka karena 

sekolah dan ruang kelas telah hancur, aktivitas mengajar pun terganggu. 

149 Diperkirakan sekitar 37% anak laki-laki usia sekolah dasar tidak 

bersekolah dibandingkan dengan 47% anak perempuan pada usia yang 

sama. Hampir 66% remaja putri usia sekolah menengah tidak sekolah 

dibandingkan dengan 42% pemuda laki-laki pada usia yang sama.150 

                                                             
147 Ibid 
148 Ibid 
149 WFPUSA. The Hunger Crisis in CAR : What You Need To Know. Diakses melalui 

https://www.wfpusa.org/articles/hunger-crisis-car-what-you-need-know/ pada tanggal 1 Oktober 

2018 
150 Ibid   

https://www.wfpusa.org/articles/hunger-crisis-car-what-you-need-know/
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Di  Ibu kota negara Bangui, terdapat hampir 1.000 anak-anak yang 

dirawat karena kekurangan gizi akut.151 Jumlah anak balita yang 

meninggal akibat kekurangan gizi dan penyakit pun mengalami lonjakan 

yang tinggi. Sepertiga anak – anak  di RAT juga mencari perlindungan di 

negara tetangga  untuk menghindari terjadinya malnutrisi.152 Terjadinya 

malnutrisi pada anak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

anak, membuat anak-anak rentan terhadap penyakit dan menyebabkan 

hampir setengah dari anak – anak dibawah usia lima tahun mengalami 

kematian. Lebih dari 40% anak – anak dibawah usia 5 tahun juga 

mengalami stunting.153 Tingkat kekurangan gizi disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti karena adanya dampak kekerasan dan adanya kesulitan 

terhadap akses pasar untuk mencukupi kebutuhan gizi dan kesehatan serta 

adanya dampak terhadap ibu hamil dan melahirkan yang tidak dapat 

menyusui karena mengalami trauma akan kekerasan akibat konflik.154 

Laporan tahunan UNICEF   menyatakan bahwa angka kematian 

balita di RAT tertinggi kedelapan di dunia, dan angka kematian ibu 

sebesar 890 per 100.000 dan merupakan yang tertinggi ketiga. Sekitar 41% 

anak di bawah 5 tahun menderita gizi buruk yang parah, akut, atau sedang. 

                                                             
151 Sabar Subekti, Anak-anak Afrika Tengah dalam Ancaman Gizi Buruk Akibat Konflik. Diakses 

melalui http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-

gizi-buruk-akibat-konflik pada tanggal 1 Oktober 2018 
152 Ibid 
153 Aliya Karim. 6 Hunger Catastrophes You Might Not Know About. Diakses melalui 

https://www.wfpusa.org/articles/6-hunger-catastrophes-you-might-not-know-about/  pada tanggal 

2 Oktober 2018 
154 Reuters Staff, Children face 'staggeringly high' hunger in conflict-hit Central African 

Republic., Diakses melalui https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-

feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-

idUSKCN0ZG00D pada tanggal 2 Oktober 2018 

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-afrika-tengah-dalam-ancaman-gizi-buruk-akibat-konflik
https://www.wfpusa.org/articles/6-hunger-catastrophes-you-might-not-know-about/
https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D
https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D
https://www.reuters.com/article/us-centralafrican-violence-children-feat/children-face-staggeringly-high-hunger-in-conflict-hit-central-african-republic-idUSKCN0ZG00D
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Hampir sepertiga penduduk tidak memiliki akses terhadap air yang aman 

dan sanitasi yang memadai.155 RAT juga mengalami penuruan terhadap 

pengembangan sistem kesehatan, termasuk kurangnya fasilitas yang 

memadai, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang sangat kurang yaitu 

hanya ada 250 dokter untuk 4,6 juta penduduk, atau lima dokter untuk 

setiap 100.000 orang.156 

Grafik 4. 3 Jumlah orang kekurangan gizi di Republik Afrika Tengah  

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh penulis melalui FAOSTAT 

Grafik diatas menunjukan peningkatan jumlah orang kekurangan gizi 

per tiga tahun. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa antara tahun 2010 – 

2012 jumlah orang kekurangan gizi terbilang masih stabil. Hal ini 

dikarenakan pada tahun – tahun tersebut kehidupan masyarakat RAT 

belum terganggu dengan adanya kerusuhan dan pemberontakan. Pada 

tahun 2011-2012 terjadi sedikit peningkatan jumlah orang kekurangan gizi 

melonjak sekitar 1,5 juta orang pada 2011 dan 2,2 juta orang pada 2012, 

kemudian dirata – rata tahun 2013-2015 meningkat paling tinggi hingga 

                                                             
155  Ibid    
156 Ibid   
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0,4%  dari rata-rata tahun sebelumnyaa yakni mencapi 2,3 juta orang. Pada 

tahun 2016 jumlah orang kekurangan gizi menurun dari tahun sebelumnya 

menjadi 2,7 juta orang. Peningkatan yang tinggi jumlah orang kekurangan 

gizi tersebut di taun – taun konflik mulai memanas di RAT dan 

menyebabkan kerusuhan yang merusak lahan – lahan pertanian dan 

melonjaknya harga pangan. 

4.3  Keterlibatan WFP di Republik Afrika Tengah  

WFP merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 

tahun 1961 oleh PBB dan FAO sebagai sebuah joint subsidiary body,  

dengan prinsip awal sebagai organisasi internasional yang mampu 

memanfaatkan secara efektif surplus bahan pangan untuk menanggulangi 

kelaparan dan malnutrisi terutama dinegara miskin serta membantu negara 

tersebut dalam perkembangan ekonominya.157 Melalui bantuan pangan 

yang mereka distribusikan WFP mengejar visi dimana setiap lelaki, 

perempuan, maupun anak – anak memiliki akses setiap saat terhadap 

makanan yang mereka butuhkan untuk menunjan kehidupan yang aktif 

dan sehat.158 

WFP merupakan organisasi yang sangat berkomitmen untuk 

mengakhiri dan memerangi kelaparan di dunia, mengamankan cadangan 

pangan di dunia, dan meningkatkan nutrisi pangan yang ada di dunia 

sampai dengan 2030. Target tahun tersebut akan diperbaruhi seiring 

berjalannya waktu. Prinsip dan nilai ”zero hunger” di bentuk oleh WFP 

                                                             
157 Just Faaland, The World Food Progrmme (WFP) and International Food Aid, hal 221 
158 Ibid 
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dalam agenda perkembangan 2030 yang diharapkan dapat membantu 

keseluruhan masalah krisis pangan di dunia. 159 Pada tahun 2015, WFP 

mengadopsi keseluruhan agenda yang disebutkan dalam 17 Global Goals 

for Sustanable Developmeny tahun 2030. Awalnya WFP hanya 

mengadopsi goals pada poin dua yang menyebutkan zero hunger 

merupakan sebuah usaha yang ditunjukan untuk penuntasan kelaparan, 

mengamankan cadangan makanan, meningkatkan nutrisi dan menstabilkan 

bidang agrikultur suatu negara ataupun kawasan, dimana hal ini menjadi 

prioritas WFP. 

WFP mulai beroprasi pada tahun 1963 dengan tugas memberikan 

bantuan pangan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, 

unruk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi dengan menyediakan 

makanan dan logistik dalam keadaan darurat dan protracted reief  

(bantuan jangka panjang),  serta mempromosikan world food security 

sesuai dengan rekomendasi PBB dan FAO.160 

Masalah krisis pangan merupakan isu yang cukup sensitif 

dikarenakan banyak dari penduduk di Republik Afrika Tengah mengalami 

kelaparan. Tercatat 2,5 juta penduduk di negara ini mengalami kerawanan 

pangan, walaupun mayoritas penduduk di Republik Afrika Tengah bekerja 

di sektor pertanian, tapi tetap saja masalah kelaparan ini tidak teratasi yang 

mana tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kehidupan 

masyarakat miskin dan tingkat kematian di Republik Afrika  Tengah 

                                                             
159 WFP, Who we are : History, diakses melalui http://www1.wfp.org/history pada 23 Januari 2019 
160 WFP, Fighting Hunger Worldwide,dalam http://www.wfp.org/about diakses pada 5 Oktober 

2018  

http://www1.wfp.org/history
http://www.wfp.org/about
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menunjukan bahwa masalah kelaparan di negara ini masih dalam proses 

penyelesaian. WFP menjalankan perannya secara khusus agar dapat 

mengatasi krisis pangan di Republik Afrika  Tengah dengan melakukan 

berbagai program-program.161 

Dalam menjalankan kegiatan dan program – programnya sebagai 

agen bantuan pangan terbesar di dunia, WFP melakukan kerjasama dengan 

berbagai pihak diantaranya adalah pemerintah dimana WFP mendapatkan 

otoritas untuk menjalankan programnya di suatu daerah dengan selalu 

berkonsultasi dengan otritas nasional maupun lokal pada tahap proses 

perencanaa.162 Kedua adalah perusahaan, WFP mencari dana tambahan 

dan value expertise dari perusahaan yang aktif dalam bidang – bidang 

seperti bidang makanan, transportas, teknologi informasi dan komunikasi, 

logistik, dll. Ketiga adalah NGO, WFP menjalin kerjasama dengan NGO 

internasional maupun lokal untuk membantu WFP dalam menvapai 

tujuannya. Keempat adalah Rome Based Agencies (RBAs) yaitu menjalani 

kerjasama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dan Fund for 

Agriculture Development (IFAD) yang disebut sebagai Triple Alliance in 

Rome, karena ketiga badan ini berpusat di Roma, Italia dan bekerja secara 

komplementer. Serta dengan Agensi PBB lainnya seperti WHO, UNICEF, 

ILO, UNDP, dll dengan membentuk UN Development Assistance 

Framework. Kerjasama yang dilakukan dengan agensi PBB lainnya 

                                                             
161 University of central arkansas. Central African Republic (1960-present) Diakses melalui 

http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/central-african-republic-

