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ABSTRAK 

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI 

KRISIS PANGAN DI UGANDA TAHUN 2015-2017 

Oleh: Safira Rizki Amalia 

 

 

Krisis pangan merupakan masalah besar yang dapat terjadi di dunia global, salah 

satunya di kawasan Afrika. Krisis yang terjadi di kawasan Afrika yakni Uganda merupakan 

krisis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Krisis yang terjadi di Uganda disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni karena adanya penurunan kualitas cuaca dan musim, terjadinya 

kerusakan pada hasil pangan, dan datangnya banyak pengungsi dari negara tetangga yang 

sedang berkonflik dan bertujuan meminta suaka. Krisis yang terjadi di Uganda ini merupakan 

salah satu krisis pangan terbesar di Afrika Timur, dimana Uganda merupakan tempat 

penampungan pengungsi terbesar ketiga di dunia dan tertinggi di Afrika.  

Masuknya WFP di Uganda merupakan bentuk perwujudan aksi organisasi 

internasional dalam menyelesaikan masalah di sebuah negara. WFP masuk ke Uganda 

membawa beberapa program pengentas krisis pangan yang bertujuan untuk menyelesaikan 

krisis pangan tersebut. Dengan adanya WFP tersebut krisis pangan di Uganda mengalami 

penurunan yang drastis ditandai dengan adanya grafik penurunan pada angka krisis.  

 

Kata kunci: Krisis pangan, Afrika Timur, Uganda, World Food Programme, Pengungsi Afrika 
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ABSTRACT 

PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI 

KRISIS PANGAN DI UGANDA TAHUN 2015-2017 

By: Safira Rizki Amalia 

 

 

Food crisis is a huge problem that usually occur in global world, especially in 

Africa. The crisis that occurred in the African Region, ex : Uganda is a crisis that 

occurred in recent years ago. The food crisis in Uganda is caused by several factors 

due the deteriotation of weather and season quality, the damage of food stocks, and the 

arrival of many refugees from neighboring countries in conflict and aims to ask for 

asylum seeking. The food crisis in Uganda is the largest food crisis in Africa and the 

third in largest refugees shelter in the world and highest in Africa. 

World Food Programme (WFP) intervention in Uganda is an action of 

international organization solving problems in countries. This action of World Food 

Programme brings several food crisis programs in order to solve the crisis and 

preventing future crisis. With the WFP, food crisis in Uganda decreasing in a 

significant shown in the graph of African Food Crisis 2016-2017. 

 

Keyword: Food crisis, East Africa, Uganda, World Food Programme, African 

    Refugees.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Pangan merupakan sebuah kebutuhan utama bersifat dasar yang dibutuhkan 

oleh manusia sehingga ketersediaan pangan tersebut sangat penting bagi 

pembangunan suatu negara. Krisis pangan ialah sebuah masalah global yang terjadi 

di belahan dunia manapun, terutama pada kawasan Sub-sahara Afrika. Krisis 

pangan ialah fenomena terjadinya peningkatan yang sangat tinggi pada kelaparan 

dan kurangnya gizi (malnutrisi) pada level lokal, nasional dan global1. Fenomena 

krisis pangan di dunia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yakni semakin 

meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tidak seimbang apabila 

dibandingkan dengan jumlah peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.2 

Menurut data yang dikeluarkan oleh World Food Programme (WFP) juga 

menunjukkan bahwa kenaikan harga sebuah sumber daya pangan di dunia telah 

mempengaruhi sekitar 100 juta orang di seluruh belahan dunia yang sedang 

mengalami krisis pangan, ataupun yang sedang dalam kondisi terancam.3 

Krisis pangan juga dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan kualitas 

cuaca dan musim yang ada di suatu kawasan. Pengaruh kualitas cuaca seperti 

kekeringan, bencana alam, baik itu banjir maupun longsor menjadi salah satu 

 

1 Thomas D, 2009, “Preventing Food Crisis Using a Food Policy Approach” Harvard University 

dalam http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923388 diakses pada 23 Februari 2018 

2 Ibid 

3 WFP. 2001. “Food Crisis in Sub-Saharan Africa” www1.wfp.org/countries/Uganda diakses pada 

23 Februari 2018 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19923388
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penyebab utama terjadinya krisis pangan tersebut. Dalam kawasan Afrika, krisis 

pangan biasa disebabkan oleh penurunan kualitas cuaca yang sangat ekstrim 

sehingga mengakibatkan produsen pangan kesulitan dalam menghasilkan sumber 

daya pangan yang layak untuk digunakan. Degradasi lingkungan dan banyaknya 

penyakit menular yang berkembang di kawasan Afrika juga menjadi penyebab 

meningkatnya krisis pangan karena adanya kekurangan gizi dan nutrisi yang 

disebutkan faktor-faktor tersebut. Fenomena ini terjadi pada salah satu kawasan 

Sub-sahara Afrika yakni, Uganda.4 

Krisis pangan yang terjadi di Uganda secara keseluruhan terletak pada 

masalah penurunan kualitas cuaca dan musim yang sangat buruk. Krisis pangan 

tersebut telah dijelaskan oleh pemerintah Uganda, dimulai pada awal tahun 2009, 

bahwa krisis pangan yang terjadi di Uganda sudah mencapat tingkat “famine”. 

Tingkatan “famine” tersebut diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan oleh The 

Famine Early Warning System Network., sistem ini mengukur bahwa tingkat krisis 

pangan di Uganda telah mencapai status tertinggi dalam tingkatan krisis pangan. 

Status krisis pangan ini terjadi di Uganda, dimulai pada bulan Mei, dimana status 

Uganda menunjukkan tingkatan terburuk dalam sejarah “food insecure” yang 

dialami oleh Uganda.5 Krisis pangan yang terjadi di Uganda ini terburuk terjadi di 

kawasan Kalampa, Karamoja, dan kawasan sekitar Katine. Kawasan Katine ini 

mencapai tingkatan “famine” dimulai pada awal Desember, 2009.6 

 
 

4 Ibid 

5 The Guardian., 2009. “Explainer : the Food Crisis in Uganda” 

https://www.theguardian.com/katine/2009/jul/21/food-crisis-explainer diakses pada 23 Februari 

2018 

https://www.theguardian.com/katine/2009/jul/21/food-crisis-explainer
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6 Ibid 
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Krisis pangan di Uganda terjadi disebabkan oleh kondisi cuaca dan musim 

yang tidak bisa diprediksi. Pergantian iklim dan cuaca mencapai tingkatan yang 

terburuk dimulai pada tahun 2009. Banjir dan longsor yang terjadi selama 3 tahun 

terakhir, berdampak yang sangat signifikan, dan dirasakan pada tahun 2009 

tersebut. Dampak terburuk terjadi pada hasil produksi agrikultur di bagian timur 

dan utara Uganda, yang berdampak pada kenaikan harga sumber daya pangan 

secara drastis dan besar-besaran.7 

Krisis pangan di Uganda juga terjadi dikarenakan adanya peningkatan 

populasi penduduk yang menempati beberapa wilayah utama di Uganda. Populasi 

penduduk tersebut berasal dari kebijakan penerimaan pengungsi yang dikeluarkan 

oleh Uganda dalam Refugees Act tahun 2006. Penambahan penduduk ini membuat 

Uganda mengalami kebutuhan pangan yang meningkat. Kebutuhan pangan yang 

meningkat tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan pangan yang ada. 

Iklim dan cuaca yang buruk sangat mempengaruhi berkurangnya ketersediaan 

pangan yang layak. Banyaknya pengungsi yang masuk membuat kebutuhan pangan 

bertambah diiringi dengan kebutuhan pangan oleh penduduk Uganda sendiri.8 

Jumlah krisis pangan yang terjadi di Uganda meningkat pada tahun 2015- 

2016 mencapai 83%, jumlah ini dipehitungkan dari 10.9 juta populasi masyarakat, 

baik penduduk pribumi maupun pengungsi yang datang ke Uganda. Krisis pangan 

ini juga terjadi dikarenakan bencana la nina yang mengurangi cadangan pangan 

 
 

7 Ibid 

8 Integrated Food Security Phase Classification, 2016. “UGANDA – Current Acute Food 

Insecurity Situation” diakses dari file:///D:/_DATA/Desktop/DATA%20SKRIPSI/UGANDA- 

WFP/IPC_Uganda_AcuteFI_Jan-March2017.pdf pada 1 Maret 2018 
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secara signifikan. Bencana tersebut mengakibatkan berkembangnya macam 

penyakit dan virus yang disebabkan oleh krisis kebersihan di Uganda. Kelangkaan 

pangan tersebut membuat harga pangan naik secara drastis membuat makin sulitnya 

masyarakat untuk mengakses sumber pangan yang layak. Masalah yang sangat 

rumit di Uganda menyebabkan krisis pangan secara besar-besaran yang tidak dapat 

ditangani oleh pemerintah Uganda sendiri.9 

Masalah krisis pangan di Uganda juga berpengaruh terhadap perkembangan 

indeks hidup anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dampak yang 

dirasakan telihat dari banyaknya anak-anak yang berstatus kekurangan gizi dan 

malnutrisi dikarenakan menurunnya cadangan pangan yang layak di Uganda. 

Malnutrisi pada anak sudah terjadi sejak tahun 2001 dan terus mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan malnutrisi pada anak-anak 

ini berdampak pada tingkat kematian dan perkembangan anak yang ada di 

Uganda.10
 

Pada dasarnya krisis pangan di Uganda terjadi dikarenakan beberapa faktor 

khusus yang terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan. Diawali dengan adanya 

penurunan kualitas cuaca yang menurun secara signifikan disusul dengan dampak 

bencana alam yang disebabkan. Selain, penurunan tersebut, penyebab krisis pangan 

diakibatkan dari datangnya pengungsi dari negara-negara tetangga yang sedang 

 

9 Ibid 

10 The SAGE Journals, 2016. “Prioritizing and Funding the Uganda Nutrition Action Plan” diakses 

dari 

file:///D:/_DATA/Downloads/Documents/Food%20and%20Nutrition%20Bulletin%20Volume%2 

037%20issue%204_suppl%202016%20[doi%2010.1177_0379572116674554]%20Pomeroy- 

Stevens,%20Amanda;%20D’Agostino,%20Alexis;%20Adero,%20Nancy;%20Mer%20-- 



7  

%20Prioritizing%20and%20Funding%20the%20Uganda%20Nutritio.pdf pada 1 Maret 2018 
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berkonflik di negaranya. Negara tersebut merupakan Sudan Selatan, Burundi dan 

Republik Demokratis Kongo. Beberapa faktor ini yang pada akhirnya menyebabkan 

krisis pangan di Uganda menjadi besar dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah 

saja tetapi membutuhkan pihak lain. 11 Namun pada tahun penelitian ini, krisis 

pangan terbesar disebabkan oleh masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke 

Uganda. 

Uganda sendiri dinobatkan sebagai tempat penampungan pengungsi 

terbesar di dunia pada urutan ketiga di dunia dan urutan pertama di seluruh Afrika. 

Dimulai dari tahun 2015 sampai dengn pertengahan 2017, Uganda telah 

menampung dan menerima pengungsi sebanyak 1.3 juta pengungsi. Banyaknya 

pengungsi yang masuk ini juga telah dikonfirmasi oleh UNHCR bersamaan dengan 

Sekretaris Jenderal UN, Antonio Guterres. 12 . Uganda diklasifikasikan sebagai 

penerima pengungsi terbesar ketiga ini pada akhir tahun 2015, dengaj 

peningkatannya yang signifikasn setiap tahun, The Danish Aid juga menyatakan 

bahwa Uganda kemungkinan besar akan mengalami kepadatan jika Uganda tidak 

mendapat pertolongan lebih lanjut dalam menangani pengungsi tersebut.13, oleh 

karena hal tersebut, masalah pengungsi di Uganda merupakan masalah yang sangat 

besar dan patut untuk diselesaikan. 

 

 

 

 

 
11 Ibid 

12 New Vision. “Uganda now 3rd top refugee hosting in the world” diakses dari 

https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1456081/uganda-3rd-refugee-hosting-nation- 

world pada 26 Mei 2018 

https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1456081/uganda-3rd-refugee-hosting-nation-world
https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1456081/uganda-3rd-refugee-hosting-nation-world


7 

 

13 The Guardian. “is Uganda the best place to be a refugee?” diakses dari 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/aug/20/is-uganda- 

the-best-place-to-be-a-refugee pada 26 Mei 2018 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/aug/20/is-uganda-the-best-place-to-be-a-refugee
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/aug/20/is-uganda-the-best-place-to-be-a-refugee
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Dalam menangani masalah ini, pemerintah Uganda bekerjasama dengan 

berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. Salah satu pihak yang berperan merupakan World Food Programme 

(WFP). WFP merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh United 

Nations dibawah naungan Food Agricultural Organization pada tahun 1961. WFP 

berfungsi sebagai organisasi internasional yang menangani segala urusan krisis 

pangan dunia, hal tersebut disebutkan dalam nilai dan prinsip yang diadopsi oleh 

WFP dengan semboyan “Zero World Hunger” guna memenuhi poin kedua dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs). Selain bertindak dalam menangani segala 

urusan krisis pangan, WFP juga turut serta membantu menyelesaikan masalah suatu 

negara baik politik dan ekonomi dengan melibatkan pemerintah dari negara tujuan. 

Hal tersebut dilakukan oleh WFP guna mengurangi penyebab utama terjadinya 

krisis pangan di negara tujuan.14
 

Pada awal tahun 2016, WFP menjangkau kawasan di Uganda yang terkena 

dampak terbesar dari krisis pangan ini, melalui sebuah program-program yang 

dikerahkan ke Uganda. Program ini yakni EMOPs dan PRROs yang secara 

keseluruhan berusaha untuk menyelesaikan masalah krisis pangan yang terjadi di 

Uganda, masalah pengungsi yang menumpuk serta menekankan pada penuntasan 

kemiskinan, dan rendahnya tingkat perkembangan manusia di Uganda. Program 

yang dikerahkan WFP menekankan bagaimana menyelesaikan masalah insekuriti 

makanan dan malnutrisi dengan melibatkan peran wanita dan anak dalam 

 

 

14 World Food Programme. “Where we work : Uganda” diakses dari 

http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 1 Maret 2018 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
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penanganan masalah tersebut. Program tersebut juga mengikutsertakan pemerintah 

sebagai aktor yang ikut mendistribusikan dan menjalankan proyek sesuai dengan 

basic strategic review yang telah disepakati.15. Uganda pula diakui sebagai negara 

terbesar ketiga yang paling banyak menerima pengungsi sejak banyaknya negara di 

Afrika yang bersifat konfliktual. Tingkat pengungsi tersebut pun meningkat setiap 

tahunnya sejak tahun 2014.16
 

Program WFP yang ditempatkan di Uganda dibentuk bedasarkan 

kesepakatan bersama para negara anggota dan seluruh stakeholders yang hadir di 

pertemuan-pertemuan mingguan maupun bulanan. Pertemuan tersebut 

dilaksanakan di negara target atau di kantor cabang pusat WFP yang berada di Roma 

atau negara yang ditunjuk untuk menjadi host di pertemuan tersebut.17 Dalam 

pembuatan kebijakan tersebut, seluruh executive board yang terdiri dari 36 negara, 

yang masing-masing dibagi kedalam 2 kelompok duduk bersamaan pada sebuah 

meeting. Dimana hasil kebijakan tersebut nantinya akan ditulis dalam bentuk 

“Executive Board : Project (nama) approval”18
 

Kebijakan dan seluruh aktivitas kerja di WFP yang tertera dalam 

keseluruhan rancangan program dibentuk berdasarkan board session yang diadakan 

setiap kurun waktu tertentu. Terbentuknya Emergency Operations (EMOPS) 

 
 

15 WFP, 2015. “Where we work : what the world food programme is doing in Uganda” diakses dari 

http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 20 Maret 2018 

16 UNHCR via Ventures Africa. “These Five African Countries has The Highest of Refugees in 

The World” diakses dari http://venturesafrica.com/these-5-african-countries-have-the-highest- 

number-of-child-refugees-in-the-world/ pada 07 Maret 2018 

17 WFP. “Execuitve Board : Board Sessions” diakses dari https://executiveboard.wfp.org/board- 

sessions pada 21 Maret 2018 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
http://venturesafrica.com/these-5-african-countries-have-the-highest-number-of-child-refugees-in-the-world/
http://venturesafrica.com/these-5-african-countries-have-the-highest-number-of-child-refugees-in-the-world/
https://executiveboard.wfp.org/board-sessions
https://executiveboard.wfp.org/board-sessions
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18 WFP. “World Food Programme : Executive Board” diakses dari https://executiveboard.wfp.org/ 

pada 21 Maret 2018 

https://executiveboard.wfp.org/
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merupakan hasil pertemuan yang referensinya didapakan dari country portfolio 

evaluation Uganda tahun 2014.19 Disertai dengan adanya pembentukan protracted 

relief and recovery operations 200842, 200852, dan 200894, dimana program 

tersebut diselaraskan dengan Uganda Nutrition Action Plan. Dan terakhir, adanya 

pembentukan strategic results 1, 2, 3 yang tercantum dalam country strategic 

plan.20
 

Masuknya WFP ke Uganda ini membawa dampak positif pada masalah 

krisis pangan yang terjadi di Uganda. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan 

jumlah presentase kelaparan yang terjadi. Pada tahun 2015, Global Hunger Index 

menyatakan bahwa seluruh negara yang berada pada kawasan Afrika, terutama 

Afrika Timur mengalami tingkat kelaparan yang dikategorikan “alarming”.21 Lalu 

pada tahun 2017, GHI mengeluarkan fakta terbaru bahwa kawasan Afrika Timur, 

terutama Uganda mengalami penurunan tingkatan kelaparan pada presentase 32, 

yang dikategorikan “serious” pada indeks kelaparan dunia. 22 Hal ini diperkuat 

dengan laporan Global Report Food Crises 2017 yang menyatakan bahwa Uganda 

mengalami penurunan krisis pangan dan malnutrisi yang sangat beresiko.23
 

Terkait dengan peran WFP yang telah penulis jelaskan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan ingin melihat bagaimana peran 

 

19 WFP, 2015. “Executive Board : Country Programme” diakses dari 

file:///D:/_DATA/Downloads/Documents/wfp277541_2.pdf pada 22 Maret 2018 

20 Ibid 

21 Global Hunger Index, 2015. “Global Hunger Index Fact Sheet : countries rated in the 2015 

Global Hunger Index” diakses dari file:///D:/_DATA/Desktop/DATA%20SKRIPSI/UGANDA- 

WFP/GHI%20FACT%20SHEET%202015.pdf pada 25 Maret 2018 

22 Ibid, GHI 2017. 

file:///D:/_DATA/Downloads/Documents/wfp277541_2.pdf
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23 Global Report Food Crises, 2017. “GRFC : Main Countries to Watch on 2017” diakses dari 

file:///D:/_DATA/Desktop/DATA%20SKRIPSI/UGANDA- 

WFP/Global%20Food%20Crisis%20watch%202017%20report.pdf hlm 122. pada 25 Maret 2018 
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WFP yang pada nilai dan prinsip yang diadopsi berusaha untuk mengatasi krisis 

pangan dunia, selain itu bagaimana WFP dalam kurun waktu tertentu menghadapi 

dan menangani masalah krisis pangan di Uganda yang tiap tahunnya terus 

meningkat dengan ditambah adanya masalah pengungsi yang terus bertambah 

masuk ke Uganda tiap tahunnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Bagaimana peran WFP dalam menangani krisis pangan di Uganda tahun 

2015-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

a. Mengetahui dan menganalisa peran WFP di Uganda sebagai instrumen. 

