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KATA PENGANTAR 

 

 

Ethiopia merupakan negara di kawasan Afrika Timur, tepatnya Tanduk 

Afrika yang kerap dilanda masalah krisis pangan. Krisis pangan yang melanda 

negara tersebut telah melanda sejak tahun 1970an dan masih kerap berulang hingga 

saat ini. Salah satu hal yang kemudian menyebabkan krisis pangan di negara 

tersebut adalah letaknya dan kondisi geografis negara tersebut. Di mana iklim dan 

cuaca ekstrim mengakibatkan pada kekeringan. Kegagalan musim hujan kemudian 

juga berperan terhadap krisis pangan yang terjadi di negara tersebut. Meskipun 

masih tergolong negara tertinggal, namun Ethiopia memiliki perkembangan 

ekonomi yang cukup pesat jika dibandingkan dengan negara-negara tertinggal 

lainnya. Akan tetapi, perkembangan ekonomi tersebut tidak mampu mengentaskan 

krisis yang dihadapi oleh negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan perekonomian 

Ethiopia masih banyak bergantung pada sektor pertaniannya. Di mana ketika 

kekeringan melanda dan menyebabkan kegagalan panen dapat berimbas pada 

ketahanan pangan di negara tersebut dan perekonomian Ethiopia.  

Ketika kekeringan dan kegagalan musim hujan kembali melanda Ethiopia 

pada akhir 2010 dan awal 2011, negara tersebut kembali mengalami kekeringan. Di 

mana, kekeringan tersebut kemudian mengakibatkan kegagalan panen dan krisis 

pangan hebat. Krisis pangan terjadi kemudian mengakibatkan tidak hanya jutaan 

orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga mengakibatkan 

banyak orang harus mengungsi. Krisis pangan tersebut kemudian mengakibatkan 

pemerintah Ethiopia menyampaikan permohonan atas bantuan pangan untuk dapat 
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mengatasi krisis pangan tersebut. Salah satu donor bantuan pangan yang 

memberikan bantuan pangan terhadap Ethiopia adalah Amerika Serikat.  

Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang memimpin dalam 

pemberian bantuan, terutama bantuan pangan. Konsistensi Amerika Serikat 

tersebut sesuai dengan komitmen dan kepentingan Amerika Serikat. Akan tetapi 

dalam pemberian bantuan pangannya, Amerika Serikat diketahui memberikan 

bantuan pangan berupa Genetically Modified Food (GMF) terhadap Ethiopia pada 

tahun 2011. Hal tersebut kemudian menimbulkan perdebatan dan protes baik dari 

organisasi internasional dan kelompok masyarakat. Di mana, GMF dinilai tidak 

sesuai dengan budaya setempat dan tidak layak diberikan karena tidak memiliki 

cukup kandungan gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak krisis 

pangan. Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jabrkan tersebut, Penulis kemudian 

tertarik untuk menyusun penelitian ini sebagai tugas akhir sekaligus untuk 

memenuhi syarat memperoleh gelar pada Program Studi Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.    

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat yang 

diberikan, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Bantuan Pangan Amerika Serikat Terhadap Peningkatan Food Security 

Ethiopia Tahun 2011-2012”. Skripsi ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian 

dan analisa Penulis mengenai pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia tahun 2011-2012. Dalam proses penulisan hasil 

penelitian dan penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bimbingan, perhatian, 

saran, doa serta dukungan baik moral maupun materiil dari berbagai pihak di sekitar 

Penulis. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
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pihak yang telah memberi bimbingan, ilmu, dan saran, menemani, memberi 

semangat, serta mendukung dalam doa kepada Penulis baik sebelum, selama, dan 

setelah penelitian hingga tersusunnya skripsi ini.  

Selain mengucapkan terima kasih, Penulis juga ingin memohon maaf 

apabila selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat kata-kata atau 

perbuatan Penulis yang kurang berkenan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik serta 

saran yang dapat membangun dari para pembaca demi menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih baik. Penulis juga memohon maaf jika terdapat kesalahan 

dalam penulisan dan penyusunan hasil penelitian ini. Akan tetapi, Penulis berusaha 

dengan maksimal agar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis ini dapat 

memenuhi kriteria persyaratan skripsi dalam memperoleh gelar sarjana dan dapat 

memberikan manfaat baik kepada mahasiswa, perguruan tinggi dan program studi 

Hubungan Internasional, akademisi, instansi terkait, serta negara.  

Akhir kata, berikut merupakan hasil penelitian yang Penulis lakukan yang 

berjudul “Pengaruh Bantuan Pangan Amerika Serikat Terhadap Peningkatan Food 

Security Ethiopia Tahun 2011-2012”. Penulis berharap agar hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat serta menjadi evaluasi bagi setiap 

pihak terkait.  
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ABSTRAKSI 
 

Pada tahun 2011, terjadi krisis pangan dunia yang melanda negara-negara 

di berbagai kawasan. Kawasan Tanduk Afrika menjadi kawasan yang terdampak 

paling buruk oleh krisis pangan tersebut. Krisis pangan tersebut diakibatkan oleh 

kekeringan yang melanda kawasan tersebut dan menyebabkan kegagalan panen di 

tahun tersebut. Amerika Serikat sebagai donor terbesar dalam skema bantuan 

pangan kemudian menyalurkan bantuan pangannya terhadap Ethiopia pada tahun 

2011. Dalam pemberian bantuan pangannya tersebut, Amerika Serikat diketahui 

menyalurkan Genetically Modified Food (GMF) sebagai komoditas bantuan 

pangannya. Hal tersebut menimbullkan perdebatan, di mana GMF dinilai tidak 

sesuai dengan budaya setempat dan tidak memiliki cukup kandungan gizi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Ethiopia yang terdampak krisis pangan.  

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012. Penelitian ini 

menggunakan konsep Food Security yang dijelaskan oleh Joachim von Braun. Von 

Braun menjelaskan terdapat faktor-faktor yang menentukan tercapainya ketahanan 

pangan di suatu negara. Hasil yang diperoleh dari analisa data menunjukkan adanya 

pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security 

Ethiopia pada tahun 2011-2012. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui masing-

masing indikator dalam food availability, food access, dan food utilization di 

Ethiopia pada tahun 2011-2012.     

 

Kata kunci: Krisis Pangan, Bantuan Pangan, Food Security, Amerika Serikat, 

Ethiopia  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABSTRACT 
 

In 2011, a world food crisis hit countries in various regions. The Horn of Africa is 

the worst affected area by the food crisis. The food crisis was caused by a drought 

that hit the region and caused crop failure. The United States of America as the 

largest donor in food aid scheme then distributed food aid to Ethiopia in 2011. In 

providing its food aid, The United States of America was known with distributing 

Genetically Modified Food (GMF) as its commodity of food aid. This led to a 

debate, in which GMF was considered that it was incompatible with local culture 

and did not have enough nutrients needed by Ethiopian people who were affected 

by the food crisis. 

 

This research will discuss how the effects of food aid provided by the United States 

of America on the improvement of Ethiopia’s food security in 2011-2012. This 

research uses the concept of Food Security described by Joachim von Braun. Von 

Braun explained that there are factors that determine the achievement of food 

security in a country. The results obtained from data analysis indicate the influence 

of The US food aid on improving the food security of Ethiopia in 2011-2012. Those 

improvements can be seen through each indicators in food availability, food access, 

and food utilization in Ethiopia in 2011-2012 

 

Keywords: Food Crisis, Food Aid, Food Security, The United States of America, 

Erhiopia  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dalam hubungan internasional, aktivitas antara aktor tidak hanya terbatas 

pada kegiatan kerja sama, aliansi, diplomasi, maupun negosiasi. Salah satu aktivitas 

lain yang dilakukan adalah pemberian bantuan luar negeri (BLN). BLN yang 

diberikan dapat berupa bantuan ekonomi, teknis, maupun komoditas. Pemberian 

BLN dalam aktivitas internasional tersebut berakar pada BLN bilateral yang 

dimulai pada awal abad ke-191. Hingga saat ini, BLN kemudian menjadi unsur tetap 

dalam hubungan antar negara dalam menunjukkan penguatan norma perbaikan 

kesejahteraan masyarakat negara miskin oleh pemerintah negara kaya2. Di mana, 

BLN dinilai penting dalam membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dan 

perbaikan di negara tertinggal/least developed countries (LDCs). 

Dalam skema BLN tersebut, karakteristik negara-negara donor BLN yakni 

memiliki ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu dari 29 negara anggota 

                                                           
1 Hjertholm, P. & White, H. (2000). Foreign Aid in Historical Perspective: Background 

and Trends. Dalam F. Tarp (Ed). Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and 

Directions for the Future (hal. 60). London, United Kingdom: Routledge. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=24KEAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5

9&dq=Foreign+aid+in+historical+perspective+:+background+and+trends+Hjertholm+

White&ots=GZZHijUn5p&sig=hdHl5PDgIOappf8A2GOna_MdCSQ&redir_esc=y#v=

onepage&q=Foreign%20aid%20in%20historical%20perspective%20%3A%20backgro

und%20and%20trends%20Hjertholm%20White&f=false 
2 Lancaster, C. (2007). Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics (hal. 

25). Chicago, United States of America: Umiversity of Chicago Press.  
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DAC (Development Assistance Committee)3. DAC merupakan forum internasional 

dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang 

beranggotakan negara-negara yang merupakan negara-negara pemberi bantuan 

terbesar4. Dalam pelaksanaannya, DAC bertugas untuk memberikan inovasi dan 

memantau proyek pembangunan dan masa depan negara penerima Official 

Development Assitance (ODA) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, dimana ODA bukanlah satu-satunya bentuk bantuan5. 

Karakteristik negara donor lainnya dijelaskan sebagai negara maju yang mayoritas 

dahulu merupakan negara penjajah6. 

Salah satu dari negara donor adalah Amerika Serikat yang kemudian 

memegang peran yang cukup besar. Di mana, Amerika Serikat merupakan negara 

yang mempelopori pemberian bantuan kepada negara berkembang yang dilakukan 

pada awal dan akhir tahun 1800an7. Tanggal 3 November 1961, United States 

Agency for International Development (USAID) dibentuk sebagai lembaga yang 

bertugas dalam mengelola BLN Amerika Serikat untuk mempromosikan 

                                                           
3 Qian, N. (2014). Making Progress on Foreign Aid. Annual Review of Economics, 

Annual Reviews, vol. 7(1), 277-308. DOI: 10.3386/w20412. Diakses dari 

https://www.nber.org/papers/w20412.pdf  
4 Organisation for Economic Co-operation and Development (2019). Development 

Assistance Committee (DAC). Diakses dari  http://www.oecd.org/dac/development-

assistance-committee/ 
5 DeMarco, N (2018). What Is The Development Assistance Committee? Diakses dari 

https://borgenproject.org/what-is-the-development-assistance-committee/ 
6 Breuning, M. & Ishiyama, J. (2003). Donor Characteristics and the Dispersion of 

Foreign Assistance. International Politics, 40, 254. Online. DOI: 

10.1057/palgrave.ip.8800016. Diakses dari 

https://www.researchgate.net/publication/233615681_Donor_Characteristics_and_the_

Dispersion_of_Foreign_Assistance. Diakses pada tanggal 29 Mei 2017. 
7 Hjertholm P. & White, H. 2003. Survey of Foreign Aid: History, Trends and Allocation, 

4. Revisi paper dipresentasikan di konferensi Foreign Aid and Development: Lessons 

of Experience and Directions for the Future. Department of Economics, University of 

Copenhagen. Diakses dari 

https://www.economics.ku.dk/research/publications/wp/2000/0004.pdf/ pada 15 

Agustus 2017.  
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pembangunan sosial dan ekonomi di negara lain8. Pada tahun 1970an, fokus 

USAID dalam memberikan BLN mulai bergeser terhadap pendekatan Basic Human 

Needs (BHN) yang salah satunya adalah mengenai nutrisi dan pangan9.  

Bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kemudian digunakan 

sebagai komponen dalam kebijakan luar negeri terutama dalam membantu 

mengatasi krisis kemanusiaan. Pada awal abad 20, bantuan pangan yang diberikan 

mengandung unsur muatan politis dan banyak ditujukan kepada negara-negara di 

Eropa Timur dan Tengah (ETT). Mendekati akhir abad 20, bantuan pangan yang 

diberikan mulai bergeser kepada negara-negara Afrika, salah satunya Ethiopia. Hal 

tersebut kemudian juga menjadi dasar Amerika Serikat saat ini dalam mencapai 

tujuan dan kepentingan kebijakan luar negerinya yang memiliki fokus antara lain 

memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak agar memperoleh hidup yang 

lebih baik dan pulih dari bencana dengan melindungi hak dasar dan martabat 

masyarakat tersebut10.  

Dalam skema BLN yang fokus terhadap bantuan pangan, Amerika Serikat 

selalu tercatat sebagai negara donor bantuan pangan terbesar11. Hingga tahun 2011, 

ketika krisis pangan kembali terjadi di dunia, Amerika Serikat tetap menjadi donor 

                                                           
8 USAID. 8 September 2017. USAID History (Online), (https://www.usaid.gov/who-we-

are/usaid-history, diakses 10 September 2017). 
9 Ibid.  
10 USAID. 3 Mei 2017. Mission, Vision and Values (Online), 

(https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values, diakses 10 September 

2017). 
11 World Food Programme’s International Food Aid Information System (INTERFAIS). 

Global Food Aid Deliveries by Largest Donors 1988 – 2009 [online] 

(https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Global_Food_Aid_Deliveries_Largest_Don

or.pdf). Diakses pada tanggal 13 April 2017. 
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pangan nomor satu di dunia12. Sebagai salah satu negara donor terutama sebagai 

donor terbesar, Amerika Serikat kemudian memiliki peranan penting dalam 

membantu mengatasi kelaparan dan mencegah kerawanan pangan. Selain itu, 

bantuan pangan Amerika Serikat kemudian dinilai berpengaruh dalam 

memperbaiki serta membantu meningkatkan kecukupan asupan gizi dan ketahanan 

pangan masyarakat di negara tertinggal. Di mana, fokus Amerika Serikat dalam 

memberikan bantuan pangan mulai menititik beratkan pada peningkatan ketahanan 

pangan di semua negara berkembang.  

Oleh sebab itu, negara penerima bantuan kebanyakan merupakan LDCs di 

berbagai benua. LDCs merupakan negara-negara yang memiliki penghasilan 

rendah dan menghadapi hambatan berat secara struktural terhadap pembangunan 

berkelanjutan yang mengakibatkan negara-negara tersebut rentan terhadap 

guncangan lingkungan dan ekonomi serta memiliki tingkat human assets yang 

rendah13. LDCs ini kemudian memiliki akses lebih khususnya terhadap dukungan 

internasional dalam bidang bantuan pembangunan dan perdagangan14. Benua 

Afrika kemudian menjadi benua yang memiliki jumlah negara tertinggal paling 

banyak.  

Sebanyak 63% atau 34 dari 54 negara anggota African Union (AU) 

merupakan negara tertinggal15. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan 

                                                           
12 WFP. 2012. 2011 Food Aid Flows. International Food Aid Information System [pdf] 

(https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp250070.pdf), 

hal. 11. Diakses pada tanggal 14 Mei 2017.   
13 United Nations Economic Analysis & Policy Division (n.d.). Least Developed Country 

(LDCS). Diakses dari https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-

country-category.html 
14 Ibid. 
15 Elodie Arnell. 2016. The Continental Free Trade Area: Enhancing Economic 

Development in Africa. CUTS International, [pdf], (Online), No. 3, (http://www.cuts-
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dengan jumlah LDCs di benua lainnya, yakni 10 dari 50 negara di benua Asia 

(20%), 5 dari 14 negara di benua Autralia dan kepulauan Pasifik (36%), serta 1 dari 

26 negara dari kepulauan Karibia (4%)16. Menurut data dalam laporan yang 

dikeluarkan oleh World Food Program (WFP) pada tahun 2012 melalui “The 

Annual Food Aid Flows Report for 2011” pun menunjukkan jika sasaran utama 

dalam program bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah untuk 

kawasan Sub-Sahara Afrika. Ethiopia sendiri merupakan salah satu negara LDCs, 

di mana Ethiopia masih belum melampui ambang batas yang ditetapkan untuk dapat 

lulus dari daftar LDCs17. Hal tersebut menjadikan Ethiopia sebagai salah satu 

penerima dalm program bantuan pangan Amerika.  

Ethiopia menjadi salah satu negara yang kemudian konsisten sebagai 

penerima bantuan pangan Amerika Serikat di kawasan Sub-Sahara Afrika. Awal 

mula hubungan antara kedua negara tersebut telah terjalin sejak tahun 190318. 

Hubungan kedua negara tersebut sempat terputus dan kemudian terjalin kembali. 

Pada awal terbentuknya USAID di tahun 1961, hubungan kedua negara semakin 

meningkat. Di mana, Amerika Serikat mulai memberikan dan memperluas bantuan 

ekonomi dan pembangunannya di negara tersebut19. Ethiopia dipilih sebagai 

penerima bantuan Amerika Serikat sebab negara tersebut memiliki letak yang 

                                                           
geneva.org/pdf/BP-2016-3-Continental%20Free%20Trade%20Area%20(CFTA).pdf, 

hal. 2 diakses pada tanggal 13 Mei 2017). 
16 Least Developed Countries (LDCs). [online] 

(http://www.nationsonline.org/oneworld/least_developed_countries.htm) Diakses pada 

tanggal 4 Juni 2017. 
17 United Nations Economic Analysis & Policy Division (2018). Least Developed 

Country Category: Ethiopia Profile. Diakses dari 

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-

ethiopia.html  
18 USAID from the American People (2019). History of USAID in Ethiopia. Diakses dari 

https://www.usaid.gov/ethiopia/history-usaid-ethiopia 
19 Ibid 
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strategis, yakni di Tanduk Afrika dan memiliki posisi penting sebagai lokasi 

komunikasi militer Amerika Serikat di stasiun Kagnew. Bantuan yang diberikan 

pada saat itu pun sudah mulai mencakup sektor pertanian, sumber daya alam, 

pendidikan, kesehatan, serta industri dan tambang20. Pemberian bantuan yang 

memiliki prioritas pada pembangunan dan mencakup isu human capacity tersebut 

dikarenakan kinerja pembangunan Ethiopia tidak rampung dalam beberapa hal21.  

Kekeringan hebat yang melanda pada tahun 1970an kemudian mulai 

memberikan dampak buruk bagi masyarakat di daerah Sub-Sahara Afrika, terutama 

dalam hal ini Ethiopia. Di mana, kekeringan tersebut mengakibatkan kelaparan 

yang menewaskan ribuan nyawa dan ratusan ribu orang mengungsi22. Bantuan yang 

diberikan oleh USAID kemudian tidak terbatas hanya pada bantuan darurat dan 

bantuan kemanusiaan, namun juga pemulihan kekeringan serta program ketahanan 

pangan23. Fenomena kekeringan kemudian dilihat oleh The Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) sebagai fenomena yang menjadi lebih umum 

sejak tahun 1970an24. Di mana, kekeringan yang terjadi pada tahun 1970 tersebut 

kemudian menjadi awal dari berbagai peristiwa kekeringan yang melanda pada 

tahun 1980an, 1990an, serta 2000an.  

Pada pertengahan tahun 2011, kembali terjadi krisis pangan terburuk di 

dunia. Ethiopia kemudian menjadi salah satu negara di kawasan Afrika Timur, 

terutama Tanduk Afrika yang memperoleh dampak paling buruk akibat kekeringan 

                                                           
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Fred Pearce. 9 October 2015. Drought Is A Global Problem - We Need a Global 

Solution (Online), (https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2015/oct/09/why-isnt-there-a-global-body-to-monitor-drought#img-2, diakses 

20 Agustus 2017). 
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di tahun tersebut25. Krisis tersebut diakibatkan oleh kekeringan di wilayah Afrika 

yang merupakan krisis pangan terburuk selama kurun waktu 60 tahun26. 