1960-present/ pada 5 Oktober 2018 
162 WFP. UN Agencies and International Institution. Diakses melalui  http://www1.wfp.org/un-

agencies-and-international-institutions pada tangal 5 Oktober 2018 

http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/central-african-republic-1960-present/
http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/central-african-republic-1960-present/
http://www1.wfp.org/un-agencies-and-international-institutions
http://www1.wfp.org/un-agencies-and-international-institutions
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dikarenakan ketika terjadi bencana baik yang disebabkan oleh alam atau 

manusia,bahan pangan bukan merupakan satu – satunya hal yang sangat 

dibutuhkan, namun juga memerlukan air, fasilitas sanitasi, kebersihan, 

kesehatan dan perlindungan.163 

Pada awalnya WFP telah membuka perwakilan di Republik Afrika 

Tengah pada tahun 1969, namun pada saat itu WFP hanya bertugas 

sebagai pengawas proses program untuk menanggulangi  kemiskinan yang 

terjadi di Republik Afrika Tengah. Setelah itu, pada 2008 WFP dan FAO 

mulai mengembangkan dan membuat kerangka kerjasama dengann 

Republik Afrika Tengah untuk jangka waktu 5 tahun. Pada tahun 2010 

WFP bekerjasama dengan UNHCR membantu pengungsi dari RAT yang 

terlantar dan kekurangan makanan akibat adanya konflik internal di 

RAT.164 Hingga pada akhir tahun 2013 program-program WFP mulai 

dijalankan dengan munculnya konflik yang dampaknya berkepanjangan 

selama kemerdekaan RAT yang terjadi yang mengakibatkan munculnya 

krisis pangan di Republik Afrika Tengah. 

Selama beberapa tahun Republik Afrika Tengah berada dalam 

kondisi rawan pangan. Setelah konflik yang terjadi di Republik Afrika 

Tengah, lahan pertanian menjadi rusak dan hasil pertanian banyak 

berkurang dari pada sebelumnya yang membuat penduduk di negara 

tersebut menjadi kelaparan, dan pemerintah Republik Afrika Tengah 

meminta bantuan kepada oragnisasi internasional untuk bantuan darurat. 

                                                             
163WFP. Diakses melalui http://www1.wfp.org/un-agencies-and-international-institutions  pada 
tanggal 5 Oktober 2018 
164 Ibid 

http://www1.wfp.org/un-agencies-and-international-institutions
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Namun tidak selalu berhasil karena penduduk Republik Afrika Tengah 

hampir seluruhnya membutuhkan bantuan pangan yang disebabkan adanya 

krisis pangan akibat dari konflik yng terjadi di negara tersebut.165 

Dalam pemulihan awal WFP memberikan program bantuan 

daruruat dengan kegiatan pemulihan awal meliputi distribusi makanan 

umum, makanan untuk kegiatan pemulihan aset dan dukungan pertanian 

bekerjasama dengan FAO,  pemberianuang tunai, voucher makanan atau 

e-kartu. Selain itu, WFP menyediakan makanan tambahan untuk keluarga 

yang terkena dampak teruma pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 23 

bulan, dan layanan pengobatan untuk anak-anak dengan gizi buruk sedang 

berusia 6 bulan hingga 59 bulan, serta wanita hamil dan menyusui. WFP 

juga menyediakan makanan sekolah untuk anak-anak sekolah yang terkena 

dampak konflik.166 Program-program ini dijalankan untuk tujuan 

membantu negara seperti Republik Afrika Tengah dan masyarakatnya agar 

dapat keluar dari kondisi krisis pangan yang terjadi.167 

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, Republik Afrika 

Tengah telah mengalami perselisihan sipil dan ketidakstabilan politik yang 

tak henti-hentinya. Ini adalah negara berpenghasilan rendah, defisit 

pangan, yang menempati urutan ke 159 dari 169 negara dalam indeks 

pembangunan manusia 2010. Produk domestik bruto per kapita adalah  

                                                             
165 Ibid 
166 WFP-USA.Central African Republic.Diakses melalui 

https://www.wfpusa.org/countries/central-african-republic/# pada tanggal 5 Oktober 2018 
167 Ibid 

https://www.wfpusa.org/countries/central-african-republic/
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US$454. 168Kemiskinan, ketidakamanan pangan dan gizi buruk tersebar 

luas: 62%  penduduk hidup di bawah garis kemiskinan; 30% rumah tangga 

tidak aman pangan; rata-rata tingkat kekurangan gizi akut global adalah 

10%; dan malnutrisi kronis adalah 37%. Angka partisipasi sekolah dasar 

meningkat dari 55%  pada tahun 2003 menjadi 63%  pada tahun 2010, 

tetapi hanya 36% anak-anak yang menyelesaikan sekolah. Kapasitas untuk 

merancang dan memberikan layanan sosial masih sangat terbatas.169 

Pada tahun 2011 mengikuti rekomendasi dari misi penilaian WFP. 

WFP merancang country programme RAT untuk melanjutkan bantuan 

makanan sambil menekan kapasitas pembangunan nasional, untuk 

memperkuat peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan nasional. 

Country Programme ini akan fokus pada mendukung pendidikan melalui 

makanan sekolah, meningkatkan status gizi ibu hamil dan menyusui dan 

anak-anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kelahiran, dan anak-anak 

yang kekurangan gizi akut di bawah usia 5 tahun, serta memperkuat 

kapasitas lembaga nasional untuk kepemilikan program.170 

Program tersebut akan dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak 

aman, daerah dengan kapasitas pemerintah yang terbatas dan infrastruktur 

yang buruk. Hal tersebut merupakan tantangan yang signifikan bagi WFP. 

Dana yang tidak menentu dan jeda penyeluran, kapasitas logistik yang 

                                                             
168 WFP. Central Affrican Republic Country Programme 2012-2016. 

http://www1.wfp.org/operations/200331-central-african-republic-country-programme-2012-2016 

pada tanggal 5 Oktober 2018 
169 Ibid 
170 WFP. Country Programme Agenda Item 7. Diakses melalui 

https://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200331.pdf?_ga=2.105461190.435

959931.1543121987-1912654849.1511403144 pada tanggal 6 Oktober 2018 

http://www1.wfp.org/operations/200331-central-african-republic-country-programme-2012-2016
https://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200331.pdf?_ga=2.105461190.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
https://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200331.pdf?_ga=2.105461190.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
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terbatas, dan penyalahgunaan sumber daya menimbulkan risiko lebih 

lanjut. Untuk memitigasi ini.  WFP di RAT juga ikut dalam meningkatkan 

kontrol internal, koordinasi dan mekanisme komunikasi, termasuk dengan 

Pemerintah dan penerima bantuan. Country Programme ini selaras dengan 

Strategi Pengurangan Kemiskinan Pemerintah untuk 2011–2015 dan 

dengan Kerangka Bantuan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

2012–2016. Ini akan berkontribusi pada Millennium Development Goals 1, 

2, 3, 4 dan 5 dan sejajar dengan WFP Strategic Objectives 4 dan 5.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
171 Ibid 



78 
 

BAB V 

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENANGGULANGI 

KRISIS PANGAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2014 – 2016 

 

Pada bab ini membahas lebih rinci dan mendalam terkait peran World Food 

Programme dalam menanggulangi krisis pangan yang melanda Republik 

Afrika Tengah pada tahun 2014 – 2016. Penjelasan bab ini menggunakan teori 

peranan organisasi internasional yang berguna untuk melihat secara jelas 

bagaimana peran WFP di Republik Afrika Tengah dalam membantu 

menanggulangi krisis pangan yang terjadi. Pada bab ini akan terbagi menjadi 

tiga bagian, sesuai dengan kerangka teori mengenai peran organisasi 

internasional milik Clive Archer. Ketiga bagian tersebut meliputi peran WFP 

sebagai instrumen, arena dan aktor. Peran Dominan WFP di RAT adalah peran 

arena dan aktor.  

Sebagai Instrumen, Peran organisasi internasional disini dimaksutkan yaitu 

organisasi internasional digunakan sebagai alat yang digunakan oleh negara 

untuk mencapai tujuan atu kepentingannya melalui tindakan yang sejalan. Hal 

ini dapat dicontohkan misalnya pemberian nilai – nilai yang diberikan oleh 

organisasi internasional terhadap negara bersangkutan, sekaligus menyamakan 

suatu paradigma terhadap permasalahan terkait, yang kemudian mampu 

memberikan pengaruh terhadap tujuan politik negara tersebut.  