 

b. Mengetahui dan menganalisa peran WFP di Uganda sebagai arena. 

 

c. Mengetahui dan menganalisa peran WFP di Uganda sebagai aktor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Secara akademis 

 

a. Penelitian ini akan memberikan sebuah pengetahuan serta penambahan 

wawasan untuk pembaca mengenai bagaimana peran WFP dalam upaya 

mengurangi krisis pangan di Uganda tahun 2015-2017. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengaplikasian 

konsep dalam ilmu Hubungan Internasional dan memberikan penjelasan 

pada fenomena yang terjadi dalam perpektif Hubungan Internasional 
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1.4.2 Secara praktis 

 

aSkripsi ini memberikan informasi mengenai peran WFP dalam 

upaya menangani krisis pangan di Uganda tahun 2015-2017 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

 
 

Terdapat beberapa kajian teoritis yang dapat digunakan penulis untuk 

menganalisa fenomena ini, studi terdahulu pertama yang penulis gunakan 

merupakan tulisan oleh Fiona Yeudall, Renee Sebastian dan kawan-kawan yang 

berjudul “Food and Nutritional Security of Children of Urban Farmers in Kampala, 

Uganda”24. Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan adanya krisis pangan 

yang terjadi di Uganda, terutama pada salah satu kawasan yang terkena krisis 

pangan terbesar di Uganda. Dalam tulisannya, Fiona Yeudall dkk menjelaskan 

bahwa krisis pangan yang terjadi di Uganda, terutama di Kampala dan Karamoja 

banyak terjadi disebakan bencana alam dan pencemaran terhadap sumber daya 

pangan. Faktor yang menyebabkan krisis pangan tersebut merusak sumber daya 

pangan layak digunakan sehingga menyebabkan banyak anak-anak dan wanita 

terutama ibu hamil yang terserang kelaparan dan penyakit yang berasal dari bakteri 

pencemaran. Fiona dkk menjelaskan bahwa hambatan tersebut sangat berperan 

terhadap krisis pangan yang terjadi. Bahkan masalah tersebut juga menyerang 

sumber daya pangan subtitusi. Di dalam tulisan ini, Fiona Yeudell dkk juga 

 

 

 

 

 

 
24 Fiona Yeudall dkk. “Food and Nutritional Security of Childre of Urban Farmers in Kampala, 

Uganda”. Diakses dari file:///D:/_DATA/Desktop/DATA%20SKRIPSI/UGANDA- 

WFP/Food%20&%20National%20Security%20Kampala,%20Uganda.pdf pada 25 Februari 2018 



 

 

menjelaskan bagaimana pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi krisis pangan 

terjadi, baik lingkungan habitat maupun lingkungan lainnya.25
 

Persamaan yang terdapat dalam studi terdahulu diatas terletak pada 

persamaan studi kasus yang dijelaskan dalam jurnal tersebut. Jurnal Fiona Yeudall 

menjelaskan kasus krisis pangan yang terjadi di Uganda beserta dengan rincian jelas 

mengenai gambaran bagaimana krisis pangan yang terjadi di Uganda. Sedangkan 

perbedaan dalam studi terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada konsep 

jurnal dalam menjelaskan situasi krisis pangan yang terjadi di Uganda. Tulisan 

jurnal ini membantu penulis dalam menggambarkan bagaimana sebuah krisis 

pangan dapat terjadi di sebuah kawasan, yakni negara Uganda. 

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan merupakan tulisan yang dibuat 

oleh Oxfam Briefing Note melalui situs resminya di Oxfam Organization. Dalam 

tulisan berjudul “East Africa Food Crisis : Poor rains, poor response” menjelaskan 

seluruh penyebab terjadinya krisis pangan dan sanitasi bersih yang terjadi di 

Ethiopia, Kenya dan Somalia. Dalam tulisannya Oxfam menyatakan bahwa krisis 

pangan banyak terjadi dikarenakan besarnya penurunan kualitas perubahan iklim 

dan cuaca yang terjadi di Afrika. Hujan yang terus mengguyur dalam jumlah debit 

air yang banyak berbanding terbalik dengan respon yang diberikan oleh pemerintah 

dalam menangani masalah tersebut. Dalam tulisan ini, Oxfam menjelaskan secara 

tegas banyaknya nyawa yang dikorbankan akibat dari krisis pangan dan kebersihan 

di Afrika. Oxfam menjelaskan bagaimana efek perubahan cuaca yang tak menentu 

 

 
 

25 Ibid 



 

 

itu sangat mempengaruhi kesempatan hidup masyarakat, meskipun cuaca kembali 

seperti semula, sekitar 60% kesempatan hidup masyarakat di Afrika Timur tetap 

terancam. Dalam tulisan ini, terdapat persamaan kasus antara krisis pangan yang 

penulis gunakan. Kedua kasus sama-sama terjadi disebabkan oleh faktor perubahan 

cuaca yang menurun secara drastis di kawasan Afrika dan sekitarnya.26
 

Persamaan yang terdapat dalam studi terdahulu diatas sama dengan studi 

terdahulu sebelumnya yang ditulis oleh Fiona Yeudall dan tim. Tulisan ini secara 

rinci menggambarkan seluruh penyebab dari terjadinya krisis pangan di Uganda, 

salah satunya penyebab terbesar yakni penurunan kualitas cuaca yang signifikan 

terjadi di Uganda, terutama pada dua kawasan terparah, Karamoja dan Kampala. 

Perbedaan dari tulisan dan penelitian penulisan terdapat pada bagaimana penulis 

dan jurnal menggambarkan krisis pangan tersebut. Namun, jurnal ini sangat 

berkontribusi dalam membantu penulis menjabarkan seluruh penyebab terjadinya 

krisis pangan di Uganda. 

Studi terdahulu ketiga yang penulis gunakan merupakan sebuah paper oleh 

The Icelandic International Development Agency (ICEIDA) yang menjelaskan 

peran sebuah organisasi internasional ICEIDA di Malawi pada tahun 2013-2016.27 

Paper ini secara umum menjelaskan gambaran Malawi secara umum baik geografis 

dan demografis. ICEIDA dalam perannya berusaha untuk memperbaiki taraf 

kelayakan hidup manusia di Malawi melalui berbagai program-program yang 

 

26 Oxfam Briefing Note. 2011. “East Africa Food Crisis : Poor rains, poor response” diakses dari 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-east-africa-food-crisis-200711-en.pdf pada 

26 Februari 2018 
27 ICEIDA, 2012, “Malawi Country Strategy 2012 – 2016” diakses melalui 

http://www.iceida.is/media/pdf/Malawi_CSP_2012-2016.pdf pada 13 Maret 2018 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-east-africa-food-crisis-200711-en.pdf
http://www.iceida.is/media/pdf/Malawi_CSP_2012-2016.pdf


 

 

diharapkan dapat mengubah kelayakan hidup di Malawi. Terdapat persamaan 

dalam jurnal ini, yakni peran organisasi internasional melalui sebuah program 

dalam mengatasi masalah pembangunan di sebuah negara. Tetapi adanya 

perbedaan, bahwa jurnal ini tidak menjelaskan masalah krisis pangan, melainkan 

pembangunan. Jurnal ini penulis gunakan karena dapat membantu penulis dalam 

menjelaskan peran sebuah organisasi internasional walaupun terdapat perbedaan 

konsep di dalamnya. 

2.2 Kajian Konsep 

 
 

2.2.1 Peran International Organization (IO) 

 

Penulisan ini menggunakan konsep Organisasi Internasional yang ditulis 

oleh Clive Archer sebagai sebuah kajian konseptual. Menurut Clive Archer, bentuk 

sebuah IO ialah sebuah lembaga yang mempunyai legalitas, struktur yang terbentuk 

baik dari individu, kelompok, dan pemerintah dalam ruang lingkup sistem 

internasional. 28 Clive menyebutkan dalam bukunya bagaimana sejarah dan 

perkembangan OI dari masa perang dunia kedua. Bagaimana OI dalam konteks 

sejarah berkembang dan diakui secara legal sebagai hukum dan tradisi.29
 

Clive Archer memberikan tiga pemahaman bagaimana cara mengenali 

konsep organisasi internasional berdasarkan sebuah kategori dan ruang lingkup 

karaker OI. OI dapat dibagi menjadi tiga elemen yakni membership, aim dan 

structure. Membership merupakan OI yang keanggotannya mempunyai lebih dari 

 

28 Clive Archer, 2010. “The Role of International Organization Third Edition” Rouledge 
29 Duverger, 1972 dalam Clive Archer, 2010. “The Role of International Organization Third 

Edition” Rouledge 



 

 

dua negara yang berdaulat. OI dalam keanggotaan tidak membatasi jumlah negara 

yang ikut serta di dalamnya. Aim ialah bahwa OI dibentuk berdasarkan satu tujuan 

yang bersifat sebagai kepentingan umum negara-negara anggotanya. Structure 

merupakan penggambaran bahwa OI mempunyai sebuah struktur formal yang telah 

diakui secara formalitas dan legalitas dalam sebuah bentuk dokumen perjanjian. 

Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak ada struktur dominasi dari sebuah negara 

tertentu.30
 

Banyak berbagai macam buku maupun literatur yang menjelaskan kerangka 

organisasi internasional secara kompleks, dan menguraikan berbagai macam jenis 

organisasi internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dalam 

perkembangannya dapat diklasifikasikan dalam tiga peran kategori dalam system 

internasional yaitu sebagai Instrument, Arena dan Aktor.31
 

2.3 Definisi Konseptual 

 
 

Organisasi internasional merupakan aktor yang sangat berguna karena dapat 

menyediakan sebuah pelayanan yang tidak menggunakan banyak biaya. OI juga 

dapat menyampaikan ide-ide baru dalam pembangunan suatu negara. Clive 

menggambarkan OI sebagai suatu struktur yang sistematis dan didirikan dari sebuah 

kesepakatan dan persetujuan dari seluruh anggota baik pemerintah maupun non-

pemerintah. Kesepakatan tersebut berjalan dalam kurun waktu tertentu. Secara 

 

 

 

 

 

30  Ibid., Hlm 34 
31  Ibid., Hlm 12 



 

 

spesifik peran OI akan dijelaskan dalam sebuah definisi konseptual, yang mana 

Clive Archer membagi OI menjadi tiga elemen32 yaitu: 

2.3.1 Instrument 

 
Instrument, merupakan elemen dalam sebuah organisasi internasional yang 

digunakan oleh para anggota untuk tujuan tertentu. Instrument, lebih cenderung 

menekankan pada kegunaan OI untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu. OI dapat 

digunakan sebagai sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan umum dalam 

target sebuah OI.33
 

OI dalam perannya sebagai instrument digambarkan sebagai perkumpulan 

bagi para anggota untuk melakukan pembuatan gagasan dalam pengarahan sebuah 

tujuan dari sebuah organisasi internasional. Dapat diartikan bahwa organisasi 

internasional dapat digunakan sebagai alat atau sarana yang berfungsi bagi negara 

untuk menentukan arah tujuan dalam mencapai target organisasi tersebut.34
 

Tujuan umum dari sebuah organisasi internasional dapat digambarkan 

melalui instrument yang mana tujuan terbentuk dari sebuah kesepakatan dan 

persetujuan setiap anggota sebuah organisasi internasional. Visi dan misi, arah dan 

tujuan sebuah organisasi digambarkan oleh instrument secara jelas dalam 

operasional dan pelaksanaannya, secara jelas instrument digambarkan sebagai suatu 

sarana bagi negara anggota untuk membentuk sebuah tujuan organisasi 

internasional tersebut. 

 
 

32  Ibid., Hlm 64 
33  Ibid., Hlm 69 
34 Ibid 
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2.3.2 Arena 

 
Arena sebagai salah satu peran OI yang berfungsi mewadahi pembentukan 

gerakan bersama dalam merumuskan sebuah kebijakan untuk mewujudkan tujuan 

tertentu. Peran OI melalui arena dimana OI dapat memberikan kemampuan 

memfasilitasi, mewadahi, dan berkontribusi untuk memberikan permusyawarahan 

yang berarah terhadap kebijakan sebuah institusi dalam mencapai kepentingan 

bersama. Musyawarah tersebut ditujukan terhadap negara anggota dalam 

merumuskan kebiajakan di sebuah forum organisasi internasional.35
 

Arena, sebagai suatu variabel dalam organisasi internasional berkontribusi 

menjadi alat penting dalam mengimplementasikan sebuah tujuan. Arena merupakan 

sebuah diskusi yang dilakukan oleh para negara anggota dalam perumusan sebuah 

kebijakan untuk mencapai target tujuan. Sehingga peran organisasi internasional 

dalam arena merupakan sebuah gambaran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan 

sebuah organisasi internasional.36
 

Organisasi internasional sebagai arena bekerja untuk menjadi forum dari 

anggotanya mengenai seluruh kegiatan maupun kebijakan yang dilakukan. Dalam 

forum tersebut, bertujuan untuk memberikan masukan ataupun solusi terhadap 

sebuah kegiatan maupun kebijakan yang tidak berhasil diimplementasikan. Arena 

ini juga memiliki sebuah forum yang sifatnya netral sehingga tidak ada dominasi 

politik dari pihak manapun.37
 

 

 

35  Ibid., Hlm 73 
36  Ibid., Hlm 74 
37  Ibid., Hlm 77 
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2.3.3 Actor 

 
Peran organisasi internasional sebagai aktor cenderung berperan sebagai 

penentu atau pembuat kebijakan dalam sebuah OI terhdap kegiatan yang dilakukan 

di suatu negara. OI sebagai aktor memiliki kemampuan untuk mengatur system 

struktur, peraturan dan penentu arah pelaksanaan kebijakan terhadap suatu negara 

yang dijadikan tujuan. OI sebagai aktor bersifat independen yang berdisi sendiri dan 

tidak dipengaruhi oleh pihak manapun diluar organisasi tersebut. OI harus berdiri 

tanpa campur tangan pihak luar sehingga ia dapat beperan netral sebagai penentu 

kebijakan.38
 

2.4 Operasionalisasi Konsep 

 
 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai kajian konsep terkait organisasi 

internasional (OI) yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan konsep organisasi internasional yang mana konsep tersebut menjadi 

sebuah alat untuk menganalisa peran WFP (World Food Programme) dalam 

menangani krisis pangan di Uganda melalui keseluruhan program yang dikerahkan. 

Konsep organisasi internasional ini mempunyai tiga variabel utama dilengkapi 

dengan beberapa indikator melalui penerapannya dalam studi kasus di Uganda 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 Ibid., Hlm 80 
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2.4.1 Instrument 

 
Instrumen merupakan variabel pertama dalam konsep organisasi 

internasional. Variabel ini menjelaskan studi kasus secara realita berdasarkan 

sebuah indikator yang telah diuraikan dimana OI sebagai instrumen yang perannya 

mencakup negara-negara anggota dalam mencapai target tujuan. Target tersebut 

terbentuk dari setiap masing-masing negara anggota yang nantinya akan menjadi 

sebuah kegiatan kerja sebuah organisasi internasional, yang secara umum dikenal 

sebagai visi dan misi terhadap negara yang menjadi target. 