Kekeringan tersebut merupakan efek akibat fenomena iklim La Nina serta 

kegagalan musim hujan di wilayah tersebut. Krisis yang terjadi kemudian 

mengakibatkan harga pangan melonjak tinggi di kawasan itu dan mengakibatkan 

komoditas pangan tidak dapat terjangkau oleh kebanyakan masyarakat27. Sehingga, 

masyarakat yang terdampak oleh krisis pangan akut tersebut meningkat hingga 

sebesar 40% hanya dalam waktu tiga bulan28. Kekeringan yang mengakibatkan 

kegagalan panen dan kemudian berimbas pada naiknya harga pangan semakin 

menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat atas komoditas pangan di 

negara tersebut.  

Ethiopia menjadi negara tertinggal penerima bantuan pangan yang kerap 

menghadapi resiko kerawanan pangan di kawasan tersebut. Kondisi kerawanan 

pangan tersebut diakibatkan oleh masalah yang terus berlanjut di negara tersebut 

seperti kemiskinan serta kondisi alam seperti kekeringan musiman dan degradasi 

tanah29. Selain itu, kondisi kerawanan pangan di negara tersebut juga diakibatkan 

oleh faktor keamanan Ethiopia. Adanya konflik baik internal maupun eksternal 

                                                           
25 Anup Shah. 2011. East Africa Food Crisis 2011 [online] 

(http://www.globalissues.org/article/796/east-africa-food-crisis). Diakses pada tanggal 

18 Mei 2017. 
26 Oxfam. 2012. Food Crisis in the Horn of Africa. Progress Report. [pdf] 

(https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/er-horn-of-africa-2011-2012-

progress-report-050712-en.pdf), hal. 4. Diakses pada tanggal 14 Mei 2017.  
27 Anup Shah. Loc. Cit East Africa Food Crisis 2011 
28 Oxfam. Op. Cit Food Crisis in the Horn of Africa. Hal. 14 
29 Berhane, G. et al. (2013). Evaluation of Ethiopia’s Food Security Program: 

Documenting Progress in the Implementation of the Productive Safety Nets 

Programme and the Household Asset Building Programme. (Ethiopia Strategy 

Support Program II – EDRI REPORT).  International Food Policy Research Institute. 

Diakses dari https://essp.ifpri.info/files/2013/05/ESSPII_EDRI_Report_PSNP.pdf 
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yang terjadi di negara tersebut kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap 

produksi dan distribusi komoditas pertanian yang menopang ekspor dan konsumsi 

masyarakat. Selain faktor lingkungan dan faktor keamanan, faktor ekonomi 

kemudian juga dinilai dapat berpengaruh terhadap kondisi kerawanan pangan di 

Ethiopia.  

Berdasarkan kondisi ekonomi Ethiopia, negara tersebut digolongkan 

sebagai salah satu negara tertinggal. World Bank menyatakan Ethiopia sebagai 

salah satu negara-negara termiskin di dunia30. Pendapatan ekonomi negara Ethiopia 

mayoritas ditopang oleh sektor pertanian Ethiopia, di mana negara tersebut 

bergantung pada komoditas kopi sebagai ekspor utamanya31. Namun sektor tersebut 

sendiri sangat rawan, di mana masalah perubahan iklim dan bencana kekeringan 

kemudian mengakibatkan penurunan produksi pada sektor pertanian. Selain itu, 

Ethiopia juga mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya impor 

dibandingkan ekspor, yang kemudian mengakibatkan pada tingginya nilai defisit 

dari anggaran negara. Hal tersebut kemudian semakin mengakibatkan Ethiopia 

sangat bergantung pada BLN.   

Bencana krisis pangan yang terjadi berkelanjutan dan melanda negara-

negara di Afrika terutama di Ethiopia tesebut kemudian mendorong pemberian 

bantuan pangan, yang diberikan baik secara bilateral, multilateral, dan juga yang 

disalurkan melalui Non-Governmental Organization (NGO). Bantuan-bantuan 

pangan yang diberikan tersebut memiliki persamaan di mana sebanyak kurang lebih 

setengah dari bantuan pangan yang diberikan tersebut mayoritas adalah untuk 

                                                           
30 The World Bank in Ethiopia. (2019). Overview. Diakses dari 

https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview 
31 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Addis Ababa, Ethiopia. (n.d.) Profil Negara: 

Ethiopia. Diakses dari https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/ethiopia/62/etc-menu 
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kawasan Sub-Sahara Afrika32. Kawasan Sub-Sahara Afrika ini mencakup 

kebanyakan negara-negara di Afrika, termasuk Somalia, Kenya, dan Ethiopia yang 

merupakan negara di kawasan Afrika Timur yang dilanda krisis pangan pada tahun 

201133. Di mana, banyak dari negara-negara di kawasan tersebut yang terdampak 

oleh krisis pangan tersebut. 

Ethiopia kemudian menjadi negara yang memperoleh jumlah bantuan 

pangan terbanyak baik di antara negara-negara Sub-Sahara Afrika maupun negara-

negara Afrika Timur lainnya34. Ethiopia sendiri merupakan penerima bantuan 

pangan dalam jangka panjang, di mana bantuan terhadap Ethiopia diberikan setiap 

tahunnya selama lebih dari dua dekade35. Hal tersebut mengakibatkan 

ketergantungan Ethiopia terhadap bantuan pangan. Hal ini kemudian 

mengakibatkan pada rendahnya kinerja sektor pertanian di Ethiopia yang semakin 

mendukung posisi Ethiopia yang bergantung pada bantuan pangan asing.  

Dalam praktiknya, pemberian bantuan pangan kepada LDCs dapat 

memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap negara penerima. Sisi 

positif dalam pemberian bantuan pangan adalah bantuan pangan dinilai dapat 

membantu dalam pengentasan kelaparan dan masalah kurangnya pasokan pangan 

yang mencukupi. Akan tetapi, di sisi lain bantuan pangan juga dapat menimbulkan 

permasalahan bagi negara penerima bantuan pangan, seperti adanya 

ketergantungan masyararakat di negara penerima terhadap pasokan bantuan 

                                                           
32 WFP. 2011 Food Aid Flows. Op Cit hal. 15-16 
33 Sub-Saharan Africa. The  World Bank [online] (http://data.worldbank.org/region/sub-

saharan-africa). Diakses pada tanggal 12 Mei 2017.    
34 WFP. 2011 Food Aid Flows. Op Cit hal. 15-17 
35  Aschale Dagnachew Siyoum, Dorothea Hilhorst, dan Gerrit-Jan Van Uffelen. 2012. 

Food Aid and Dependency Syndrome in Ethiopia: Local Perceptions. The Journal of 

Humanitarian Assistance, (Online), (http://sites.tufts.edu/jha/archives/1754, diakses 20 

Mei 2017) 
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pangan36. Penyediaan pangan secara gratis pada saat kondisi darurat merupakan hal 

yang sah dilakukan, namun hal yang harus lebih diperhatikan adalah akar penyebab 

kelaparan pada saat kondisi tidak darurat37. Selain menimbulkan ketergantungan, 

pemberian bantuan pangan oleh negara donor memberikan permasalahan lainnya 

pada negara-negara tertinggal yang menjadi penerima bantuan pangan. Pemberian 

bantuan pangan oleh donor kepada negara penerima erta kaitannya dengan 

pemberian bantuan pangan yang disertai dengan kepentingan donor. Di mana, di 

antaranya adalah negara donor melepaskan surplus komoditas pertaniannya dan 

mendistribusikan komoditas pertanian modifikasi mereka di negara penerima38. Hal 

tersebut menjadikan bantuan pangan digunakan sebagai sarana negara-negara maju 

dalam melaksanakan kepentingan-kepentingannya sebagai donor. 

Pada tahun 2011, saat krisis pangan melanda, Amerika Serikat memberikan 

bantuan pangan kepada korban kelaparan di Afrika. Hal tersebut dilakukan 

terhadap negara-negara penerima yang tergabung dalam “New Alliance”39. Di 

mana, salah satu anggotanya adalah Ethiopia yang juga terdampak oleh krisis 

pangan yang terjadi saat itu. Dalam hal ini, bantuan pangan yang diberikan dengan 

alasan menyelamatkan Afrika dari kelaparan tersebut salah satunya dilakukan 

dengan cara mensubsidi agribisnis untuk membuang surplus pertanian ke negara di 

Afrika yang mengalami kelaparan40. Selain itu, pada pemberian bantuan pangannya 

                                                           
36 Anup Shah. 2007. Food Dumping [Aid] Maintains Poverty [online] 

(http://www.globalissues.org/issue/9/food-dumping-aid-maintains-poverty). Diakses 

pada tanggal 19 Mei 2017. 
37 Ibid.  
38 Newsrecord. 2012. A Darker Side to Food Aid [online] (https://www.newsrecord.co/a-

darker-side-to-food-aid/). Diakses pada tanggal 3 Mei 2017. 
39 Alemayehu G. Mariam. 2012. Ethiopia: Food for Famine and Thought! [online] 

(https://feedreader.com/observe/abugidainfo.com/index.php%2F20363%2F%3F+itemI

d=18311018). Diakses pada tanggal 12 Juni 2017. 
40  Ibid. 
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Amerika Serikat kemudian juga menyalurkan komoditas pangan modifikasi atau 

Genetically Modified Food (GMF) pada negara penerima bantuan pangannya41. 

Komoditas GMF tersebut kemudian tidak terkecuali juga diberikan pada Ethiopia 

saat krisis pangan melanda negara tersebut pada tahun 2011.  

Penggunaan food aid sebagai sarana dalam memberikan bantuan makanan 

yang telah dimodifikasi secara genetika tersebut kemudian dapat berbahaya bagi 

kesehatan masyarakat di negara penerima. Fenomena tersebut tidak terkecuali 

dilakukan oleh Amerika Serikat, sebagai donor terbesar dalam program bantuan 

pangan. Hal tersebut kemudian menimbulkan adanya protes dan kritik terhadap 

pejabat pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan oleh beberapa organisasi 

internasional42. Dalam hal ini, GMF khususnya dinilai sebagai tindakan yang 

mempermainkan kehidupan masyarakat43. Sehingga, pemberian GMF sebagai 

bantuan pangan kerap dinilai tidak layak terutama dalam upaya menanggulangi 

kerawanan pangan dan mencapai ketahanan pangan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Bantuan Pangan Amerika Serikat terhadap Peningkatan Food 

Security Ethiopia Tahun 2011-2012” dengan melihat bahwa masalah ketahanan 

pangan merupakan masalah yang penting untuk diatasi oleh setiap negara. Di mana, 

ketahanan pangan menyangkut masalah kebutuhan pemenuhan pangan yang 

menjadi BHN masyarakat di seluruh negara, terutama negara tertinggal. Oleh sebab 

                                                           
41 John Vidal. 2002. US 'dumping unsold GM food on Africa'. [online] 

(https://www.theguardian.com/science/2002/oct/07/gm.famine). Diakses pada tanggal 

2 Juni 2017. 
42 Manda, O. (n.d.). Controversy Rages over 'GM' Food Aid. Diakses dari 

https://www.un.org/africarenewal/magazine/february-2003/controversy-rages-over-

gm-food-aid 
43  Smith, J. (2010). 10 Reasons to Avoid GMOs. Intitute for Responsible Technology. 

Diakses dari https://responsibletechnology.org/10-reasons-to-avoid-gmos/ 
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itu, terdapat peran penting negara dalam menjamin ketahanan pangan 

masyarakatnya.  

Akan tetapi, pemberian bantuan pangan kemudian dapat memberikan 

dampak terhadap pencapaian ketahanan pangan di negara tersebut dengan melihat 

pada faktor food availability, food access, dan food utilization Hal ini kemudian 

menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena melalui pemberian bantuan pangan 

Amerika Serikat tersebut, dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan Ethiopia 

sebagai negara yang menerima bantuan pangan paling besar dan tergantung pada 

pemberian bantuan pangan tersebut. Khususnya, pemberian bantuan pangan oleh 

Amerika Serikat tersebut yang dapat berdampak pada peningkatan kondisi 

ketahanan pangan di Ethiopia pada periode tahun 2011-2012. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pemilihan judul 

penelitian, yaitu Pengaruh Bantuan Pangan Amerika Serikat terhadap Peningkatan 

Food Security Ethiopia Tahun 2011-2012 serta latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan 

masalah yang sesuai bagi penelitian ini, yakni “Bagaimana pengaruh bantuan 

pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security Ethiopia pada tahun 

2011-2012?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh 
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bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security Ethiopia pada 

tahun 2011-2012 dengan melihat pada faktor food availability, food access, dan 

food utilization. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Umum  

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau rekomendasi 

bagi segenap peneliti, praktisi, akademisi, dan pengamat di bidang 

hubungan internasional. 

2. Menambah studi mengenai bantuan pangan yang dibahas melalui 

pendekatan-pendekatan dalam ilmu hubungan internasional. 

1.4.2. Manfaat Akademis  

1. Menambah wawasan mengenai pemberian bantuan pangan, 

khususnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia 

pada tahun 2011, sehingga dapat menjadi referensi penelitian 

selanjutnya. 

2. Menambah pengetahuan mengenai perilaku negara sebagai aktor 

dalam bantuan pangan internasional. 

3. Menambah pengetahuan tentang studi yang terkait dengan pengaruh 

pemberian bantuan pangan dalam mengatasi kerawanan pangan di 

sebuah negara.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

2.1. Studi Terdahulu   

 Studi   terdahulu   adalah   tulisan   ilmiah   ataupun   penelitian   yang   sudah 

dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  Dalam  hal  ini,  studi 

terdahulu  kemudian  dapat  berfungsi  untuk  mendukung  dan  membantu  Penulis 

dalam  melakukan  penelitian,  terutama  dalam  hal  mengaplikasikan konsep  yang 

dipakai   dalam   penelitian   terhadap   isu   yang   dibahas. Studi   terdahulu   yang 

kemudian  dapat  membantu  Penulis  dalam  penelitian  adalah  studi yang  memiliki 

kesesuaian  dengan  topik  yang  dibahas  oleh  Penulis  namun  dikaji dengan  

konsep yang berbeda serta studi yang berbeda topik penelitian namun dikaji dengan 

konsep yang   sama   yang   digunakan   oleh   Penulis. Melalui   studi   terdahulu   

tersebut, kemudian  Penulis  dapat  menemukan research  gap dari  studi-studi  

sebelumnya, yang  kemudian  tidak  menjelaskan  atau  meneliti  di  suatu  aspek.  

Hal tersebut kemudian dapat memberikan kesempatan bagi Penulis untuk 

memberikan kontribusi terhadap keilmuwan melalui filling the gap, yakni 

menjelaskan aspek-aspek yang kemudian belum dibahas dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. 

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memutuskan untuk menggunakan 

konsep Food Security yang kemudian menjadi landasan konseptual dalam 

penelitian ini.  Terdapat beberapa studi terdahulu sebagai kajian pustaka yang 

relevan dengan permasalahan dan konsep yang kemudian digunakan oleh Penulis. 
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Beberapa studi terdahulu yang kemudian digunakan oleh Penulis dalam penelitian 

ini adalah “An Evaluation of the Impact of Food Aid on Food Security: The Case of 

Ngabu Area in Malawi” yang ditulis oleh Anele Madziakapita dan “How Does 

Food Aid Impact Agricultural Production and Household Supply to Agriculture in 

Ethiopia?” yang ditulis oleh Sofia Mussa.     

Studi  terdahulu  yang  pertama yang  kemudian digunakan  oleh  Penulis  

dalam  penelitian  ini  adalah tulisan oleh Anele Madziakapita yang berjudul “An 

Evaluation of the Impact of Food Aid on Food Security: The Case of Ngabu Area 

in Malawi”. Dalam tulisannya ini, Madziakapita memfokuskan kajiannya untuk 

mengevaluasi bagaimana pengaruh yang diberikan dari pemberian bantuan pangan 

terhadap ketahanan pangan masyarakat di daerah Ngabu, Malawi. Evaluasi yang 

dilakukan olehnya tersebut bertujuan untuk mencari tahu apakah pendekatan 

bantuan pangan terhadap fenomena kerawanan pangan merupakan hal yang paling 

sesuai bagi masyarakat di daerah Ngabu atau apakah pendekatan pemerintah telah 

memberikan hasil seperti yang diharapkan.  

 Madziakapita mengawali tulisannya dengan menjelaskan fenomena yang 

terjadi di di daerah Ngabu, Malawi selatan yang mengalami banjir serta kekeringan 

berkepanjangan yang mempengaruhi distribusi komoditas pangan44. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat harus bergantung terhadap bantuan pangan sebab hasil 

panen masyarakat tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan. Hal tersebut kemudian 

semakin diperburuk dengan kondisi perekonomian Malawi di mana kemiskinan 

                                                           
44 Anele Madziakapita. 2008. “An Evaluation of the Impact of Food Aid on Food 

Security: The Case of Ngabu Area in Malawi”. Tesis University of South Africa [pdf], 

(Online), 

(http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1623/dissertation.pdf?sequence=1 hal. 1 

diakses pada tanggal 5 Mei 2017). 
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terus meningkat45. Keadaan tersebut mengakibatkan lebih dari setengah penduduk 

Malawi hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran di 

pedesaan, sangat rendahnya tingkat upah di pedesaan, dan pendapatan hasil 

produksi pertanian yang relatif kecil46.  

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah Malawi berusaha melakukan 

berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh 

adalah dengan program liberasasi pasar47. Akan tetapi, program tersebut tidak 

berhasil dengan baik sebab selain adanya campur tangan pemerintah, juga terdapat 

pengaruh donor dalam kondisi ketahanan pangan di Malawi. Salah satu pengaruh 

donor yang berimbas pada Malawi diawali dengan kebijakan ekonomi Structural 

Adjustment Program (SAP) yang diatur oleh International Monetary Fund (IMF) 

dan World Bank48. Peran serta pengaruh donor dalam upaya ketahanan pangan di 

Malawi kemudian meningkat seiring dengan permintaan bantuan pangan oleh 

pemerintah Malawi kepada berbagai donor49. Hal tersebut disebabkan pemerintah 

Malawi tidak lagi sanggup menyediakan komoditas pangan bagi masyarakatnya, 

terutama di saat banjir dan kekeringan sementara permintaan akan komoditas 

pangan terus meningkat50. Adanya resiko kekurangan komoditas pangan dan 

kebutuhan atas bantuan pangan tersebut mendorong pemerintah Malawi untuk 

                                                           
45 FEWS NET. 2006. Malawi Food Crisis: Malawi Livelihood Vulnerability. 

http://www.fews.net Action Aid report dalam Madziakapita, An Evaluation of the 

Impact of Food Aid on Food Security: The Case of Ngabu Area in Malawi Ibid hal. 53 
46 Madziakapita, An Evaluation of the Impact of Food Aid on Food Security: The Case of 

Ngabu Area in Malawi Op Cit hal. 54 
47 Ibid hal. 67  
48 Ibid hal. 75  
49 Ibid hal. 77 
50 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

mengimpor komoditas pangan dan meminta bantuan pangan dari negara donor 

sebagai solusi utamanya51. 

Melalui penelitiannya tersebut, Madziakapita kemudian menemukan jika 

bantuan pangan menjadi sumber utama untuk memperoleh kebutuhan pangan di 

Ngabu, Malawi52. Hal tersebut menjadikan bantuan pangan sebagai sumber penting 

komoditas pangan di daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan ancaman kerawanan 

pangan benar-benar terjadi di daerah tersebut. Di mana, meskipun tanpa kekeringan 

kebanyakan masyarakat harus berusaha keras untuk memproduksi sendiri 

komoditas pangan53. Sehingga, dapat dilihat jika pemberian bantuan pangan telah 

mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat di daerah tersebut. Di mana, jenis 

bantuan yang diperlukan adalah pertanian54. Salah satu hal yang dominan 

mempengaruhi ketahanan pangan tersebut kemudian adalah akses terhadap 

komoditas pangan55.   

Penulis memilih menggunakan tulisan “An Evaluation of the Impact of Food 

Aid on Food Security: The Case of Ngabu Area in Malawi” yang ditulis oleh Anele 

Madziakapita sebagai studi terdahulu pertama. Pemilihan tersebut didasari oleh 

persamaan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni konsep Food 

Security. Studi terdahulu pertama ini merupakan penelitian yang menggunakan 

konsep yang sama untuk melihat bagaimana cara kerja ketersediaan, akses, serta 

pemanfaatan komoditas pangan dalam mempengaruhi ketahanan pangan 

masyarakat di sebuah negara. Tulisan ini sangat berkontribusi bagi penelitian yang 

                                                           
51 Ibid.  
52 Ibid hal. 119-120 
53 Ibid hal. 124 
54 Ibid hal. 131  
55 Ibid hal. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

dilakukan Penulis melihat adanya persamaan konsep yang digunakan. Sehingga 

diharapkan dapat memudahkan Penulis untuk mengimplementasikan konsep yang 

digunakan terhadap suatu isu yang dibahas dalam penelitian ini. 