Namun di Republik Afrika Tengah pada tahun 2014 – 2016 peran WFP 

belum terlihat sebagai instrumen dimana tidak adanya kebijakan yang di adopsi 

oleh pemerintah RAT yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang di bawa WFP 
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dalam mengatasi masalah krisis pangan yang terjadi di RAT yaitu Millenium 

Development Goals (MDGs) . Nilai – nilai serta visi misi yang di bawa WFP 

juga belum di tunjukan dengan  ratifikasi kebijakan yang benar – benar di 

gunakan untuk menanggulangi krisis pangan di RAT.  

Pemerintah RAT mengandalkan bantuan langsung oleh WFP dimana 

pemerintah RAT belum menunjukan perubahan nilai dalam kebijakan domestik 

dan bagaimana pemerintah membentuk kebijakan tersebut untuk 

menanggulangi kelaparan yang terjadi. Akses layanan dasar yang rendah, 

kekacauan politik dan ketidakstabilan sosiopolitik ini menjadikan RAT negara 

yang rentan dan sulit dalam mewujudkan nilai dan visi WFP untuk mencapai 

sustainable development di dalam negerinya. Sehingga RAT pada tahun 2014 

hingga 2016 hanya mengandalkan bantuan pangan langsung yang diberikan 

oleh WFP dengan program – program bantuan pangan WFP. Sehingga peran 

instrumen organisasi internasional yaitu WFP belum berperan di negara 

anggotanya yaitu Republik Afrika Tengah Tahun 2014 – 2016. 

 Peran yang kedua, yaitu peran WFP sebagai arena, menjelaskan pertemuan 

yang dibuat oleh WFP dengan berbagai macam agenda yang menghasilkan 

sebuah kerjasama untuk menanggulangi krisis pangan di RAT tahun 2014 - 

2016. Sedangkan peran ketiga, menjelaskan tentang peran WFP sebagai aktor 

yang independen sekaligus  menjelaskan  peran WFP secara langsung menjadi 

aktor dalam pelaksana kebijakan dalam program – program WFP di RAT tahun 

2014-2016 melalui berbagai program kerja yang di rancang WFP. 
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5.1  Arena 

Arena merupakan wadah atau forum bagi negara – negara untuk bertemu, 

bekerjasama, berpendapat dan berdiskusi untuk membahas masalah – masalah 

yang di hadapi. Forum disini umumnya di buat atas dasar permasalahan yang 

sama. WFP  sebagai sebuah lembaga organisasi internasional yang berperan 

dalam menyediakan forum – forum yang memiliki keterkaitan terhadap 

permasalahan krisis pangan. Dalam  membantu menanggulangi kriris pangan 

di RAT tentunya memerlukan suatu pertemuan untk memudahkan WFP 

sebagai organisasi internasional dalam membantu negara anggotanya yaitu 

RAT dalam memecahkan  permasalahan yang ada, khususnya permasalahan 

krisis pangan yang di hadapi. 

WFP mengadakan pertemuan – pertemuan dengan  mitra WFP 

melalui logistic cluster. Pertemuan pertama dilakukan pada 13 Januari 2014 

dengan membahas terkait situasi logistik, masalah pada logistik serta 

merencanakan jumlah kebutuhan terkait bantuan yang akan di salurkan serta 

membahas kapasitas penyimpanan kebutuhan jangka pendek dan jangka 

panjang. Pertemuan pertama ini dihadiri oleh berbagai mitra kerja WFP 

lainnya seperti UNICEF, WHO, ACTED serta OI PBB lainnya dan NGO 

lokal dan internasional lainnya. Pertemuan yang di pimpin WFP ini terus 

dilakukan dua kali dalam satu bulan. Hal ini menunjukan peningkatan peran 

dari sebelum krisis pangan RAT tahun 2014. Setiap pertemuan membahas 

berbagai program kerja, evaluasi program kerja yang telah di laksanakan, 

serta pelaporan hasildari program kerja yang dijalankan serta hambatannya. 
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Sebagai wadah, WFP telah menajalankan fungsinya sebagai tempat 

terjadinya sebuah pembentukan kebijakan kerja. Pada Juni 2014 WFP 

mengadakan pertemuan logistic cluster dan mewadahi terjadinya pembuatan 

program  kerjasama dalam program The Revised Strategic Response Plan 

(SRP) yang di adakan di Bangui serta di hadiri oleh perwakilan UN, FAO, 

serta OI lainnya.  Dalam pertemuan ini, RAT berlaku sebagai host country 

atau negara yang menjadi tempat berlangsungnya pertemuan – pertemuan 

yang di pimpin oleh WFP. Pelaksanaan kerjasama SRP di RAT ini menjadi 

bukti bahwa WFP mampu menyediakan wadah guna memenuhi kepentingan 

RAT. 

Program SRP ini, WFP bekerjasama dengan mitra dan organisasi 

kemanuasiaan lainnya untuk membantu daerah daerah yang terkena dampak 

paling parah dari konflik yang terjadi dan membutuhkan bantuan yang 

mendesak. SRP memakan dana sebesar US$551,3 Juta untuk memberikan 

bantuan kepada 1,8 juta orang di semua sektori, dengan fokus khusus pada 

bidang kesehatan, perlindungan, air dan kebersihan serta makanan. SRP 

menggunakan strategi kemanusiaan untuk RAT selama satu tahun.172 

 

 

 

                                                             
172 OCHA on behalf of the Humanitarian Country Team .2014 Stategic Respon Plan : Central 

African Republic. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Revision_2014_CAR_0.pdf pada tanggal 16 

Oktober 2018 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Revision_2014_CAR_0.pdf
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Tabel 5.1 Total dana yang dibutuhkan dalam program                                       

RSP di Republik Afrika Tengah  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : World Food Programme 

Dalam porgram SRP ini WFP bekerjasamadengan FAO sebagai mitra 

utama dalam ketahanan pangan mempunyai target untuk menurunkan angka 

kelaparan dari 2,3 juta jiwa menjadi 1,5 juta jiwa untuk diselamatkan pada 

tahun pertama.Program bantuan pangan ini memakan dana sebesar US$180 

juta dengan tujuan utama adalah memberikan bantuan makanan yang dapat 

menyelamatkan jiwa dan distribusi benih serta alat – alat pertanian. 173WFP 

dapat mengurangi kelaparan dengan memberikan bantuan makanan langsung 

seta memberikan dukungan terhadap masyarakat untuk membangun kembali 

aset produktif untuk memungkinkan masyrakat yang terkena krisis 

memproduksi makanan sendiri dan mengambil keuntungan dari adanya stok 

dari produk mereka sendiri. 174 Dalam kemitraan dengan FAO, WFP 

mendukung produksi pertanian melalui ransum makanan perlindungan benih 

                                                             
173 Ibid 
174 FAO. Executive Brief Central African Republic . Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAO%20CAR%20ex%20brief%201610201

4.pdf  pada tanggal 20 Oktober 2018 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAO%20CAR%20ex%20brief%2016102014.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FAO%20CAR%20ex%20brief%2016102014.pdf
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untuk rumah tangga petani yang tidak aman pangan yang terkena dampak 

konflik. WFP mengirimkan benih ransum perlindungan berkoordinasi dengan 

distribusi benih di barat laut negara dan pusat kota. 

Pada tahun 2014 masih dalam program SRP ini, sebagai tanggapan 

terhadap situasi di RAT, WFP juga mengambil tindakan dengan membentuk 

tim multidisiplin di Ibu Kota Bangui dengan dukungan dari kantor regional 

dan subregional serta kantor pusat WFP di Roma. Tiga kantor cabang dibuka 

di kota Bossangoa, Bouar dan Bambari untuk melayani daerah – daerah yang 

paling terkena dampak kelaparan di RAT. WFP di RAT rutin melakukan 

kordinasi dan kunjungan lapangan bersama dengan mitra untuk menilai 

situasi keamanan pangan dan kebutuhan penduduk yang terkena dampak 

konflik. Koordinasi yang dilakukan oleh WFP ini menunjukan peran WFP 

sebagai wadah untuk berdiskusi menentukan sikap bahkan membentuk 

kerjasama.175 

Pada 2015, WFP masih  bekerjasama dengan FAO  memberikan 

bantuan bibit dan peralatan pertanian  kepada sekitar 854.500  orang. Hal 

tersebut berdampak pada meingkatnya hasil produk pertanian sekitar 40.000 

metrik ton dalam tiga bulan. Hal tersebut membantu mengurangi 

ketergantungan keluarga pada bantuan kemanusiaan dan membantu untuk 

menstabilkan pendapatan mereka. WFP mendukung operasi tersebut dengan 

menyediakan ransum makanan kepada lebih dari 65.000 keluarga petani 

untuk mencegah mereka menggunakan  sisa hasil benih mereka untuk 

dimakan daripada di tanam kembali  dan dengan  adanya bantuan ransum 

                                                             
175 Ibid 



84 
 

makanan dapat melindungi kapasitas mereka untuk berproduksi di musim-

musim mendatang.176  

Intervensi WFP dan FAO lainnya pada tahun 2015 termasuk 

kampanye vaksinasi ternak skala besar dan dukungan terhadap upaya 

pemerintah untuk membangun kembali kapasitas pasokan benih negara. 