Organisasi internasional sebagai instrumen berperan langsung memberikan 

arah dan tujuan yang strategis mengenai visi dan misi dalam sebuah target tujuan 

yang akan diimplementasikan dalam sebuah negara. Peran OI memiliki sebuah 

keterikatan yang sangat besar terhadap seluruh negara anggotanya dalam seluruh 

aktivitasnya.39
 

Operasi bantuan yang diberikan oleh WFP (World Food Programme) di 

Uganda mencakup peran organisasi internasional sebagai instrumen yang mana 

WFP ialah sebuah OI yang dibentuk pada tahun 1964 dibawah naungan Food 

Agricultural Organization (FAO) yang berperan dalam menangani masalah 

kelaparan dan krisis pangan global, khusunya di negara Uganda. Uganda 

merupakan salah satu negara anggota dari WFP yang berkantor di kawasan 

Kampala, Uganda. Dalam kasus ini, WFP berperan sebagai organisasi internasional 

 

 

 

 

39 Ibid., Hlm. 78 
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yang mempunyai tujuan untuk menangani dan mengurangi krisis pangan di Uganda 

dengan program-program kerjanya.40
 

Pada program-program yang dikerahkan, WFP telah menjadi alat untuk 

mengurangi krisis pangan dengan melakukan kegiatan kerja yang tertera dalam 

program tersebut. Seluruh program WFP dibentuk melalui kebijakan seluruh dewan 

eksekutif WFP yang terdiri dari negara anggota dari WFP ini. Program-program itu 

dibentuk secara rinci, dimulai dengan target periode proyek disertai dengan rincian 

pembiayaan, baik pemasukan dana melalui negara donor maupun pengeluaran yang 

terjadi selama program berlangsung.41
 

2.4.2 Arena 

 
Arena merupakan variabel kedua dalam organisasi internasional yang 

berfungsi untuk mewadahi sebagai forum untuk membentuk sebuah kebijakan yang 

diimplementasikan dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, dan berdebat antar 

negara anggota dalam proses pembentukan kebijakan di negara tujuan. Dalam 

konsep organisasi internasional yang akan penulis gunakan dalam menggambarkan 

studi kasus secara nyata yang terkait sebagi fungsi mewadahi dan sebagai forum 

untuk negara anggota dapat dilihat melalui tiga indikator, sebagai berikut : (1) Peran 

WFP sebagai arena dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah dalam 

menjalankan seluruh kegiatan kerja yang beroperasi memberikan bantuan krisis 

pangan dan bantuan kemiskinan. Serta mengurangi malnutrisi yang terjadi pada 

 

 

40 WFP, 2015. “Where we work : what the world food programme is doing in Uganda” diakses 

dari http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 20 Maret 2018 
41 Ibid 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
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anak-anak. (2) Peran WFP dalam membantu petani kecil dan dukungan kepada 

masyarakat untuk mengurangi krisis dan meningkatkan kemampuan tanggap siaga 

terhadap perubahan cuaca dan iklim serta bencana yang dapat muncul secara tiba- 

tiba. (3) Peran WFP dalam menangani kondisi penyimpanan cadangan sumber 

pangan, dan bagaimana WFP mengikutsertakan keluarga terutama ibu dan anak 

dalam menyiasati fenomena krisis pangan tersebut.42
 

2.4.3 Actor 

 
Variabel terakhir yang terdapat dalam konsep organisasi internasional ialah 

aktor. Aktor berperan sebagai penentu dan pelaksana kebijakan yang memberikan 

bantuan kepada suatu negara yang menjadi tujuan. Variabel ini penulis gunakan 

untuk menjelaskan studi kasus yang diuraikan dalam beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1. Peran WFP dalam membentuk sebuah gudang penyimpanan layak 

sementara yang digunakan untuk menyimpan cadangan pangan yang 

diberikan di Uganda, dimana peran ini terdapat pada bagian visi “Crisis 

Response” 

2. Peran WFP dalam keikutsertannya membuat Uganda Nutrition Action Plan 

yang di dalamnya berisi mengenai kebijakan nutrisi yang diharus dipenuhi 

dalam mengatasi malnutrisi yang terjadi di Uganda.43
 

 

 

 

 
 

42 World Food Programme. “Where we work : Uganda” diakses dari 

http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 2 Maret 2018 
43 Uganda Nutrition Action Plan, hlm 1. 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
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Konsep, variabel dan indikator yang telah diuraikan diatas memberikan 

sedikit gambaran yang menyeluruh terkait peran organisasi internasional sebagai 

aktor yang beroperasi dalam menangani kasus krisis pangan di Uganda. WFP 

sebagai aktor berperan dalam operasi kegiatan kerja yang menyalurkan berbagai 

bentuk bantuan untuk masyarakat Uganda. Melalui uraian diatas, penulis 

memberikan berbagai penjelasan mengenai kajian konseptual. Hal ini penulis 

sederhanakan melalui sebuah tabel sebagai berikut. 
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Tabel 1. Operasionalisasi Konsep 

 
 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi WFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
International 

Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument 

1. Sebagai sarana atau 

alat negara anggota 

mencapai tujuan 

umum dari negara 

anggota 

didalamnya 

 

 

 

 

 

2. Sebagai sebuah alat 

yang digunakan 

untuk menyamakan 

paradigma terkait 

dengan suatu isu 

1. Memberikan bantuan 

pangan dalam jabaran 

program yang luas di 

Uganda sebagai 

bentuk penyelesaian 

terhadap krisis pangan 

di Uganda. 

 

 

 

2. WFP berusaha untuk 

menyamakan 

paradigm mengenai 

penanganan   krisis 

pangan yang dibawa 

oleh   negara  anggota 

melalui joint summit, 

Toward Zero Hunger, 

dan 

#HealthyNotHungry 
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Arena 

1.  Sebagai   wadah 

atau forum dalam 

membentuk 

gerakan  bersama 

dalam mencapai 

sebuah tujuan 

1. Digunakan sebagai 

wadah pemerintah dan 

masyarakat Uganda 

dan seluruh 

stakeholders terkait 

dalam menangani 

krisis       pangan      di 

Uganda. 

2.  Sebagai sebuah 

wadah atau forum 

pembentuk rencana 

kegiatan  kerja 

maupun kebijakan 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

2 Terjadinya 

pembentukan 

kebijakan IR-EMOP, 

PRRO, CSP, DEV, dan 

SO yang  akan 

diterapkan di Uganda 

guna menangani krisis 

pangan. Dibentuk pada 

pertemuan  Executive 

Board    yang 

dilaksanakan di 
 

Uganda. 

 1.  Sebagai pembuat 

kebijakan ataupun 

regulasi 

1. Membentuk kebijakan 

penguragan 

pengentasan krisis 
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Actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebagai pihak yang 

menjalankan segala 

bentuk kebijakan 

maupun aturan 

yang dibentuk oleh 

OI dan negara yang 

bersangkutan. 

pangan (UNAP), 

bantuan penyaluran 

krisis  pangan, 

memberikan bantuan 

dan dukungan kepada 

petani kecil dalam 

menjaga cadangan stok 

pangan (PRRO). 

 
 

2.  Menjadi aktor  yang 

menjalankan  segala 

kegiatan terkait dengan 

kebijakan Emergency 

Operations, 

Protracted Relief and 

Recovery Operations, 

Development 

Operations, Country 

Strategic  Plan,  dan 

Special Operations di 

Uganda. 

Sumber : diolah oleh penulis dari tulisan Clive Archer 201044
 

 

 
 

44 Clive Archer, 2010. :The Role of International Organization” Routledge 
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Instrumen 

Peran International Organizations 

(IO) oleh Clive Archer 

Peran WFP dalam menangani krisis pangan di Uganda memenuhi 3 peran IO yakni sebagai 

sarana atau alat penyalur bantuan kemanusiaan, sebagai sebuah wadah untuk menjalankan 

kebijakan atau kegiatan kerja IO dan sebagai aktor yang berperan dalam melakukan kegiatan 

dan merumuskan kebijakan bantuan pangan di Uganda 

a. sebagai sarana atau alat untuk 

pemerintah Uganda 

mengembangkan program yang 

lebih luas lagi 

b. sebagai alat negara untuk 

mencapai tujuan politik 

negaranya 

a. sebagai aktor 

independen yang 

menjalankan kebijakan 

yang dibentuk 

b. sebagai pembuat 

kebijakan yang berisi 

aktivitas kerja 

 

 

2.5 Alur Pemikiran 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 Arena  

  

a. sebagai wadah untuk 

membentuk gerakan bersama 

guna mewujudkan tujuan di 

Uganda 

b. sebagai wadah untuk 

membentuk kebijakan 

mengenai aktivitas kerja OI di 

negara tujuan 

Aktor 

Krisis pangan di Uganda 

tahun 2015-2017 

Peran WFP sebagai organisasi pangan dunia yang beroperasi di 

Uganda untuk menangani krisis pangan di Uganda th 2015-2017 
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2.6 Argumen Utama 

 
Peran WFP (World Food Programme) di Uganda terdiri dari 3 jenis 

bantuan, yakni WFP sebagai Instrumen, dimana WFP bertugas sebagai alat dan 

sarana bagi negara anggota dalam mewujudkan tujuan di negara donor. Sebagai 

Arena, menjadikan WFP wadah untuk mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan 

di negara target. Sebagai Aktor menjadikan WFP sebagai aktor yang berperan 

dalam pembentukan dan perumusan kebijakan kegiatan bantuan pangan di Uganda 

pada tahun 2015-2017. Dalam kasus krisis pangan di Uganda ini, WFP dan 

pemerintah berusaha untuk saling bekerja sama untuk mengatasi peningkatan krisis 

pangan yang memuncak. Hal ini dilakukan melalui seluruh program dan kegiatan 

kerja yang dikerahkan dan ditempatkan di Uganda pada akhir tahun 2015. Adanya 

program dan kegiatan kerja ini, merupakan sebuah bentuk WFP sebagai aktor dalam 

perannya sebagai organisasi internasional. 
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                 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan terjadinya sebuah fenomena dapat terjadi atau dapat dikatakan 

menjelaskan terjadinya fenomena45. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk 

menjelaskan segala bentuk peran WFP dalam usahanya untuk menangani krisis 

pangan di Uganda tahun 2015-2017 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk ruang lingkup batas penelitian, penulis membatasi pada bentuk peran 

WFP dalam usahanya untuk menangani krisis pangan di Uganda tahun 2015-2017. 

Dan berusaha untuk menganalisa bentuk peran tersebut di negara yang dijadikan 

target tujuan oleh WFP. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik 

pengumpulan data secara sekunder. Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan 

data secara sekunder adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka baik 

yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, berita dan sumber data yang 

berasal dari internet. 

 

 

 

 

 

 

 



45 Mohtar Mas’oed. 1990. “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”. Jakarta: 

LP3ES 



 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa kualitatif. 

Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif dikarenakan data yang penulis 

gunakan sebagai sumber informasi berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk 

angka. Serta, untuk menjelaskan fenomena yang penulis bahas menggunakan kata- 

kata sehingga teknik analisa yang cocok digunakan adalah teknis analisa kualitatif. 

3.5 Teknik Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan fenomena yang diangkat 

dalam beberapa sub bab. Penulis membagi pembahasan menjadi 6 sub bab, berikut 

merupakan penjelasan dari setiap sub bab: 

 

1. BAB I Pendahuluan: Pada bab ini akan menjelaskan terkait latar belakangan 

permasalahan, menjelaskan urgensi dari fenomena yang dibahas dan 

menjabarkan rumusan masalah yang akan dibahas. 

2. BAB II Kerangka Pemikiran: Pada bab ini menjelaskan studi terdahulu yang 

digunakan oleh penulis sebagai literatul, menjelaskan secara detail terkait 

konsep yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa fenomena yang 

diangkat. Serta, menjabarkan konsep dan teori yang digunakan kedalam 

operasionalisasi konsep. 

3. BAB III Metode Penelitian: Pada bab ini, penulis menjelaskan teknik 

analisa, teknik pengumulan data, jenis penelitian dan serta batasan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

4. BAB IV Gambaran umum : Pada sub bab pembahasan ini, penulis akan 

membahas bagaimana situasi dan kondisi Uganda paska krisis pangan yang



terjadi. Serta penulis akan membahas peran WFP secara umum di sub bab 

pembahasan ini. 

5. BAB V Analisa terhadap Peran WFP di Uganda : bagaimana peran WFP 

di Uganda dalam menangani krisis pangan Uganda pada tahun 2015-2017 

yang akan dijelaskan dengan penjelasan konseptual, menggunakan konsep 

organisasi internasional oleh Clive Archer. 

6. BAB VI Penutup: Sub bab ini, merupakan kesimpulan dari seluruh 

penjelasan yang telah penulis sampaikan dalam penulisan ini. Kesimpulan 

ini akan memberikan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. 

 



BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM UGANDA DAN PERAN WORLD FOOD 

PROGRAMME (WFP) DALAM MENANGANI KRISIS PANGAN DI 

UGANDA PADA TAHUN 2015-2017 

 
4.1 Gambaran Umum Uganda 

 

Uganda merupakan sebuah negara yang merdeka dibawah kepemimpinan 

Inggris pada tahun 1962. Uganda masuk dalam kawasan Afrika Timur, kawasan ini 

merupakan kawasan yang banyak mengalami perlakuan militer diktaktor yang 

berakhir pada tahun 1979. Negara ini, juga mengalami perlakuan brutal yang secara 

besar-besaran dilakukan oleh Lord Resistance Army (LRA). Uganda telah 

mengalami masalah sengketa pemilu yang berkepanjangan yang menyebabkan 

perang terbuka selama 5 tahun dengan salah satu presidennya yakni Presiden 

Yoweri Museveni pada tahun 1986.46
 

Negara yang beribukota di Kampala ini memiliki populasi hampir 35.6 juta 

ini, memiliki area wilayah sebesar 241,038 sq km. Uganda menggunakan bahasa 

resmi bahasa Inggris dan Swahili, serta berbagai macam bahasa daerah seperti 

bahasa Bantu dan Nilotic dengan jumlah populasi masyarakat yang menganut 

agama Islam dan Kristen. Angka harapan hidup di Uganda untuk pria mencapai 

 

 

 

 

 

 
 

46 BBC News. “Uganda’s Country Profile” diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-africa- 

14107906 pada 4 April 2018 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14107906
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14107906
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pada usia 54 sedangkan wanita pada usia 55 tahun. Mata uang yang digunakan 

Uganda merupakan mata uang Siling Uganda.47
 

Uganda dipimpin oleh seorang Presiden, yakni Yoweri Museveni yang telah 

memenangi pemilu sejak tahun 1986. Kekuasaan Yoweri dan partainya tidak bisa 

dikalahkan yang membawa Yoweri pada kemenangan pada tahun 2016. Hal ini 

menyebabkan terjadinya protes atas keadilan dalam pemilu di Uganda. Walaupun 

begitu, Yoweri berjasa dalam mengubah kondisi pemerintahan dan kestabilan 

politik di Uganda selama bertahun-tahun. Yoweri berhasil mensejahterakan Uganda 

ke tingkatan ekonomi yang lebih baik bahkan selama pemberontakan yang 

dilakukan oleh Milton Obote dan Idi Amin, Yoweri tetap bisa mempertahankan 

ketabilan politik dan ekonomi di Uganda. Meskipun ia berjasa dalam membawa 

pengaruh positif ke negaranya, ia juga menerima kritik dari United Nations 

mengenai keterlibatannya dalam konflik yang terjadi di Republik Demokratis 

Kongo, dimana Uganda masuk dalam salah satu pihak yang diperkirakan 

memberikan bantuan pada pemberontak disana.48
 

Uganda merupakan negara di Afrika Timur yang dikenal sebagai “The Pearl 

of Africa” dikarenakan kawasan dan lingkungan Uganda yang memiliki 

keramahtamahan pada masyarakat. Terjadinya National Resistance Movement, 

tidak membuat Presiden Yoweri lemah dalam memberikan pengabdian terbaik 

kepada Uganda. Bahkan pada masa itu, Uganda telah berganti dari anarki menjadi 

negara yang demokrasi diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan 

 

 
47 Ibid 
48 Ibid 
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cepat. Dibandingkan dari seluruh negara di Afrika, Uganda merupakan negara yang 

memiliki akses terbesar menuju pasar internasional.49
 

Uganda merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang berkembang secara pesat. Sejak Uganda merdeka perkembangan ekonomi 

Uganda berkembang secara cepat dan meningkat setiap tahunnya. Tetapi dimulai 

pada awal tahun 2015 perekonomian di Uganda mengalami perkembangan yang 

melambat dimana growth rate Uganda hanya mencapai 4.5 % dari 7 % di tahun- 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini terjadi karena banyaknya 

masalah bencana alam, serta utang negara dalam menangani masalah yang terkait 

dengan Sudan Selatan (pengungsi) yang masuk ke Uganda. Bahkan pada tahun 

2016-2017 growth rate Uganda hanya mencapai 3.5%, presentase tersebut 

menunjukkan semakin menurunnya angka pertumbuhan ekonomi di Uganda. 

Menurut perkiraan World Bank di Uganda, tingkatan ekonomi di Uganda telah naik 

mencapai 5% pada awal tahun 2018, tetapi hal ini dapat berlanjut jika kondisi alam, 

dan kondisi negara tetangga yang sangat berdampak pada Uganda dapat diatasi 

dengan baik.50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Commonwealth Network. “welcome to Uganda : Uganda” diakses dari 

http://www.commonwealthofnations.org/country/uganda/ pada 4 April 2018 
50 World Bank. “World Bank in Uganda : Economic Overview” diakses dari 

http://www.worldbank.org/en/country/uganda/overview pada 4 April 2018 

http://www.commonwealthofnations.org/country/uganda/
http://www.worldbank.org/en/country/uganda/overview
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Gambar 4.1.1 Grafik Uganda’s Economic Growth Rate tahun 1995-2016 
 
 

 
Sumber : World Bank in Uganda (National Account Data Files) 

 
Kondisi perekonomian Uganda yang memburuk pada tahun 2015-2017 

tersebut disebabkan banyaknya bencana alam dari kondisi cuaca ekstrim yang tidak 

dapat diprediksi, bencana tersebut merusak pasokan agrikultur Uganda. Dimana 

pasokan tersebut tidak dapat dijual ataupun digunakan karena rusak. Selain itu, 

banyaknya konflik yang terjadi di negara tetangga dalam satu kawasan Afrika 

Timur memberikan dampak yang sangat mempengaruhi Uganda. Konflik yang 

terjadi di Sudan Selatan mengakibatkan banyaknya pengungsi yang datang ke 

Uganda mencari suaka dan perlindungan menyebabkan Uganda kewalahan dalam 

mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini, semakin memberatkan 
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Uganda, karena pengungsi tersebut terus datang dan jumlahnya berkembang 

semakin banyak dalam kurun waktu tertentu.51
 

Krisis pangan di Uganda terjadi diawali adanya perubahan kondisi cuaca 

yang sangat ekstrim. Perubahan cuaca tersebut menyebabkan banyak terjadinya 

bencana alam yang datang secara tiba-tiba. Bencana alam tersebut merusak hampir 

keseluruhan cadangan pangan masyarakat. Bencana yang terjadi seperti longsor dan 

banjir besar-besaran membuat cadangan pangan yang layak rusak sebelum masa 

panen datang. Bencana banjir merupakan bencana terbesar yang merusak cadangan 

pangan di Uganda, dimana cadangan pangan ini tidak hanya digunakan untuk 

kebutuhan pangan masyarakat, tetapi digunakan untuk dijual kembali di pasar 

ekspor internasional. Rusaknya cadangan tersebut juga memberikan dampak yang 

besar terhadap kondisi perekonomian Uganda. Kawasan terbesar yang terkena 

dampak bencana merupakan Karamoja dan Kampala, kawasan ini merupakan 

tempat utama Uganda mengembangkan agrikulturnya.52
 

Selain Karamoja dan Kampala, daerah Uganda Timur dan Distrik Isingiro 

juga mengalami kerusakan cadangan pangan. Menurut Uganda National 

Meteorological Authority (UNMA) yang merupakan lembaga perkiraan cuaca 

menyatakan bahwa seluruh kawasan di Uganda akan mengalami hujan besar. Hujan 

besar yang terjadi dalam kurun waktu tertentu menyebabkan kerusakan yang sangat 

besar terhadap panen yang mengakibatkan hampir 10,9 juga orang terserang 

 