 Tulisan yang selanjutnya digunakan oleh Penulis sebagai studi terdahulu 

kedua dalam penelitian ini adalah tesis yang berjudul “How Does Food Aid Impact 

Agricultural Production and Household Supply to Agriculture in Ethiopia?” milik 

Sofia Mussa. Secara garis besar, tesis ini menjelaskan mengenai penggunaan 

bantuan pangan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang diambil oleh negara 

dalam komunitas pembangunan internasional di masa ini56. Dalam tulisannya ini 

pula Mussa menggaris bawahi pentingnya bantuan pangan terutama bagi negara 

berkembang yang masih bergantung pada sektor agrikultur dan memiliki 

pertumbuhan tingkat kerawanan pangan. Salah satu negara yang merupakan negara 

berkembang dan memiliki pertumbuhan tingkat kerawanan pangan tersebut adalah 

Ethiopia.  

Berbeda dengan fokus penelitian Penulis yang melihat faktor yang 

mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Ethiopia melalui pemberian bantuan 

pangan, tulisan Mussa memiliki fokus untuk meneliti bagaimana pengaruh bantuan 

pangan terhadap produksi agrikultur dan pasokan rumah tangga di Ethiopia. 

Penelitiannya tersebut berusaha untuk melihat dampak bantuan pangan terhadap 

persiapan agrikultur dan hasil panen. Tidak jauh berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan studi kasus negara Malawi, penelitian ini 

                                                           
56 Sofia Mussa. 2010. “How Does Food Aid Impact Agricultural Production and 

Household Supply to Agriculture in Ethiopia?” Tesis Georgetown University [pdf], 

(Online), 

(https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553835/mussaSofia

.pdf?sequence=1 hal. 1 diakses pada tanggal 12 Juni 2017). 
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menggunakan studi kasus negara Ethiopia. Pemilihan negara Ethiopia sebagai studi 

kasus juga didasarkan pada kondisi Ethiopia sebagai negara berkembang dengan 

kekeringan musiman dan kekurangan pangan strukural57.  

Pemberian bantuan pangan pada awal mulanya bersifat sebagai 

penanggulangan sementara untuk menyediakan kebutuhan pangan. Dalam 

tulisannya, Mussa melihat jika bantuan pangan telah membantu dalam menopang 

sejumlah besar segmen populasi di Ethiopia selama beberapa dekade58. Akan tetapi, 

hal tersebut saat ini telah membuat Ethiopia menjadi negara yang menerima lebih 

banyak bantuan pangan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia59. 

Kondisi tersebut kemudian didukung dengan kondisi alam di Ethiopia yang sering 

mengalami kekeringan dan menyebabkan cukup banyaknya prosentase masyarakat 

Ethiopia yang bergantung kepada bantuan kemanusiaan, yakni sebesar 10-15% dari 

jumlah penduduknya60. Ketergantungan tersebut kemudian disertai pula dengan 

kondisi nasional Ethiopia yang mengalami penurunan tingkat produktivitas 

agrikultur per kapita serta tingginya tingkat kerawanan pangan61. 

Seperti negara berkembang pada umumnya, Ethiopia sangat bergantung 

pada sektor agrikultur yang masih menjadi sumber penghasilan utama. Di mana 

komoditas ekspor Ethiopia masih didominasi oleh beberapa komoditas panen 

utama seperti kopi, biji-bijian, serta gandum62. Akan tetapi, tingkat kerawanan 

pangan di negara tersebut justru tercatat tinggi. Hal tersebut diakibatkan oleh 

kondisi alam Ethiopia yang sering dilanda kekeringan musiman, dan diperburuk 

                                                           
57 Ibid  
58 Ibid  
59 Ibid  
60 Ibid  
61 Ibid hal. 1-2 
62 Ibid hal. 2 
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dengan kondisi nasional seperti pertanian dengan rendahnya tingkat kesuburan 

tanah, pesatnya laju pertumbuhan populasi, serta terbatasnya lapangan pekerjaan63. 

Hal tersebutlah yang kemudian memicu penurunan tingkat produktivitas agrikultur 

per kapita dan menyebabkan ketergantungan Ethiopia terhadap bantuan pangan64. 

Dengan menekankan pada kondisi alam serta pertanian di Ethiopia, Mussa 

mencoba meneliti hubungan antara bantuan pangan dan produktivitas pertanian. 

Sehingga, dalam penelitiannya ini, Mussa melihat produksi pertanian dan pasokan 

pertanian sebagai variabel hasil yang dipengaruhi oleh aktivitas pemberian bantuan 

pangan oleh donor.  

Penulis memilih menggunakan tulisan “How Does Food Aid Impact 

Agricultural Production and Household Supply to Agriculture in Ethiopia?” milik 

Sofia Mussa sebagai studi terdahulu kedua yang didasari oleh persamaan isu. 

Persamaan isu antara penelitian Mussa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Penulis terletak pada persamaan meneliti tentang isu bantuan pangan yang 

diberikan terhadap Ethiopia. Tulisan Mussa ini sangat berkontribusi bagi penelitian 

yang dilakukan oleh Penulis dengan membantu memberikan gambaran umum 

mengenai bagaimana kondisi ketergantungan Ethiopia terhadap bantuan pangan, 

pemberian bantuan pangan di Ethiopia serta bagaimana bantuan pangan tersebut 

diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Ethiopia untuk mencapai ketahanan 

pangan di negara tersebut.    

                                                           
63 Gebre-Selassie, Samuel. “Intensification of smallholder agriculture in Ethiopia: 

Options and scenarios.” Paper prepared for the Future Agricultures Consortium 

Meeting, Institute of Development Studies, Sussex, UK (2006 March 20-22) dalam 

Mussa, How Does Food Aid Impact Agricultural Production and Household Supply to 

Agriculture in Ethiopia? Ibid hal. 2 
64 Sofia Mussa. How Does Food Aid Impact Agricultural Production and Household 

Supply to Agriculture in Ethiopia? Op Cit hal. 1-2  
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2.2. Kerangka Konseptual  

Konsep dijelaskan oleh Mohtar Mas’oed sebagai abstraksi yang mewakili 

suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu. Lebih lanjut, konsep 

sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah kata yang melambangkan sebuah gagasan65. 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan konsep Food Security supaya dapat 

menjelaskan sebuah isu yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketahanan 

pangan. Di bawah ini Penulis jabarkan lebih lanjut mengenai kerangka konsep Food 

Security yang digunakan Penulis dalam menjelaskan pencapaian ketahanan pangan 

Ethiopia melalui pemberian bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 2011-

2012.  

2.2.1.  Bantuan Luar Negeri   

BLN dapat diartikan sebagai bantuan ekonomi, teknis, atau militer 

yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lainnya dengan tujuan 

pemulihan dan rehabilitasi untuk menciptakan stabilisasi ekonomi atau 

pertahanan bersama66. Selain itu, pengertian baku mengenai BLN oleh 

Development Assistance Committee (DAC) Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menjelaskan bahwa BLN (foreign 

aid/foreign assistance) merupakan arus keuangan, bantuan teknis, serta 

komoditas yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan (sehingga tidak termasuk bantuan untuk kepentingan militer 

atau tujuan non-pembangunan lainnya) sebagai tujuan utama serta 

                                                           
65 Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Inernasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 

LP3ES. Hal. 109 
66 Guljinder Kaur Randhawa. 2012. Foreign Aid in Economic Development. International 

Journal of Computing & Business Research, [pdf], (Online), ISSN: 2229-6166, 

(http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/38.pdf, hal. 1 diakses pada tanggal 

10 April 2017).  
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merupakan bantuan yang diberikan sebagai hibah atau pinjaman 

bersubsidi67. Carol Lancester melihat jika BLN bukanlah merupakan sebuah 

kebijakan, namun lebih sebagai alat kebijakan68. Menurut Lancester, BLN 

didefinisikan sebagai69: 

“a voluntary transfer of public resources, from a government to 

another independent government, to an NGO, or to an international 

organization (such as the World Bank or the UN Development 

Program) with at least a 25 percent grant element, one goal of which 

is to better the human condition in the country receiving the aid.” 

 

Pemberian BLN telah dilakukan dalam aktivitas hubungan antar 

negara jauh sebelum era Perang Dunia I. Keenleyside menyatakan jika 

sejarah pemberian BLN telah dimulai sejak adanya hubungan keterkaitan 

antar komunitas manusia yang terorganisir70. Pernyataannya tersebut 

didukung dengan adanya catatan sejarah atas permintaan Raja Moravia 

kepada Kaisar Michael untuk misi bantuan teknis komprehensif pada abad 

kesembilan M71. Sementara dalam tulisannya, Browne menyatakan jika 

permulaan era BLN disebabkan oleh adanya berbagai proses, sehingga tidak 

terdapat sebuah peristiwa tunggal yang dapat dihubungkan sebagai 

                                                           
67 Steven Radelet. 2006. A Primer on Foreign Aid. Center for Global Development, [pdf], 

(Online), Working Paper Number 92, (https://www.cgdev.org/publication/primer-

foreign-aid-working-paper-92, hal. 4 diakses pada tanggal 10 April 2017).   
68 Lancester, C. Loc cit. Diplomacy, Development, Domestic Politics (hal. 9).  
69 Ibid  
70 Murad Ali dan Alam Zeb. 2016. Foreign Aid: Origin, Evolution and its Effectiveness in 

Poverty Alleviation. The Dialogue, [pdf], (Online), Volume XI Number 1, 

(http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/The%20Dialogue/11_1/Dialogue_January_M

arch2016_107-125.pdf, hal. 109 diakses pada tanggal 21 April 2017). 
71 Keenleyside, H. L. (1966). International Aid: A Summary, With Special Reference to 

the Programmes of the United Nations, 93. New York, United States of America: H. 

James H. Heineman. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&id=lM8sAAAAMAAJ&focus=searchw

ithinvolume&q=moravia 
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pendorong maupun penyebab dari awal mula BLN72. Dalam pelaksanannya, 

BLN telah mengalami perkembangan sejak sebelum Perang Dunia I hingga 

saat ini. Beberapa perkembangan yang terjadi dalam pemberian BLN yaitu 

adanya perubahan aktor donor bantuan, alasan dalam pemberian bantuan, 

keterlibatan pemerintah dan NGO di negara penerima, tujuan dalam 

pemberian BLN, hingga jenis dan bentuk BLN yang diberikan. 

Dalam perkembangannya, arus BLN kemudian semakin 

berkembang dan banyak dipergunakan oleh aktor-aktor internasional pada 

pertengahan abad ke-20. Pada era tersebut, donor BLN kepada suatu negara 

penerima tidak lagi hanya berasal dari negara lainnya, namun juga 

berkembang hingga donor yang berasal dari organisasi internasional73. BLN 

yang pada awalnya diberikan oleh negara donor kepada negara penerima 

yang merupakan koloninya, kemudian bergeser menjadi BLN yang 

diberikan kepada negara-negara yang kurang maju dan tertinggal di mana 

kemudian mulai terdapat keterlibatan organisasi non pemerintah dan 

organisasi masyarakat sipil di negara penerima74.  

Seperti adanya perubahan pada aktor yang terlibat dalam BLN, 

tujuan dalam pemberian BLN juga mengalami perubahan. BLN yang pada 

awalnya diberikan dengan tujuan untuk kepentingan militer dan kekuasaan 

territorial kemudian berkembang untuk penyebaran ideologi tertentu serta 

                                                           
72 Browne, S. (2018). Beyond Aid: From Patronage to Partnership. New York, United 

United States of America: Routledge. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books/about/Beyond_Aid.html?id=eo63AAAAIAAJ&redir

_esc=y   
73 Ali, M. & Zeb, A. Foreign Aid: Origin, Evolution and its Effectiveness in Poverty 

Alleviation. Op cit. hal. 109-118.  
74 Ibid. 
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penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan baik ekonomi, 

infrastuktur, hingga perbaikan pemerintahan75. Hal tersebut kemudian terus 

berkembang hingga BLN pada akhirnya diberikan untuk pemenuhan atas 

kebutuhan dasar dan sosial76. Perubahan-perubahan dalam hal tersebut 

kemudian juga mempengaruhi tren jenis dan bentuk BLN yang diberikan. 

Bentuk BLN yang diberikan berkembang mulai dari bantuan militer, 

bantuan pembangunan baik berupa pinjaman, hutang, maupun investasi 

untuk perbaikan keuangan dan peningkatan ekonomi maupun proyek 

bantuan lainnya yang berupa pembangunan infrastruktur, hingga bantuan 

kemanusiaan yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti 

makanan, kesehatan, dan pendidikan77.  

Melalui perkembangan pemberian BLN tersebut kemudian dapat 

dilihat bahwa terdapat berbagai macam bentuk BLN yang dapat digunakan 

oleh donor. BLN dinilai penting untuk membantu dalam mendorong 

pembangunan dan perbaikan di negara kurang berkembang/least developed 

countries (LDC's)78. Meskipun banyak memiliki jenis, BLN sering kali 

dipahami sebagai bantuan ekonomi. Akan tetapi, selain berupa bantuan 

ekonomi, BLN juga diberikan kepada suatu negara dengan melalui berbagai 

macam jenis bantuan lainnya. 

Pembagian tipe BLN menjadi beberapa jenis tersebut dijelaskan 

oleh Morgenthau yang dalam tulisannya menyebutkan terdapat enam tipe 

                                                           
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Anup Shah. 2014. Foreign Aid for Development Assistance (Online), 

(http://www.globalissues.org/article/35/foreign-aid-development-assistance, diakses 

12 Juni 2017). 
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BLN yakni humanitarian aid, subsistence aid, military aid, bribery, 

prestige foreign aid, serta foreign aid for economic development. 

Berdasarkan pembagian tipe BLN yang berbeda tersebut, food aid 

kemudian dapat dimasukkan ke dalam tipe humanitarian aid, yang 

merupakan bantuan yang diberikan terhadap negara-negara yang menjadi 

korban bencana alam, kelaparan, serta wabah penyakit79. Bentuk bantuan 

yang kemudian diberikan kebanyakan berupa obat-obatan dan komoditas 

agrikultur80. Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut bertujuan untuk 

mencegah jatuhnya korban manusia serta memastikan akses masyarakat 

terhadap kebutuhan dasar dalam bertahan hidup seperti air, sanitasi, 

makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan81. Di mana, komoditas 

agrikultur merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi bagian 

dalam BHN.  

OECD kemudian menjabarkan cakupan humanitarian aid yang 

salah satunya meliputi food aid82. Di mana, fokusnya adalah untuk 

memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang terkena 

bencana dan menjamin keamanan individu. Dalam hal ini, bantuan pangan 

kemudian tetap dianggap sebagai respon atas dukungan kemanusiaan yang 

paling baik terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis yang 

                                                           
79 Morgenthau, H. (1962). A Political Theory of Foreign Aid. The American Political 

Science Review, Vol. 56, No. 2, 301. DOI: 10.2307/1952366. Diakses dari 

https://www.jstor.org/stable/1952366?origin=JSTOR-

pdf&seq=1#page_scan_tab_contents, pada tanggal 17 April 2017. 
80 Ibid.   
81 Amelia Branczik. 2004. Humanitarian Aid and Development Assistance. Beyond 

Intractability. [online] (http://www.beyondintractability.org/essay/humanitarian-aid). 

Diakses pada tanggal 18 Juni 2017. 
82 Humanitarian Assistance [online] (http://www.oecd.org/dac/stats/humanitarian-

assistance.htm). Diakses pada tanggal 12 Juni 2017. 
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berkepanjangan83. Hal tersebut kemudian menyebabkan pentingnya 

bantuan pangan dalam rangka mempertahankan serta melindungi kehidupan 

individu di negara yang sedang mengalami krisis84. Sehingga, mendorong 

adanya pemberian bantuan pangan terutama oleh negara maju terhadap 

negara-negara tertinggal yang menjadi korban mayoritas dari krisis pangan.  

2.2.1.1. Bantuan Pangan  

Komoditas pangan menjadi salah satu dari berbagai 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia, selain air, tempat 

tinggal, dan kesehatan85. Hal tersebut dikarenakan, komoditas 

pangan merupakan akses yang diperlukan oleh setiap individu untuk 

dapat memperoleh nutrisi untuk bertahan hidup dan berpartisipasi 

secara aktif dalam masyarakat86. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri 

jika terdapat kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pangannya. Di mana kelompok masyarakat tersebut 

mayoritas merupakan masyarakat miskin.  

Hal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya kelaparan 

dan kekurangan gizi yang menjadi menjadi masalah di beberapa 

                                                           
83 2010. The State of Food Insecurity in the World: Addressing Food Insecurity in 

Protracted Crises. Food And Agriculture Organization of the United Nations [pdf] 

(http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf) hal. 28 Diakses pada tanggal 28 

April 2017. 
84 Ibid hal. 31 
85 The Borgen Project. 2013. Food Dumping: Is It Necessary? [online] 

(https://borgenproject.org/food-dumping-necessary/). Diakses pada tanggal 13 April 

2017. 
86 Gooloo S. Wunderlich dan Janet L. Norwood. 2006. Food Insecurity and Hunger in the 

United States: An Assessment of the Measure. (Washington: The National Academies 

Press) hal. 45 [pdf] (https://www.nap.edu/catalog/11578/food-insecurity-and-hunger-

in-the-united-states-an-assessment) Diakses pada tanggal 18 April 2017. 
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negara, terutama di sejumlah negara berkembang87. Kondisi yang 

rawan dialami oleh masyarakat miskin tersebut menjadi tantangan 

bagi negara terutama negara berkembang untuk memperbaiki 

kondisi ketahanan pangan di negara tersebut dan menjamin 

masyarakatnya untuk memperoleh hidup yang sehat. Oleh sebab itu, 

ketersediaan dan keterjangkauan pangan di negara berkembang 

menjadi perhatian komunitas internasional, di mana kekurangan gizi 

telah mengakibatkan kematian sekitar 2,6 juta anak setiap tahunnya 

88. Hal tersebut tercermin melalui berbagai upaya yang dilakukan 

baik oleh negara atau organisasi internasional dalam mengatasi 

krisis pangan. 

Edward Clay dan Olav S. Stokke memandang jika tidak 

terdapat definisi yang telah disepakati mengenai konsep inti 

mengenai bantuan pangan. Menurut Clay dan Stokke sendiri, 

bantuan pangan merupakan kegiatan di mana89: 

“several actors are involved, each with perspective, an agenda 

and a method of working of its own.” 

 

                                                           
87 Robert W. Herdt. 1998. Assisting Developing Countries toward Food Self-Reliance. 

Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America, 

(Online), 95(5): 1989–1992, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33829/, 

diakses pada tanggal 10 Juni 2017). 
88 James Stewart. 2012. How Can Food Aid be More Effective? [online] 

(https://unu.edu/publications/articles/how-can-food-aid-be-more-effective.html). 

Diakses pada tanggal 11 April 2017.  
89 Clay, Edward & Stokke, O. S. (2000). Food Aid and Human Security, 26. London, 

England: Frank Cass Publishers. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books?id=54IsBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=g

bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Oleh sebab itu, hal tersebut kemudian mempengaruhi baik bahasa, 

definisi hingga statistik global bantuan pangan di mana dapat 

berbeda antara satu badan dengan badan yang lainnya90.  

OECD menjelaskan bantuan pangan merupakan bantuan 

yang mencakup hibah dan pinjaman lunak sesuai ODA91. Sementara 

itu definisi bantuan pangan lainnya datang dari Christopher B. 