Pemerintah Republik Afrika Tengah telah memulai upaya strategis untuk 

menghidupkan kembali sektor pertanian dan memfasilitasi reintegrasi orang-

orang yang rentan dengan membantu petani muda dan keluarga meningkatkan 

kapasitas mereka untuk berproduksi.177 Pada 2015, WFP  juga telah membeli 

46 juta komoditas terpilih dari petani skala kecil yang kemudian 

didistribusikan sebagai bagian dari jatah makan sekolah. 

Pada tahun 2016, FAO dan WFP, dengan bantuan mitra mendukung 

upaya SRP melalui program jangka panjang yang bertujuan untuk 

menyelamatkan dan memperkuat mata pencaharian dan membangun 

ketahanan pangan. Sebagai bagian dari program perlindungan benih bersama, 

FAO menyediakan benih dan alat bagi 95.000 keluarga petani sementara 

WFP menyediakan jatah makanan.178 Pada tahun 2016 WFP juga 

bekerjasama dengan FAO dan Amerika Serikat dengan mengeluarkan 

program pemulihan mata pencaharian untuk masyarakat pedesaan yang 

terkena dampak konflik dengan fokus utama di wilayah Ombella-M’Poko, 

Nana Gribizi, Lobaye, Ouaka, Nana-Mambere, Ouham dan Ouhma-Pende. 

                                                             
176 WFP. For Families In Central African Republic, Food Situation Dire. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire pada 

20 Oktober 2018 
177 Ibid 
178 Ibid 

https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire


85 
 

Program ini mengeluarkan dana sebesar US$ 3 juta dan menargetkan 36.800 

penerima bantuan.Dalam program ini terdapat paket tanaman yang di 

distribusikan ke 30.600 keluarga petani serta adanya pelatihan teknis yang 

diberikan kepada para petani.179 

Dalam program pemulihan mata pencaharian tahun 2016 WFP 

sebagai wadah dalam dukungan terhadap ketahanan pangan serta 

pembangunan ekonomi dan sosial di tunjukan dalam bentuk kemitraan WFP 

dengan petani skala kecil di seluruh wilayah RAT. WFP untuk membeli 

makanan lokal  yang di tanam dari bantuan kerjasama WFP dan mitranya. 

Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan pertanian dan ekonomi lokal. 

Program ini menghasikan stok makanan yang cukup untuk 5 bulan kedepan 

dengan 22.037 ha lahan dapat menghasilkan 25.278 ton tanaman pangan serta 

200 ha lahan yang menghasilkan 600 ton sayuran. Program kerjasama ini 

jugamampu berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian, ketahanan 

dan keamanan pangan dan gizi masyarakat yang terkena dampak konflik.180 

WFP dan mitra-mitranya mendukung petani lokal untuk menghasilkan 

makanan seperti ubi jalar, ubi kayu, kentang dan minyak sawit, dan kemudian 

dibeli dan digunakan untuk makanan sekolah dalam program school meals . 

Program ini akan membawa manfaat gizi bagi siswa, peluang peningkatan 

                                                             
179 FAO. Increase The Resilience of Livelihoods. Diakses melalui http://www.fao.org/3/a-

i6463e.pdf  Pada tanggal 20 oktober 2018 
180 Ibid 

http://www.fao.org/3/a-i6463e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6463e.pdf
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pendapatan bagi para petani, serta pembangunan berkelanjutan bagi 

masyarakat setempat.181 

EMOP Regional dilaksanakan bekerja sama dengan badan-badan PBB 

dan NGO. WFP bekerja dengan mitra internasional dan lokal untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak selama krisis.Di republik Afrika Tengah, 

WFP bekerja dalam kerja dengan NGO lokal dan internasional, yang dapat 

membantu  menyalurkan bantuan makanan dari WFP dan bantuan berbasis 

uang tunai untuk mencapai jangkauan geografis yang luas dengan adanya 

kapasitas dan sumber daya mereka. NGO internasional termasuk World 

Vision, ACTED, Plan International, Komite Penyelamatan Internasional, 

Action Contre la Faim (ACF), Medecins sans Frontieres dan Cooperazione 

Internazionale (COOPI), sementara NGO lokal termasuk NDA, Vitalite Plus 

dan Oeuvre Sociale de l'Eglise Evangelique Lutherienne id Republique 

Centrafricaine (OSEEL-RCA) . 

WFP juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga PBB lainnya dalam 

program EMOP tahun 2014 hingga 2016 . WFP mempromosikan berkebun 

dalam kegiatan FFA-nya. Selain itu, WFP melakukan distribusi ransum 

makanan perlindungan benih dalam hubungannya dengan program distribusi 

benih FAO, kedua lembaga mengkoordinasikan kegiatan berskala besar ini 

melalui Kelompok Keamanan Pangan. WFP juga bermitra dengan Global 

                                                             
181 WFP Insight. School Meals in West and Central Africa. Diakses melalui 

https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80 pada tanggal 20 0ktober 

2018 

https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80
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Fund dan IFRC untuk memberi dukungan nutrisi kepada masyarakat RAT  

melalui kemitraan dengan Global Fund, WFP menjangkau 1.468 orang .182 

WFP bermitra dengan World Vision, ACTED, ACF dan OXFAM GB 

untuk CBT di Bangui, bersama dengan Kementerian Sosial, IOM dan 

UNHCR untuk program pengembalian IDP Bangui, dengan Kementerian 

Pembangunan Pedesaan untuk kegiatan P4P, dan dengan 15 mitra yang 

bekerja sama untuk mengatasi dan mencegah  MAM. WFP membuat 

perjanjian global dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan 

menandatangani perjanjian pengalihan makanan untuk mendukung 

penyaluran bantuan di RAT. WFP secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok – klompok organisasi lainnya seperti Ketahanan Pangan, Gizi, 

Pendidikan dan Kesehatan  untuk melakukan koordinasi, advokasi untuk 

makanan dan gizi dan untuk terlibat dalam kemitraan baru. Secara 

keseluruhan, Kemitraan di 2015 meningkatkan efisiensi pelaksanaan program 

dan pembagian informasi. 183 

WFP juga bekerjasama dengan UNHCR untuk membantu para 

pengungsi di dalam negara maupun di negara – negara tentangga untuk 

menyalurkan bantuan berupa barang dan distribusi ransum makanan. 

Kerjasama dengan UNHCR ini dilakukan melalui program – program EMOP 

yang di bentuk oleh WFP.184 Dalam program EMOP Di RoC, kemitraan 

dibentuk dengan satu LSM internasional dan satu LSM nasional. WFP dan 

                                                             
182 Ibid 
183 Ibid 
184 WFP. In The Central African Republic WFP Scales Up Local Food Purchase To Boost The 

Economy And Livelihoods And Benefit School Children. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-

boost-economy-and-liveliho pada tanggal 20 Oktober 2018 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
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UNHCR mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan mitra lokal dari LSM 

nasional seperti Agence d'Assistance aux sidangries et refug au Congo 

(AARREC) dalam pelaksanaan distribusi makanan umum kepada pengungsi. 

WFP juga bekerjasama dengan NGO Kanada yaitu Terre Sans Frontiere 

adalah dalam bantuan medis dan serta ahli gizi dimana kerja sama ini 

dilakukan dengan menerapkan program kesehatan di tempat-tempat 

pengungsi, termasuk dukungan nutrisi,  program untuk anak-anak yang 

kekurangan gizi sedang, dan wanita hamil dan menyusui yang kekurangan 

gizi.185 

5.2  Actor 

Peran sebagai aktor dimana organisasi internasional merupakan 

organisasi yang independen dan tidak terpengaruh dari pihak uar organisasi 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namu bukan berarti negara 

anggotanya hanya menerima segala keputusan yang dibuat oleh organisasi 

internasional tersebut, melainkan negara anggotanya juga dapat turut andil 

dalam memberikan suaranya terhadap pembuatan kepuusan tersebut. Selain 

sebagai aktor independen, organisasi internasional juga bertindak dalam 

pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang di ambil. 

Pembentukan regulasi yang digunakan oleh WFP merupakan satu – 

satunya pihak yang membentuk regulasi tersebut. Pembentukan General 

Regulaton and General Rules OF World Food Programme (GR-WFP) yang 

diperbaruhi pada tahun 2014 ini berisikan seperangkat aturan yang disepakati 

dan dibentuk oleh WFP guna menjalankan seluruh aktivitas WFP diseluruh 
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89 
 

dunia.186 Aturan yang terdapat di GR-WFP ini mencakup tiga aspek yaitu 

general rules, financial regulation,dan  rules of precedure of the executive 

board.187Regulasi yang dibuat WFP ini merupakan regulasi yang berdampak 

positif terhadap permasalahan di RAT . Regulasi ini berfungsi juga sebagai 

pembentuk kebijakan dimana dalam membentuk program maupun kebijakan 

WFP menjadi pihak tunggal yang membentuk kebijakan tersebut dengan 

pencapaian – pencapain yang sukses. 