 
 

51 Ibid 
52 All Africa. “Uganda : Government Battles to Avert Food Crisis” diakses dari 

http://allafrica.com/stories/201703020311.html pada 5 April 2018 

http://allafrica.com/stories/201703020311.html
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kelaparan. Hal ini membuat Menteri Pertanian Uganda, Vincent Ssempijja meminta 

bantuan kepada dunia untuk memberikan bantuan terhadap masalah pangan dan 

cara menangani cuaca yang ekstrim tersebut.53
 

Krisis pangan di Uganda semakin meningkat dikarenakan munculnya 

masalah baru yakni kedatangan pengungsi yang berasal dari negara tetangga yang 

berada pada satu kawasan Afrika Timur. Masuknya pengungsi ke Uganda didukung 

dengan adanya kebijakan dalam negeri mengenai penerimaan secara terbuka kepada 

seluruh pengungsi yang masuk ke Uganda. 54 Pengungsi yang datang tersebut masuk 

ke Uganda dalam rangka meminta suaka dan perlindungan dari negara asalnya yang 

sedang berkonflik ataupun yang mengalami kondisi internal yang tidak stabil baik 

dari segi politik maupun ekonomi. Pengungsi tersebut paling banyak datang dari 

Republik Demokratis Kongo, Burundi, Sudan Selatan. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

menyatakan bahwa Uganda telah mencapai “breaking-point” terhadap penerimaan 

dan menghadapi jumlah pengungsi yang masuk ke Uganda.55
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

53 Ibid 
54 Uganda Refugeest Act, 2006, Section 28 dan 29 
55 Future Directions International. “The Rising Refugee Intake in Uganda : A food Crisis reaching 

Tipping Point?” diakses dari http://www.futuredirections.org.au/publication/rising-refugee-intake- 

uganda-food-crisis-reaching-tipping-point/ pada 5 April 2018 

http://www.futuredirections.org.au/publication/rising-refugee-intake-uganda-food-crisis-reaching-tipping-point/
http://www.futuredirections.org.au/publication/rising-refugee-intake-uganda-food-crisis-reaching-tipping-point/


39  

 

 

Gambar 4.1.2 Uganda’s Refugees Trend tahun 2015-2016 
 
 

 
Sumber : UNHCR (diambil dari data Refugee Information Management System 

 

Uganda)56
 

 
Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah pengungsi yang masuk ke 

Uganda diawali dari tahun 2015 sampai dengan awal 2016. Pengungsi yang masuk 

ke Uganda terbanyak berasal dari Sudan Selatan. Masuknya pengungsi ini membuat 

pemerintah semakin banyak menyediakan lahan untuk pengungsi tersebut tinggal 

dan melanjutkan hidupnya, salah satunya dengan cara memberikan lahan untuk 

bertani. Kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak kepada petani lokal di 

Uganda yang lahannya semakin berkurang dikarenakan lahan tersebut diberikan 

kepada para pengungsi yang masuk. Hal ini semakin diperparah dengan 

kemampuan pengungsi yang kurang dalam mengelola agrikultur. Sehingga 

 

56 UNHCR, 2016. “Refugees Influx 2016” 
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berkurangnya lahan untuk bertani semakin membuat cadangan pangan terus 

berkurang. Sementara, masuknya pengungsi yang terus bertambah setiap tahunnya 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, hal ini semakin mempersulit 

pemerintah Uganda dikarenakan cadangan pangan berbanding terbalik dengan 

kebutuhan pangan. 57 Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan dari 

petani lokal di Uganda, Stephen Kafungo mengenai lahan agrikulturnya yang telah 

habis dialihkan untuk mengatasi masalah pengungsi, 

 

"I have stayed here for 30 years and I had 143 hectares. Now with all the refugees 
coming, all the land has been taken. 

 

"I don't know [the] future, because if I die my children will have to suffer." 
 

Sumber : BBC News.58
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Ibid 
58 BBC News, 2016. “Uganda : One of The Best Places to be a Refugee” diakses dari 

http://www.bbc.com/news/36286472 pada 5 April 2018 

http://www.bbc.com/news/36286472
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Gambar 4.1.3 Total Refugee Population in Uganda 2015-2016 
 
 

 
Sumber : UNHCR (diambil dari data RIMS Uganda)59

 

 
Data diatas menunjukkan jumlah populasi pengungsi yang datang ke 

Uganda, dengan populasi terbanyak datang dari Sudan Selatan dan Republik 

Demokratis Kongo. Jumlah pengungsi yang terus masuk memberikan dampak 

terhadap peningkatan populasi penduduk di Uganda. Hal ini dikarenakan pengungsi 

tersebut mendapatkan ”permanent settlement“ yang diberikan oleh pemerintah yang 

membuat pengungsi menjadi penduduk tetap di Uganda. Penambahan jumlah 

penduduk membuat kebutuhan pangan semakin besar. Meningkatnya jumlah 

pengungsi yang masuk membuat peningkatan penduduk semakin bertumbuh 

dengan cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis pangan kronis terutama di 

kawasan Karamoja. Menurut data yang dikeluarkan oleh World Food Programme 

 
 

59 Ibid, UNHCR 
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(WFP) terdapat 100 ribu jiwa yang telah mengalami malnutrisi dalam beberapa 

tahun terakhir.60
 

Jumlah pengungsi yang datang ini dipengaruhi oleh pembentukan kebijakan 

akan pengungsi yang dibentuk oleh Uganda pada tahun 2006. Kebijakan ini dikenal 

dengan Refugees Act (RA) 2006 dan Refugees Regulations (RR)2010. Pada RA 

2006 poin ke 26 dijelaskan bahwa seluruh pengungsi yang masuk dapat tinggal 

secara permanen di Uganda selama dengan waktu yang diinginkan.61 Pengungsi 

mendapatkan hak yang sama dalam perlakuan dan menikmati fasilitas yang sama. 

Dalam RA dijelaskan bahwa seluruh pengungsi diperlakukan tanpa adanya 

diskriminasi ras, jenis kelamin, agama maupun golongan apapun. Dan pengungsi di 

RA dilindungi sesuai dengan aturan Uganda bagaimana melindungi penduduknya. 

62 Dalam RR 2010, ditegaskan kembali bahwa Uganda menerima seluruh pengungsi 

dalam bentuk dan kondisi apapun dan akan berusaha menyediakan seluruh 

kebutuhan pengungsi tersebut seoptimal mungkin.63 Hal ini menjadi menarik 

dikarenakan penerimaan pengungsi ini berbanding terbalik dengan kondisi krisis 

pangan yang terjadi di Uganda. 

Pada tahun 2015, Global Hunger Index (GHI) mengeluarkan data rinci yang 

menggambarkan keseluruhan krisis pangan yang terjadi di Afrika. GHI 

menjelaskan bahwa pada tahun ini seluruh negara di Afrika, terutama Afrika 

Selatan mengalami tingkatan krisis terbesar. Hal ini disusul dengan Afrika Timur 

 
 

60 Ibid, Future Directions International. 
61 Refugees Act 2006. Poin 26, hlm 16. 
62 Ibid. Refugees Act, Poin 29, hlm 18 
63 Refugees Regulations 2010. Poin 11-12, hlm 5-7 
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yang juga mengalami krisis pangan tersebut, dimana krisis telah mencapai tingkatan 

“serious”. GHI menyatakan bahwa hanya Rwanda, Ethiopia dan Angola yang 

berhasil mengurangi tingkatan krisis pangan di negaranya mencapai angka 25-28 

poin dari angka 35. Penjelasan ini memperkuat bahwa krisis pangan di Uganda 

belum mengalami penurunan dari angka ditahun sebelumnya.64
 

Global Hunger Index (GHI) merupakan sebuah alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kelaparan dan krisis pangan dunia. GHI dibentuk untuk 

melacak adanya indikasi kelaparan di suatu kawasan dan negara. GHI dihitung 

setiap tahunnya, dan diolah oleh International Food Policy Research Institute 

(IFPRI).65 IFPRI merupakan sebuah lembaga yang memberikan kebijakan sebagai 

solusi dalam mengatasi kelaparan dan krisis pangan, dimana kebijakan tersebut 

berfungsi untuk mengurangi kelaparan, krisis pangan dan kemiskinan serta 

malnutrisi yang terjadi di negara berkembang. IFPRI terbentuk pada tahun 1975, 

yang telah berdiri di lebih dari 50 negara di dunia. Untuk mendukung cara kerjanya, 

IFPRI bekerjasama dengan Consultative Group on International Agricultural 

Research (CGIAR), sebuah lembaga yang membahas segala hal yang terikat 

dengan masalah agrikultur di dunia.66
 

IFPRI mempunyai misi untuk membebaskan dunia dari kelaparan dan 

malnutrisi. Dimana misi IFPRI akan selalu dikaitkan dengan seluruh kebijakan 

 

64 Global Hunger Index, 2015. “Africa Fact Sheet” diakses dari 

file:///D:/_DATA/Desktop/DATA%20SKRIPSI/UGANDA- 

WFP/GHI%202015%20AFRICA%20ONLY.pdf pada 6 April 2018 
65 International Food Policy Research Institute. “Topic : Global Hunger Index” diakses dari 

http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index pada 10 April 2018 
66 Int’l Food Policy Research Institute. “About IFPRI” diakses dari http://www.ifpri.org/about 

pada 10 April 2018 

http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index
http://www.ifpri.org/about


44  

 

 

yang berfungsi untuk mengurangi kelaparan dunia. Dalam kegiatannya IFPRI akan 

selalu berpacu pada bagaimana system rantai makanan di dunia tidak mengalami 

krisis dan bagaimana cara menangani malnutrisi yang ada di dunia.67 Dalam hal ini, 

IFPRI sangat membantu GHI dalam menekankan segala hal yang berkaitan dengan 

sukses atau gagalnya suatu kawasan dan negara dalam mengatasi masalah pangan 

dan kelaparan. Cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut dengan 

meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman akan arti kelaparan di dunia. GHI 

akan selalu berusaha untuk memancing negara dan kawasan untuk mengatasi 

masalah kelaparan dan krisis pangan.68 Dalam pelaksanaannya, GHI akan berusaha 

untuk mengatasi masalah kelaparan dalam jangka waktu yang panjang, hal ini 

disebabkan masih banyaknya orang yang mengalami kelaparan kronis dan krisis 

pangan.69
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Ibid 
68 Ibid, IFPRI : Topic. 
69 Global Hunger Index. “Summary of 2017 GHI” diakses dari http://ghi.ifpri.org pada 10 April 

2018 

http://ghi.ifpri.org/
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Gambar 4.1.4 Global Hunger Index : Africa Trends 
 
 

 
Sumber : Global Hunger Index 2015 Fact Sheet70

 

 
Data diatas menggambarkan bahwa Uganda berada di posisi tingkat 31 pada 

tingkatan krisis pangan dunia. Angka 31 itu menunjukkan bahwa krisis masuk 

dalam kategori “serious”. Di tahun ini, GHI menyatakan bahwa tingkatan kelaparan 

di kelompok negara berkembang telah menurun sebanyak 27 %, tetapi hal tersebut 

tetap membuat negara-negara bertahan di status kelaparan yang bersifat serius. GHI 

memiliki indikator ataupun standar yang menyatakan tingkat krisis pangan dan 

kelaparan orang di dunia.71
 

 

 

 

 

 

 

 

70 Ibid 
71 Global Hunger Index Fact Sheet, 2015. “Armed Conflict and The Challenge of Hunger” hlm 9. 
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Gambar 4.1.5 GHI’s Hunger and Food Crises Index 
 
 

 
Sumber : Global Hunger Index Fact Sheet 2015.72

 

 
Indeks kelaparan dan malnutrisi yang digambarkan oleh GHI akan 

digunakan GHI untuk mengukur bagaimana presentase krisis pangan di suatu 

negara maupun kawasan. Pengukuran krisis tersebut melalui sebuah rumus sebab 

akibat yang dirancang oleh GHI dan seluruh stakeholders terkait agar dapat 

mengukur krisis tersebut. Dari rumus yang telah diperhitungkan, maka akan muncul 

sebuah parameter krisis pangan. Parameter ini berbentuk presentase dalam skala 

yang dikelompokkan kedalam 5 kelompok yakni, tingkatan low, moderate, serious, 

alarming dan extremely alarming.73
 

 

 

 

 

 
 

72 Ibid 
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Gambar 4.1.6 GHI Severity Scale of Hunger Index 
 
 

 
Sumber : Global Hunger Index Fact Sheet.74

 

 
Berdasarkan data diatas, indeks skala GHI muncul dimulai dari skala 0 

sebagai tingkat kelaparan paling rendah dan skala 100 dengan tingkat kelaparan 

tertinggi. Dalam realitanya, tingkatan kelaparan 100 tidak pernah terjadi, biasnaya 

tingkatan tertinggi mencapai 50 sampai dengan 55. Tingkatan-tingkatan diatas 

diperhitungkan dengan sebuah rumus yang telah disepakati oleh GHI dan seluruh 

pihak terkait di dalamnya sebagai standar indeks untuk mengukur tingkat kelaparan. 

Hasil data laporan mengenai tingkat kelaparan dunia ini akan diperbaharui setiap 

tahun, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya.75
 

Pada tahun 2015, dalam data fakta yang dimiliki oleh GHI menyatakan 

bahwa negara di kawasan Afrika Selatan bagian wilayah sahara merupakan negara 

yang terkena krisis terparah semenjak tahun 2000. Disusul dengan negara-negara 

yang berada pada kawasan Afrika Utara dan Afrika Timur. Dimana kawasan Afrika 

Timur masih mencapai angka 31 yang tergolong pada tingkat serius.76 Pada Januari 

2015, Famine Early Warning System Network (FEWS NET) menyatakan bahwa 

 

74 Ibid 
75 Ibid 
76 Ibid 
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Uganda digolongkan dalam fase “stressed”. Hal ini disebabkan adanya perubahan 

cuaca ekstrim yang menyebabkan banyak terjadinya hujan yang berdampak pada 

kegagalan panen. Hal ini dimulai pada awal bulan Maret, selain hujan secara besar- 

besaran terkadang terjadinya kekeringan yang mencapai pada suhu tertinggi 

membuat vegetasi di beberapa wilayah rusak.77
 

Pada tahun 2016, Global Hunger Index (GHI) mengeluarkan rincian data 

lengkap dalam sebuah fact sheet yang dimiliki GHI. Fact sheet ini diperbaharui 

setiap satu tahun sekali. Pada fact sheet 2016, GHI mengeluarkan data kelaparan 

dan krisis pangan Afrika yang dihitung berdasarkan empat indikator GHI yang 

dihitung di 42 negara yang ada di Afrika. Negara Afrika bagian Sahara masih berada 

pada posisi kawasan yang mengalami krisis pangan dan kelaparan terburuk. Afrika 

Timur dan Utara mengalami penurunan krisis pangan, tetapi masih berada pada 

status “serious”. Terutama pada kawasan Uganda, yang mengalami penurunan 

beberapa angka, dari angka 31 menjadi 27, tetapi angka ini masih tetap 

menunjukkan Uganda pada posisi krisis pangan yang bersifat “serious” 78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77 Famine Early Warning System Network. “Country : Uganda on 2015” diakses dari 
http://www.fews.net/east-africa/uganda/food-security-outlook/january-2015 pada 10 April 2018 
78 Global Hunger Index. “GHI 2016 Fact Sheet : African Edition” hlm. 7 Chapter 2. 

http://www.fews.net/east-africa/uganda/food-security-outlook/january-2015
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Gambar 4.1.7 Country Program Reducing GHI Scores 2016 : Africa 
 
 

 
Sumber : GHI 2016 Fact Sheet : Africa79

 

 
Data tersebut menjelaskan penggambaran negara-negara di Afrika yang 

status krisis pangannya terlah diperbaharui untuk tahun 2016. Semakin gelap warna 

di dalam peta tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut mengalami krisis 

pangan yang sangat buruk. Pada pembabakan diatas, Uganda berada pada warna 

yang muda menandakan bahwa status krisis pangan di Uganda masih berada dalam 

tahap yang serius. Pembabakan negara ditentukan berdasarkan kondisi dari negara 

itu sendiri. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, perubahan 
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kondisi cuaca, kondisi pemerintahan, konflik internal dan hal internal lainnya yang 

terjadi di dalam negara tersebut.80
 

Pada tahun 2016, FEWS juga mengeluarkan sebuah laporan “food security 

outlook” Uganda yang dihimpun dari Juni 2016 sampai dengan Januari 2017. 

Laporan ini menggambarkan bagaimana kondisi stok pangan yang ada di Uganda. 

FEWS menyatakan bahwa pada periode ini, kawasan Napak, Moroto dan Kaabong 

mengalami krisis pangan pada fase 3 atau fase akut pada tingkatan krisis pangan. 