Barrett dan Daniel G. Maxwell. Dalam tulisannya, Barrett dan 

Maxwell mengkritisi penggunaan istilah bantuan pangan secara 

umum yang dianggap tidak akurat. Di mana, bantuan pangan kerap 

digunakan untuk merujuk pada sumbangan pangan kepada penerima 

individu dan rumah tangga92. Definisi bantuan pangan menurut 

Barrett dan Maxwell sendiri dijelaskan sebagai kegiatan pemberian 

bantuan pangan yang tidak dapat sekedar dilihat dengan identitas 

penerima akhir bantuan yang mungkin membutuhkan atau tidak 

tambahan pangan di luar yang dapat diproduksi atau didapatkan 

sendiri oleh mereka, ataupun tidak dapat sekedar dilihat dalam 

bentuk perpindahannya93. Dalam hal ini, bentuk bantuan pangan 

yang diberikan tidak harus selalu berupa komoditas pangan.  

Bantuan pangan yang didistribusikan kepada kepada 

masyarakat yang menderita kelaparan tidak hanya terbatas dalam 

                                                           
90 Ibid.  
91 OECD Data. (n.d.). Food Aid. Diakses dari https://data.oecd.org/oda/food-aid.htm 
92 Barrett C. B. & Maxwell, D. G. (2005). Food Aid After Fifty Years: Recasting Its Role, 

5. New York, USA: Routledge. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books/about/Food_Aid_After_Fifty_Years.html?id=jgGTA

gAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&

q&f=false 
93 Ibid. 
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bentuk pangan, namun juga dapat dalam bentuk donasi tunai. Donasi 

tunai inilah yang kemudian dapat digunakan untuk membeli 

komoditas pangan di wilayah yang berlebih di negara penerima yang 

kemudian didistribusikan ke wilayah lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan, beberapa bantuan pangan kemudian dapat dirubah ke 

dalam bentuk uang tunai oleh NGO, private voluntary organizations 

(PVOs), maupun pemerintah94. Sehingga, konsep bantuan pangan 

yang dikemukakan oleh Barret dan Maxwell memiliki tiga 

karakteristik inti yang membedakan bantuan makanan dari bentuk 

bantuan lainnya, yakni sumber internasional, sumber daya 

konsesional, dalam bentuk atau untuk penyediaan makanan95. 

Dalam tulisannya, Barret dan Maxwell kemudian 

memaparkan mengenai perlunya membagi pemberian bantuan 

pangan menjadi dua, yakni bantuan yang disalurkan langsung 

kepada pihak-pihak yang menerima bantuan dan bantuan yang 

kemudian dimonetisasi oleh penerima bantuan atau instansi 

operasional yang merubah sumber daya pangan mejadi beberapa 

bentuk lainnya96. Barret dan Maxwell menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat penting di antara berbagai alternatif dalam 

menggunakan bantuan pangan yang diberikan oleh donor untuk 

mengatasi kerawanan pangan97. Beberapa perbedaan yang 

dikemukakan oleh Barret dan Maxwell mengenai penggunaan 

                                                           
94 Ibid.  
95 Ibid.  
96 Ibid hal. 122. 
97 Ibid.  
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bantuan-bantuan pangan tersebut adalah acute humanitarian 

emergencies, safety nets for vulnerability reduction and asset 

protection, food aid for development, food for education, food for 

work, food for participation dan monetization98. Di mana, 

penggunaan bantuan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan 

yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi di negara penerima 

tersebut. 

Bantuan pangan kemudian dapat dikategorikan menjadi 

beberapa jenis. Pengkategorian tersebut didasarkan pada 

pemanfaatan bantuan pangan oleh donor di negara penerima. 

Perbedaan bentuk dan kategori dari bantuan pangan tersebut 

kemudian penting bagi NGO dan terutama pemerintah negara 

penerima. Di mana, bantuan pangan yang diberikan berhubungan 

dengan permintaan bantuan pangan serta kebijakan ketahanan 

pangan negara penerima terkait99. Berikut adalah tiga kategori 

utama dalam bantuan pangan100: 

1. Programme food aid: merupakan bantuan pangan yang diberikan 

oleh donor sebagai transfer sumber daya untuk neraca 

pembayaran atau kegiatan penunjang anggaran. Bantuan pangan 

yang diberikan tersebut kemudian tidak ditujukan kepada 

kelompok penerima tertentu, tidak seperti kebanyakan pada 

                                                           
98 Ibid hal 122-138. 
99 Madziakapita, An Evaluation of the Impact of Food Aid on Food Security: The Case of 

Ngabu Area in Malawi Op Cit hal. 20. 
100 FAO. (2006). The Right to Food Guidelines: Information Papers and Case Studies, 6. 

Roma, Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses dari 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/214344/RtFG_Eng_draft_03.pdf  
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bantuan pangan yang diberikan untuk tujuan project dan 

emergency.    

Pada programme food aid, komoditas bantuan pangan diberikan 

oleh pemerintah negara donor kepada pemerintah di negara 

penerima baik sebagai hibah atau pinjaman. Di mana, komoditas 

bantuan pangan tersebut kemudian dijual kembali di pasar lokal 

terbuka atau dimonetisasi. Hasil pendapatan dari penjualan 

bantuan pangan tersebutlah yang kemudian digunakan untuk 

menunjang program pembangunan ekonomi di negara penerima.  

2. Project food aid: merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh 

donor sebagai hibah yang disalurkan secara multilateral melalui 

NGO atau secara bilateral. Pemberian bantuan pangan tersebut 

bertujuan untuk mendukung kegiatan khusus pembangunan 

berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan dan pencegahan 

bencana. Bantuan tersebut juga merupakan transfer pendapatan 

bagi masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mereka.     

Bantuan pangan tersebut kebanyakan diberikan secara gratis 

langsung kepada kelompok penerima yang dituju. Akan tetapi, 

terkadang sebagian bantuan pangan dijual di pasar terbuka atau 

sebagai monetized food aid untuk membiayai sebagian atau 

semua biaya proyek pengembangan lokal. Di mana, bantuan 

pangan tersebut kemudian membantu dalam mencukupi 

permintaan tambahan atas komoditas pangan.  
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3. Emergency food aid: merupakan bantuan pangan yang diberikan 

sebagai aksi cepat tanggap atau operasi bantuan bagi korban 

bencana alam atau akibat perbuatan manusia. Di mana, bencana 

tersebut mengakibatkan kekurangan pada produksi komoditas 

pangan di negara penerima. Komoditas pangan yang diberikan 

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang 

diakibatkan oleh banjir, penyakit, hama, kekeringan, konflik, 

perang, dan lainnya.  

Pemberian bantuan pangan disalurkan oleh pemerintah negara 

donor secara multilateral melalui NGO atau juga terkadang 

secara bilateral langsung kepada pemerintah negara penerima. 

Bantuan pangan yang kebanyakan merupakan hibah dari negara 

donor tersebut diberikan secara gratis kepada kelompok penerima 

yang ditargetkan.di negara penerima termasuk pengungsi.    

2.2.2.  Konsep Food Security 

Fenomena jumlah orang yang menderita kerawanan pangan/food 

insecurity semakin meningkat dan mengakibatkan proporsi dari 

keseluruhan populasi menderita kekurangan pangan101. Hal ini mendorong 

aktor dan komunitas internasional untuk mengambil komitmen yang 

berkaitan dengan ketahanan pangan. Beberapa di antaranya seperti World 

Food Summit (WFS) pada tahun 1996 di Roma, Italia dan Extraordinary 

Meeting of the United Nations General Assembly (UNGA) pada tahun 2000 

                                                           
101 George-André Simon. 2012. Food Security: Definition, Four dimensions, History, 

[pdf], (Online), (http://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/F4D.pdf, hal. 4 

diakses pada tanggal 26 April 2017). 
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yang menyetujui Millennium Development Goals (MDGs)102. Pemberian 

bantuan pangan kemudian menjadi upaya yang dilakukan untuk 

menyediakan pangan serta bantuan terkait lainnya untuk mengatasi 

kekurangan pangan, baik dalam keadaan darurat maupun untuk membantu 

secara lebih mendalam pengentasan kelaparan untuk jangka panjang dan 

mencapai ketahanan pangan/food security. Sehingga, diharapkan melalui 

pemberian bantuan pangan dapat membantu dalam mewujudkan ketahanan 

pangan di negara penerima. 

Selain kondisi dalam negeri, ketahanan pangan negara juga 

dipengaruhi oleh kondisi global, seperti ketidak-stabilan dan tingginya 

harga pangan; guncangan ekonomi dan finansial; perubahan iklim; resiko 

penyakit manusia, tanaman, dan ternak; serta resiko gangguan politik dan 

kegagalan sistem politik103. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi 

kehidupan masyarakat yang tidak rentan akan rasa lapar atau bahkan 

mengalami ketakutan atas kelaparan. Food and Agricultural Organization 

(FAO) menyebutkan jika ketahanan pangan merupakan kondisi di mana 

seluruh rakyat setiap saat memiliki akses fisik, sosial, serta ekonomi 

terhadap ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi yang 

memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan 

                                                           
102 Ibid. 
103 von Braun, J. (2012). Food Security: Addressing the Risks. Integrative Risk 

Management: Fostering Infrastructure Resilience, 13. Diakses dari 

http://media.swissre.com/documents/A11903_Risk_Dialogue_Series_Resilience.pdf 

pada tanggal 18 Mei 2017. 
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yang aktif dan sehat104. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa 

peristiwa yang mempengaruhi isu ketahanan pangan.  

Food security merupakan isu yang menarik dibahas terutama sejak 

terjadinya Perang Dunia II pada tahun 1939-1945. Isu tersebut kemudian 

juga menjadi salah satu isu yang penting dibahas dalam rangka upaya 

mencapai ketahanan pangan dan nutrisi dunia yang diupayakan sejak 

puluhan tahun yang lalu. Kajian mengenai ketahan pangan muncul sejak 

berdirinya Food and Agricultural Organization of the United Nations 

(FAO) sebagai lembaga khusus pertama UN setelah berakhirnya perang. 

FAO sendiri terbentuk setelah berlangsungnya The United Nations 

Conference on Food and Agriculture pada tahun 1943 di Amerika Serikat. 

FAO didirikan dengan berlandaskan salah satu dari four essential freedoms 

yang sebelumnya dijelaskan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, yakni 

freedom from want105. FAO kemudian menghubungkan freedom from want 

dengan pangan dan pertanian, yang diartikan sebagai pasokan pangan yang 

aman, cukup, dan sesuai bagi setiap orang. 

Fase kedua dalam perkembangan food security pada tahun 1970-

1990 ditandai dengan krisis pangan dunia yang terjadi pada awal tahun 

1970an. Krisis pangan tersebut diakibatkan oleh kombinasi dari 

permasalahan jangka panjang seperti berlebihnya produksi pangan dunia 

pada tahun 1950an dan 1960an dengan perubahan mendadak pada kondisi 

iklim beberapa wilayah di dunia pada tahun 1972 yang mengakibatkan 

                                                           
104 Food Security [online] (http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/) Diakses pada 

tanggal 4 Mei 2017. 
105 D. John Shaw. 2007. World Food Security: A History since 1945. New York, United 

States: Palgrave Macmillan. Hal 3. 
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adanya penurunan produksi106. Hal tersebut kemudian mengakibatkan 

penurunan dan rendahnya persediaan yang juga mengakibatkan pada 

naiknya harga komoditas pangan serta banyak negara menjadi food 

importers. Meskipun negara berkembang telah berusaha meningkatkan 

hasil pertanian, namun masih bergantung pada impor, baik yang berupa 

transaksi komersil maupun bantuan pangan. Bantuan pangan kemudian 

menjadi alat yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan paling banyak 

digunakan untuk mengurangi kerawanan pangan yang juga diakibatkan oleh 

berbagai peritiwa dunia yang terjadi pada periode tersebut. Fenomena 

kerawanan pangan yang terjadi tersebut kemudian mendorong 

dilangsungkannya berbagai konferensi internasional dalam rangka 

meninjau kondisi krisis pangan internasional107. Dalam konferensi-

konferensi tersebut kemudian juga dibahas berbagai angkah-langkah yang 

dapat diambil untuk mengatasi krisis kelaparan dan nutrisi tersebut.  

Fase berikutnya dalam perkembangan ketahanan pangan diawali 

pada sekitar tahun 1990an yang ditandai dengan serangkaian konferensi 

internasional. Berbeda dengan fase sebelumnya di mana konferensi yang 

dilangsungkan lebih banyak berfokus pada ketersediaan dan produksi 

pangan, pada fase ini konferensi yang diadakan membahas hal-hal lain yang 

juga berkaitan dengan pemecahan masalah, tujuan serta sasaran yang 

berkaitan dengan ketahanan pangan dunia seperti nutrisi, hak asasi manusia, 

sumber daya air, lingkungan, populasi, perkembangan sosial, dan lain 

                                                           
106 Ibid hal 115.  
107 Ibid hal 121-264.  
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sebagainya. Pada fase ini pula menghasilkan Millennium Developmnet 

Goals (MDGs) yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk 

memperhatikan keterkaitan hubungan antara kemiskinan dan kelaparan 

dalam upaya mencapai ketahanan pangan populasi dunia.  

Food security dijelaskan oleh Christopher B. Barrett sebagai “access 

by all people at all times to enough and appropriate food to provide the 

energy and nutrients needed to maintain an active and healthy life”108. 

Konsep Barret atas ketahanan pangan tersebut kemudian erat kaitannya 

dengan nutrisi dan kesehatan seseorang. Hal tersebut sendiri berkaitan 

dengan kondisi yang ada, baik kondisi ketahanan pangan maupun 

kerawanan pangan. Konsep ketahanan pangan yang dijabarkan oleh Barret 

tersebut kemudian juga dikaitkan dengan kondisi kelaparan (hunger), 

kekurangan (food insufficiency), serta kekurangan gizi 

(undernutrion/malnutrition). Oleh sebab itu, konsep Barret tersebut melihat 

jika ketahanan pangan perlu memperhatikan resiko atas kekurangan nutrisi 

yang kemudian dapat mengancam kesehatan fisik seseorang109. 

Simon Maxwell dalam tulisannya kemudian memaparkan bahwa 

pemikiran mengenai ketahanan pangan yang muncul sejak World Food 

Conference pada tahun 1974 telah mengalami perkembangan dan menjadi 

beragam. Dalam tulisannya, Maxwell menyatakan jika adanya beberapa 

penggunaan istilah ketahanan pangan menggambarkan permasalahan 

                                                           
108 Barrett, C. B. (2002). Food Security and Food Assistance Programs. Dalam B.L. 

Gardner & G.C Rausser (Eds.) Handbook of Agricultural Economics, Volume 2 (hal. 

2106). Elsevier Science B.V. Diakses dari 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574007202100272 pada tanggal 

12 Juni 2017. 
109 Ibid hal. 2107. 
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pangan yang dialami oleh masyarakat miskin110. Seiring dengan 

perkembangan dunia, pemikiran Maxwell mengenai ketahanan pangan 

mengalami perkembangan yang lebih condong terhadap perspektif post-

modernism. Pemikiran Maxwell memahami ketahanan pangan yang terdiri 

atas kompleksitas dan keberagaman yang kemudian dipandang lebih sesuai 

dan dapat menjadi panduan manfaat bagi perkembangan dunia saat ini111. 

Lebih lanjut, Maxwell menjabarkan jika konsep ketahanan pangan dalam 

perspektif post-modernism tersebut mengalami pergeseran dalam ketiga 

paradigma penting, yakni pergeseran dari tingkat global dan nasional ke 

tingkat rumah tangga dan individu, dari perspektif food first ke perspektif 

mata pencaharian, serta dari indikator objektif ke persepsi subyektif112. 

Per Pinstrup-Andersen dalam tulisannya menjelaskan jika food 

security merupakan tersedianya cukup pangan baik dalam tingkat global, 

nasional, komunitas, maupun rumah tangga113. Andersen menjelaskan jika 

pada tingkat global dan nasional, istilah food security lebih melihat pada hal 

penawaran dari food equation. Pada tingkat nasional food security juga 

melihat apakah sebuah negara memiliki akses terhadap komoditas pangan 

yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi pangan dan kebutuhan 

permintaan oleh komunitas masyarakat114. Sementara, pada tingkat rumah 

                                                           
110 Maxwell, S. (1994). Food Security: A Post-Modern Perspective. Institute of 

Development Studies Working Paper, 9, hal. 1. Diakses dari 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3787/WP9.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y pada tanggal 18 Juni 2017. 
111 Ibid.  
112 Ibid. 
113 Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food Security: Definition and Measurement. Food 

Security 1(1), 5. DOI 10.1007/s12571-008-0002-y. Diakses dari 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12571-008-0002-y 
114 Ibid.  
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tangga ataupun individu food security juga membahas mengenai akses 

terhadap komoditas pangan serta juga menekankan pada pangan yang juga 

aman, bernutrisi, dan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pangan 

masing-masing yang dapat diterima secara sosial dan budaya serta sesuai 

dengan nilai etik dan agama. Andersen lebih lanjut menekankan jika dalam 

tingkat rumah tangga, ketahanan pangan individual dalam setiap rumah 

tangga dapat berbeda. Di mana, food security pada tingkat individu 

memiliki hasil yang berbeda pada status nutrisi masing-masing yang juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor non pangan seperti kondisi sanitasi, kualitas 

air, penyakit menular, serta akses terhadap perawatan kesehatan dasar115. 

Selain faktor nonpangan, ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan 

individual juga berkaitan dengan faktor perilaku116.  

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan konsep Food Security 

yang dikemukakan oleh Joachim von Braun, sehingga Penulis mampu 

memberikan penjelasan konseptual mengenai pengaruh bantuan pangan 

terhadap ketahanan pangan. Konsep Food Security tersebut digunakan 

untuk menjawab permasalahan mengenai berbagai isu yang mempengaruhi 

baik jutaan masyarakat di seluruh dunia terutama yang sedang, dan juga 

yang beresiko mengalami (termasuk generasi berikutnya) fenomena 

kelaparan secara terus-menerus dan kekurangan gizi117. Di mana, kelaparan 

                                                           
115 Ibid. hal 6 
116 Ibid. hal 7 
117 Joachim von Braun, et al. 1992. Improving Food Security of the Poor: Concept, 

Policy, and Programs (Washington: International Food Policy Research Institute) hal. 

1 (https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=b5e-

BYZdHIMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=food+security+concept&ots=RHcDq7cw1m&sig

=MyVGiNmyaCy2JU3M3ufEXHXM5GM&redir_esc=y#v=onepage&q=food%20sec

urity%20concept&f=false). Diakses pada tanggal 18 Mei 2017. 
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yang kemudian dapat mengakibatkan kekurangan gizi telah menjadi 

masalah serius yang terus berlanjut bagi masyarakat banyak di beberapa 

negara. Konsep ini memaparkan bahwa kondisi yang dibutuhkan untuk 

mencapai ketahanan pangan adalah dengan memperoleh pasokan pangan 

yang mencukupi serta membuatnya berkelanjutan dengan menjaga laju 

pertumbuhan kebutuhan pangan118. Di mana, ketersediaan atas komoditas 

pangan menjadi hal yang pertama dan utama.  

Kondisi-kondisi tersebut kemudian menjadi tantangan bagi negara-

negara berkembang dalam upaya yang dilakukannya untuk memperbaiki 

ketahanan pangan di negara tersebut. Di mana, negara-negara tersebut 

menghadapi pilihan-pilihan yang sulit yang disebabkan oleh masalah 

anggaran dan masalah sumber daya institusi119. Tidak hanya mempengaruhi 

negara, ketahanan pangan tersebut kemudian juga dapat mempengaruhi 

hingga ke level masyarakat atau individu. Dalam tulisannya, von Braun 

menjelaskan ketahanan pangan sebagai akses semua masyarakat di setiap 

waktu terhadap kebutuhan pangan untuk memperoleh hidup yang sehat120. 

Sehingga, ketahanan pangan tidak hanya berada di tingkat negara, namun 

juga di tingkat komunitas, rumah tangga, dan individu. 

Lebih lanjut, konsep ini kemudian juga membahas mengenai resiko-

resiko yang dihadapi oleh masyarakat jika tidak memiliki akses terhadap 

komoditas pangan yang dibutuhkan. Resiko atas ketiadaan akses terhadap 

komoditas pangan tersebut kemudian dapat menyebabkan fenomena 

                                                           
118 Ibid.  
119 Ibid.  
120 Ibid.  
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kerawanan pangan/food insecurity di mana banyak dialami oleh masyarakat 

miskin. Masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana-sarana yang 

memadai untuk memperoleh akses terhadap komoditas pangan dalam 

jumlah yang dibutuhkan dalam rangka mencapai hidup yang sehat121. 