Selain sebagai pembuat kebijakan maupun porgram. WFP memiliki 

peran sebagai operasi kegiatan kerja dalam kategori Implementers. Dalam 

kategori tersebut WFP berperan sebagai aktor dalam menyediakan maupun 

menyalurkan bantuan pangan kepada RAT secara langsung kepada 

masyarakat RAT. WFP telah menyediakan bantuan makanan untuk lebih dari 

1,6 juta orang pada 2014, lebih dari 923.000 orang pada tahun 2015,dan lebih 

dari 633.419 pada tahun 2016.  Selain mendistribusikan makanan untuk 

penduduk dan pengungsi yang terkena dampak dari konflik yang masih 

berlangsung, WFP juga memberikan bantuan makanan tambahan langsung 

untuk keluarga dengan anak-anak yang berusia 6-23 bulan, layanan 

pengobatan untuk anak-anak berusia 6-59 bulan yang mengalami kekurangan 

gizi akut serta untuk ibu hamil dan menyusui.188  

                                                             
186 WFP. ”General Regulation” paper hal 1-3 
187 Ibid 
188 WFP. For Families In Central African Republic, Food Situation Dire. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire pada 

tanggal 21 Oktober 2018  
188 School Meals in West & Central Africa : Local.Nutrition. A Lifeline in and after Emergencies. 

Diakses melalui https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80 pada 

tanggal 21 Oktober 2018 

https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire
https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80
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Republik Afrika Tengah merupakan negara  yang terkurung daratan. 

Krisis politik dan ekonomi yang berulang selama 50 tahun terakhir telah 

menghancurkan tanah. Pengungsian dan kemiskinan tersebar luas. Negara ini 

tidak memiliki layanan sosial dasar. Keadaan infrastruktur, termasuk jalan 

dan jembatan, tidak ada atau bahkan sangat buruk. Mengingat situasi 

keamanan yang sangat tidak stabil dan infrastruktur yang kurang 

berkembang, perjalanan udara adalah satu-satunya cara untuk mengakses 

sebagian besar wilayah intervensi kemanusiaan di negara ini.189  

Dengan adanya situasi keamanan yang belum stabil, penyaluran 

bantuan langsung juga di lakukan oleh WFP melalui program Special 

Operation (SO) pada awal 2014 hingga akhir 2016.190  SO ini dibuat oleh 

WFP karena ketidak amanan dalam pendistribusian makanan akibat 

penjarahan, pemberontakan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemberontak 

serta mendukung EMOP dengan menyediakan kemampuan logistik dan 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang memadai bagi komunias 

kemanusiaan dan mekanisme koordinasi yang baik dalam memberikan 

bantuan kepada populasi yang terkena dampak konflik di RAT. Sehingga 

pendistribusian dengan jalur darat terhambat. Dengan adanya hal tersebut 

WFP mengambil keputusan  untuk meluncurkan Layanan Udara 

Kemanusiaan PBB yaitu UN Humanitarian Air Service (UNHAS) yang 

dikelola oleh WFP menawarkan transportasi kargo yang aman, handal, hemat 

                                                             
189 WFP. In The Central African Republic WFP Scales Up Local Food Purchase To Boost The 

Economy And Livelihoods And Benefit School Children. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-

boost-economy-and-liveliho pada tanggal 21 Oktober 2018 
190 WFP. Regional Emegergency Operational. Diakses melalui 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.1423

99223.435959931.1543121987-1912654849.1511403144 pada tanggal 21 Oktober 2018 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.142399223.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.142399223.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
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biaya dan efektif untuk komunitas kemanusiaan yang lebih luas ke dan dari 

area krisis. Ini adalah satu-satunya layanan udara kemanusiaan yang memberi 

akses setara ke semua program kemanusiaan .191  

UNHAS menyediakan transport ke 28 tujuan ke daerah-daerah di 

RAT yang sulit diakses karena masalah ketidakamanan, infrastruktur yang 

kurang memadai. Transportasi tersebut dapat menampung rata-rata 28.000 

penumpang perbulan dan 27,5 metrik ton kargo yang berisi bahan makanan 

dan bantuan kemanusiaan lainnya yang diperlukan.192 UNHAS juga 

menyediakan akses bagi pekerja kemanusiaan menuju daerah – daerah 

tertentu untuk melakukan kegiatan bantuan penyelamatan jiwa .193 Rata-rata, 

UNHAS mengangkut 27.000 penumpang dan lebih dari 220 metrik ton kargo 

per bulan ke lebih dari 285 tujuan reguler. Untuk memenuhi misinya, 

UNHAS menggunakan armada lebih dari 90 pesawat, termasuk helikopter, 

yang disewa dari operator udara komersial yang sesuai dengan Standar 

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO SARPs) dan Standar 

Penerbangan PBB untuk Pemelihara Perdamaian dan Kemanusiaan Operasi 

Angkutan Udara (UNAVSTADS).194 Setiap bulan, UNHAS mengangkut 

lebih dari 780 penumpang dan sekitar 22,7 metrik ton kargo. 195 

                                                             
191 WFP. UN Humanitarian Air Service. Diakses melalui  http://www1.wfp.org/unhas pada tanggal 

21 Oktober 2018 
192 WFP. 2015. Central African Republic: WFP Country Brief. Diakses melalui 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp272236.pdf pada tanggal 21 

Oktober 2018 
193 WFP. UN Humanitarian Air Service. Diakses melalui  http://www1.wfp.org/unhas pada tanggal 

21 Oktober 2018 
194 Ibid  
195 Ibid 

http://www1.wfp.org/unhas
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Sejak Januari 2014, lebih dari 1.223 insiden ketidakamanan telah 

dicatat, dimana 124 insiden yaitu lebih dari 10%  adalah kekerasan langsung 

terhadap manusia. 196Pada 7-8 November dua truk  pengangkut bantuan serta 

dua supirnya ditahan oleh kelompok bersenjata di jalan dari Paoua ke Bangui. 

Ketidakamanan dan infrastruktur yang lemah di RAT membuat perjalanan di 

darat menjadi tidak praktis dan berisiko, sehingga membatasi akses ke 

penerima bantuan. Sehingga, perjalanan udara sangat penting bagi organisasi 

kemanusiaan untuk mengakses lokasi proyek. Namun, tidak ada penyedian 

layanan udara komersial di RAT  yang memenuhi standar internasional. 

Karena itu, UNHAS memainkan peran penting dalam memastikan akses 

cepat ke daerah proyek. UNHAS adalah satu-satunya cara yang aman dan 

andal untuk mengakses penerima bantuan dengan segera. 

UNHAS melayani total 1.030 orang dan mengangkut 26 metrik ton  

persediaan makanan maupun non makanan setiap bulan. Selama 2014 hingga 

2016, UNHAS terus melayani 27 tujuan ke daerah –daerah RAT yang sulit di 

jangkau Pada tahun 2014, Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan 

US$ 1,5 juta kepada dalam program UNHAS untuk mendukung operasi 

transportasi yang diperluas, dengan sekitar US$ 1 juta dari USAID / OFDA 

dan US$ 500.000 dari Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Negara 

Bagian AS. Pada tahun 2014 pula dengan armada dua pesawat LET-410, 

UNHAS melayani lebih dari 15 tujuan lokal dan beberapa tujuan luar negeri. 

Secara keseluruhan, operasi menyediakan layanan transportasi udara untuk 

                                                             
196 WFP. WFP Central African Republic SPECIAL OPERATION SO 200804.  Diakses melalui 

https://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200804.pdf  pada tanggal 21 

Oktober 2018 

https://one.wfp.org/operations/current_operations/project_docs/200804.pdf
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lebih dari 40 organisasi kemanuasiaan.197 UNHAS tidak hanya memberikan 

akses ke masyarakat RAT yang rapuh, tetapi juga memastikan bahwa staf 

kemanusiaan di angkut secara tepat waktu UNHAS terus memainkan peran 

kunci dalam kategori implementers dalam memberi dukungan kepada 

pemerintah RAT secara berkelanjutan. Peran WFP sebagai actor  yang 

beroperasi dalam kegiatan kerjanya serta menentukan kebijakan – kebijakan 

dalam kegiatan kerjanya merupakan gambaran peran WFP sebagai aktor 

penentu kebijakan untuk mengurangi hambatan bantuan di RAT.  

Sejak Januari 2014, WFP telah memberikan dukungan nutrisi tambahan 

kepada sekitar 25.000 anak-anak yang kekurangan gizi setiap bulan nya.198 

Antara 2014 hingga akhir tahun 2016, WFP memberikan bantuan - melalui 

distribusi makanan dalam bentuk barang, voucher makanan, makanan sekolah 

dan intervensi gizi kepada sebagian besar masyarakat Republik Afrika 

Tengah yang rentan akibat konflik. Pada tahun 2014, pada puncak situasi 

darurat, WFP memberikan bantuan makanan kepada 1,6 juta orang , jumlah 

tersbut lebih dari sepertiga total penduduk RAT yaitu sebesar 4,6 juta. 199 

Meninjau ketidak amanan yang terus bergejolak, kebutuhan yang terus 

berkembang, dan hambatan kerja yang kompleks, WFP meluncurkan program 

operasi darurat WFP atau yang di sebut Emergency Operation (EMOP) . 