Kondisi ini disebabkan banyaknya stok pangan yang rusak yang disebabkan oleh 

perubahan iklim dan cuaca yang tidak terkendali. Di bagian barat daya dan timur 

Uganda, juga berada pada fase 2 atau fase stres, hal ini disebabkan juga karena 

perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang berindikasi pada terjadinya bencana la 

nina. Bahkan hampir keseluruhan wilayah timur Uganda, diperkirakan akan 

mengalami kekeringan berkepanjangan pada bulan Oktober sampai dengan 

Desember.81
 

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh FEWS NET, di kawasan Karamoja 

pada bagian desa Moroto, Napak dan Kaabong berada pada fase 3 atau fase akut 

dalam fase krisis pangan. Hal ini disebabkan banyak terjadinya kegagalan panen 

stok pangan yang disebabkan perubahan cuaca dan iklim yang sangat ekstrim. Di 

kawasan ini, krisis pangan terjadi pada Desember 2015 ditandai dengan langkanya 

cadangan pangan yang layak digunakan oleh masyarakat. Tiga desa di kawasan 

Karamoja tersebut terjebak pada situasi dimana angka permintaan jauh lebih besar 

 
 

80 Ibid 
81 FEWS NET. “Uganda : Food Security Outlook” report. Hlm 1 
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dari cadangan pangan yang ada. Selain masalah cadangan pangan, pertumbuhan 

pengungsi yang semakin bertambah setiap waktu membuat lahan agrikultur 

berkurang, karena lahan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada pengungsi 

sebagai permanent settlements di kawasan tersebut. Dimana kebanyakan dari 

pengungsi tidak bisa mengelola lahan agrikultur tersebut membuat lahan tersebut 

terbuang sia-sia.82
 

Pada tahun 2017, Global Report on Food Crises tahun 2017 mengeluarkan 

sebuah laporan pembukuan mengenai kondisi krisis pangan yang ada di dunia. 

Laporan ini dikeluarkan oleh Food Security Information Network (FSIN) pada 

bulan Maret 2017. FSIN sendiri merupakan sebuah lembaga inisiasi global yang 

disponsori oleh Food Agricultural Organization (FAO), World Food Programme 

(WFP), dan IFPRI yang dibentuk guna memperkuat dan memperdaya pemberian 

solusi dan penyelesaian masalah pangan. FSIN juga dibentuk untuk menjadi wadah 

para pihak di dalamnya untuk membuat keputusan terkait penyelesaian masalah 

pangan tersebut. Di dalam forum FSIN, berusaha untuk mempertemukan seluruh 

pihak sponsor, epistemic community dan segala pihak yang terkait langsung dengan 

masalah krisis pangan untuk bertukar pikiran menyelesaikan masalah krisis pangan 

dunia. 83 Untuk memperkuat kinerja FSIN dalam menjalankan fungsinya, FSIN 

bekerjasama dengan Technical Secretariat for Food Security and Nutrition 

(SETSAN), Institutional Capacity Development Program Food Security 

 

 

 
 

82 Ibid, FEWS NET. Hlm 3 
83 Food Security Information Network. “Home : About” diakses dari www.fsincop.net pada 15 

April 2018 

http://www.fsincop.net/
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Information of South Sudan (SIFSIA) dan beberapa lembaga resmi lainnya terutama 

di kawasan Afrika dalam melaksanakan fungsi dan tujuan FSIN tersebut.84
 

Tepat pada Maret 2017, FSIN mengeluarkan laporan krisis pangan global. 

Dalam laporan tersebut, menjelaskan bahwa krisis pangan di beberapa negara 

terutama kawasan Afrika paling banyak disebabkan oleh bencana El Nino, dimana 

bencana tersebut memberikan dampak banjir yang sangat buruk pada kawasan 

Afrika Barat dan Timur. Bencana alam yang terjadi di kawasan yang disebutkan 

dihitung berdasarkan kuantitas terjadinya bencana alam dalam jangka waktu 

tertentu. Bencana alam tersebut biasanya berdampak pada cadangan pangan atau 

memberikan kerugian terhadap sumber pangan tersebut dihasilkan. Uganda yang 

berada pada kawasan Afrika Timur dinyatakan berada pada salah satu negara yang 

berisiko mengalami masalah krisis pangan dan malnutrisi yang sangat buruk.85 

FSIN juga menegaskan bahwa Uganda masuk dalam daftar negara di dunia yang 

patut untuk waspada terhadap peningkatan masalah pangan.86
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Food Agricultural Organization. FSIN Forum : How to make the FSIN work for you?” diakses 

dari http://www.fao.org/fsnforum/fsin/ pada 15 April 2018 
85 Food Security Information Network. “Global Report on Food Crises 2017” hlm. 123 
86 Ibid 

http://www.fao.org/fsnforum/fsin/
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Gambar 4.1.8 Main Countries to Watch in 2017 
 
 

 
Sumber : Global Report on Food Crises 2017 oleh FSIN.87

 

 
Data diatas menjelaskan bahwa FSIN menyatakan ada beberapa negara yang 

masuk dalam daftar negara yang memiliki peluang tertinggi terjadinya masalah 

pada pangan. Negara-negara ini diurutkan berdasarkan alfabetik, bukan kuantitas 

krisis pangan yang terjadi di masing-masing negara. Uganda masuk dalam daftar 

negara-negara yang memiliki resiko tertinggi. Dalam tabel ini, jumlah penduduk 

yang terkena dampak krisis tersebut mencapai 2 juta. Dalam laporan ini, telah 

diperjelas bahwa krisis pangan yang terjadi di Uganda disebabkan oleh dampak 

bencana alam terutama banjir dan banyaknya pengungsi yang datang dari Sudan 

Selatan.88
 

 

 

87 Ibid, hlm 124. 
88 Ibid 



54 

 

 

 

4.2 Gambaran Umum World Food Programme (WFP) 

 
 

World Food Programme (WFP) merupakan sebuah organisasi internasional 

yang bergerak pada bidang organisasi kemanusiaan yang bertujuan utama untuk 

memerangi kelaparan di dunia. WFP berusaha untuk memerangi kelaparan di dunia 

dengan menyediakan bantuan pangan yang dibutuhkan saat keadaan darurat terjadi 

di suatu negara. Bantuan pangan tersebut dikerahkan ke negara yang membutuhkan 

melalui seluruh program dan aktivitas kerja yang dibuat oleh pihak yang tergabung 

dalam WFP. WFP berkerja sama dengan seluruh pihak di dunia untuk melakukan 

sebuah aktivitas agar program yang dijalankan tersebut berjalan sesuai dengan 

rencana dan tujuan. Terdapat beberapa pihak yang berbasis internasional bekerja 

sama dengan WFP dalam menangani masalah krisis pangan yakni Food 

Agricultural Organization (FAO) dan United Nations Development Program 

(UNDP), kedua pihak ini bekerja sama karena FAO berperan dalam segala hal yang 

terkait dengan pangan disusul dengan UNDP yang bergerak dalam bidang 

pembangunan sumber daya manusia.89
 

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 diperbaharui setiap beberapa waktu tertentu. WFP berpedoman pada 

sebuah semboyan fakta bahwa satu dari sembilan orang di dunia tidak memiliki 

cadangan pangan yang cukup, semboyan ini digunakan sebagai salah satu nilai 

 
89 World Food Programme. “Who we are : Overview” diakses dari http://www1.wfp.org/overview 

pada 18 April 2018 

http://www1.wfp.org/overview
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dalam menjalankan tugas dan fungsi WFP selaku organisasi penanganan masalah 

pangan. Selain didukung oleh nilai serta visi dan misi yang dipegang teguh oleh 

WFP, pada pelaksanaannya WFP memiliki sumber daya yang lengkap untuk 

memadai aktivitas yang ada di suatu negara. WFP sendiri memiliki 5.000 truk, 20 

kapal dan 92 pesawat yang siap digunakan untuk mengirimkan bantuan pangan dan 

bantuan lainnya kepada negara yang membutuhkan.90
 

Setiap tahunnya, WFP dapat mendistribusikan bantuan pangan yang 

berjumlah $12.6 miliar kepada seluruh negara yang membutuhkan bantuan pangan. 

Jumlah uang ini ditulis dan disepakati dalam laporan pertemuan WFP yang disebut 

sebagai “emergency responder”, hal ini terjadi ketika WFP merespon dengan cepat 

terhadap masalah pangan di suatu negara. Usaha WFP dalam memberikan bantuan 

pangan yang terdiri dari beberapa program kerja disesuaikan dengan kondisi 

negaranya. Ketika negara yang dituju merupakan negara konflik, maka bentuk 

bantuan pangan yang diberikan sangat berbeda dengan negara yang tidak 

berkonflik. Hal ini dikarenakan, bantuan tersebut harus dapat menyesuaikan dengan 

kondisi negara di dalamnya sehingga bantuan dapat bekerja secara maksimal. 

Tetapi pada dasarnya, WFP memberikan perhatian yang lebih terhadap negara yang 

berkonflik, ataupun mendapat pengaruh konflik dari negara di kawasan yang sama 

dalam memberikan bantuan pangan, karena negara-negara tersebut cenderung lebih 

beresiko terkena krisis pangan dibandingkan dengan negara yang tidak berkonflik.91
 

 

 
90 Ibid 
91 Ibid 
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Selain program bantuan pangan secara menyeluruh, WFP juga memiliki 

fokus bantuan yang ditujukan hanya untuk anak-anak dan ibu yang berfokus pada 

bantuan perbaikan nutrisi. Hal ini dilakukan karena tingkat kematian terbanyak 

pada krisis pangan biasanya menyerang ibu dan anak yang tidak memiliki nutrisi 

yang cukup. Bantuan lain yang dikerahkan oleh WFP merupakan bantuan 

pembangunan kepada negara yang membutuhkan. Bantuan tersebut berbentuk 

perbaikan terhadap fasilitas pendidikan serta memberikan makanan dengan 

kandungan gizi yang cukup pada anak-anak yang masih mengenyam pendidikan. 

Bantuan ini telah dilakukan selama 50 tahun terakhir, dan setiap tahunnya WFP 

menyediakan bantuan makanan tersebut kepada 20 hingga 25 juta anak di 63 negara 

yang ada di dunia dan bantuan ini diberikan kepada seluruh anak yang 

membutuhkan di dunia tidak terkecuali anak-anak yang bertempat pada kawasan 

yang susah dijangkau.92
 

Setiap setahun sekali, WFP memberikan bantuan pangan yang berjumlah 2 

juta ton. Pangan tersebut biasanya dibeli di negara yang paling dekat dengan negara 

yang dituju karena untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam 

mendistribusikan pangan. Selain menghemat biaya dan waktu, hal tersebut dapat 

membantu pergerakan ekonomi lokal. Biasanya, WFP memberikan uang tunai 

kepada penduduk di negara target, hal ini dilakukan agar penduduk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Aksi ini dilakukan agar 

penduduk dapat mengatur pola hidup sehingga ketika WFP telah selesai 

menjalankan programnya, penduduk tidak bergantung pada WFP. WFP juga 

 

92 Ibid 
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memberikan bantuan pelayanan jasa yang telah terbang menuju 250 kawasan di 

dunia. Seluruh sumber daya WFP, di danai oleh donasi donor secara voluntir. Pada 

tahun 2016, WFP telah mengumpulkan US$ 5.9 miliar dengan jumlah staf 14 ribu 

orang yang ditempatkan di 90 kantor cabang WFP di seluruh negara di dunia. WFP 

memiliki 36 anggota executive board yang bekerja sama dengan sister international 

organizations yakni FAO dan IFDA. Sebanyak 1000 national dan international 

GO’s bekerjasama dengan WFP dalam memberikan bantuan pangan di dunia.93
 

4.2.1 Sejarah 

 
Gambar 4.2.1.1 WFP First Emergecy Operations 

 

 

Sumber : World Food Programme : History.94
 

 
World Food Programme dikenal aktif menjalankan tugas dan fungsinya 

dimulai karena terjadinya gempa bumi besar yang menyerang Iran pada tahun 1962. 

Gempa tersebut mengakibatkan banyak korban dan puluhan rumah serta cadangan 

pangan yang rusak. Akibat kerusakan tersebut, WFP turun memberikan bantuan 

 
93 Ibid 
94 World Food Programme. “Who we are : History” diakses dari http://www1.wfp.org/history pada 

19 April 2018 

http://www1.wfp.org/history


58  

 

 

pangan untuk pertama kalinya sebanyak 1.500 ton gandum, 270 ton gula dan 27 ton 

teh ke Iran. Peristiwa ini membuat kehadiran WFP dianggap penting untuk 

menangani masalah pangan. Setelah kejadian ini, eksistensi WFP meningkat dan 

membuat WFP dikenal sebagai organisasi yang paling cepat dan sigap dalam 

membantu dan menangani masalah krisis pangan. Dalam peristiwa ini, WFP baru 

berdiri hanya beberapa bulan yang lalu dari kejadian gempa bumi tersebut.95
 

WFP awalnya dibentuk oleh Presiden Dwight Eisenhower sebagai bentuk 

eksperimen terhadap lembaga yang menyediakan bantuan pangan berdasarkan 

sistem yang dibentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa. Awalnya WFP hanya 

dibentuk untuk percobaan selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun tersebut banyak 

sekali krisis pangan yang terjadi dan bantuan pangan yang diberikan oleh WFP 

sangat berperan membantu krisis tersebut sehingga WFP dibentuk secara resmi 

sebagai organisasi yang menangani masalah bantuan pangan. Usaha WFP dalam 

membantu krisis terlihat jelas pada saat tifun di Thailand dan masalah perang di 

Algeria muncul karena WFP memberikan bantuan darurat dan pangan di kawasan 

tersebut. Agensi perkembangan program WFP yang pertama terbentuk pada tahun 

1963 di Nubians yang bertempat di Sudan.96
 

Setelah pembentukan agensi untuk pertama kalinya di 1962, di tahun yang 

sama WFP melangsungkan program pemberian makanan kepada anak-anak yang 

ada di sekolah di Togo. Kegiatan-kegiatan kerja yang dijalankan WFP di tahun 1962 

tersebut membuat WFP diakui sebagai organisasi dibawah United Nations 

 
 

95 Ibid 
96 Ibid 
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yang resmi menangani masalah pangan pada tahun 1965. Pada tahun 1965 itu, UN 

menegaskan bahwa WFP akan terus berdiri selama bantuan pangan masih 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi di dunia. Pada tahun ini, 

WFP sangat membuktikan keahliannya sebagai organisasi yang sangat kompeten 

dalam mengatasi masalah dan memberikan bantuan pangan. Tidak hanya pangan, 

WFP juga berkapabilitas memberikan bantuan darurat dalam bentuk bantuan 

lainnya.97
 

Pada tahun 1970, kelaparan yang sangat parah melanda kawasan Sahel, 

WFP turun membantu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Usaha 

keras WFP dimulai dengan penggunaan mobil dan unta, dari jalur darat menuju 

sungai hingga jalur udara guna membantu penduduk Sahel yang membutuhkan. 

Terdapat 30 kargo dan 12 pesawat udara yang digunakan untuk memberikan 

bantuan pangan tersebut. Disusul pada tahun 1989, operasi penyelamatan Sudan 

dilakukan oleh WFP, dimana WFP mengeluarkan 1.5 juta ton makanan yang 

diturunkan melalui udara ke kawasan Sudan Selatan. Pada tahun-tahun yang 

disebutkan, merupakan tahun bersejarah bagi WFP karena di tahun tersebut WFP 

terus meningkatkan dan memperlihatkan eksistensi serta kemampuannya dalam 

memberikan bantuan pangan. Hingga tahun 2000, WFP tetap gencar membantu 

negara di dunia, sampai munculnya Millenium Development Goals tahun 2000 yang 

memasukkan kemiskinan, kelaparan dan kesehatan sebagai salah satu tujuannya.98
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Selama bertahun-tahun dari masa pembentukannya di tahun 1961, WFP 

terus menjadi organisasi internasional yang mewadahi urusan bantuan pangan. Baik 

di bidang logistik dan komunikasi ke seluruh pihak yang terkait dengan WFP. Pada 

saat keadaan darurat muncul, WFP akan menjadi pihak terdepan yang akan datang 

untuk menyelesaikan masalah, kesigapan WFP ini ditandai salah satunya pada saat 

memberikan bantuan di gempa Nepal tahun 2015. Di tahun sekarang ini, WFP telah 

menjadi organisasi internasional terbesar yang berfungsi memerangi kelaparan di 

dunia. Ketika bencana datang, WFP dengan sangat cepat datang memberikan 

bantuan. Meskipun telah berdiri bertahun-tahun, tetapi tantangan WFP masih 

berhadapan pada fakta bahwa 800 juta orang di dunia masih merasakan kelaparan 

dan karena fakta tersebut, dengan prinsip dan nilai “zero hunger” WFP membentuk 

agenda perkembangan 2030 yang diharapkan dapat membantu keseluruhan masalah 

krisis pangan di dunia.99
 

4.2.2 Nilai dan prinsip “Zero-Hunger” World Food Programme 

 

Prinsip “zero hunger” ini dipegang oleh WFP berdasarkan kondisi 

kelaparan yang ada di dunia. Banyaknya orang yang harus menghidupi keluarganya 

demi memenuhi kebutuhan pangan membuat WFP teguh pada penuntasan 

kelaparan di dunia. Pada tahun 2015, WFP mengadopsi keseluruhan agenda yang 

disebutkan dalam 17 Global Goals for Sustanaible Development tahun 2030. 

Awalnya WFP hanya mengadopsi goals pada poin dua yang menyebutkan zero 

hunger merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk penuntasan kelaparan, 

 

 
99 Ibid 
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mengamankan cadangan pangan, meningkatkan nutrisi dan menstabilkan bidang 

agrikultur suatu negara ataupun kawasan, dimana hal ini menjadi prioritas utama 

WFP. Tetapi, setelah beberapa tahun terakhir WFP memutuskan untuk mengadopsi 

keseluruhan goals karena sangat berpengaruh terhadap goals yang lainnya. 

Sehingga pada prinsi zero hunger ini, aspek bantuan WFP tidak hanya berpusat pada 

penyelesaian masalah pangan, tetapi terletak pada faktor yang menyebabkan 

masalah pangan muncul.100
 

Dalam pemenuhan nilai dan prinsip zero hunger WFP bekerjasama dengan 

seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan 

dalam pembentukan sebuah campaign “Healthy Not Hungry”, campaign ini 

dibentuk guna menjalankan prinsis zero hunger menuju dunia yang memiliki tingkat 

kesehatan yang baik dan jumlah pangan yang cukup. Campaign ini dibentuk oleh 

WFP yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan United Nations 

International Childrens’s Fund (UNICEF) dan Project Everyone (PE). PE 

merupakan sebuah alat yang berfungsi menghimbau seluruh pihak di dunia agar 

menjalankan poin yang tertera di dalam global goals. PE biasnya berfungsi untuk 

mendorong seluruh pihak di dunia memberikan perhatian yang penuh terhadap 

global goals agar terciptanya kondisi dunia yang diinginkan.101
 

 

 

 

 

 

100 World Food Programme. “Who we are : Zero Hunger” diakses dari http://www1.wfp.org/zero- 

hunger pada 19 April 2018 
101 World Food Programme. “Zero Hunger : #HealthyNotHungry” diakses dari 

https://insight.wfp.org/healthy-not-hungry- 

a7f961a36276?&_ga=2.210985941.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025 pada 21 

April 2018 

http://www1.wfp.org/zero-hunger
http://www1.wfp.org/zero-hunger
https://insight.wfp.org/healthy-not-hungry-a7f961a36276?&amp;_ga=2.210985941.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/healthy-not-hungry-a7f961a36276?&amp;_ga=2.210985941.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
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Dalam campaign yang telah disebutkan, terdapat beberapa poin yang 

ditekankan. Poin tersebut merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai 

petunjuk dalam pelaksaan campaign. Poin-poin ini nantinya akan digunakan 

sebagai langkah yang diambil oleh WFP dalam memenuhi tujuan dari campaign. 