Sehingga, dapat dikatakan jika kemiskinan merupakan faktor utama yang 

menentukan kondisi kerawanan pangan jangka panjang. 

2.2.1.1. Faktor-Faktor Food Security 

Dalam bukunya yang berjudul “Improving Food Security of 

the Poor: Concept, Policy, and Programs”, von Braun 

mengungkapkan bahwa kondisi kerawanan pangan akan 

menyebabkan terjadinya human suffering122.  Upaya dalam 

mewujudkan ketahanan pangan tersebut kemudian dapat berdampak 

terhadap lingkungan suatu wilayah serta pemanfaatan sumber daya 

alam (SDA) maupun keadaan demografis123. Von Braun lebih lanjut 

melihat jika selama ini upaya untuk mencapai ketahanan yang telah 

dilakukan oleh kebanyakan negara memiliki fokus utama hanya pada 

satu instrument saja. Sedangkan, von Braun telah menegaskan bahwa 

terdapat berbagai komponen yang harus dipenuhi oleh negara dalam 

mencapai ketahanan pangan. Sehingga, pengkhususan serta 

ketergantungan pada penggunaan salah satu intrumen saja kemudian 

dapat mengakibatkan ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan124.  

                                                           
121 Ibid. 
122 Ibid.  
123 Ibid hal. 2. 
124 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Dalam mewujudkan ketahanan pangan pada sebuah negara, 

terdapat faktor-faktor penting yang diungkapkan oleh von Braun. Di 

mana, ketahanan pangan tersebut terdiri atas ketersediaan pangan, 

akses terhadap komoditas pangan, serta resiko yang berhubungan 

dengan akses atau ketersediaan terhadap komoditas pangan 

tersebut125. Berdasarkan pemaparan von Braun tersebut, maka 

konsep Food Security yang menjelaskan faktor-faktor yang 

menentukan ketahanan pangan dapat digambarkan dengan skema 

berikut: 

 

Bagan 2.1. Kerangka Analisis Konsep Food Security 

Sumber: Olahan Penulis dari Joachim von Braun, “Improving 

Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs” 

 

2.2.1.1.1. Food Availability 

Food Availability menjelaskan bahwa 

ketersediaan pangan global tidak dapat diperoleh begitu 

saja dalam jangka panjang mengingat pertumbuhan 

                                                           
125 Ibid hal. 7.  
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populasi yang terus berjalan, meningka31tnya kelangkaan 

lahan, serta kesulitan dalam memperoleh peningkatan hasil 

panen komoditas pangan yang berkelanjutan126. 

Ketersediaan pangan baik secara nasional, regional, 

maupun lokal ditentukan oleh beberapa faktor utama, di 

mana von Braun menuliskan jika adanya perubahan dari 

salah satu dari ketiga faktor utama tersebut, maka dapat 

mengakibatkan pada terjadinya kerawanan pangan127. 

Faktor-faktor utama yang kemudian menentukan 

ketersediaan pangan yakni produksi komoditas pangan, 

jumlah persediaan yang dimiliki, serta perdagangan pada 

ketiga level tersebut (level nasional, regional, maupun 

lokal)128. 

1. Food production  

Melalui produksi komoditas pangan, adanya 

peningkatan perubahan produksi suatu komoditas 

pangan dinilai dapat meningkatkan perubahan 

konsumsi pangan secara signifikan129. Sehingga, 

produksi komoditas pangan menjadi indikator dasar dan 

utama dalam melihat ketersediaan pangan di suatu 

negara.  

                                                           
126 Ibid hal. 7 – 8.  
127 Ibid hal. 8. 
128 Ibid. 
129 David E. Sahn dan Joachim von Braun. 1989. The Implications of Variability in Food 

Production for National and Household Food Security dalam Ibid 
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2. Stockholding  

Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, fenomena 

kerawanan pangan merupakan salah satu ancaman yang 

dihindari oleh negara-negara. Fenomena kerawanan 

pangan salah satunya dapat diakibatkan oleh adanya 

perubahan musiman pada produksi dan tingginya harga 

komoditas pangan musiman yang sering menjadi 

pengaruh penting terhadap kerawanan pangan130. 

Adanya perubahan secara tiba-tiba pada harga 

komoditas pangan tersebut kemudian dapat 

mempengaruhi kemampuan masyarakat di negara 

terkait untuk dapat memperoleh komoditas pangan yang 

tersedia131. Von Braun menyatakan jika sumber dari 

terjadinya gejolak harga pangan musiman tersebut 

terletak pada biaya penyimpanan serta kegagalan dalam 

mengelola persediaan pangan publik secara 

memadai132. 

3. Trade  

Perdagangan menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam upaya untuk peningkatan ketersediaan komoditas 

                                                           
130 Sahn, David E. 1989. Seasonal Variability in Third World Agriculture: The 

Consequences for Food Security. London: Johns Hopkins University Press for the 

International Food Policy Research Institute dan Chambers, R., Longhurst, R., & 

Pacey, A. 1981. Seasonal Dimensions to Rural Poverty. London: Frances Printer 

dalam Ibid. 
131 Joachim von Braun, et al. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and 

Programs. Op Cit hal. 8. 
132 Ibid.  
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pangan yang mencukupi baik secara global maupun di 

sebuah negara. Di mana, perdagangan serta ikatan 

politik-ekonomi antar negara-negara telah 

meningkatkan integrasi dunia133. Hal lain yang menjadi 

perhatian dalam perdagangan dalam rangka mencapai 

ketahanan pangan adalah impor yang dilakukan oleh 

pemerintah negara setempat. Di mana, gejolak kapasitas 

suatu negara untuk komoditas pangan impor juga 

berkontribusi pada fenomena kerawanan pangan 

dengan mempengaruhi ketersediaan pangan lokal134. 

2.2.1.1.2. Food Access 

Food Access menekankan pada pentingnya akses 

terhadap komoditas pangan terutama bagi negara-negara 

berkembang yang berpenghasilan rendah. Dalam 

tulisannya, von Braun menggaris bawahi beberapa 

peristiwa dunia yang telah memberikan dampak, baik 

kepada banyak negara-negara berkembang maupun 

masyarakat di negara tersebut dalam memperoleh akses 

terhadap komoditas pangan yang diperlukan. Akibat dari 

terjadinya berbagai peristiwa tersebut, pertumbuhan 

ekonomi di banyak negara terabaikan maupun 

menunjukkan ke arah negatif135. Sehingga, mengakibatkan 

                                                           
133 Ibid hal. 7. 
134 Ibid hal. 8. 
135 Ibid. 
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pada parahnya pembangunan ketahanan pangan dan 

kesejahteraan136. Akses terhadap komoditas pangan dapat 

diperoleh melalui: 

1. Market  

Dalam tulisannya, von Braun mengungkapkan jika pada 

tingkat negara, harga pangan dunia dan ketersediaan 

valuta asing berfungsi dalam akses terhadap komoditas 

pangan dari pasar internasional137. Akan tetapi, bagi 

beberapa negara yang merupakan negara defisit pangan 

dan defisit valuta asing, sumber daya terhadap pasar 

internasional merupakan hal yang terbatas138. 

2. Food Aid     

Dalam upaya pemenuhan akses terhadap komoditas 

pangan, bantuan pangan dinilai sebagai salah satu cara 

untuk dapat memenuhi akses komoditas pangan. 

Bantuan pangan kemudian menawarkan sebuah bentuk 

penting atas akses terhadap pangan139. Bantuan pangan 

tersebut utamanya diberikan kepada masyarakat yang 

tidak mampu memperoleh komoditas pangan yang 

mencukupi, seperti masyarakat di negara tertinggal atau 

                                                           
136 Cornia, G.A., Jolly, R. & Stewart, F. 1987. Adjustment with a Human Face: 

Protecting the Vulnerable and Promoting Growth, Vol. 1. Oxford: Oxford University 

Press dalam Ibid. 
137 Joachim von Braun, et al. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and 

Programs. Op Cit hal. 8. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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negara yang sedang terkena bencana. Dalam 

pelaksanaannya, pasokan global serta permintaan atas 

bantuan pangan dan alokasinya di antara negara-negara 

tidak hanya didorong oleh faktor amal dan tekanan 

pasar, namun juga oleh berbagai macam faktor 

lainnya140. Beberapa faktor yang kemudian dapat 

mempengaruhi pasokan bantuan pangan oleh donor 

adalah pembatasan fiskal, harga pasar dunia, serta 

tingkat kelebihan produksi suatu komoditas141. Selain 

itu, pemberian bantuan pangan pada sebuah negara juga 

dapat dipengaruhi oleh tradisi politik142. 

3. Income  

Tidak tercapainya ketahanan pangan di suatu negara 

dapat mengakibatkan pada fenomena kerawanan 

pangan. Fenomena tersebut sendiri kemudian terutama 

ditentukan dengan kondisi kemiskinan di negara 

terkait143. Kondisi kerawanan pangan tersebut 

kebanyakan dialami oleh masyarakat miskin. Di mana, 

masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat 

yang tidak memiliki sarana yang mencukupi atau “hak-

hak” untuk mengamankan akses mereka terhadap 

                                                           
140 Ibid.  
141 Ibid hal. 8-9. 
142 Ibid hal. 9. 
143 Ibid. 
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komoditas pangan144. Untuk menangani hal tersebut, 

adanya peningkatan pada pendapatan bagi masyarakat 

yang kekurangan gizi menjadi salah satu cara untuk 

memperbaiki akses masyarakat tersebut terhadap 

komoditas pangan145. 

2.2.1.1.3. Food Utilization 

1.  Nutritional Needs 

Nutritional needs merupakan salah satu faktor lainnya 

yang penting untuk dipenuhi dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan. Upaya untuk memperbaiki 

kesejahteraan gizi tersebut kemudian juga dapat 

dipengaruhi melalui upaya-upaya lainnya yang 

dilakukan, seperti pendapatan tambahan146. Di mana, 

dengan adanya peningkatan pada pendapatan maka 

dapat mendorong pada perbaikan akses terhadap 

komoditas pangan yang dapat berdampak pada 

peningkatan asupan kalori makanan pokok oleh 

masyarakat miskin147. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

dalam upaya mencapai ketahanan pangan, kecukupan 

asupan gizi yang baik menjadi lebih salah satu indikator 

                                                           
144 Sen, A. 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. 

Oxford: Clarendon Press dalam Ibid. 
145 Joachim von Braun, et al. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and 

Programs. Op Cit hal. 9. 
146 Ibid. 
147 Alderman, H. 1986. The Effect of Food Price and Income Changes on the Acquisition 

of Food by Low-Income Households. Washington D.C.: International Food Policy 

Research Institute dalam Ibid. 
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yang perlu untuk diperhatikan. Lebih lanjut, von Braun 

menyatakan jika konsumsi pangan yang dapat 

meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan gizi 

ditentukan oleh beberapa faktor lain selain faktor-faktor 

yang diungkapkan sebelumnya. Salah satu dari 

beberapa faktor tersebut adalah cara mempersiapkan 

komoditas pangan tersebut dan penyalurannya148.  

 

2.3. Operasionalisasi Konsep  

Dalam ketahanan pangan, terdapat kaitan antara upaya yang dilakukan 

dengan kondisi di suatu wilayah. Di mana, upaya yang dilakukan merupakan 

sebuah tindakan yang diusahakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan di 

suatu wilayah atau negara terkait. Sebaliknya, kondisi di suatu wilayah atau negara 

kemudian dapat mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan dalam menciptakan 

ketahanan pangan di negara tersebut. Melalui pemberian bantuan pangan oleh 

Amerika Serikat pada tahun 2011 dalam bentuk bantuan pangan in-kind, menjadi 

salah satu kondisi di negara penerima, yakni Ethiopia yang kemudian dapat 

mempengaruhi upaya pencapaian ketahanan pangan di negara tersebut.  

Pada penelitian ini, konsep Food Security yang dikemukakan oleh von 

Braun akan digunakan untuk melihat bagaimana dampak bantuan pangan in-kind 

Amerika Serikat terhadap upaya pencapaian peningkatan food security di Ethiopia 

pada tahun 2011-2012. Upaya pencapaian ketahanan pangan di Ethiopia dalam 

                                                           
148 Joachim von Braun, et al. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and 

Programs. Op Cit hal. 10. 
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rangka mengatasi kondisi kerawanan pangan dilakukan melalui berbagai faktor. 

Salah satu faktor yang kemudian dapat mempengaruhi kondisi kerawanan pangan 

di negara tersebut adalah pemberian bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 

2011. Dampak pemberian bantuan pangan in-kind Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security di Ethiopia pada tahun 2011-2012 tersebut dilihat 

berdasarkan faktor-faktor yang menentukan ketahanan pangan Ethiopia melalui 

food availability, food access, serta food utilization di negara terkait. Berikut adalah 

gambaran operasionalisasi kedua konsep dalam penelitian ini. 

2.3.1. Food Availability 

Food availability merupakan faktor pertama dalam konsep Food Security 

yang menentukan bagaimana ketahanan pangan dapat tercapai. Variabel ini melihat 

bagaimana ketersediaan komoditas pangan menjadi hal yang pertama dan utama 

untuk diperoleh agar dapat mencapai ketahanan pangan. Beberapa hal yang 

kemudian dapat mempengaruhi ketersediaan pangan adalah tingkat pertumbuhan 

populasi, jumlah ketersediaan lahan, serta adanya peningkatan hasil panen 

komoditas pangan yang berkelanjutan. Operasionalisasi food availability dibagi 

menjadi tiga indikator, yakni food production, stockholding, dan trade. 

Dalam penelitian ini Penulis akan melihat bagaimana pengaruh komoditas 

bantuan pangan in-kind Amerika Serikat tahun 2011 terhadap peningkatan 

ketahanan pangan Ethiopia pada tahun 2011-2012. Pengaruh bantuan pangan 

Amerika Serikut akan dilihat melalui indikator dalam food availability, yakni 

indikator food production, stockholding, dan trade di Ethiopia pada tahun 2011-

2012. Penulis akan mencari, mengkonfirmasi dan menjelaskan pengaruh-pengaruh 

yang diakibatkan oleh bantuan pangan in-kind Amerika Serikat terhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

peningkatan ketersediaan komoditas pangan di Ethiopia melalui ketiga indikator 

tersebut. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat melalui jumlah ketersediaan lahan 

pertanian produktif di Ethiopia, tingkat pertumbuhan populasi masyarakat Ethiopia, 

jumlah produksi dan komoditas pangan Ethiopia, perubahan produksi komoditas 

pangan di Ethiopia, harga komoditas pangan musiman di Ethiopia, perubahan harga 

secara tiba-tiba atau gejolak harga pada komoditas pangan musiman di Ethiopia, 

pengelolaan persediaan pangan publik di Ethiopia, komoditas perdagangan pangan 

antara Amerika Serikat dengan Ethiopia, serta kapasitas komoditas pangan impor 

Ethiopia. 

2.3.2. Food Access 

Food Access adalah faktor berikutnya yang perlu diperhatikan dalam upaya 

mencapai ketahanan pangan. Variabel ini menekankan pentingnya akses terhadap 

komoditas pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan. Sebagai salah satu 

negara berkembang, Ethiopia kemudian perlu menjamin tersedianya akses 

masyarakat terhadap komoditas pangan yang diperlukan. Dalam tahapan ini 

kemudian dapat dilihat lebih jauh bagaimana pengaruh bantuan pangan yang 

diberikan Amerika Serikat dalam membantu mewujudkan ketahanan pangan bagi 

masyarakat Ethiopia melalui ketersediaan atas komoditas pangan yang dibutuhkan. 

Operasionalisasi food access dibagi menjadi tiga indikator, yakni market, food aid, 

dan income. 

Dalam penelitian ini Penulis akan melihat bagaimana pengaruh bantuan 

pangan in-kind Amerika Serikat terhadap pencapaian peningkatan ketahanan 

pangan Ethiopia pada tahun 2011-2012 melalui faktor akses terhadap komoditas 

pangan. Pengaruh bantuan pangan Amerika Serikut tersebut akan dilihat melalui 
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indikator dalam food access, yakni indikator market, food aid, dan income di 

Ethiopia pada tahun 2011-2012. Penulis akan mencari, mengkonfirmasi dan 

menjelaskan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh bantuan pangan in-kind 

Amerika Serikat terhadap peningkatan akses komoditas pangan di Ethiopia melalui 

ketiga indikator tersebut. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat melalui harga 

komoditas pangan dunia, daya konsumsi masyarakat Ethiopia, permintaan bantuan 

pangan oleh Ethiopia, ketersedian bantuan pangan yang diberikan Amerika Serikat 

terhadap Ethiopia untuk mengatasi krisis pangan, jenis dan kuantitas komoditas 

bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia, faktor yang 

mempengaruhi pasokan pangan oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia, angka 

kemiskinan masyarakat di Ethiopia melalui tingkat pendapatan, angka tingkat 

pengangguran, angka jumlah lapangan pekerjaan, serta upaya untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat Ethiopia.  

2.3.3. Food Utilization 

Food Utilization menjelaskan bahwa dalam mencapai ketahanan pangan, 

faktor berikutnya yang harus dipenuhi adalah adanya pemanfaatan atas komoditas 

pangan terkait. Tidak hanya sebatas pemanfaaan saja, dalam variabel ini kemudian 

juga dijelaskan jika komoditas pangan yang dapat diakses tersebut juga harus dapat 

menjamin asupan nutrisi dan kecukupan gizi bagi masyarakat yang sebelumnya 

tidak mampu mengakses komoditas pangan tersebut. Operasionalisasi food 

utilization dapat dilihat melalui indikator nutritional needs. 

Dalam penelitian ini Penulis akan melihat bagaimana pengaruh bantuan 

pangan in-kind Amerika Serikat terhadap pencapaian peningkatan ketahanan 

pangan Ethiopia pada tahun 2011-2012 melalui faktor pemanfaatan komoditas 
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pangan. Pengaruh bantuan pangan Amerika Serikut tersebut akan dilihat melalui 

indikator dalam food utilization, yakni indikator nutritional needs di Ethiopia pada 

tahun 2011-2012. Penulis akan mencari, mengkonfirmasi dan menjelaskan 

pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh bantuan pangan in-kind Amerika Serikat 

terhadap pemanfaatan komoditas pangan di Ethiopia melalui indikator nutritional 

needs tersebut. Dalam melihat pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012 melalui faktor 

pemanfaatan atas komoditas pangan di Ethiopia tersebut, Penulis akan mencari, 

mengkonfirmasi dan menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bantuan 

pangan in-kind Amerika Serikat melalui indikator nutritional values terhadap 

penggunaan serta pencapaian kebutuhan gizi melalui konsumsi komoditas pangan 

di Ethiopia. Dampak tersebut dapat dilihat melalui peningkatan asupan gizi 

masyarakat Ethiopia.  
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2.4. Alur Pemikiran   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latar Belakang Masalah:  

Pada tahun 2011, terjadi krisis pangan terburuk di dunia. Ethiopia menjadi salah 

satu negara yang terdampak paling parah oleh krisis tersebut. Amerika Serikat 

memberikan bantuan pangan kepada Ethiopia untuk mengatasi krisis pangan 

yang terjadi. Program bantuan pangan diberikan sebagai upaya mengatasi 

kerawanan pangan di negara tertinggal, di mana komoditas pangan merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.   
 

Rumusan Masalah:  

“Bagaimana pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan 

food security Ethiopia pada tahun 2011-2012?” 

Argumen Utama 

“Pemberian bantuan pangan Amerika Serikat berpengaruh terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012, yakni pada faktor 

food availability, food access, dan food utilization di Ethiopia.” 