WFP memulai program pertaamnya pada tahun 2014 untuk membantu 

mengurangi kekurangan pangan di RAT melalui program EMOP 200650. 

                                                             
197 WFP. Diakses melalui https://www.wfp.org/content/unhas-central-african-republic-car  pada 

tanggal 21 Oktober 2018 
198 WFP.Children Hit Hardest By Hunger Crisis In C.A.R. 2014. 

https://www.wfp.org/stories/children-hit-hardest-crisis-car  
199 WFP. Central African Republic: An evaluation of WFP’s Portfolio (2012-mid 2017):Evaluation 

Report Vol 1. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144  

https://www.wfp.org/content/unhas-central-african-republic-car
https://www.wfp.org/stories/children-hit-hardest-crisis-car
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144


94 
 

Program EMOP ini bertujuan menyelamatkan nyaa dan melindungi 

mata pencaharian dalam  keadaan darurat khususnya untuk menyelamatkan 

hidup oleh peningkatan konsumsi pangan rumah tangga serta memberikan 

bantuan makanan dan perbaikan nutrisi kepada orang – orang yang terkena 

dampak konflik dan kepada meraka yang tidak aman pangan. Program EMOP 

ditargetkan kepada orang – orang yang menjadi konflik dan mereka yang 

berada dalam IPC tahan 3 dan 4. Pada EMOP 200650 Fase 1 Januari hingga 

April 2014 , WFP fokus pada peningkatan dukungan makanan untuk 

pengungsi yang tidak aman pangan dan terlantar, ditambah dengan dukungan 

makanan dalam pencegahan kekurangan gizi,  khusus untuk melindungi anak-

anak di bawah 5 tahun dan perempuan pada usia reproduksi. WFP juga 

melakukan dukungan nutrisi untuk HIV/AIDS dan makanan sekolah darurat 

yang akan membantu  kelompok-kelompok yang rentan. Pada fase ini WFP 

berhasil  memberikan dukungan makanan pada 397.000 orang.200 

Pada Fase 2 yaitu pada Mei hingga Agustus 2014, WFP melakukan 

kegiatan dalam perbaikan gizi dan meningkatkan makanan. Pada fase ini 

WFP berhasil memberikan dukungan pangan kepada 1,24 juta orang. Operasi 

ini bernilai US$107 juta. Tahun 2014 konflik masih bergejolak sehingga 

WFP dan mitranya sedikit terhambat dalam pendistribusian bantuan sehingga 

WFP mencari strategi untuk memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan 

distribusi. WFP juga selalu memantau penilaian IDP RAT untuk 

                                                             
200 WFP.Central African Republic – Situation Update  3 Januari 2014. Diakses melalui 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/WFP%20CAR%20external%20sitrep%2026.pdf pada tanggal 10 Oktober 2018 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/WFP%20CAR%20external%20sitrep%2026.pdf
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merencanakn seberapa besar bantuan yang harus di kumpulkan kembali. 201 

Sementara Antara 31 Desember 2014  hingga 2 Januari 2015, WFP 

mendistribusikan makanan di Ibukota Bangui. WFP juga menyediakan jatah 

makanan untuk 50 pasien di Rumah Sakit Castor akibat dampak konflik yang 

berkepanjangan.202 

Pada bulan Desember, WFP memberikan ransum makanan bulanan 

kepada 40.290 pengungsi di Bossangoa. WFP telah mulai mendistribusikan 

makanan di daerah-daerah di luar Bangui, termasuk Bossangoa dengan 

menggunakan armada truknya dengan masing-masing truck  berkapasitas 10 

metrik ton. WFP  juga melakukan perjanjian kontrak dengan pengemudi 

dengan tujuannya adalah untuk memastikan bantuan sampai kepada 

penduduk dengan situasi tidak aman yang bergejolak. Bantuan pertama tiba 

dengan selamat ke Bossangoa, tetapi ketidak amanan di sepanjang jalan tetap 

bergejolak, dengan banyaknya penjarahan. 203  

Pada tahun 2014 WFP  dalam kegiatan kerjanya melakukan 

pengembangan program yang lebih luas yaitu program Purchase For 

Progrees (P4P) di RAT. P4P ini bertujuan untuk mendukung peningkatan 

petani untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penanganan pasca panen 

dan memperkuat pemasaran. P4P telah memfasilitasi pengurangan kerugian 

pasca panen dengan mendukung peningkatan pertanian dalam bidang 

insfrastruktur, teknologi dan pengetahuan. P4P sangat berpengaruh dalam 

                                                             
201Ibid 
202Ibid 
203 WFP. Diakses melalui 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf  

pada tanggal 10 Oktober 2018 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CountryBrief_RBD_CAR_2014-Q4.pdf
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membangun kapasitas pedagang kecil yang dapat membeli komoditas dari 

petani kecil dengan harga yang wajar. Sehingga, membantu meningkatkan 

pendapatan mereka serta dengan adanya kegiatan kerja P4P tersebut dapat 

membantu ketahanan pangan jangka panjang.204 

Melalui inisiatif yang didanai oleh Amerika Serikat, Jerman dan 

Jepang, WFP pada tahun 2014 telah mendukung 12.000 petani skala kecil 

dengan membeli lebih dari 400 metrik ton makanan digunakan untuk program 

school meals selama yang di gunakan untuk beberapa bulan ke depan.  

Amerika serikat merupakan salah satu negara pendukung  bantuan terbesar di 

RAT . Keuntungan bagi Amerika Serikat adalah ekspor barang-barang AS ke 

Republik Afrika Tengah mendukung 100 pekerja AS pada tahun 2014.205 AS 

mendapatkan manfaat dari bantuan yang di berikan kepada RAT melalui 

ekspor utama yaitu kendaraan sebasar US23Juta serta mesin listrik sebesar 

US$3Juta. Republik Afrika Tengah merupakan negara dengan sumber daya 

alam yang kaya, seperti kayu dan berlian sehingga RAT menjadi mitra 

dagang barang terbesar ke 187 di AS dengan total barang US$27 juta yang 

diperdagangkan selama tahun 2017.206 

Kegiatan school meals yang banyak didanai oleh AS ini 

menguntungkan petani dan anak-anak sekolah. Ini memberikan peluang  

pasar pada petani – petani kecil , meningkatkan mata pencaharian mereka dan 

meningkatkan ekonomi lokal. Pada saat yang sama, beras dan kacang yang 

                                                             
204 WFP. On The Road Recovery in Paoua. Diakses melalui https://insight.wfp.org/on-the-road-to-

recovery-in-paoua-f9b1343 pada tanggal 10 Oktober 2018 
205 The Borgen Project. How the US Benefits From Foreign Aid to the Central African Republic. 

Diakses melalui https://borgenproject.org/u-s-benefits-from-foreign-aid-to-the-central-african-

republic/ pada tanggal 18 Desember 2018 
206 Ibid 

https://insight.wfp.org/on-the-road-to-recovery-in-paoua-f9b1343
https://insight.wfp.org/on-the-road-to-recovery-in-paoua-f9b1343
https://borgenproject.org/u-s-benefits-from-foreign-aid-to-the-central-african-republic/
https://borgenproject.org/u-s-benefits-from-foreign-aid-to-the-central-african-republic/
https://borgenproject.org/u-s-benefits-from-foreign-aid-to-the-central-african-republic/
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dibeli melalui P4P akan diberikan untuk 80.000 anak di sekolah , tujuannya 

mendorong orang tua untuk mengajak anak-anak mereka pergi bersekolah 

lagi.  Kegiatan P4P 207Ini adalah langkah-langkah kecil tetapi penting dalam 

konteks di mana krisis yang sedang berlangsung telah mengganggu 

penghidupan masyarakat, dan memiliki dampak pada menurunnya produksi 

pertanian dan ekonomi RAT.208 

Program P4P ini diawali oleh WFP dengan pembelian kacang merah 

yang dilakukan di daerah  Bouar, Prefektur Nana-Mambere yaitu daerah 

pertanian tradisional di daerah barat laut RAT, daerah yang sangat terkana 

dampak konflik paling parah. Kegiatan P4P ini sudah menguntungkan sekitar 

3.500 petani skala kecil dan 20.000 anak sekolah. WFP berencana untuk 

memperluas kegiatan P4P ke wilayah lain seperti Ouham-Pende dan Ouham 

prefektur.209 

 

 

 

 

 

 

                                                             
207WFP. On The Road Recovery in Paoua. Diakses melalui https://insight.wfp.org/on-the-road-to-

recovery-in-paoua-f9b1343 pada tanggal 10 Oktober 2018 
208 WFP. In The Central African Republic WFP Scales Up Local Food Purchase To Boost The 