(1) putting the furthest behind first : berusaha untuk mendahulukan pihak-pihak 

yang paling menderita akibat dampak dari krisis kelaparan, (2) paving the road from 

farms to markets : memperbaiki jalur transportasi guna memastikan tidak adanya 

kesulitan dalam mengakses sumber daya pangan yang bernutrisi, (3) reducing food 

waste : memastikan bahwa tidak adanya pembuangan makanan secara sia-sia 

sehingga tidak adanya kekurangan cadangan pangan, (4) encouraging sustainability 

variety of crops : memastikan banyaknya varian panen pangan agar dapat 

memenuhi kebutuhan gizi, (5) making nutrition a priority : memastikan bahwa 

pemenuhan kebutuhan nutrisi ialah hal penting yang patut dilakukan. Langkah-

langkah tersebut akan menggambarkan isi  dari campaign secara jelas.102
 

Dalam campaign healthy not hungry, WFP mengerahkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam melaksanakan keseluruhan program. Hal ini 

dilakukan agar pelaksanaan berjalan secara maksimal dan berusaha untuk 

meminimalisir adanya kegagalan yang mungkin dapat terjadi. Sumber daya manusia 

yang dikerahkan merupakan chef atau ahli memasak yang dibawa langsung oleh 

WFP untuk mengolah seluruh bahan pangan. Ahli masak ini nantinya akan ikut 

memutuskan segala keputusan yang terkait dengan tujuan dari campaign tersebut.  

Olahan pangan  yang  dibuat  oleh ahli masak  nantinya  akan diteruskan 

 

102 Ibid 
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kepada masyarakat di negara target sehingga adanya kestabilan nutrisi ketika WFP 

sudah selesai menjalankan campaign.103
 

4.2.3 World Food Programme di Uganda 

 

WFP merupakan organisasi internasional yang terfokus untuk 

merealisasikan Sustainable development goals 2 : Zero hunger yang berisi 17 fokus 

dalam pembangunan negara. Pembangunan negara ini mencakup segala kebutuhan 

negara menuju perkembangan yang lebih baik, yakni melalui penanganan terhadap 

keseluruhan masalah pembangunan yang salah satunya masalah pangan. Sebagai 

upaya dalam penanganan masalah pangan tersebut, maka WFP masuk ke suatu 

negara guna membantu mengatasi masalah krisis pangan, seperti Uganda. WFP 

sendiri masuk ke Uganda pada awal tahun 2016, dengan melakukan program 

observasi yang dimulai pada akhir tahun 2015.104
 

Masuknya WFP ke Uganda berfokus pada kemiskinan yang diakibatkan 

oleh kondisi geografis Uganda yang bersifat landlock di Afrika Timur. Kondisi ini 

menyebab terjadinya krisis terhadap cadangan pangan yang disebabkan oleh 

masalah bencana alam dan kurangnya keahlian para petani dalam menghasilkan 

cadangan pangan yang layak, dan bagaimana menyimpan cadangan pangan tersebut 

agar terhindar dari bakteri, virus, dan sumber penyakit lainnya. Selain hal tersebut, 

krisis juga disebabkan karena masuknya pengungsi yang datang dari Sudan Selatan, 

Republik Demokratis Kongo, dan Burundi yang terus bertambah tiap tahunnya 

 

 

103 Ibid 
104 WFP. “Where we work : Uganda” diakses dari http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 30 

Maret 2018 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
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membuat kebutuhan pangan di Uganda semakin meningkat dan berbanding terbalik 

dengan cadangan pangan yang ada.105
 

WFP masuk ke Uganda mengerahkan beberapa programnya yang 

diharapkan dapat mengurangi masalah krisis pangan tersebut. Program ini 

mengenai bagaimana WFP berusaha untuk menyediakan kebutuhan pangan dalam 

bentuk fisik maupun uang yang diberikan kepada penduduk dan seluruh pengungsi 

yang mengalami climate shock paska terjadinya bencana alam besar di beberapa 

wilayah tertentu di Uganda. Pertama, adanya crisis response merupakan program 

yang dikeluarkan WFP yang berisi 6 poin dalam usaha membantu Uganda 

mengatasi masalah krisis pangan.106 Kedua, emergency operations (Emops) yang 

dikerahkan untuk krisis yang terjadi diakibatkan bencana yang datang tiba-tiba.107 

Ketiga, protracted relief and recovery operations (PRROs) yang dikerahkan untuk 

mengatasi masalah pengungsi.108
 

Selain pembentukan program-program di Uganda, WFP juga berperan 

dalam membentuk penjelasan secara rinci gambaran bagaimana kondisi di Uganda 

setiap tahunnya. Kondisi Uganda tersebut dijelaskan dalam sebuah draf yang 

bernama country brief (CB). CB ini berisi mengenai penjelasan kondisi Uganda 

baik sebelum datangnya WFP dan sesudah datangnya WFP. CB menjelaskan 

jumlah pengungsi yang datang setiap tahunnya, dan perkembangan kondisi 

 

 

105 Ibid 
106 Ibid 
107 WFP. “World Food Programme : Operations : Emergency” diakses dari 

http://www.wfp.org/operations/emergency pada 30 Maret 2018 
108 WFP. “World Food Programme : Operations : Relief” diakses dari 

http://www.wfp.org/operations/relief pada 30 Maret 2018 

http://www.wfp.org/operations/emergency
http://www.wfp.org/operations/relief
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lingkungan Uganda, CB ini akan terus di perbaharui tiap kurun waktu tertentu.109 

Setelah pembentukan CB, adanya pembentukan langkah strategis yang akan 

digunakan WFP dalam mengatasi masalah tertera pada sebuah draf yang bernama 

Zero Hunger Review, yang berisi analisa terhadap segala situasi dan kondisi yang 

terjadi di Uganda, yang akan diperbaharui setiap kurun waktu tertentu.110
 

 
4.3 Peran World Food Programme di Uganda 

 

World Food Programme (WFP) masuk ke Uganda membawa seluruh 

program yang telah dibentuk berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi itu akan 

dikembangkan menjadi sebuah program-program yang nantinya akan dikerahkan 

ke negara tujuan guna menyelesaikan masalah yang terdapat di negara tujuan. 

Masalah tersebut biasanya merupakan masalah yang dikategorikan sebagai masalah 

yang sangat krisis dan harus cepat diselesaikan. Hasil observasi akan 

menggambarkan bagaimana tingkatan krisis masalah di negara tujuan. 

Penggambaran tersebut akan menjadi perhitungan masalah mana yang lebih dulu 

untuk diselesaikan. Hal ini pun terjadi di Uganda, hasil observasi yang dilakukan 

WFP tersebut menggambarkan bagaimana kondisi pangan di Uganda memasuki 

tahap serius. Sehingga program-program yang dikerahkan di Uganda merupakan 

program yang mengutamakan basis pangan.111
 

 

 
109 WFP. “WFP Docs : Country Brief Uganda” diakses dari 

https://docs.wfp.org/api/documents/39863066a69e4be38d0dae2af9ae0284/download/?_ga=2.8595 

7978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025 pada 30 Maret 2018 
110 WFP. “2017 Uganda’s Zero Hunger Review” diakses dari https://www.wfp.org/content/2017- 

uganda-zero-hunger-review?_ga=2.85957978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025 

pada 30 Maret 2018 
111 World Food Programme, “Countries : Uganda”, loc.cit 

https://docs.wfp.org/api/documents/39863066a69e4be38d0dae2af9ae0284/download/?_ga=2.85957978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025
https://docs.wfp.org/api/documents/39863066a69e4be38d0dae2af9ae0284/download/?_ga=2.85957978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025
https://www.wfp.org/content/2017-uganda-zero-hunger-review?_ga=2.85957978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025
https://www.wfp.org/content/2017-uganda-zero-hunger-review?_ga=2.85957978.235839384.1522382197-1268095164.1519138025
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Seluruh program yang dikerahkan di Uganda berbasis langkah-langkah 

yang terdiri dari beberapa formula. Formula tersebut biasanya yang akan bekerja 

menyelesaikan masalah pangan di suatu negara yakni di Uganda. Program yang 

dilakukan oleh WFP di Uganda mengandung tujuh bentuk formula. Formula- 

formula tersebut saling beterkaitan dengan formula yang lain. Crisis response, 

resilience building, school meals, nutritition, support to smallholder farmers, 

capacity strengthening, supply chain support merupakan tujuh formula yang 

dituliskan dalam program-program WFP. Formula ini nantinya akan dijadikan 

pedoman dalam membentuk sebuah program kerja.112
 

Program-program yang dilakukan oleh WFP di Uganda berusaha untuk 

mengatasi seluruh masalah berbasis pangan. Mengatasi tidak berarti WFP akan 

langsung menuntas krisis pangan dengan cepat, tetapi setidaknya krisis pangan 

tersebut dapat diminimalisir secara bertahap. Dalam bertugas, WFP telah 

membentuk sebuah community warehouse, dimana tempat ini digunakan bagi 

seluruh petani di Uganda, baik petani lokal maupun petani yang berasal dari 

pengungsi untuk menggunakan warehouse sebagai tempat cadangan pangan. 

Warehouse ini diharapkan dapat menjaga kebersihan cadangan pangan yang tidak 

terjangkit bakteri atau virus apapun. Warehouse ini digunakan untuk melindungi 

seluruh cadangan pangan baik dari hujan maupun kekeringan, dan tempatnya sangat 
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dijaga oleh beberapa penduduk lokal dan pihak WFP untuk menjamin kebersihan 

dan keamanannya.113
 

Seluruh program yang dikerahkan WFP dijanjikan menjamin dan dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan penduduk di Uganda. Peran WFP di Uganda di 

tekankan pada keseluruhan program yang terbentuk dan dilaksanakan di Uganda. 

Selain program yang diperuntukkan bagi keselamatan petani lokal dan non-lokal, 

WFP juga berperan memberikan bantuan pangan yang tepat pada seluruh penduduk 

di Uganda. Bantuan pangan yang tepat difungsikan agar adanya pemenuhan nutrisi 

pada setiap orang yang bertempat di Uganda. WFP menggunakan teknologi canggih 

dalam mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, terutama kepada pengungsi. Identifikasi 

pada pengungsi tidak hanya untuk menentukan kebutuhan nutrisi, tapi juga 

mendaftarkan pengungsi tersebut sebagai penduduk Uganda yang resmi. Hal ini 

dilakukan agar tidak adanya resiko yang besar dalam kesalahan pemberian bantuan 

pangan sehingga resiko dapat terminimalisir.114
 

WFP juga berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi yang datang 

ke Uganda. Hal ini dikarenakan pengungsi yang datang juga memberikan dampak 

terhadap jumlah kebutuhan pangan yang ada di Uganda. Jumlah pengungsi yang 

datang terus bertambah setiap harinya sehingga WFP terus siaga dalam menangani 

kasus pengungsi tersebut. Sejak Uganda ditetapkan menjadi tempat penampungan 

 

113 World Food Programme. “Insight : WFP Tackles Root Causes of Hunger in Uganda” diakses 

dari https://insight.wfp.org/wfp-tackles-root-causes-of-hunger-in-uganda-ec16687c2d0b pada 22 

April 2018 
114 World Food Programme. “Insight : Biometric verification in Uganda : getting the right food to 

the right people” diakses dari https://insight.wfp.org/these-changes-show-that-wfp-loves-us- 

247f0c1ebcf?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025 pada 22 April 

2018 

https://insight.wfp.org/wfp-tackles-root-causes-of-hunger-in-uganda-ec16687c2d0b
https://insight.wfp.org/these-changes-show-that-wfp-loves-us-247f0c1ebcf?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/these-changes-show-that-wfp-loves-us-247f0c1ebcf?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
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pengungsi terbesar di Afrika dan ketiga di dunia, jumlah kebutuhan pangan yang 

dibutuhkan pun meningkat secara signifikan, diperkirakan 5000-7000 pengungsi 

masuk ke Uganda, terutama kawasan Bidi-bidi yang merupakan settlements 

terbesar bagi pengungsi. Banyaknya pengungsi ini, WFP bekerjasama dengan 

penduduk lokal untuk mendistribusikan kebutuhan pangan guna menjamin 

kebutuhan pengungsi yang datang secara maksimal.115
 

Masalah pengungsi merupakan sebuah penyebab peningkatan kebutuhan 

pangan di Uganda. Maka dari itu, WFP juga berperan dalam memasok kebutuhan 

yang disebabkan oleh penumpukan jumlah pengungsi di Uganda. Peran WFP juga 

berfokus pada penyelesaian masalah pengungsi, baik penyelesaian masalah pangan, 

WFP juga berperan dalam penyelesaian masalah pengungsi lainnnya. WFP 

memberikan uang tunai (cash-based transfer/CBT) yang jumlahnya disamakan 

untuk seluruh pengungsi yang masuk ke Uganda, uang tunai ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pengungsi setelah masuk ke dalam Uganda untuk 

melanjutkan hidupnya sebagai permanent citizens. Para pengungsi yang datang dari 

Sudan Selatan dan Burundi, sangat bergantung dengan bantuan yang diberikan oleh 

WFP terutama bantuan pangan. Bantuan uang tunai tersebut diharapkan untuk 

dipergunakan dalam bertransaksi untuk mengakses fasilitas yang disediakan 

Uganda.116
 

 

 
 

115 World Food Programme. “Insight : Bidi-Bidi hosts more refugees than any other settlements in 

the world” diakses dari https://insight.wfp.org/on-the-frontline-with-those-forced-to-flee-their- 

homes-moses-oryema-uganda-ac7a61340b8d?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667- 

1268095164.1519138025 pada 22 April 2018 
116 World Food Programme. “Insight : Cash in Uganda : Healthier families, fuller pockets” 

diakses dari https://insight.wfp.org/cash-in-uganda-healthier-families-fuller-pockets- 

https://insight.wfp.org/on-the-frontline-with-those-forced-to-flee-their-homes-moses-oryema-uganda-ac7a61340b8d?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/on-the-frontline-with-those-forced-to-flee-their-homes-moses-oryema-uganda-ac7a61340b8d?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/on-the-frontline-with-those-forced-to-flee-their-homes-moses-oryema-uganda-ac7a61340b8d?_ga=2.68945873.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/cash-in-uganda-healthier-families-fuller-pockets-dca32b61d905?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
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Bantuan tunai yang diberikan oleh WFP kepada seluruh pengungsi di 

Uganda bertujuan agar pengungsi dapat mengakses dan membeli pangan yang 

diperjualbelikan di pasar lokal. Hal ini dimaksudkan agar pengungsi dapat 

beradaptasi dengan pola hidup masyarakat Uganda. Bantuan tunai tersebut dapat 

memberi kebutuhan nutrisi diet umumnya, yakni susu, gandum, dan kacang- 

kacangan. Uang tunai yang diberikan oleh WFP sangat membantu dalam 

pemenuhan krisis nutrisi bagi anak. Bantuan uang tunai yang diberikan mencapai 

US$ 900 ribu setiap bulannya. Uang tunai yang diberikan oleh WFP tidak hanya 

bergerak pada bidang bantuan pangan, tetapi uang tersebut juga diberikan kepada 

host community untuk membangun refugees settlement yang lebih baik dan bagus 

lagi.117
 

Bantuan uang tunai diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal Uganda 

sehingga Uganda dapat menggunakan hasil pemasukan devisa untuk mengatasi 

masalah-masalah penyebab krisis pangan ketika WFP selesai menjalankan peran 

dan programnya. Hal ini diharapkan menjadikan Uganda agar tidak bergantung 

dengan WFP, ketika masalah yang sama terjadi diharapkan Uganda dapat mengatasi 

masalah tersebut dengan sendirinya. Dikarenakan krisis ekonomi merupakan salah 

satu penyebab krisis pangan terjadi, maka uang tunai ini digunakan untuk 

mengembalikan transaksi jual beli guna peningkatan ekonomi lokal. Dan hal ini 

terbukti berhasil dengan adanya, peningkatan ekonomi lokal di tahun 2016, dimana 

pendapatan lokal Uganda mencapai 3.7 miliar Uganda Shilling 

 

dca32b61d905?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025 pada 22 

April 2018 
117 Ibid 
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atau sekitar US$ 1.072. Bantuan uang tunai ini banyak diberikan oleh donor, 

European Commision of Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO), Irish Aid, 

dan USAID.118
 

Bertambahnya pengungsi yang datang setiap hari ke Uganda membuat WFP 

sigap berperan memberikan bantuan penolong pertama yakni mendistribusikan 

makanan yang telah dimasak untuk diberikan kepada pengungsi yang lapar pada 

saat pertama kali datang ke Uganda. Di kawasan Imvepi, bantuan makanan jadi ini 

diberikan kepada seluruh pengungsi pada saat memasuki pusat registrasi sebelum 

dikirimkan ke tempat penampungan tetap. Selama beberapa bulan, WFP 

memberikan enam sampai sepuluh ribu makanan jadi yang diberikan kepada 

pengungsi di Uganda, terutama di wilayah Impevi yang sedang mengalami 

peningkatan jumlah pengungsi secara signifikan. Ketika pengungsi sampai di 

tempat tinggal baru, WFP akan memberikan setiap orang jagung, kacang-kacangan, 

minyak serta bumbu dapur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sampai 

pada bulan berikutnya.119
 

Terkait dengan perannya di Uganda, WFP memiliki beberapa program 

khusus yang dibentuk dalam sebuah pertemuan khusus, yang dihadiri oleh pihak 

internal Uganda (pemerintah) dan stakeholders yang tergabung dalam misi yang 

dijalankan WFP di Uganda. Program-program tersebut terdiri dari, (1) Crisis 

Response : yakni sebuah program yang dikerahkan untuk menangani masalah 

 