 

 

Monetization”  

 

Kondisi 

peningkatan 

food security 

di Ethiopia 

pada tahun 

2011-2012 

Kekeringan hebat 

mengakibatkan 

krisis pangan dunia 

tahun 2011 

Pemberian bantuan 

pangan Amerika 

Serikat pada tahun 

2011 bagi Ethiopia 

Ethiopia terdampak 

paling buruk dan 

mengalami krisis 

pangan paling parah 

Food availability di Ethiopia pada 

tahun 2011-2012: 

• Food production  

• Stockholding  

• Trade 

  

 

Food utilization di Ethiopia 

pada tahun 2011-2012: 

• Nutritional needs   

 

Food access di Ethiopia pada 

tahun 2011-2012: 

• Market  

• Food aid  

• Income   
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2.5. Argumen Utama  

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian 

yang telah Penulis jelaskan pada Bab I serta kerangka konsep yang telah Penulis 

jabarkan pada Bab II, maka argumen utama yang sesuai untuk penelitian ini adalah: 

“Pemberian bantuan pangan Amerika Serikat berpengaruh terhadap peningkatan 

food security Ethiopia pada tahun 2011-2012, yakni pada faktor food avilability, 

food access, dan food utilization di Ethiopia.” Dalam upayanya megatasi kerawanan 

pangan, Ethiopia bergantung pada bantuan pangan internasional. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

  

 

3.1. Jenis Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh 

Penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh 

Muslimin sebagai penelitian yang menggunakan suatu periode waktu dan 

memanfaatkan data untuk memverifikasi teori yang ada untuk mengungkapkan 

keadaan yang terjadi secara cermat149. W. Gulo menjelaskan penelitian deskriptif 

sebagai penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dasar bagaimana 

yang menjadi rumusan masalah150. Sementara, Mochtar Mas’oed menjelaskan jika 

jenis penelitian deskriptif membutuhkan kumpulan fakta-fakta yang spesifik dan 

sesuai dengan kerangka konspetual. Di mana, fakta-fakta tersebut kemudian dapat 

dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan terhadap suatu obyek atau 

kejadian151. Sehingga, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

mengenai fenomena yang diteliti agar dapat menggambarkan apa yang terjadi152. 

Dalam penelitian ini, Penulis akan menjelaskan secara mendalam mengenai 

pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security 

                                                           
149 Muslimin. 2002. Metode Penelitian di Bidang Sosial. Malang: UMM Press. Hal 2. 
150 W. Gulö. Metodologi Penelitian. Grasindo. Hal 19 [online] 

(https://books.google.co.id/books?id=lFJfR5jf-

osC&printsec=frontcover&dq=isbn:9796956454&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjGl9u

36bzjAhVPfisKHTfdAsQQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false). Diakses pada 

tanggal 20 Juni 2017. 
151 Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, 

Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 102 
152 Ibid hal. 68 
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Ethiopia pada tahun 2011-2012. Di mana, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan dasar bagaimana pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012 yang menjadi rumusan 

masalah. Penjelasan tersebut akan Penulis dapatkan setelah menganalisa fakta-fakta 

berdasarkan fenomena kerawanan pangan Ethiopia pada tahun 2011 dengan 

menggunakan studi kasus bantuan pangan oleh Amerika Serikat terhadap Ethiopia 

pada tahun 2011 sesuai dengan kerangka konseptual food security. Penulis 

kemudian juga akan berusaha untuk menjelaskan argumen utama yang telah 

disampaikan pada Bab II. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan Penulis fokuskan pada analisis 

pengaruh bantuan pangan dalam upaya mengatasi kerawanan pangan Ethiopia pada 

tahun 2011 dengan menggunakan studi kasus bantuan pangan Amerika Serikat 

terhadap Ethiopia dan menggunakan konsep Food Security. Dalam penelitian ini 

akan dilihat bagaimana pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012. Tahun 2011 dipilih 

sebagai tahun di mana terjadinya krisis pangan terburuk dunia, sementara tahun 

2012 dipilih untuk melihat perkembangan Ethiopia saat dan pasca krisis pangan dan 

pemberian bantuan pangan Amerika Serikat di tahun 2011.  

Pemilihan Ethiopia didasarkan pada status Ethiopia yang merupakan salah 

satu negara yang mengalami dan terdampak paling buruk oleh krisis pangan serta 

merupakan negara yang memiliki ketergantungan dan menjadi penerima terbesar 

bantuan pangan Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat dipilih sebab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

posisinya yang merupakan aktor negara donor bantuan pangan terbesar di dunia 

yang kemudian memiliki pengaruh dalam membantu mengatasi kerawanan pangan 

di negara penerima melalui program bantuan pangan yang diberikan. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, analisis artefak, 

dokumen, catatan kultural, dan lain-lain153. Teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan. Hadari 

Nawawi menjelaskan jika dalam pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan 

dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur154. Studi kepustakaan 

tersebut meliputi buku, jurnal,  artikel,  majalah, bahan dokumentasi, dokumen  

resmi,  berita,  situs  internet,  dan sumber-sumber  lainnya yang  kemudian  

memiliki  hubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  oleh  Penulis dalam  penelitian  

ini.  

Melalui studi kepustakaan dari referensi-referensi tersebut, kemudian 

diharapkan Penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi 

tersebut terkait dengan komoditas bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 

2011 untuk Ethiopia dan kondisi ketahanan pangan di negara tersebut pasca 

pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat. Sehingga, informasi-informasi 

yang didapat tersebut dapat mendukung dalam menganalisa penelitian pengaruh 

                                                           
153 Agus Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara 

Wacana. Hal 61. 
154 Hadari Nawawi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. Hal 33.  
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bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security Ethiopia pada 

tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh Penulis agar lebih akurat. 

 

3.4. Teknik Analisa Data  

Teknik  analisa  data  yang  kemudian  akan  digunakan  oleh  Penulis  dalam 

penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik  analisa  data  kualitatif. Agus 

Salim menjelaskan jika teknik analisa data kualitatif dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data155. Lebih lanjut, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 

menjelaskan jika teknik analisa data kualitatif mencakup tiga proses, yakni proses 

reduksi data, proses penyajian data, serta proses penarikan kesimpulan dan 

verifikasi yang saling berhubungan selama hingga sesudah pengumpulan data156. 

Dalam analisis data kualitatif model interaktif tersebut, proses reduksi data 

melibatkan pemilihan, pemusatan, serta penyederhanaan data yang diperoleh157. 

Proses penyajian data kemudian mendeskripsikan berbagai informasi yang 

diperoleh tersebut yang umumnya ditampilkan dalam bentuk teks naratif158. Pada 

proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, seluruh data yang diperoleh digunakan 

untuk melihat makna dari setiap gejala serta keteraturan, pola, atau alur yang ada 

untuk memberikan kesimpulan yang terverifikasi selama penelitian untuk 

menghasilkan kesimpulan yang valid dan kokoh159.  

Dalam teknik analisa data kualitatif, berbagai informasi yang didapat oleh 

Penulis adalah data-data maupun pernyataan-pernyataan yang meliputi dan 

                                                           
155 Agus Salim. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Op cit hal 22.  
156 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif.  Jakarta: 

UI Press. Hal 22. 
157 Ibid. 
158 Ibid hal 23. 
159 Ibid. 
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berkaitan dengan pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat dan kondisi food 

security di Ethiopia pada tahun 2011. Penulis kemudian akan melihat pengaruh 

pemberian bantuan pangan Amerika Serikat tersebut terhadap peningkatan food 

security Ethiopia pada tahun 2011-2012 yang diolah dengan menggunakan 

kerangka konseptual Food Security. Kerangka konseptual Food Security melihat 

bahwa ketahanan pangan di sebuah negara dapat dipengaruhi oleh faktor food 

availability  ̧food access, dan food utilization di negara yang bersangkutan. Data-

data tersebut kemudian akan diolah untuk dapat menjelaskan kasus, menjawab 

rumusan masalah, serta memberikan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

3.5. Sistematika Penulisan  

Penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  Penulis  ini  akan  terdiri  dari  enam  

bab,  di mana sistematika penulisan penelitian ini adalah:  

1. Bab I: adalah bab Pendahuluan. Dalam bab ini, Penulis akan memberikan latar 

belakang  masalah  dari  penelitian,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  serta 

manfaat penelitian.  

2. Bab II: adalah bab Kerangka Pemikiran. Dalam bab ini, Penulis akan 

memaparkan studi-studi terdahulu mengenai studi ketahanan pangan melalui 

pemberian bantuan pangan dengan menggunakan konsep Food Security.  Selain  

itu,  Penulis  juga  akan  menjabarkan  kerangka konsep serta  operasionalisasi  

konsep  yang  kemudian  mendasari  penelitian  ini. Terakhir, Penulis akan 

memberikan argumen utama tentang studi kasus yang sedang diteliti.   
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3. Bab III: adalah bab Metode Penelitian. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan  

jenis  penelitian,  ruang  lingkup  penelitian,  teknik  pengumpulan data,  teknik  

analisa  data  dan  sistematika  penulisan  yang  akan  digunakan dalam 

penelitian ini.  

4. Bab IV: adalah bab Gambaran Umum. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan 

mengenai kondisi kerawanan pangan Ethiopia pada tahun 2011 dan bantuan 

pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia pada tahun 2011 

secara lebih mendalam.    

5. Bab V: adalah bab Pembahasan. Dalam bab ini, Penulis akan memberikan 

uraian data dan temuan yang didapat sesuai prosedur yang sudah ditentukan di 

dalam Bab II. Bab ini akan merupakan kelanjutan dari bab gambaran umum 

yang menjelaskan pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

peningkatan food security Ethiopia pada tahun 2011-2012. Penulis juga akan 

melakukan analisa atas studi kasus menggunakan konsep Food Security, sebuah 

konsep ketahanan pangan yang diungkapkan oleh Joachim von Braun. Hal 

tersebut bertujuan untuk menghasilkan temuan yang diharapkan mampu 

menjawab argumen utama. Pada akhirnya, Penulis akan memaparkan argumen 

utama final dari semua pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya.   

6. Bab VI: adalah bab Penutup. Dalam bab ini, Penulis akan memberikan 

kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi saran untuk penelitian lebih 

lanjut.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM ETHIOPIA DAN BANTUAN PANGAN 

AMERIKA SERIKAT 

 

 

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait 

dengan penelitian yang diambil yaitu pengaruh bantuan pangan Amerika Serikat 

terhadap food security di Ethiopia pada tahun 2011-2012. Untuk memberikan 

penjelasan terkait dengan gambaran umum bantuan pangan Amerika Serikat 

terhadap food security Ethiopia tersebut, Penulis akan menjelaskan mengenai 

gambaran umum mengenai kondisi Ethiopia secara keseluruhan, kondisi food 

insecurity di Ethiopia serta program pemerintah untuk menanggulanginya, 

pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat melalui program bantuan pangan 

yang diluncurkan untuk mengatasi kerawanan pangan di Ethiopia, serta hubungan 

kedua negara.   

4.1. Gambaran Umum Ethiopia 

Ethiopia merupakan negeri yang sebelumnya dikenal sebagai Abyssinia160. 

Ethiopia memiliki nama resmi Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik atau 

disingkat Ityop'iya yang secara internasional dikenal dengan Federal Democratic 

Republic of Ethiopia (FDRE)161. Republik Demokratik Federal Ethiopia atau yang 

lebih sering dikenal dengan Ethiopia merupakan sebuah negara yang terletak di 

                                                           
160 One World Nations Online. Ethiopia (Online), 

(http://www.nationsonline.org/oneworld/ethiopia.htm diakses 19 September 2017). 
161 Ibid.  
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kawasan Sub-Sahara Afrika, tepatnya di kawasan Afrika Timur. Selain Ethiopia, 

United Nations (UN) mengelompokkan 19 negara lain yang terletak di bagian timur 

benua Afrika ke dalam kawasan tersebut162. Pengelompokkan tersebut sedikit 

berbeda dengan pengelompokkan yang dilakukan oleh African Development Bank 

Group (ADBG). Di mana, ADBG mengelompokkan 13 negara ke dalam kawasan 

Afrika Timur163. Ethiopia kemudia juga dikenal sebagai salah satu dari empat 

negara dalam wilayah Horn of Africa (tanduk Afrika), sebab letaknya yang tepat di 

bagian menonjol pada peta Afrika yang nampak seperti tanduk164.  

Ethiopia sendiri merupakan negara landlocked, yang berarti negara tersebut 

tidak memiliki garis pantai dan wilayah lautan. Ethiopia langsung berbatasan 

dengan 6 negara, yakni Eritrea di bagian utara, Djibouti di bagian timur laut, 

Somalia di bagian timur, Kenya di bagian selatan, serta Sudan dan Sudan Selatan 

di bagian barat. Ethiopia memiliki luas wilayah total 1.104.300 km2 dengan ibu kota 

Addis Ababa165. Berikut adalah gambar peta Ethiopia yang berbatasan dengan 

negara-negara yang mengelilinginya.  

 

                                                           
162 African Studies and African Country Resources University of Pittsburgh. African 

Countries (Online), (http://pitt.libguides.com/c.php?g=12378&p=65814, diakses 20 

September 2017).  
163 African Development Bank Group. East Africa (Online), 

(https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/, diakses 20 September 2017).  
164 Emeka Chigozie. East African Countries: List of Countries in East Africa (Online), 

(https://answersafrica.com/east-african-countries-list.html, diakses 23 September 

2017).  
165 Central Intelligence Agency. The World Fact Book: Ethiopia. (Online), 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html, diakses 

23 September 2017).   
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Gambar 4.1. Peta Ethiopia 

Sumber: Maps of World 

 

Wilayah Ethiopia terletak di daerah dataran tinggi dengan pegunungan di 

pusat negara tersebut yang dibagi oleh Great Rift Valley166. Great Rift Valley yang 

berada di pusat Ethiopia mengakibatkan rentannya negara tersebut terhadap 

beberapa bencana alam yang rawan dialami oleh penduduk di negara tersebut, 

seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, serta kekeringan yang sering terjadi167. 

Hal tersebut dikarenakan oleh keberadaan Great Rift Valley yang masih disertai 

aktivitas geologisnya. Aktivitas vulkanik di Great Rift Valley tersebut terjadi pada 

beberapa gunung berapi aktif yang terletak tidak hanya di utara Ethiopia, namun 

juga di tengah Ethiopia168. Berikut merupakan peta gunung berapi utama yang 

terletak di Ethiopia dan masih mengalami erupsi. 

 

                                                           
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
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Gambar 4.2. Peta Gunung Berapi Aktif di Ethiopia 

Sumber: U.S. Geological Survey 

 

Berdasarkan gambar peta tersebut, dapat dilihat jika beberapa gunung 

berapi aktif di Ethiopia tersebar bukan hanya di garis terluar wilayah Ethioipa, 

namun juga di pusat wilayah negara tersebut. Selain itu, dapat dilihat pula jika 

gunung berapi tersebut berada di wilayah yang merupakan wilayah-wilayah yang 

mengalami kerentanan pangan pada saat terjadi kekeringan di tahun 2011. Tidak 

hanya dihadapkan dengan bencana alam, Ethiopia juga dihadapkan dengan 

beberapa isu lingkungan yang terjadi di negara tersebut, seperti penggundulan 

hutan, penggembalaan yang berlebihan, erosi tanah, desertifikasi, serta kurangnya 

sumber air yang mencukupi pada beberapa daerah di negara tersebut akibat 

pengelolaan yang buruk dan water-intensive farming169. Meskipun dihadapkan 

dengan resiko berbagai isu lingkungan dan bencana alam akibat kondisi 

wilayahnya, namun Ethiopia juga memiliki kekayaan alam yang terkandung di 

                                                           
169 Ibid. 
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wilayah tersebut. Di mana, SDA yang dimiliki oleh Ethiopia kebanyakan adalah 

cadangan emas, platinum, tembaga, kalium, dan gas alam. 

4.1.1. Kondisi Ekonomi Ethiopia 

Ethiopia merupakan salah satu negara yang digolongkan sebagai 

negara tertinggal sejak tahun 1971 hingga saat ini170. Menurut laporan United 

Nations Conference on Trade and Development dalam “The Least Developed 

Countries Report 2011” Ethiopia masih termasuk sebagai salah satu negara 

tertinggal di Afrika. Bersama dengan 47 negara tertinggal lainnya, Ethiopia 

dinilai oleh United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) memenuhi indikator-indikator sebagai negara tertinggal171. 

Indikator tersebut dinilai setiap tiga tahun sekali oleh the Committee for 

Development Policy (CDP), sebuah lembaga di bawah naungan United Nations 

Economic and Social Council (ECOSOC)172.    

Terdapat tiga ambang batas yang harus dipenuhi sebuah negara LDCs 

agar dapat lulus dari daftar tersebut, yakni GNI (Gross National Income) per 

kapita; Human Assets Index (HAI) dan Economic Vulnerability Index (EVI). 

HAI dan EVI kemudian memiliki masing-masing indikator yang harus 

dipenuhi. Indikator HAI adalah tingkat kematian bayi di bawah lima tahun, 

                                                           
170 United Nations Economic Analysis & Policy Division (2018). Inclusion in the LDC 

Category: Timeline Country Inclusions. Diakses dari 

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-

inclusion.html 
171 United Nations Conference on Trade and Development. (2011). The Potential Role of 

South-South Cooperation for Inclusive and Sustainable Development. The Least 

Developed Countries Report 2011, 127. Diakses dari 

https://unctad.org/en/Docs/ldc2011_en.pdf 
172 International Telecommunication Union (2011). Least Developed Countries – A 

Decade of Growth, but Challenges Remain. Diakses dari 

http://www.itu.int/net/itunews/issues/2011/06/16.aspx 
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persentase populasi kurang gizi, tingkat kematian ibu hamil, rasio pendaftaran 

siswa sekolah menengah, dan tingkat literasi pada orang dewasa sedangkan 

indikator EVI adalah populasi, keterpencilan, konsentrasi ekspor barang, peran 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam Gross Domestic Product 

(GDP) negara, jumlah populasi yang tinggal di daerah pesisir, ketidakstabilan 

ekspor barang dan jasa, jumlah korban akibat bencana alam, serta 

ketidakstabilan produksi pertanian173. Tingkat kematian ibu hamil merupakan 

indikator yang baru dimasukkan dalam HAI sejak tahun 2017174. Masuknya 

Ethiopia ke dalam daftar LDCs sendiri diakibatkan oleh rendahnya 

pendapatan, lemahnya human assets di kebanyakan indikator, serta rentannya 

kondisi ekonomi di negara tersebut di kebanyakan indikator.  

Sektor pertanian merupakan sektor yang kemudian banyak menopang 

perekonomian Ethiopia. Ethiopia sendiri merupakan salah satu negara yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan terus tumbuh kuat dan 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, Ethiopia masih 

memiliki beberapa kelemahan yang menghambat pertumbuhan 

perekonomiannya. Salah satunya adalah masih bergantungnya Ethiopia 

terhadap sektor pertaniannya. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak 

yang besar terutama pada saat perubahan kondisi cuaca dan perubahan musim 

yang kemudian dapat mempengaruhi hasil produksi dan sektor pertanian yang 

                                                           
173 United Nations Economic Analysis & Policy Division (n.d.). LDC Identification 

Criteria & Indicators. Diakses dari https://www.un.org/development/desa/dpad/least-

developed-country-category/ldc-criteria.html 
174 United Nations Economic Analysis & Policy Division (n.d.). Creation of the LDC 

Category and Timeline of Changes to LDC Membership and Criteria: Criteria 

Changes. Diakses dari https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-

country-category/creation-of-the-ldc-category-and-timeline-of-changes-to-ldc-

membership-and-criteria.html 
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menjadi penopang kondisi perekonomian Ethiopia dan kondisi kemiskinan 

masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan.  

Pada tahun 2011, saat terjadi kekeringan yang mengakibatkan krisis 

pangan, Ethiopia kembali mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan defisit 

neraca ekspor-impor. Di mana, bersamaan dengan terjadinya krisis pangan 

tersebut, nilai impor Ethiopia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

ekspornya, baik dalam sektor pangan maupun non-pangan175. Selain defisit 

pada neraca perdagangan, faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya krisis 

ekonomi di Ethiopia pada tahun 2011 dan besarnya ketergantungan Ethiopia 

terhadap bantuan luar negeri adalah kurangnya daya beli masyarakat dan 

tingginya inflasi yang terjadi di negara tersebut176. Kekeringan yang 

mengakibatkan krisis pangan dan diikuti dengan krisis ekonomi menjadi faktor 

yang mendorong kebutuhan masyarakat Ethiopia terhadap bantuan dari donor 

luar negeri.  