Economy And Livelihoods And Benefit School Children. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-

boost-economy-and-liveliho  pada tanggal 15 Oktober 2018 
209 WFP. In The Central African Republic WFP Scales Up Local Food Purchase To Boost The 

Economy And Livelihoods And Benefit School Children. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-

boost-economy-and-liveliho. pada tanggal 15 Oktober 2018 

https://insight.wfp.org/on-the-road-to-recovery-in-paoua-f9b1343
https://insight.wfp.org/on-the-road-to-recovery-in-paoua-f9b1343
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
https://www.wfp.org/news/news-release/central-african-republic-wfp-scales-local-food-purchase-boost-economy-and-liveliho
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Gambar 5.2 Program P4P di RAT di Republik Afrika Tengah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : World Food Programme 

Kegiatan kerja P4P membawa dampak yang siginfikan terhadap 

perekonomian masyarakat RAT. Sebagian petani merasa bahwa kehidupannya 

berubah setelah adanya P4P tersebut, mereka menjual hasil panen mereka di pasar 

sehingga uang hasil panen dapat di gunakan untuk menyediakan kebutuhan 

pokok, membiayai kebutuhan  sekolah anak – anak mereka, membangun rumah 

kembali dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya.210 Dengan 

adanya kegiatan kerja P4P menyadarkan masyarakat bahwa mereka dapat mencari 

nafkah melalui pertanian daripada memperkeruh keadaan dengan ikut mengangkat 

senjata.Hal tersebut dapat dikatan bahwa pertanian di nilai berkontribusi terhadap 

stabilitas serta perdamaian di RAT.211 

Kegiatan kerja lainnya yang mendukung dalam membantu mengurangi 

krisis pangan di RAT adalah School Feeding. Pada tahun 2014 hingga 2016  WFP  

                                                             
210 Ibid 
211 Ibid 
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dalam kegiatan kerjanya juga melakukan inovasi – inovasi seperti menyediakan 

makanan melalui berbagai kegiatan termasuk school feeding. Kegiatan kerja ini 

dibuat menyediakan makanan bagi anak – anak usia sekolah dasar  di sekolahnya 

untuk menunjang kegiatan anak – anak sekolah.  Kelaparan akan berdampak pada 

anak-anak , mereka akan sangat sulit untuk berkonsentrasi dan menerima 

pelajaran sekolah. Anak-anak tidak dapat belajar dengan benar ketika mereka 

sakit. 212 Banyak anak di Republik Afrika Tengah menderita cacing usus. Hal ini 

dikarenakan rendahnya nutrisi yang di dapat oleh anak – anak. Infeksi ini dapat 

mempengaruhi kesehatan dan perkembangan menjadi orang dewasa yang sehat.  

WFP  bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Pendidikan, 

meluncurkan kampanye pemberantasan cacing sebagai bagian dari program 

School Feeding, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak di seluruh 

RAT.213 WFP  menyiapkan bantuan makanan darurat kepada sekitar 900.000 

orang.214 Kegiatan school feeding  telah memainkan peran penting dalam 

kebutuhan akan makanan bergizi bagi anak – anak, mendorong setiap keluarga 

untuk mengajak anak-anak mereka bersekolah kembali. 215  

Kegiatan kerja WFP ini dilakukan dengan memberi sarapan dan/atau 

makan siang di setiap sekolah – sekolah. WFP  menyediakan ransum makanan 

berupa makanan komplit, snack dan biskuit berenergi tinggi. WFP juga 

                                                             
212 WFP. WFP School Meals in C.A.R Go Beyond Food. Diakses melalui 

https://www.wfpusa.org/articles/central-african-republic-going-beyond-providing-food-part-our-

school-meal-programme/ pada tanggal 15 Oktober 2018 
213 Ibid 
214 WFP. For Families In Central African Republic, Food Situation Dire. Diakses melalui 

https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire pada 

tanggal 15 Oktober 2018 
215 WFP. School Meals in West & Central Africa : Local.Nutrition. A Lifeline in and after 

Emergencies. Diakses melalui https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-

edeec3ff2b80 pada tanggal 15 Oktober 2018 

https://www.wfpusa.org/articles/central-african-republic-going-beyond-providing-food-part-our-school-meal-programme/
https://www.wfpusa.org/articles/central-african-republic-going-beyond-providing-food-part-our-school-meal-programme/
https://www.wfp.org/news/news-release/families-central-african-republic-food-situation-dire
https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80
https://insight.wfp.org/school-meals-in-west-central-africa-edeec3ff2b80
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menyediakan makanan bekal keluarga diaman anak – anak yang konsisten datang 

ke sekolah akan mendapatkan bantuan makanan yang dapat dibawa pulang untuk 

keluarga mereka. Bentuk bantuuan School Feeding  ini juga dapat mendorong 

anak-anak terutama anak perempuan konsisten bersekolah dan juga dapat 

memotivasi pengembangan dengan berfungsi sebagai pengaman untuk membantu 

rumah tangga dan masyarakat yang rentan bertahan masa sulit dan guncangan 

tanpa mengorbankan gizi dan keamanan pangan.216 

Kegiatan ini  WFP bekerjasama dengan UNICEF untuk mempromosikan 

hak dan kewajiban dalam pendidikan. Hal ini tentunya memberikan keuntungan 

terhadap pembangunan kapasitas dan ketahanan RAT terutama pada sektor 

pendidikan. Hal ini merupakan peran WFP sebagai instrument sebagai sarana 

pemerintahan RAT dalam program yang lebih luas. 

Gambar 5.2 Program School Feeding di Republik Afrika Tengah  

Sumber : World Food Programme 

                                                             
216 UN News. School meal funding crisis puts 1.5 million West, Central African children at 

risk,UN agency warns. Diakses melalui https://news.un.org/en/story/2017/09/565082-school-meal-

funding-crisis-puts-15-million-west-central-african-children-risk pada tanggal 15 Oktober 2018 

 

https://news.un.org/en/story/2017/09/565082-school-meal-funding-crisis-puts-15-million-west-central-african-children-risk
https://news.un.org/en/story/2017/09/565082-school-meal-funding-crisis-puts-15-million-west-central-african-children-risk
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Di Bangui, WFP mendistribusikan makanan sekolah setiap hari kepada 

lebih dari 50.000 anak di 44 sekolah di wilayah ibukota yang paling terkena 

dampak krisis. WFP juga menyalurka makanan sekolah ini Siswa di Kaga 

Bandoro, Bossangoa, Paoua dan Bouar.217 Pada tahun 2014 WFP berhasil 

menyalurkan sekitar 622.566 makanan bergizi. Di 500 sekolah.218 Jatah makanan 

sekolah ini kebanyakan di bawah pulang dan di bagikan kepada anggota keluarga 

mereka. Program EMOP 200650 ini berakhir pada bulan Desember 2016. 

Pada Januari 2015 WFP mengeluarkan kembali program Operasi Darurat 

Regional EMOP 200799. Pada EMOP 200799 merespon kebutuhan hidup dan 

menyelamatkan populasi yang terkena dampaknya krisis di RAT dan memilih 

pergi berlindung ke negara – negara  tetangga seperti Kamerun, Chad, DRC dan 

RoC. 219Penduduk yang mengungsi memiliki sangat sedikit sumber makanan 

karena mereka meningalkan rumah untuk melarikan diri dari kekerasan yang di 

alami di negaranya dan mencari sumber makanan di negara tetangga. Program 

EMOP ini memfokuskan dalam memastikan kebutuhan hidup untuk 

menyelematkan  populasi rentan akibat dampak adanya konflik di daerah – daerah 

lokasi pengungsi.220 Operasi ini sejalan dengan Tujuan Strategis  yaitu 

"Selamatkan jiwa dan lindungi penghidupan dalam keadaan darurat" dengan 

tujuan untuk meningkatkan konsumsi makanan dan akses ke pasar, menstabilkan 

kekurangan gizi dan memulihkan akses  layanan dasar dan perlindungan sumber 

                                                             
217 Ibid 
218 WFP. Central African Republic Report. Diakses melalui 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/32841 pada tanggal 16 Oktober 2018 
219 WFP.Regional Emergency Operation. Diakses melalui 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.7511

8935.435959931.1543121987-1912654849.1511403144 pada tanggal 16 Oktober 2018 
220 Ibid 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/32841
https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.75118935.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
https://documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp271286.pdf?_ga=2.75118935.435959931.1543121987-1912654849.1511403144
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daya manusia serta dukungan untuk produksi pertanian bersama mitra sebagai 

respons  dalam penyelamatan jiwa.221 

Melalui Regional EMOP 200799, di RAT. WFP menanggapi tingginya 

pengungsi di RAT dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan darurat dan gizi dari populasi yang terkena dampak konflik serta 

memberikan kontribusi untuk proses pemulihan kepada orang-orang yang paling 

rentan. 222 Secara keseluruhan di RAT ,  WFP memberikan bantuan terhadap 1,2 

juta orang yang tidak aman pangan dari November 2014 hingga 2015, yang 

bertujuan untuk meningkatkan konsumsi makanan, serta untuk memulihkan dan 

meningkatkan akses ke layanan dasar. Bantuan dilakukan melalui Distribusi 

Makanan Umum (GFD) kepada para pengungsi, dukungan nutrisi untuk anak-

anak dan wanita hamil dan menyusui .223 Makanan dengan Resep untuk anak – 

anak yang mengalami kekurangan gizi,  dan anak-anak sekolah melalui makanan 

Emergency School. Selain itu, pada tahun 2015 WFP diluncurkan untuk pertama 

kalinya Cash-Based Transfer (CBT) di RAT, di Yaloke pada bulan Maret, dan 

kemudian di Bangui.  