118 Ibid 
119 World Food Programme. “Insight : Finding Peace in Uganda” diakses dari 

https://insight.wfp.org/meet-the-refugees-who-have-found-respite-in-uganda-i-feel-safe-here-the- 

gun-shots-have-stopped-ef2d7e03246f?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667- 

1268095164.1519138025 pada 22 April 2018 

https://insight.wfp.org/meet-the-refugees-who-have-found-respite-in-uganda-i-feel-safe-here-the-gun-shots-have-stopped-ef2d7e03246f?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/meet-the-refugees-who-have-found-respite-in-uganda-i-feel-safe-here-the-gun-shots-have-stopped-ef2d7e03246f?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
https://insight.wfp.org/meet-the-refugees-who-have-found-respite-in-uganda-i-feel-safe-here-the-gun-shots-have-stopped-ef2d7e03246f?_ga=2.65079022.1907818995.1524290667-1268095164.1519138025
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pangan dalam bentuk bantuan cepat, (2) Resilience Building : sebuah program yang 

berusaha untuk memberikan keahlian dalam pengolahan sumber daya, (3) School 

Meals : program yang berusaha untuk memberikan nutrisi cukup bagi anak-anak, 

(4) Nutrition : program yang mengurusi segala kebutuhan pemenuhan nutrisi 

khusus, (5) Support to Smallholder Farmers : program yang berusaha untuk 

mengatasi masalah yang terkait dengan agrikultur dan petani lokal, (6) Capacity 

Strengthening : program resmi yang digunakan untuk mencatat dan mendaftarkan 

jumlah cadangan pangan, (7) Supply Chain Support : program yang mengurusi 

urusan agensi yang bekerjasama dalam operasi krisis pangan di Uganda.120
 

Selain program yang telah disebutkan sebelumnya, WFP juga bertanggung 

jawab dapat pembentukan Uganda Nutrition Action Plan (UNAP). WFP juga 

memiliki sebuah program khusus yang ditujukan kepada negara tujuan. Program 

tersebut biasanya berbeda bagi setiap negara karena program dibuat berdasarkan 

faktor eksternal dan internal yang terjadi di negara tujuan. Program ini dibuat oleh 

tim khusus yang mengadakan pertemuan guna melakukan pembentukan sebuah 

program. Dan program ini, biasanya berisi beberapa kegiatan yang harus dilakukan 

guna menunjang program tersebut dan bisanya program ini memiliki masa berlaku 

dalam beberapa waktu yang telah ditentukan pada masa pembuatannya. Waktu 

tersebut dipertimbangkan berdasarkan seberapa besar program tersebut.121
 

 

 

 
120 WFP. “What the World Food Programme is doing in Uganda” diakses dari 

http://www1.wfp.org/countries/uganda pada 22 April 2018 
121 WFP. “Who we are : Operations” loc.cits 

http://www1.wfp.org/countries/uganda
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BAB V 

 

ANALISA PERAN WORLD FOOD PROGRAMME DALAM MENANGANI 

KRISIS PANGAN DI UGANDA TAHUN 2015-2017 

 

5.1 Peran World Food Programme di Uganda 

 

Dalam sub-bab ini, penulis akan menganalisa keseluruhan peran WFP di 

Uganda yakni dalam bentuk program-program yang dikerahkan dan dilaksanakan 

di Uganda, sebagai negara target. Analisa terhadap akan dihubungkan dengan teori 

peran organisasi internasional yang dibuat oleh Clive Archer. Berdasarkan teori 

tersebut, dinyatakan bahwa peran organisasi internasional mencakup tiga variabel 

yakni organisasi internasional sebagai instrument, arena, dan actor. Tiga hal ini 

yang nantinya akan mengidentifikasikan bagaimana peran sebuah organisasi 

internasional yang akan dijelaskan dengan indikator dari masing-masing variabel. 

Hasil yang didapat dari identifikasi tersebut akan dijadikan sebuah penggambaran 

secara rinci bagaimana peran sebuah organisas internasional di negara target yakni 

negara Uganda.122
 

5.1.1 World Food Programme sebagai Instrument 

 

Organisasi internasional sebagai instrumen ialah organisasi tersebut 



menjadi alat dalam mencapai tujuan utama dari terbentuknya sebuah organisasi. 

WFP masuk ke Uganda guna membantu Uganda dalam menangani masalah pangan 

yang terjadi di Uganda. WFP digunakan sebagai alat oleh pemerintah Uganda dan 

 

 

122 Clive Archer, 2010. “The Role of International Organization Third Edition” op.cit 



 

 

negara anggota di dalamnya untuk menyelesaikan masalah krisis pangan yang 

terjadi di Uganda. Dalam hal ini, penulis banyak melihat bahwa WFP dijadikan alat 

oleh Uganda untuk mencapai tujuan negaranya. Dimana Uganda merupakan negara 

yang bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan hidup rakyatnya dengan 

mengentas krisis pangan. Dalam hal ini, WFP masuk menjadi alat yang digunakan 

untuk mengatasi krisis tersebut yang dianalisa dengan beberapa indikator dibawha 

ini.123
 

5.1.1.1 Sebagai alat pencapai tujuan 

 

WFP berperan dalam pembentukan Uganda’s Nutrition Action Plan 

(UNAP) yang dibentuk guna mengatasi krisis pangan di Uganda. Dimana 

pembentukan ini dipengaruhi oleh WFP.124 UNAP berlaku selama 5 tahun dari 

tahun 2011-2016, dimana UNAP diharapkan dapat mengatasi seluruh masalah 

krisis pangan di Uganda pada masa itu.125 UNAP digunakan sebagai acuan dan 

pedoman pemerintah Uganda dalam membentuk manusia yang kuat dan sehat 

dengan berkurangnya tingkat malnutrisi yang terjadi pada sumber daya manusia. 

Dalam pembentukan UNAP ini difokuskan pada peningkatan kualitas nutrisi bagi 

seluruh penduduk yang menempati wilayah kedaulatan Uganda. Tetapi UNAP 

menekankan pada peran ibu dan wanita yang berada di usia produktif, balita dan 

anak remaja. Karena pihak yang ditekankan tersebut lebih membutuhkan nutrisi 

 

 

 



 

123 WFP. “What are we doing : Uganda : Operations” loc.cit 

124 All Africa. “Uganda : WFP Launches Five-Year Plan” diakses dari 

http://allafrica.com/stories/201602091748.html pada 24 April 2018 

125 WFP. “Where we work : Uganda” op.cit 

http://allafrica.com/stories/201602091748.html


 

 

yang serius dikarenakan wanita pada masa produktif akan menghasilkan anak yang 

berpengaruh dengan keadaan nutrisi si wanita tersebut.126
 

Gambar 4.4.1.1 UNAP Malnutrition Impact on Life Cycle of Generations 

 

 

 

Sumber : Uganda Nutrition Action Plan, hlm 16.127
 

 

Susunan UNAP yang dibentuk oleh WFP dan pemerintah Uganda serta 

stakeholders lainnya disusun berdasarkan banyak varian. Varian disini 

dimaksudkan segala sesuatu yang dianggap berpengaruh dalam terjadinya krisis 

pangan. Selain penyebab terjadinya krisis, UNAP juga berusaha menggambarkan 

dampak yang terjadi ketika generasi mengalami krisis nutrisi. Dampak tersebut 

digambarkan ketika seorang anak lahir sampai dengan anak tersebut lanjut usia. 

Dimana krisis nutrisi sangat berpengaruh dalam membentuk generasi yang baik. 



UNAP banyak mengandung segala hal yang mencakup langkah yang harus 

 

 

126 UNAP. “Introduction : Foreword” hlm 7 

127 Ibid, hlm 16 
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dilakukan Uganda dan WFP dalam mengentas krisis pangan. Dimana UNAP secara 

resmi digunakan sebagai kebijakan domestik Uganda dalam mengatasi krisis 

pangan yang telah ditandatangi oleh Presiden Museveni dan para menterinya.128
 

Dalam penggambaran masalah malnutrisi dan krisis pangan di Uganda, 

UNAP menjelaskan seluruh penyebab tingginya krisisi pangan dan malnutrisi di 

Uganda. Dimulai dengan adanya kurangnya diet sehat yang dilakukan oleh setiap 

keluarga sampai dengan kondisi lingkungan yang buruk sangat berpengaruh dalam 

malnutrisi tersebut. UNAP secara rinci menjelaskan keseluruhan penyebab yang 

disusul dengan merincikan strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Uganda 

ketika menghadapi masalah yang telah dijabarkan di dalam UNAP. Secara singkat, 

UNAP merupakan hasil bentukan WFP yang digunakan Uganda dan stakeholders 

sebagai alat untuk mencapai tujuan, yakni menyelasaikan masalah krisis pangan 

dan malnutrisi di Uganda.129
 

UNAP dibuat secara keseluruhan untuk mengatasi segala masalah yang 

muncul akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada masyarakat terutama 

tersasar pada anak-anak dan ibu. Dalam pelaksanaan UNAP yang dibentuk oleh 

pemerintah Uganda dengan WFP, memberikan dampak positif dengan adanya 

pengurangan malnutrisi pada anak. UNAP juga mengurangi jumlah kekurangan 

nutrisi yang terjadi pada seluruh golongan masyarakat yang tidak hanya anak-anak. 

Hal ini dlihat dari adanya meningkatnya dan semakin diperkuatnya diet nutrisi yang 

disediakan di Uganda. UNAP juga memberikan penyediaan layanan yang 
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129 Ibid, hlm. 21-23, 27-28 
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disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.130 Pengurangan tingkat malnutrisi 

yang diperhitungkan dari kapasitas Uganda dalam meningkatkan diet nutrisi 

menjadi gambaran bahwa UNAP telah mencapai tujuan utama pembentukannya. 

Gambar 5.1.1.1.1 Uganda Child Mortality of Malnutrition 

 

 

 

Sumber : Knoema World Data Atlas of Child Mortality.131
 

 

Dalam pengurangan nutrisi, UNAP juga sudah berhasil mengurangi tidak 

hanya dari jenis diet nutrisi yang disediakan, tetapi dari pengurangan angka 

kematian anak yang diakibatkan oleh kekurangan nutrisi. Dalam grafik yang 

dikeluarkan oleh KNOEMA dijelaskan bahwa kematian anak akibat malnutrisi 

berkurang secara drastis, dari 194 kematian setiap 1000 kelahiran di tahun 1990, 

telah berkurang mencapai 55 kematian di tahun 2015. Disusul dengan penurunan 

kematian anak di tahun 2016 yang berkurang menjadi 53 kematian anak dari setiap 
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130 NCBI. “Priotizing and Funding The Uganda Nutrition Action Plan” diakses dari 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27909258 pada 2 Mei 2015 

131 KNOEMA. “Uganda : Under-five mortality rate” diakses dari 

https://knoema.com/atlas/Uganda/Child-mortality-rate# pada 2 Mei 2018 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27909258
https://knoema.com/atlas/Uganda/Child-mortality-rate
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1000 kelahiran. 132 Penurunan jumlah kematian anak ini menunjukkan bahwa 

UNAP memberikan kontribusinya dalam memerangi krisis malnutrisi, UNAP aktif 

memerangi krisis pangan dimulai dari tahun 2012-2017 awal. Dan terlihat, pada 

tahun 2015-2016, kematian anak berkurang sangat signifikan yang menjadi bukti 

bahwa UNAP dikatakan berhasil dalam misinya. 

UNAP dikatakan sebagai alat mencapai suatu tujuan karena UNAP 

digunakan oleh Uganda sebagai alat yang resmi dan tetap guna mengentas krisis 

pangan. Tidak hanya pada tahun 2015-2016 saja, tetapi UNAP ini menjadi pedoman 

yang akan digunakan Uganda dalam membentuk kebijakan-kebijakan lain yang 

agenda utamanya merupakan krisis pangan. Dalam hal ini, UNAP menunjukkan 

fungsinya sebagai perwujudan dari sebuah alat yang dapat digunakan pada saat 

pembentukannya dan masa yang akan datang. Dimana UNAP ini ditetapkan sebagai 

kebijakan yang sah, bukan hanya sebagai program kerja tetapi merupakan sebuah 

paper yang telah disahkan oleh Presiden dan Kementrian di Uganda. Dan 

menjadikan alasan bahwa UNAP sebagai alat pencapai tujuan karena UNAP ini 

adalah output yang dibuat oleh kedua pihak, sebagai kebijakan resmi sedangkan 

program lain hanya dibawa oleh WFP guna membantu permasalahan. Dan dalam 

setiap program mencover masalah khusus tidak masalah secara keseluruhan. 

Dalam eksistensinya, UNAP juga merupakan alat yang dimasukkan dalam 

agenda setting dari pembentukan kebijakan di Uganda. Masuknya UNAP ini 

ditandai dengan adanya statement yang menyatakan bahwa UNAP merupakan 
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sebuah bentuk kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan langsung oleh 

pemerintah Uganda. 133 Masuknya UNAP dalam agenda pemerintahan telah 

disahkan dan ditandatangani oleh Presiden dan beberapa Menteri di Uganda. 134 

UNAP dalam agenda pemerintah di buat berdasarkan pertemuan kabinet eksekutif 

dan legislatif di Uganda yang bergerak melalui proses. Proses pengambilan 

keputusan (decision-making process atau DMP) di Uganda. Dalam DMP, UNAP 

masuk di dalam framework pemerintah dalam membentuk sebuah kebijakan. 

Dimana UNAP ini merupakan sebuah kerangka hasil yang didapatkan dari 

international influence yakni WFP dan beberapa organisasi internasional lainnya.135
 

Uganda merupakan negara yang pengambilan kebijakan tertinggi berada 

pada tangan Presiden disusul dengan persetujuan Kementerian. Kementerian 

berhak mengajukan agenda kepada forum DMP, lalu akan diputuskan secara 

bersama-sama bahwa agenda yang diajukan masuk dalam daftar agenda setting 

ataupun tidak. Ketika agenda yang diajukan berhasil masuk, maka dalam forum 

DMP akan membahas masalah yang terkait dengan isu yang dibawa. Isu yang 

dibawa dalam forum DMP akan dibicarakan dan ditentukan bentuk kebijakannya 

berdasarkan persetujuan dari keseluruhan kabinet baik presiden, kementerian dan 

parlemen Uganda. Dalam pembentukan kebijakan ini, Kementerian terkait akan 

 

 

 

 

 

133 Ibid, UNAP hlm 10 
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menelaah akses finansial, legal hukum dan bentuk administrative lainnya yang akan 

dibutuhkan dalam kebijakan tersebut.136
 

Dalam kasus UNAP, isu yang dibawa merupakan isu malnutrisi dan 

kelaparan pada anak dan ibu yang terjadi pada masa itu. Isu malnutrisi ini awalnya 

dibawah oleh Menteri Kesehatan yang membahas mengenai peningkatan signifikan 

terhadap kasus anak yang terkena gizi buruk (child under-nourished). Dimana isu 

ini dianggap sebuah isu yang sangat darurat pada masa itu, dan pengakuan terhadap 

isu ini di akui oleh Sekretariat Kementerian (OPM) di Uganda. Pengakuan terhadap 

isu ini membuat pemerintah membantu pertolongan pembuatan kebijakan kepada 

pihak internasional, salah satunya ialah WFP. Disini WFP datang membentuk 

sebuah kerangka kebijakan yang digunakan oleh Uganda dan akhirnya disahkan 

pada forum DMP tahun 2010 bersamaan dengan beberapa Kementerian. Forum 

tersebut pada akhirnya menghasilkan UNAP.137
 

Pengakuan terhadap UNAP sebagai alat yang dihasilkan oleh WFP ditulis 

dalam kerangka implementasi yang terdapat dalam paper kebijakan UNAP. 

Dimana pelaksanaan UNAP dikoordinasikan kepada komite kabinet dan parlemen 

yang nantinya akan mengulas outcomes yang dihasilkan dan menganalisa keuangan 

yang terkait dengan UNAP ini. Hasil yang dibawa oleh UNAP ini nantinya akan 

diserahkan kepada Komite Parlemen yang nantinya akan memberikan putusan atas 

ajuan hasil tersebut. Dalam DMP dijelaskan bahwa UNAP akan didanai sepenuhnya 

oleh pemerintah dan seluruh agensi yang meratifikasi kebijakan 

 

 

136 Ibid, hlm 34-35 
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tersebut. Dalam paper yang dibentuk di DMP mengenai UNAP tersebut dijelaskan 

pula bahwa proses evaluasi dan monitoring terhadap UNAP dijalankan oleh 

pemerintah bersamaan dengan pihak agensi lain yang berkerjasama dalam 

melaksanakan UNAP.138 Hal ini menunjukkan bahwa UNAP merupakan alat tujuan 

yang secara resmi digunakan dan diakui dalam pemerintahan Uganda walaupun 

WFP merupakan salah satu pihak yang membentuk UNAP tersebut. 