Meskipun termasuk ke dalam kelompok negara tertinggal dan sempat 

mengalami krisis ekonomi pada saat bencana kekeringan di tahun 2011, namun 

perekonomian Ethiopia dinilai mengalami perkembangan. Menurut laporan 

yang dikeluarkan oleh World Bank, selama lebih dari satu dekade 

perekonomian Ethiopia terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai dua 

kali lipat dari angka pertumbuhan kawasan Afrika. Di mana, rata-rata 

                                                           
175  World Bank Group. (2014). 3rd Ethiopia Economic Update: Strengthening Export 

Performance through Improved Competitiveness, 19. Diakses dari 

http://documents.worldbank.org/curated/en/560521468028152818/pdf/895480REVIS

ED00c0Update0v0final0web.pdf 
176 FAPDA (Food and Agriculture Policy Decision Analysis). (2014). Country Fact Sheet 

on Food and Agriculture Policy Trends: Ethiopia, 1. FAO. Diakses dari 

http://www.fao.org/3/a-i4181e.pdf  
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pertumbuhan GDP Ethiopia per tahunnya selama tahun 2004 hingga 2011 

mencapai angka 10,6% dibandingkan dengan pertumbuhan kawasan Sub-

Sahara Afrika yang hanya mencapai angka 5,2%177.   

Perkembangan tersebut kebanyakan diperoleh melalui perluasan sektor 

jasa dan pertanian. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Ethiopia 

dalam mendorong pertumbuhan dan memperbaiki kondisi perekonomian 

negara dengan cara diversifikasi ekonomi atau pengembangan sektor lain. 

Selain perluasan dalam sektor jasa, beberapa sektor lain yang dikembangkan 

adalah seperti sektor industri manufaktur, tekstil dan pembangkit energi178. 

Sektor-sektor terbut inilah yang kemudian juga memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi Ethiopia.  

Meskipun GDP Ethiopia mengalami pertumbuhan jika dibandingkan 

dengan angka pertumbuhan GDP kawasan Afrika, namun angka tersebut 

menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010179. Di mana, pada tahun 2011 

pertumbuhan GDP Ethiopia mengalami penurunan hingga 0,7% jika 

dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2012, pertumbuhan GDP 

Ethiopia bahkan mengalami penurunan hingga 3,7% jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Penurunan tersebut kemudian diikuti pula dengan 

penurunan pada pertumbuhan GDP per kapita Ethiopia. Berikut merupakan 

                                                           
177 The World Bank (2012). Ethiopia Economic Update – Overcoming Inflation, Raising 

Competitiveness. Diakses dari http://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2012/12/13/ethiopia-economic-update-overcoming-inflation-raising-

competitiveness  
178 CIA. The World Fact Book : Ethiopia. Loc cit. Diakses Pada 23 Mei 2017. 
179 AfDB, OECD, UNDP, UNECA. (2012). Ethiopia 2012. African Economic Outlook 

2012, 3. Diakses dari 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Ethiopia%20F

ull%20PDF%20Country%20Note.pdf  
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tabel yang memaparkan indikator makroekonomi Ethiopia, termasuk 

pertumbuhan GDP dan GDP per kapita terutama pada tahun 2011-2012.  

 

Tabel 4.1 Indikator Makroekonomi Ethiopia Tahun 2010-2013 

Sumber: African Economic Outlook 2012 

 

Laporan African Economic Outlook juga menunjukkan jika pada tahun 

2011 Ethiopia mencatat nilai ekspor hingga 8,5% dari GDP, mengalami 

kenaikan dari tahun 2010 yang tercatat senilai 7,5%180. Sedangkan nilai impor 

pada tahun 2011 adalah 31% mengalami sedikit penurunan dari tahun 2010 

yang tercatat senilai 31,3%181.  Hal tersebut menunjukkan Ethiopia pada tahun 

2011 mengalami defisit perdagangan hingga 22,5%182. Sehingga, dapat 

dikatakan meskipun nilai ekspor Ethiopia mengalami peningkatan pada tahun 

2011, namun negara tersebut masih mengalami defisit neraca perdagangan 

yang diakibatkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

ekspornya.  

Pada tahun 2011-2015 pemerintah Ethiopia mengeluarkan Growth and 

Transformation Plan (GTP) yang merupakan rencana pembangunan ekonomi 

Ethiopia jangka pendek yang fokus pada diversifikasi dan pengembangan 

                                                           
180 Ibid hal. 8. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
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ekonomi, modernisasi sektor pertanian, pengembangan industriliasisasi, 

pengembangan infrastruktur, serta menjamin keamanan sosial183. Lebih lanjut, 

GTP kemudian bertujuan untuk mempertahankan rata-rata tingkat 

pertumbuhan GDP dan mencapai MDGs, meningkatkan pendidikan, 

kesehatan, dan mencapai MDGs pada sektor sosial, menciptakan kondisi 

demokrasi dan pembangunan yang stabil dalam rangka pembangunan 

berkelanjutan, serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam kerangka 

ekonomi makro yang stabil184. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah Ethiopia antara lain seperti melakukan privatisasi BUMN dan 

mengkaji ulang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian. 

Hal tersebut kemudian berhasil menarik inverstor asing untuk menanamkan 

modal di Ethiopia dalam sektor industri tekstil, kulit, pertanian komersil, serta 

manufaktur.  

Meskipun demikian, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling 

dominan dalam perekonomian Ethiopia. Di mana, pada tahun 2012, sektor 

pertanian memberikan kontribusi sebanyak hampir 48% pada total GDP 

Ethiopia, naik sebesar kurang lebih 3% dibandingkan tahun 2011185. Selain itu, 

75,51% dari mata pencaharian penduduk Ethiopia tahun 2011 berasal dari 

masyarakat yang bekerja dalam sektor pertanian, terutama perkebunan 

                                                           
183 Federal Democratic Republic of Ethiopia. (2010). Growth and Transformation Plan 

2010/11 – 2014/15, 21. Addis Ababa, Ethiopia: Ministry of Finance and Economic 

Development. Diakses dari http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth144893.pdf   
184 Ibid hal. 22 
185 Trading Economics. (n.d.). Ethiopia – Agriculture, Value Added (% of GDP). Diakses 

dari https://tradingeconomics.com/ethiopia/agriculture-value-added-percent-of-gdp-

wb-data.html  
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kopi186.`Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh sektor pertanian terhadap 

kondisi perekonomian negara, terutama masyarakat Ethiopia di wilayah 

pedesaan dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian sebagai 

penyumbang utama pendapatan meskipun sektor tersebut rentan dipengaruhi 

oleh kondisi iklim dan cuaca di negara tersebut.     

4.1.2. Kondisi Sosial Ethiopia 

Meskipun Ethiopia memiliki SDA yang melimpah dan pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan, namun masih terdapat beberapa masalah sosial yang 

harus dihadapi oleh masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan merupakan 

salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di negara tersebut. 

Pada tahun 2010-2011 jumlah masyarakat Ethiopia yang hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional mencapai jumlah 25 juta jiwa187. Rata-rata angka 

kemiskinan pada tahun 2010-2011 tersebut mengalami penurunan hingga 2,5 

juta jiwa atau sekitar 9,1% jika dibandingkan dengan periode tahun 2004-2005. 

Akan tetapi pada tahun 2010-2011 jumlah dari masyarakat yang rawan 

terhadap kelaparan meningkat hingga 1,4 juta jiwa atau sekitar 5,2%. Berikut 

adalah tabel yang menjelaskan tingkat kemiskinan masyarakat Ethiopia pada 

setiap tingkat wilayah terutama pada tahun 2011.    

                                                           
186 The Global Economy.com. (n.d.). Ethiopia: Employment in Agriculture. Diakses dari 

https://www.theglobaleconomy.com/Ethiopia/Employment_in_agriculture/  
187 Geiger, M. & Goh, C. (2012). Ethiopia Economic Update: Overcoming Inflation, 

Raising Competitiveness, 2. (Report No. 74385). Washington DC, USA: The World 

Bank. Diakses dari 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26771/NonAsciiFileN

ame0.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Tabel 4.2. Angka Kemiskinan di Ethiopia  

Sumber: The World Bank, “Ethiopia Economic Update” 

Kemiskinan di Ethiopia tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor yang 

terjadi di negara tersebut, seperti kondisi geografis yang kurang baik, kondisi 

infrastruktur yang kurang memadai, pertumbuhan penduduk yang sangat 

tinggi, permasalahan kelaparan, perubahan iklim yang cukup ekstrim, serta 

lebih tingginya nilai impor dibandingkat dengan ekspor yang kemudian 

menyebabkan defisit bagi anggaran Ethiopia. Permasalahan iklim kemudian 

menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar di mana 

perekonomian Ethiopia dan mayoritas mata pencaharian utama masyarakat 

berada pada sektor pertanian. Hal tersebut kemudian dapat memberikan 

pengaruh bagi sektor pertanian dan produksi panen nasional.  

Selain kemiskinan, aspek lain yang menjadi perhatian di Ethiopia 

adalah pendidikan. Pendidikan kemudian dipandang sebagai salah satu faktor 

penting dalam pembangunan negara di mana dapat menunjang pembangunan 

negara terkait188. Meskipun demikian, angka pendidikan Ethiopia masih 

terbilang rendah. Adanya budaya patriarki yang memprioritaskan laki-laki 

dibandingkan perempuan mengakibatkan akses terhadap pendidikan tidak 

merata189. Faktor sosial budaya seperti norma sosial dan praktek tradisional 

                                                           
188 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. (2012). Ethiopia.  

UNESCO Global Partnership for Girls’ and Women’s Education - One Year On, 1. 

Diakses dari http://www.unesco.org/eri/cp/factsheets_ed/ET_EDFactSheet.pdf 
189 Ibid. 
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lainnya mengenai posisi dan peran wanita dalam masyarakat Ethiopia 

mempengaruhi akses perempuan dan wanita terhadap edukasi, seperti 

pernikahan dini, kehamilan usia remaja, kekerasan gender, dan lainnya190. 

Selain itu, kemiskinan kemudian juga berpengaruh terhadap akses terhadap 

pendidikan. Di mana, kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan 

terutama akses oleh masyarakat di daerah pedesaan.  

Laporan yang dikeluarkan oleh The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Standard 

Classification of Education (ISCED) pada tahun 2011 kemudian menunjukkan 

cukup banyak masyarakat di Ethiopia usia sekolah yang tidak dapat memenuhi 

pendidikan dasar. Ketidakmerataan pendidikan tersebut kemudian 

mangakibatkan tidak meratanya literasi atau kemampuan membaca dan 

menulis masyarakat Ethiopia yang didominasi oleh perempuan191. 

Pemberantasan buta huruf dan peningkatan pendidikan kemudian berkaitan 

erat dengan pembangunan ekonomi, melalui peningkatan akses dan fasilitas 

pendidikan seperti perpustakaan serta anggaran pendidikan yang memadai.       

Aspek kesehatan kemudian juga menjadi hal yang diperhatikan dalam 

hal pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan aspek kesehatan memperhatikan kualitas hidup dan kemampuan 

masyarakat suatu negara untuk hidup dengan layak dan terbebas dari kelaparan 

serta kekurangan nutrisi.Kecukupan pangan masyarakat tersebut kemudian 

dapat mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat. Angka harapan hidup 

                                                           
190 Ibid. 
191 Ibid. 
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masyarakat Ethiopia pada tahun 2011 tercatat berkisar pada angka 62 tahun, 

dengan angka harapan hidup 64 tahun bagi wanita dan 60 tahun bagi pria192. 

Meskipun kondisi Ethiopia menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor 

ekonomi dan sosial di beberapa indikator, namun Ethiopia belum mampu 

masuk ke dalam daftar negara yang diproyeksikan akan lulus dari daftar LDCs 

hingga beberapa tahun ke depan193. 

4.1.3. Kondisi Kemanan di Ethiopia 

Hingga saat ini, terjadi beragam masalah dalam dimensi keamanan 

Ethiopia. Masalah keamanan tersebut kemudian tidak hanya terjadi dalam 

dimensi keamanan tradisional, namun juga dalam dimensi keamanan non-

tradisional. Pada dimensi keamanan tradisional, masalah keamanan yang 

melanda Ethiopia meliputi mulai dari konflik perbatasan antara Ethiopia 

dengan negara-negara di sekitarnya seperti Sudan, Sudan Selatan, Kenya, 

Eritrea dan Somalia, kudeta, perang etnis, serta beberapa bentrokan yang 

terjadi di wilayah negara tersebut hingga saat ini194. Hal tersebut 

mengakibatkan beberapa negara mengeluarkan travel warning ke Ethiopia 

bagi warga negaranya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi195.  

                                                           
192 Countryeconomy. (n.d.). Ethiopia – Life Expectancy at Birth. Diakses dari 

https://countryeconomy.com/demography/life-expectancy/ethiopia 
193 United Nations Economic Analysis & Policy Division (n.d.). Preparing for LDC 

Graduation and Smooth Transition: Graduating Countires. Diakses dari 

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-

category/preparing-for-ldc-graduation-and-smooth-transition.html 
194 Government of Canada (2018). Ethiopia. Diakses dari 

https://travel.gc.ca/destinations/ethiopia 
195 Travel State Gov – U.S. Department of State (2019). Ethiopia Travel Advisory. 

Diakses dari 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/ethiopia-

travel-advisory.html 
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Selain Kanada dan Amerika Serikat, beberapa negara seperti Selandia 

Baru196, Australia197, Inggris198 dan lainnya turut mengeluarkan travel warning 

yang diakibatkan oleh masih adanya konflik bersenjata, kerusuhan sipil, tindak 

kejahatan dan terorisme yang terjadi di Ethiopia. Sementara itu, masalah 

keamanan non tradisional yang terjadi di negara tersebut meliputi isu 

lingkungan, kesehatan, hingga ketahanan pangan. Peringatan bepergian yang 

dikeluarkan tersebut tidak hanya terbatas pada wilayah perbatasan antara 

Ethiopia dengan negara lain namun juga wilayah kota-kota besar di mana 

tindakan kriminal dilaporkan semakin meningkat terjadi199.Hal tersebut 

menunjukkan, hingga saat ini Ethiopia belum dapat dikatakan sebagai negara 

yang aman.  

Isu kemanan tradisional yang melanda Ethiopia terjadi mulai sejak 

Italia kembali menginvasi Ethiopia pada tahun 1935200. Pendudukan tersebut 

berakhir pada tahun 1941 dengan adanya invasi Inggris201. Selepas 

pendudukan Italia, masalah kemanan tradisional masih terjadi di negara 

                                                           
196 Safe Travel – Ministry of Foreign Affairs and Trade (2018). Ethiopia. Diakses dari 

https://www.safetravel.govt.nz/ethiopia 
197 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (2018). Ethiopia. 

Diakses dari https://smartraveller.gov.au/Countries/africa/east/Pages/ethiopia.aspx 
198 Foreign & Commonwealth Office (2019). Foreign Travel Advice – Ethiopia 

Summary. Diakses dari https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ethiopia  
199 Foreign & Commonwealth Office. (n.d.). Foreign Travel Advice – Ethiopia Safety and 

Security. Diakses dari https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ethiopia/safety-and-

security 
200 Del Boca, A. (1969). The Ethiopia War 1935-1941, Chicago University Press, 

Chicago dalam González-Ruibal, A. (2010). Fascist Colonialism: The Archaeology 

of Italian Outposts in Western Ethiopia (1936-1941), 2. International Journal of 

Historical Archaeology. 14(4): 547-574. Diakses dari 

https://www.academia.edu/478874/Fascist_colonialism_the_archaeology_of_Italian_

outposts_in_western_Ethiopia_1936-1941_  
201 Barker, A.J. 1966. Eritrea 1941. Faber, London dan Orpen, N.D. 1969. East African 

and Abyssinian campaigns. Purnell, Cape Town dalam González-Ruibal, A. Fascist 

Colonialism: The Archaeology of Italian Outposts in Western Ethiopia (1936-1941), 
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tersebut. Salah satunya adalah kudeta militer terhadap kaisar terakhir Ethiopia, 

Kaisar Haile Selassie I pada tahun 1974202. Kudeta tersebut didasari oleh 

kemiskinan berkepanjangan yang menyebabkan munculnya gerakan 

pemberontak yang beranggotakan masyarakat dari berbagai kalangan profesi 

dan tersebar luas di wilayah Ethiopia203. Untuk mengatasi pemberontakan 

tersebut, para perwira militer membentuk Derg (Dewan) dan mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan baru yang pada awalnya disambut baik oleh masyarakat. 

Akan tetapi, kemudian muncul ketidakpuasan masyarakat akibatnya tingginya 

korupsi dan kesalahan dalam pengelolaan selama pelaksanaannya yang 

kembali memicu pemberontakan, terutama dari pihak oposisi. Gerakan untuk 

menumbangkan kedikatatoran rezim Derg tersebut kemudian mengakibatkan 

pecahnya perang sipil di Ethiopia.  

Ketidakstabilan kemanan Ethiopia tersebut kemudian memudahkan 

masuknya ancaman dari luar yang berhubungan dengan konflik wilayah 

Ethiopia dengan negara-negara tetangga. Ethiopia dan Eritrea memiliki latar 

belakang sejarah di mana kedua negara tersebut dahulu tergabung dalam 

wilayah kerajaan Aksum, di mana sempat terpisah akibat pendudukan Turki, 

Italia, dan Inggris di Eritrea yang kemudian disatukan kembali melalui 

keputusan UN yang mereunifikasi kedua negara tersebut pada tahun 1952204. 

Konflik perbatasan antara Ethiopia dengan Eritrea terjadi pada tahun 1962, 

yang terjadi akibat adanya perlawanan masyarakat Eritrea untuk melepaskan 

                                                           
202 Revolution and Military Government. (n.d.). Diakses dari 

http://memory.loc.gov/frd/etsave/et_01_07.html  
203 Ethiopian Civil War. (n.d.). Diakses dari 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ethiopian_Civil_War  
204 History World. (n.d.). History of Eritra. Diakses dari 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad18  
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diri dari Ethiopia setelah terjadinya aneksasi oleh Kaisar Haile Selassie yang 

saat itu memimpin Ethiopia205. Konflik tersebut mengakibatkan pada 

referendum Eritrea pada tahun 1991 dan kemerdekaan negara tersebut pada 

tahun 1993206. Meskipun demikian, ketegangan antara dua negara tidak mereda 

yang kemudian mengakibatkan deklarasi perang antara dua negara selama dua 

tahun pada tahun 1998 – 2000207.  

Konflik perbatasan juga terjadi antara Ethiopia dengan Somalia pada 

tahun 1977-1978 di mana kedua negara memperebutkan wilayah Ogaden208. 

Ogaden merupakan wilayah di bagian timur Ethiopia yang berbatasan dengan 

Somalia dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Somalia. Konflik yang 

dikenal dengan sebutan ‘Perang Ogaden” terjadi pada saat tentara Somalia 

masuk ke wilayah Ogaden dan menyerang Ethiopia209. Di bawah perintah 

Presiden Somalia, Eritrea memanfaatkan pergolakan yang terjadi di Ethiopia 

pada saat pengangkatan kepala negara baru di negara tersebut pada tahun 

1977210. Konflik wilayah di antara kedua negara tersebut kemudian 

terselesaikan melalui adanya campur tangan Korea Utara, Kuba, dan Uni 

Soviet yang memberikan bantuan militer kepada Ethiopia. Pada tahun 1988, 

                                                           
205 Ethiopia Country Profile. (2018). Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-

africa-13349398 
206 Ethiopia Profile – Timeline. (2019). Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-

africa-13351397 
207 Araia, T. (2018). Remembering Eritrea-Ethiopia Border War: Africa's Unfinished 

Conflict. Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-africa-44004212 
208 Yared, E. (2016). Ethiopian – Somali War Over The Ogaden Region (1977-1978). 

Diakses dari https://www.blackpast.org/global-african-history/ethiopian-somali-war-

over-ogaden-region-1977-1978/ 
209 The Polynational War Memorial. (2013). Ethiopia vs. Somalia. Diakses dari 

http://www.war-memorial.net/Ethiopia-vs-Somalia-3.160  
210 The Cold War Museum. (n.d.). Somalia, Ethiopia, and The Ogaden War. Diakses dari 

http://www.coldwar.org/articles/70s/SomaliaEthiopiaandTheOgadenWar1977.asp   
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kedua negara yang berkonflik tersebut kemudian melakukan penandatanganan 

perjanjian damai211. 