CBT merupakan kegiatan kerja dimana WFP memberikan bantuan uang 

tunai atau voucher untuk membeli makanan. Uang tunai diberikan kepada orang – 

orang yang berjuang untuk menyediakan makanan untuk keluarga mereka 

sedangkan voucher dapat ditukarkan dengan makanan. Kegiatan kerja WFP ini 

digunakan di tempat – tempat diamana ada banyak makanan tapi dimana orang – 

                                                             
221 WFP.Central Afrcican Republic Brief.  Diakses melalui 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/32869 pada tanggal 16 Oktober 2018 
222 Ibid 
223 Ibid 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/32869
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orang  miskin tidak mampu membelinya. Hal ini bermanfaat bagi perekonomian 

local karena penerima bantuan menggunakan uang meraka untuk membeli 

kebutuhannya di pasar lokal. WFP menggunakan cara – cara inovatif untuk 

memberikan bantuan seperti e-voucher dimana bantuan ini dikirim ke ponsel 

penduduk melalui pesan text. Selama tahun ini, program CBT diperluas, 

memastikan bahwa penerima bantuan dengan peluang yang terbatas untuk 

mempertahankan mata pencaharian mereka untuk dapat mengakses pasar lokal.224   

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa WFP disini memiliki 

peran yang cukup penting dalam menanggulangi krisis pangan di RAT. WFP 

tidak hanya masuk dalam lapisan eksekutif di RAT, namun WFP juga mampu 

untuk terjun lansgung ke dalam masyarakat RAT. Upaya yang dilakukan oleh 

WFP dalam rentan waktu yang cukup lama pun juga telah membawa dampak 

yang cukup sigifikan terhadap penanggulangan krisis pangan di RAT. Hal ini 

dapat dilihat dari GDP RAT meningkat serta jumlah malnutrisi yang terjadi di 

RAT menurun . Jumlah inilah yang kemudian dapat dijadikan tolak ukur dalam 

pelaksanaan strategi nasional seperti yang termasuk dalam Country Programme 

RAT. 225 

 

 

 

 

                                                             
224 Ibid 
225 WFP. Central African Republic: An evaluation of WFP’s Portfolio (2012-mid 

2017):Evaluation Report Vol 1. Diakses melalui https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144 

pada tanggal 21 Oktober 2018 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000072018/download/?_ga=2.176355045.1317983531.1542974243-1912654849.1511403144
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

 

Isu pangan merupakan isu penting dalam dunia internasional dan WFP 

merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam isu 

pangan. WFP sebagai badan naungan PBB memiliki struktur dan mekanisme 

kerja yang mendasari setiap tujuan dan program yang dioperasikan di masing-

masing negara target. WFP memilik tugas untuk mengurangi kemiskinan dan 

kelaparan dengan memberikan bantuan baik itu berupa bantuan mendesak 

ataupun pemberian bantuan pembangunan. WFP telah banyak berperan dalam 

menjalankan program ketahanan pangan di negara – negara dunia. Salah 

satunya adalah peran dalam mengurangi krisis pangan di Republik Afrika 

Tengah. Parahnya krisis pangan di Republik Afrika Tengah membuat 

pemerintah meminta bantuan WFP untuk membantu menangani krisis pangan 

yang terjadi.  

Terkait dengan penelitian penulis beberapa hal yang dapat disimpulkan 

dari penggambaran peran WFP dalam mengurangi krisis pangan di RAT 

tahun 2014 hingga 2016 dapat dilihat dan kategorisasi pembagian konsep 

organisasi internasional Clive Archer menyatakan kategorisasi peran NGO 

dalam instrument, arena dan actor. Sebagai instrument WFP belum 

memenuhi klasifikasi perannya terhadap pembentukan  kebijakan RAT 

terhadap krisis pangan di RAT.  Paradigma, nilai – nilai serta visi misi yang 
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dibawa WFP dalam prinsip sustanaible development belum diadopsi oleh 

pemerintah RAT dan hanya menggantungkan bantuan langsung jangka 

pendek.  

Sebagai arena, WFP digunakan sebagai wadah bagi negara – negara 

bertemu, bekerjasama, berpendapat untuk membahas masalah – masalah 

yang di hadapi. WFP memiliki peran sebagai penyedia forum untuk 

mencapai tujuan negara anggotanya. WFP mengadakan forum 2 kali dalam 

sebulan untuk berdiskusi dengan pemerintah RAT serta dengan mitra kerja 

lainya. Forum tersebut digunakan WFP untuk membuat kebijakan kerjasama 

seperti  kerjasama dalam program The Revised Strategic Response Plan 

(RSP).Program ini bertujuan membantu daerah – daerah yang terkena 

dampak paling parah dari konflik yang terjadi.WFP dapat mengurangi 

kelaparan dengan memberikan bantuan makanan langsung serta 

memberikan dukungan terhadap masyarakat untuk membangun kembali aset 

produktif. Kerjasama dengan FAO, WFP mendukung produksi pertanian 

melalui ransum makanan untuk para petani yang tidak aman pangan yang 

terkena dampak konflik. Kerjasama lainnya juga dilakukan dalam program 

–program lainnya seperti EMOP, kerjasama dilakukan dengan berbagai 

organisasi internasional, pemerintah negara lainnya, LSM lokal, hingga 

individu dalam pemberian bantuan. WFP telah berhasil mengembalikan 

mata pencaharian masyarakat RAT dengan program kerjasamanya dengan 

mitra – mitra WFP lainnya. 

Sebagai Actor, WFP sebagai pembuat kebijakan yang bersifat 

independen dalam penyaluran bantuan pangan terhadap pemerintahan 
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Republik Afrika Tengah untuk menanggulangi krisis pangan.WFP juga 

berperan sebagai pelaksana kebijakan, yang didalam ini diimplementasikan 

dalam bentuk program seperti Emergency Operation dengan berbagai 

program kerjanya seperti P4P, School Feeding  serta program Special 

Operation (SO) dengan membuat keputusan menggunakan Layanan Udara 

kemanusiaan PBB yaitu UN Humanitarian Air Servic (UNHAS) karena 

adanya ketidakamanan dalam pendistribusian makanan akibat penjarahan, 

pemberontakan, sehingga pendistribusian dengan jalur darat terhambat. 

WFP sebagai aktor berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada 

masyarakat RAT  yang mengalami kekurangan pangan dengan melakukan 

pemberdayaan hak perlindungan atas akses bantuan pangan. WFP bertindak 

sebagai eksekutor dalam pembentukan kebijakan bantuan pangan sesuai 

dengan kondisi yang tepat secara independen. 

Melihat dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

WFP sebagai salah satu organiasi yang bergerak dalam permasalahan 

krisis pangan di dunia, walaupun tidak memenuhi kualifikasi peran 

instrumen di RAT namun peran arena dan aktor berperan optimal dengan 

menigkatnya GDP RAT tahun 2016 serta menurunnya angka malnutrisi 

RAT pada tahun 2016. 

6.2 Saran 

Dalam melakukan penanganan krisis di Republik Afrika Tengah, WFP 

banyak menggunakan pendekatan jangka pendek dibandingkan jangka 

panjang/berkelanjutan, Dalam pendekatan jangka panjang, pertumbuhan 

ekonomi adalah hal yang penting untuk mendorong stabilitas ekonomi dalam 
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negeri. Kerjasama antar lembaga dalam mengatasi persoalan di Republik 

Afrika Tengah juga harus dilanjutkan dalam pendekatan jangka panjang yakni 

mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalam pemerintahan yang lemah donor 

harus menjadi agen yang aktif baik di dalam maupun di luar. Di luar yakni 

menggalang solidaritas internasional, sedangkan di dalam donor harus 

memainkan peran melakukan penguatan pemerintah Republik Afrika Tengah 

agar mampu mengatasi persoalan-persoalan genting di negaranya sendiri. 

Penulis sadar akan banyaknya kekurangan yang dilakukan dalam 

menyusun penelitian terkait dengan peran organisasi internasional untuk 

mengurangi krisis pangan. Dalam setiap pembahasannya juga masih 

banyak kekurangan yang masih perlu dilakukan penyempurnaan oleh 

peneliti – peneliti selanjutnya. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan 

penelitian ini ada beberapa fokus yang bisa penulis tawarkan. Akan 

objektif lagi jika ada penelitian yang juga membahas peran WFP ini tetapi 

dengan konsep atau  teori peranan lain yang bisa lebih mejelaskan peran 

WFP maupun organisasi internasional lainnya. 
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