Selain UNAP, WFP juga membuat sebuah Country Strategic Plan (CSP) 

yang telah disepakati dan disahkan oleh seluruh anggota WFP termasuk Uganda 

pada pertemuan Executive Board (EB) November 2017. CSP dilakukan pada awal 

Desember 2017, namun pemenuhan aksinya akan disempurnakan pada Januari 

2018 sampai dengan tahun 2020. CSP ini merupakan sebuah rencana pembangunan 

yang diselaraskan dengan kebijakan domestik pemerintah Uganda guna mencapai 

tujuan Uganda untuk meraih poin 2 dan 17 yang tertera dalam Sustainable 

Development Goals (SDGs). CSP ini berfokus pada peningkatan masalah 

pengungsi yang terus datang ke Uganda dalam beberapa waktu terakhir. Dimana 

pengungsi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya krisis pangan, 

kehadirannya yang bertambah membuat Uganda waspada dalam mencegah krisis 

pangan yang esktrim seperti di tahun sebelumnya.139
 

Dalam CSP, disebutkan bahwa CSP merupakan sebuah pedoman kebijakan 

yang diadopsi oleh Uganda guna menangani masalah krisis pangan. CSP 
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138 Ibid, UNAP. Hlm, 24-29 

139 WFP. “Operations : CSP UG01” diakses dari http://www1.wfp.org/operations/ug01-uganda- 

country-strategic-plan-2018-2022 pada 24 April 2018 

http://www1.wfp.org/operations/ug01-uganda-country-strategic-plan-2018-2022
http://www1.wfp.org/operations/ug01-uganda-country-strategic-plan-2018-2022
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merancang enam bentuk strategi yang diharapkan strategi tersebut mengeluarkan 

hasil yang baik bagi perkembangan Uganda. Dalam pembentukan strategi tersebut, 

WFP bekerjasama dengan pengurusan bagian agenda pemerintahan Uganda dengan 

lembaga komprehensif yang mengurusi masalah pertumbuhan pengungsi di suatu 

negara. Dimana WFP dan Uganda, berusaha untuk mencegah terjadinya krisis 

pangan kronis, memperkuat cadangan pangan Uganda, dan menyelaraskan strategi 

tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang resmi. 140 Secara jelas, CSP yang 

dihasilkan oleh WFP digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Uganda, yakni 

mengatasi masalah pertumbuhan pengungsi dan kebutuhan pangan di Uganda. 

Dengan pembentukannya di pertemuan EB yang diadakan di Amerika Serikat 

sebagai donor terbesar dalam CSP.141
 

5.1.1.2 Sebagai penyama paradigma 

 

Dalam indikator ini, selain menjadi alat guna mencapai tujuan, CSP juga 

membawa perubahan paradigma bagi Uganda dalam menangani situasi krisis 

pangan yang terjadi. Awalnya penanganan krisis pangan dilakukan dengan hanya 

memberikan bantuan yang sifatnya secara sesaat dibentuk karena menangani 

masalah yang darurat terjadi, tetapi semenjak masuknya WFP dan membentuk 

berbagai kebijakan yakni PRRO dan CSP membantu pemerintah menggeser 

pandangan akan menjaga stabilitas keselamatan pengungsi dengan menciptakan 

ragam kebijakan domestik yang telah diutarakan. Dimana kebijakan yang dibentuk 

biasanya cenderung diperuntukkan jangka waktu yang lama, agar masalah 
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141 WFP. “CSP : Uganda Resource Situation” report hlm. 1 
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pengungsi dapat diatas tidak hanya ketika masalahnya datang, tetapi pemerintah 

telah siap siaga kapanpun dalam menghadapi masalah pengungsi. PRRO 

mengajarkan pemerintah agar dapat membentuk sebuah kondisi yang stabil bagi 

pengungsi yang menetap di Uganda. Dan CSP berperan dalam mengubah struktur 

kebijakan, karena sifatnya yang mengubah bentuk kebijakan Uganda dalam NDP 

dan UNAP. 

Masuknya WFP kedalam Uganda membawa banyak sekali perubahan nilai 

dalam kebijakan domestik dan bagaimana pemerintah membentuk kebijakan 

tersebut. Salah satunya terjadi dalam UNAP dan CSP yang pembentukannya 

merupakan hasil intervensi yang dilakukan oleh WFP dalam melakukan perubahan 

di Uganda. Perubahan nilai yang terlihat ketika Uganda memasukkan pentingnya 

mengentas masalah krisis pangan dan malnutrisi yang terjadi di Uganda. Uganda 

juga telah membentuk CSP yang didalamnya memasukkan poin pentingnya 

mengentas masalah yang beterkaitan dengan pengungsi. Dimana pengungsi tersebut 

juga nantinya akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan tingkat 

kebutuhan di Uganda, termasuk tingkat permintaan pangan. Sehingga, Uganda pada 

akrhinya memasukkan nilai tersebut dalam paper kebijakannya yang dibuat 

berdasarkan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal termasuk dengan WFP.142
 

Masuknya WFP tersebut ke dalam Uganda berhasil membawa perubahan 

yang signifikan di Uganda. Dimana Uganda mengalami penurunan tingkat krisis 

 

 

 

142 Ibid, Uganda Country Brief : CSP dan UNAP. 
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pangan yang ditulis dalam data yang dikeluarkan oleh GHI. Dalam data tersebut, 

ditunjukkan bahwa terjadinya pengurangan krisis pangan dan kelaparan pada 

Uganda dalam beberapa waktu terakhir. 143 Selain itu, adanya tata kelola 

permasalahan pangan dan masuknya pengungsi yang lebih sustain, sehingga ketika 

masalah tersebut terjadi WFP dapat mengelola masalah tersebut dengan baik karena 

WFP telah memberikan bentuk kebijakan pengelolaan terhadap masalah tersebut 

selama WFP menjalankan aktivitasnya di Uganda dan adanya feedback yang 

dirasakan oleh penduduk di dalamnya.144 

Sesuai dengan indikator ini pula, WFP telah membawa sebuah nilai baru ke 

Uganda yang dikenal dengan “zero-world hunger”. Nilai ini merupakan visi dan 

misi yang dipegang teguh oleh WFP dalam menjelaskan prinsip program kerjanya. 

Pengukuhan nilai ini telah penulis bahas pada bab 4, dimana nilai ini digunakan 

sebagai “harga mati” yang digunakan WFP selama beraksi menjadi organisasi 

pengentas krisis pangan. Munculnya nilai baru ini membawa sebuah kebijakan 

“towards zero world hunger of Uganda” yang inti utama berusaha memerangi krisis 

pangan dengan mempertahankan kualitas sumber daya guna mencapai SDG’s poin 

2.145 Nilai ini berhasil dalam memasukkan pengaruhnya dilihat dari semboyan yang 

digunakan Uganda bahwa : 

“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture by 2030 
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The Government of Uganda is committed to the realization of the goals and targets 

enshrined in the 2030 Agenda for Sustainable Development” 146 menunjukkan 

bahwa komitmen Uganda bergeser dan lebih berfokus pada pengentasan krisis 

pangan besar-besaran. Terdapat pula perubahan bentuk misi kebijakan, dimana pada 

bagian 5.2 policy recommendations 147 ditunjukkan Uganda mengeluarkan segala 

bentuk kebijakan kerja yang didalamnya hanya berfokus pada pengentasan krisis 

pangan, menunjukkan bahwa pengaruh nilai ini sangat besar masuk ke 

pemerintahan Uganda. 

Penguatan pengaruh nilai ini terlihat pada pembentukan campaign 

#HealthyNotHungry148 yang dikeluarkan oleh WFP dan dijalankan dengan seksama 

oleh Uganda. Campaign ini salah satunya berisi pengiriman koki masak ternama 

yang dapat menyediakan diet khusus bagi orang-orang yang membutuhkan nutrisi 

tinggi, dan hasil yang terjadi bahwa pemasakan makanan dengan nutrisi tinggi ini 

benar-benar diterima dan dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya 

kamp besar-besaran yang menampung terjadinya campaign masak ini. 

5.1.2 World Food Programme sebagai Arena 

 

Organisasi internasional sebagai arena dikategorikan sebagai OI yang dapat 

mewadahi pembentukan kebijakan ataupun aktivitas kerja. Pembentukan tersebut 

dapat berupa sebagai summit maupun pertemuan yang dikhususkan setiap beberapa 

waktu tertentu. Summit ini dijalankan di sebuah negara yang merupakan anggota 
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146 Ibid, Toward Zero Hunger, hlm 2 

147 Ibid, hlm 95 

148 Ibid, WFP Insight. 
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dari OI tersebut ataupun negara yang menjadi sasaran target dari program yang 

dikelola oleh OI itu sendiri. Selain sebagai wadah untuk terjadinya summit dan 

pertemuan, OI juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan gerakan bersama 

yang disepakati oleh negara anggota. Dimana gerakan bersama tersebut bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan visi dan misi OI tersebut 

dibentuk.149
 

5.1.2.1 Sebagai wadah pembentuk gerakan bersama 

 

WFP sebagai wadah bagi para negara anggota terlihat dari munculnya 

pertemuan dan summit yang dilakukan guna membentuk program atau aktivitas 

kerja. Dikaitkan dengan perannya di Uganda, selama beberapa tahun terakhir WFP 

gencar mengadakan pertemuan executive board yang diadakan di beberapa lokasi. 

Pertemuan EB tersebut dihadiri oleh seluruh wakil negara anggota yang 

ditempatkan di struktur organisasi EB. EB ini difungsikan untuk membahas sebuah 

masalah yang terjadi di negara yang akan menjadi tujuan atau negara yang telah 

ditetapkan menjadi negara tujuan. Setelah membahas masalah tersebut dalam EB 

selanjutnya akan ada pembentukan sebuah draft program kerja yang nantinya akan 

di approve oleh masing-masing anggota yang hadir dalam EB.150
 

Dalam pertemuan, EB akan membahas masalah, pembentukan program 

kerja, evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan, dan melaporkan hasil dari 

program kerja yang telah dijalankan. Laporan itu nantinya akan diberikan kepada 

 



86 

 

 

149 Ibid, Clive Archer : The Role of International Organization. 

150 WFP. “Executive Board : About Board” diakses dari https://executiveboard.wfp.org/about- 

board pada 25 April 2018 

https://executiveboard.wfp.org/about-board
https://executiveboard.wfp.org/about-board
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pihak-pihak yang mengolah hasil laporan ke dalam bentuk 

laporan akhir layak atau tidaknya program tersebut 

dilanjutkan. Pihak tersebut salah satunya Economic and 

Social Council of the United Nations (ECOSOC) dan FAO 

Council. Dalam pembentukan sebuah keputusan, WFP 

menggunakan konsensus bagi seluruh anggota kecuali 

ketika presiden EB menganggap bahwa konsensus tersebut 

tidak layak sehingga dia akan melakukan vote ulang pada 

keputusan tersebut.151
 

Sebagai wadah WFP telah menjalankan fungsinya 

sebagai tempat terjadinya sebuah pembentukan kebijakan 

kerja. WFP telah mewadahi terjadinya Solidarity Summit 

(SS) yang diadakan di Uganda bersamaan dengan 

perwakilan pemerintah Uganda yang dihadiri pula oleh 

Antonio Guterres sebagai perwakilan dari UN. SS 

membahas segala permasalahan yang terjadi di Uganda 

yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pengungsi yang 

datang ke Uganda. Dimana jumlah pengungsi ini 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya 

krisis pangan tingkat serius. Dalam summit ini, Uganda dan 

WFP berusaha menjelaskan bentuk kebijakan penanganan 

terhadap pengungsi yang diadopsi oleh Uganda, dan 

bagaimana WFP dapat membantu Uganda dalam mengatasi 
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masalah pengungsi dan krisis pangan tersebut. Dalam 

summit ini WFP juga membahas kebutuhan pasokan dana 

sebesar US$ 63 juta guna memenuhi kebutuhan pangan 

bagi penduduk lokal dan juga pengungsi di dalamnya. 

Dimana summit ini ditutup dengan pembahasan pasokan 

data yang disebutkan, yang akan dibahas pada summit 

selanjutnya.152
 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Masuknya WFP disebuah negara diperuntukkan membantu negara tersebut 

untuk lepas dari lingkaran kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis pangan. Krisis 

cadangan pangan tersebut dimana kondisi permintaan pangan lebih besar dari 

cadangan pangan yang ada. Sehingga akhirnya negara tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pangannya yang berakhir pada kelaparan dan malnutrisi yang umumnya 

terjadi pada anak. Hal ini merupakan sebuah hal yang biasa terjadi di kawasan 

Afrika terutama pada Afrika Timur dan Tengah. Uganda merupakan salah satu 

negara di Afrika Timur yang terserang masalah krisis tersebut. Krisis di Uganda 

awalnya terjadi dikarenakan terjadinya bencana alam besar-besaran yang merusak 

cadangan pangan dan disusul dengan datangnya pengungsi dari negara tetangga 

yang sedang berkonflik yakni Sudan Selatan dan Republik Kongo yang sangat 

banyak dalam kurun waktu tertentu membuat kebutuhan pangan semakin 

meningkat dan mengakibatkan krisis pangan semakin membesar. 

Masuknya WFP ke Uganda merupakan sebuah bentuk peran yang awalnya 

digunakan untuk mengatasi krisis pangan yang diakibatkan adanya perubahan 

ikllim dan cuaca yang sangat ekstrem (climate shock) disusul dengan adanya 

bencana alam yang tiba-tiba datang dan menghancurkan hamper keseluruhan 

cadangan pangan di wilayah pemasok pangan utama yakni Kampala dan Karamoja. 

Dimana WFP digunakan sebagai sebuah solusi yang dianggap pemerintah Uganda 



 

 

dapat menyelesaikan masalah krisis pangan tersebut. Sehingga masuknya WFP ke 

Uganda dianggap sebagai jalan keluar bagi Uganda untuk menyelesaikan masalah 

krisis pangan yang semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. 

Peran WFP sebagai instrument merupakan sebuah bentuk peran yang 

sangat terlihat dengan adanya keberadaan WFP di Uganda. Hal ini diliat dari 

besarnya pengaruh Uganda dalam melakukan intervensi nilai di Uganda. Intervensi 

nilai tersebut terlihat dalam pembentukan UNAP dan NDP II Uganda yang di tujuan 

di dalamnya telah tercampur dari nilai-nilai pengentasan krisis pangan yang dibuat 

oleh WFP. Selain nilai-nilai, WFP juga sangat berpengaruh sebagai alat yang 

dipergunakan oleh Uganda untuk mencapai sebuah tujuan negaranya. Tujuan 

tersebut ialah pengentasan krisis pangan yang menjadi masalah utama bagi 

pemeirntah Uganda. Dengan masuknya WFP, Uganda dapat menyelesaikan 

masalah krisis pangan secara bertahap, hal ini menjadi sebuah bukti bahwa secara 

instrumen WFP telah memenuhi kualifikasi perannya di Uganda. 

Selain sebagai instrumen, peran WFP dapat dilihat dengan menggunakan 

analisa melalui variabel arena. WFP sebagai arena, sangat berperan penting dalam 

proses penyelasaian masalah krisis. Hal ini dilihat dari adanya berbagai pertemuan 

yang diadakan oleh WFP dihadiri oleh berbagai negara anggota di dalamnya. 

Pertemuan ini membahas berbagai bentuk usulan-usulan yang pada akhirnya 

dijadikan sebuah kebijakan. Kebijakan ini yang menjadi sebuah program yang akan 

dilaksanakan di Uganda. Program tersebut diharapkan dapat mengentas masalah 

krisis pangan secara bertahap sampai dengan masalah krisis selesai. Program yang 

dibentuk dalam pertemuan, sifatnya bersinanggungan dengan program yang lain. 
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Sehingga masing-masing program yang terbentuk saling terkait dengan satu sama 

lain. Pertemuan ini sangat penting dikarenakan menjadi tempat utama bagi WFP 

untuk membentuk kebijakan dan aturan kerja. Hal lainnya dapat dilihat bahwa WFP 

menjadi sebuah wadah untuk membuat gerakan bersama yang memberantas krisis 

pangan ditunjukkan dengan bentuk program yang dihasilkan. Oleh karena itu peran 

WFP sebagai arena sangat berperan penting dalam kinerjanya di Uganda. 

Dalam analisa WFP menggunakan variabel aktor, dapat dilihat bahwa WFP 

merupakan pihak independen yang membentuk seluruh kebijakan terkait dengan 

pelaksanaan program-program dan segala aktivitas kerja yang ada di WFP. Dimana 

pembentukannya diperjelas secara resmi melalui laporan pertemuan yang selalu 

dikeluarkan beberapa hari setelah pertemuan dilangsungkan. Dalam proses 

pembentukan kebijakan, WFP juga menjadi pihak yang turun langsung dan 

melakukan kerjasama guna memaksimalisasikan keampuhan program dengan 

pihak-pihak yang dianggap ahli dalam menyelesaikan masalah krisis pangan. 

Terakhir, sebagai aktor WFP merupakan pihak yang turut melaksanakan seluruh 

kebijakan yang dibentuk, seluruh staf WFP merupakan salah satu pihak yang turun 

langsung menjalankan segala program yang telah disahkan untuk Uganda. 

Menurut penulis, seluruh variabel saling terkait membantu pergerakan 

variabel yang lainnya. Dimana sebagai instrumen, WFP telah melakukan 

pemenuhan digunakan sebagai alat mencapai tujuan sebuah negara anggota di 

organisasi internasional. Dimana hal ini sangat terkait dengan arena dan aktor, arena 

menyediakan wadah agar tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan baik diimbangi 

dengan aktor yang merupakan WFP berperan sebagai pihak yang membentuk 
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kebijakan yang akan mendukung sebuah tujuan yakni 

pengetasan krisis pangan. Selain itu, WFP juga bergerak 

secara maksimal dalam membetuk kebijakan- kebijakan 

baru yang diturunkan sebagai program kerja di Uganda. 

Dengan adanya hal tersebut, akan adanya kemungkinan 

dengan presentase yang besar bahwa Uganda dapat 

mengentas masalah krisis pangannya yang telihat turun 

secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir dan hal ini 

berkat bantuan yang dikerahkan oleh WFP sebagai 

organisas internasional yang bergerak di bidang 

permasalahan pangan. 

 
6.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi 

guna penelitian yang akan dilakukan di masa depan yaitu : 

1. Dalam menganalisa peran sebuah organisasi 

internasional melalui programnya sebaiknya 

perhatikan terlebih dahulu bagaimana penjabaran 

yang lengkap mengenai program-program tersebut. 

2. Dalam melihat peran sebuah organisasi 

internasional, pastikan bawah peran yang ada di 

dalamnya merupakan peran dari organisas yang 

ingin diteliti. 
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3. Gunakan tema yang dianggap mudah dengan 

sumber data dan informasi yang banyak sehingga 

tidak adanya kesulitan ketika penulisan 

berlangsung. Jangan meremehkan skripsi mengenai 

peran karena peran membutuhkan elaborasi data 

yang rinci dan sulit untuk menghindari sifat repetitif 

di dalamnya. 
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