Selain konflik perbatasan, perang etnis turut berkontribusi pada sektor 

kemanan Ethiopia. Di mana, akar konflik antara suku Oromo dengan suku 

Amhara dan dengan pemerintah. Suku Oromo merupakan salah satu suku 

terbesar di Ethiopia, yang menuntut agar pemerintah turut memperhatikan dan 

menjamin hak-hak suku tersebut sebagai warga negara. Di mana, selama 

konflik berlangsung, suku Oromo dinilai kerap mendapatkan perlakuan 

diskriminatif dari pemerintah212. Selain konflik antara suku Oromo dengan 

pemerintah, konflik etnis di Ethiopia juga terjadi antara suku Garri dan suku 

Borana yang terjadi pada tahun 2012 akibat sengketa tanah antara kedua suku 

tersebut213. Ketidak stabilan kondisi keamanan negara tersebut kemudian juga 

dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat di 

daerah konflik.  

4.1.4. Food Security Ethiopia 

Masalah kelaparan dan ketahanan pangan telah menjadi isu yang 

melanda Ethiopia selama hingga lebih dari 200 tahun214. Sejak tahun 1970an 

hingga 2000an, Ethiopia telah mengalami beberapa kali masalah pangan dan 

                                                           
211 Somalia; A History of Events From 1950 to the Present – in Pictures. (2012). Diakses 

dari http://www.theguardian.com/global-development/gallery/2012/feb/23/somalia-

history-events-in-pictures  
212 Ahmed, A. & Martin, F. (2013). The Oromo and The War on Terror in The Horn of 

Africa. Al Jazeera. Diakses dari 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/07/2013714133949329934.html  
213 Al Jazeera (2012). Ethiopia Erupts in Deadly Violence. Diakses dari 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/201273075846287757.html  
214 Beyene T (2008). Measuring Validity In Food Grain Prices And Its Impact On The 

Demand For Fertilizer And Improved Seeds In Cereal Production In Ethiopia. Ethiop. 

J. Agric. Econ. 7(1):1-29. 
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kelaparan. Di mana, tercatat terjadi tiga fenomena kelaparan hebat yang 

diakibatkan oleh kekeringan hebat yang melanda negara tersebut pada tahun 

1970an, 1980an, serta 1990an dan mempengaruhi produksi pangan nasional215. 

Secara garis besar, sejarah krisis pangan di Ethiopia beserta penyebabnya 

digambarkan pada diagram di bawah ini.  

 

Diagram 4.1. Sejarah dan Penyebab Krisis Pangan Ethiopia 

Sumber: Journal of Development and Agricultural Economics 

 

Kondisi kerawanan pangan di Ethiopia salah satunya diakibatkan oleh 

iklim ektrim yakni suhu udara yang panas dan curah hujan yang sangat rendah. 

Iklim yang ektrim tersebut kemudian mengakibatkan bencana kelaparan yang 

disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan dan kegagalan panen. Selain 

mengakibatkan kegagalan panen, kekeringan yang terjadi kemudian juga 

mengakibatkan pada matinya hewan-hewan ternak masyarakat Ethiopia 

seiring dengan matinya tumbuhan dan kegagalan panen. Hal tersebut 

kemudian mengakibatkan bencana kelaparan serta melemahnya kondisi 

                                                           
215 Berhanu, G. B. (2001). Food Insecurity in Ethiopia: The Impact of Socio-Political 

Forces. Development Research Series Research Center on Development and 

International Relations (DIR), Working Paper No. 102, hal. 1. Aalborg University: 

Intitute for History International and Social Studies. Diakses dari 

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/33641604/DIR_wp_102.pdf 
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ekonomi di mana kondisi kekeringan mempengaruhi sumber pendapatan 

masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian.  

Selain mempengaruhi pertanian, kekeringan juga kemudian berdampak 

pada kesehatan masyarakat di negara tersebut. Di mana, jutaan anak dan 

masyarakat di Ethiopia menghadapi kurangnya komoditas pangan216. 

Kekeringan mulai terjadi di wilayah utara Ethiopia pada sekitar akhir tahun 

1960an yang berlangsung selama beberapa tahun. Hal tersebut kemudian 

mempengaruhi kondisi negara tersebut selama beberapa tahun berikutnya. Di 

mana, kekeringan yang diakibatkan oleh jumlah curah hujan di bawah rata-rata 

kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah hasil panen dan 

menyebabkan terjadinya kekeringan parah pada tahun 1973 hingga 1974217.      

Krisis pangan yang ditandai dengan adanya defisit persediaan pangan 

di Ethiopia terjadi pada tahun 1980218. Di mana, kelaparan yang terjadi pada 

tahun 1980 hingga 1984 tidak hanya diakibatkan oleh iklim yang ekstrim yang 

menyebabkan kekeringan melainkan juga kondisi keamanan Ethiopia pada 

saat itu, yakni aktivitas militer negara219. Pemberontakan melawan pemerintah 

kemudian mengakibatkan terpecahnya perhatian pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan krisis pangan dan penumpasan pemberontak di negara tersebut 

serta merusak lahan dan hasil pertanian. Untuk menanggulangi pemberontakan 

                                                           
216 AlJazeera (2016). Drought Leaves 6 Million Ethiopian Chilidren Hungry. Diakses dari 

http://www.aljazeera.com/news/2016/04/drought-leaves-6-million-ethiopian-

children-hungry-160408134745829.html 
217 Webb P, Van Braun J (1990). Drought And Food Shortages In Ethiopia:A Preliminary 

Review Of Effects And Policy Implications. IFPRI, Washington DC. 
218 Singh, S & Hu, S. (2012). Famine in Ethiopia. World Information Transfer – 

Promoting Health and Environmental Literacy. Diakses dari 

http://worldinfo.org/2012/01/famine-in-ethiopia/  
219 Peebles, G. (2016). Famine and Government Neglect in Ethiopia. Diakses dari 

http://www.redressonline.com/2016/01/famine-and-government-neglect-in-ethiopia/  
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dan merespon bencana kelaparan tersebut, pemerintah kemudian 

memindahkan penduduk ke pemukiman yang disediakan oleh pemerintah di 

wilayah tertentu220. Akan tetapi, hal tersebut justru memperburuk kondisi 

masyarakat di mana wabah malaria di Ethiopia menyerang wilayah 

pemukiman yang disediakan oleh pemerintah turut menyerang masyarakat221. 

Hal tersebut kemudian menimbulkan perlawanan dari masyarakat untuk 

menempati wilayah pemukiman tersebut untuk menghindari terjangkit wabah 

malaria.  

Pada tahun 1998 hingga 2000 pemerintah Ethiopia kembali harus 

menghadapi bencana kelaparan bersamaan dengan konflik negara lain, yakni 

Eritrea. Konflik tersebut dipicu oleh masalah perbatasan yang kemudian 

mengakibatkan pemerintah Ethiopia harus membayar biaya yang tidak sedikit 

sebagai denda perang dan menderita kerugian dalam pasokan kmoditas 

mengingat posisi Ethiopia sebagai negara landlocked222. Hal tersebut tentu 

memberikan kerugian bagi Ethiopia mengingat negara tersebut juga memiliki 

masalah dalam hal persediaan bahan pangan. Ancaman kelaparan yang 

diakibatkan oleh perubahan iklim serta kegagalan panen tersebut kemudian 

masih menghantui penduduk Ethiopia pada tahun-tahun berikutnya.  

Pada tahun 2002, Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zenawi 

menyatakan jika pada tahun tersebut Ethiopia kembali terancam mengalami 

                                                           
220 African Watch Report. (1991). 30 Years of War and Famine in Ethiopia, 229. Diakses 

dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Ethiopia919.pdf   
221 Refugees, Drought, and Famine. (n.d.). Diakses dari 

http://rs6.loc.gov/frd/etsave/et_02_03.html  
222 White, P. (2005). War and Food Security in Eritrea and Ethiopia 1998-2000. Disasters, 

29, S92–S113. NCBI. DOI:10.1111/j.0361-3666.2005.00286.x. Diakses dari 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15910679  
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bencana kelaparan hebat seperti tahun 1984. Hal tersebut diakibatkan 

ketidakmampuan pemerintah membeli persediaan pangan yang mencukupi 

untuk didistribusikan kepada masyarakat meskipun pasar domestik Ethiopia 

mampu memproduksi persediaan pangan yang mencukupi223. Sehingga, 

pemerintah Ethiopia menyatakan jika pada tahun tersebut Ethiopia 

membutuhkan bantuan pangan internasional untuk menanggulangi bencana 

kelaparan yang menyerang 15 juta warga Ethiopia. Tahun 2003, kondisi 

ketahanan pangan Ethiopia belum mencapai kestabilan. Di mana pada tahun 

tersebut tidak datangnya hujan bersamaan dengan wabah malaria dan campak 

mengakibatkan negara tersebut menghadapi bencana kemanusiaan yang 

hebat224. Pada tahun tersebut, terjadi pula konflik Iraq yang kemudian 

mengakibatkan fokus negara-negara barat dan aid agencies yang bergeser 

fokus pada perang Iraq dan memberikan bantuan makanan ke Iraq.  

Pada tahun 2009, bencana kelaparan yang diakibatkan oleh gagal panen 

kembali terjadi di Ethiopia dan mengancam ketahanan pangan dari sekitar 6,2 

juta jiwa penduduk225. Bencana kelaparan tersebut terus menerus terjadi di 

Ethiopia serta negara-negara tetangganya yang juga berada di kawasan Tanduk 

Afrika hingga tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

kembali terjadinya bencana kelaparan di Ethiopia pada tahun 2011 yang 

diakibatkan oleh kegagalan musim hujan secara berturut-turut dan berdampak 

pada jutaan orang di kawasan Tanduk Afrika. Pada bulan Juli tahun 2011, tidak 

                                                           
223 CNN. (2002). Famine Threat to 15m: Ethiopia PM. Diakses dari 

http://edition.cnn.com/2002/WORLD/africa/11/11/ethiopia.famine/  
224 Vidal, J. (2003). Ethiopia's Worst Famine in 20 Years. Diakses dari 

http://www.theguardian.com/world/2003/apr/18/famine.ethiopia  
225 BBC. (2009). Kelaparan Hantui Warga Ethiopia. Diakses dari 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/10/091022_ethiopia.shtml   
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hanya Ethiopia saja namun juga negara-negara lain yang berada di kawasan 

Afrika Timur mengalami bencana kekeringan yang hebat226. Kekeringan 

tersebut kemudian mengakibatkan krisis kelaparan kembali terjadi. Pemerintah 

dari negara-negara tersebut pun hanya mampu memenuhi sebagian dari 

kebutuhan pangan masyarakat227. Di mana, sebagian besar kebutuhan pangan 

lainnya diperoleh melalui permintaan atas bantuan pangan. 

Krisis pangan pada tahun 2011 yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika 

diakibatkan oleh kegalalan musim hujan pada bulan Oktober – November di 

tahun 2010 yang kemudian diikuti dengan kembali gagalnya musim hujan pada 

bulan Maret – April pada tahun 2011228. Selain kegagalan musim hujan yang 

terjadi di kawasan tersebut, krisis pangan pada tahun 2011 juga diakibatkan 

oleh fenomena iklim La Nina. Di mana iklim La Nina mengakibatkan pola 

cuaca terjadi dari Samudra Pasifik. Di mana, angin kencang menghembuskan 

air hangat dari permukaan laut yang kemudian mengakibatkan udara menjadi 

lebih kering dan menyebabkan kekeringan di kawasan tersebut229. Masalah 

kekeringan inilah yang kemudian berdampak pada ketahanan pangan negara 

di kawasan tersebut.  

Sebagai salah satu dari tiga negara terbesar di kawasan Tanduk Afrika 

tersebut, Ethiopia kemudian tidak hanya dihadapkan pada masalah kekeringan 

dan krisis pangan yang melanda negaranya. Krisis lainnya yang juga dihadapi 

baik oleh pemerintah dan masyarakat Ethiopia adalah masalah pengungsi. Hal 

                                                           
226 WFP. (2012). Ethiopia Annual Report 2011, 2. Addis Ababa, Ethiopia: WFP Ethiopia. 

Diakses dari https://www.wfp.org/sites/default/files/WFP%20Ann.%20Report_0.pdf  
227 Ibid. 
228 Oxfam. Op. Cit Food Crisis in the Horn of Africa. Hal 4  
229 What is La Nina? (n.d.). Diakses dari https://scijinks.gov/la-nina/ 
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tersebut dikarenakan, pada saat krisis pangan di tahun 2011 banyak pengungsi 

yang berusaha keluar dari zona kelaparan dan mencari bantuan230. Banyaknya 

jumlah pengungsi mengakibatkan ratusan ribu baik pengungsi maupun 

pengungsi internal yang ditampung oleh masyarakat yang pada saat itu juga 

terdampak oleh kekeringan231. Oleh sebab itu, pasokan pangan menjadi hal 

yang penting dan mendorong permintaan atas bantuan pangan yang tidak 

terkecuali dilakukan oleh pemerintah Ethiopia.    

 

Gambar 4.3. Peta Kekeringan Kawasan Tanduk Afrika Tahun 2011 

Sumber: One.org | OCHA 

   

Gambar di atas menunjukkan negara-negara di kawasan Tanduk Afrika 

yang mengalami kekeringan pada tahun 2011. Di mana, Ethiopia kembali 

menjadi salah satu negara yang terdampak oleh bencana kelaparan tersebut dan 

                                                           
230 WFP. (2012). Ethiopia Annual Report 2011. Loc cit. 
231 Ibid. 
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hampir seluruh wilayah Ethiopia mengalami krisis pangan. Selain itu, luas 

kawasan di Ethiopia yang darurat persediaan pangan juga dapat dikatakan 

lebih luas jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Tanduk 

Afrika. Di mana, pada saat kekeringan di kawasan Tanduk Afrika terjadi pada 

tahun 2011 terdapat 4,5 juta jiwa penduduk Ethiopia yang terdampak oleh 

kurangnya persediaan pangan di negara tersebut dan membutuhkan bantuan 

pangan darurat232. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

negara-negara lain di sekitarnya, seperti Djibouti dan Somalia.  

Beberapa wilayah di Ethiopia yang menjadi wilayah yang paling rawan 

pangan adalah wilayah-wilayah yang mayoritas berada di pinggiran, seperti 

Somali, Gambela, SNNPR, Oromiya, Afar, Tigray, dan Amhara233. Di mana, 

dampak kekeringan paling buruk terjadi di daerah pastoralis di selatan dan 

tenggara Ethiopia234. Dampak kekeringan yang melanda kawasan Tanduk 

Afrika tersebut kemudian juga mempengaruhi pasokan terhadap pasar cereals 

dan mengakibatkan peningkatan pada harga komoditas pangan bahkan di atas 

tingkat harga pada saat krisis pangan tahun 2008235. Hal inilah yang kemudian 

mengakibatkan krisis pangan tahun 2011 sebagai salah satu krisis pangan 

terburuk yang mengakibatkan tingginya tingkat kerawanan pangan pada 

masyarakat miskin.  

 

                                                           
232 Ibid. 
233 Ocho, F. L. et al. (2017). Why Does Food Insecurity Persist In Ethiopia? Trends, 

Challenges and Prospects of Food Security in Ethiopia. Journal of Development and 

Agricultural Economics. Vol.9 (12), pp. 341-354. DOI: 10.5897/JDAE. Diakses dari 

https://academicjournals.org/journal/JDAE/article-full-text/009821566628 
234 WFP. Ethiopia Annual Report 2011. Loc cit.   
235 Ibid. 
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4.1.4.1. Program Ketahanan Pangan Ethiopia 

Masalah krisis pangan yang tidak hanya disebabkan oleh 

iklim yang ekstrim, kekeringan, serta berbagai konflik yang terjadi di 

negara tersebut kemudian dapat mengancam produksi dan persediaan 

pangan nasional. Sebagai negara yang bergantung pada sektor 

pertaniannya, agrikultur bukan hanya sekedar sebagai sarana 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Ethiopia, namun juga menjadi 

penopang ekonomi. Salah satu komoditas yang memegang peranan 

penting dalam sektor pertanian Ethiopia adalah cereals. Komoditas 

pangan ini mengambil peranan besar dalam keberlangsungan 

Ethiopia, seperti 60% dari pekerja pedesaan, 80% dari total tanah 

pertanian, lebih dari 40% pengeluaran pangan rumah tangga, 30% dari 

GDP, serta 60% dari total asupan kalori masyarakat236.  

Besarnya konsumsi masyarakat atas kelompok komoditas 

pangan cereals menjadikan komoditas tersebut sebagai komoditas 

makanan pokok masyarakat Ethiopia. Beberapa komoditas dalam 

kelompok pangan cereals yang merupakan komoditas makanan utama 

masyarakat Ethiopia antara lain adalah jagung, gandum, teff, dan 

sorghum. Jagung kemudian menjadi komoditas pangan utama paling 

penting dalam jangka panjang, yang diikuti oleh gandum dan teff237. 

                                                           
236 Rahid, S. (2010). Staple Food Prices in Ethiopia, 1.  Diakses dari 

https://www.researchgate.net/publication/46471014_Staple_Food_Prices_in_Ethiopia 
237 Rashid, S. (2011). Intercommodity Price Transmission and Food Price Policies: An 

Analysis of Ethiopian Cereal Markets. International Food Policy Research Institute 

Discussion Paper, 01079, 15. Diakses dari 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/124905/filename/124906

.pdf 
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Di mana, jagung dan gandum masing-masing memiliki porsi 20% dari 

total konsumsi kalori sementara teff merupakan komoditas kelompok 

pangan cereals yang paling sedikit dikonsumsi238. Hal tersebut 

dikarenakan teff adalah komoditas pangan utama yang dapat diakses 

oleh masyarakat yang lebih mampu.  

Dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi, pemerintah 

Ethiopia meluncurkan program nasional untuk mengatasi krisis 

pangan yang terjadi. Program tersebut dijalankan bersama dengan 

organisasi internasional dan negara-negara donor. Salah satu program 

ketahanan pangan yang diluncurkan adalah National Food Security 

Programme (NFSP). NFSP merupakan program ketahanan pangan 

Ethiopia yang diluncurkan oleh pemerintah Ethiopia dengan bantuan 

World Bank pada tahun 2005239. NFSP mencakup serangkaian 

program yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan dengan 

cara menyalurkan bantuan berupa komoditas pangan maupun tunai ke 

negara-negara penerima. Fase pertama NFSP dilaksanakan pada tahun 

2005 hingga 2009 yang mencakup tiga komponen utama, yakni the 

Productive Safety Net Program (PSNP), Other Food Security 

Program (OFSP), dan the Voluntary Resettlement Program (VRP)240.  

                                                           
238 Rashid. Staple Food Prices in Ethiopia. Op cit hal. 2 
239 Oakland Institute. (2013). Development Aid to Ethiopia: Overlooking Violence, 

Marginalization, and Political Repression, 18. Oakland, USA: The Oakland Institute. 

Diakses dari 

https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Brief_Developm

ent_Aid_Ethiopia.pdf  
240Ibid.    
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Fase NFSP berikutnya diluncurkan pada tahun 2010 dengan 

jangka waktu pelaksanaan selama empat tahun. Fase kedua NFSP 

tersebut mencakup empat program utama, yakni the Productive Safety 

Net Program (PSNP), the Household Asset Building Program 

(HABP), the Complementary Community Investment Program (CCI), 

dan the Resettlement Program. Dari keempat program utama tersebut, 

pemerintah Ethiopia dan para donor internasional mencapai 

kesepakatan jika pendanaan internasional hanya digunakan dalam 

program PSNP dan HABP. Sementara dua program lainnya dalam 

fase kedua NFSP yakni CCI dan Resettlement Program didanai oleh 

pemerintah Ethiopia241. Pembagian tersebut kemudian mempermudah 

dalam melihat pengalokasian bantuan dari negara donor dalam 

pelaksanaan program ketahanan pangan Ethiopia.  

Tujuan dari program PSNP sendiri adalah untuk mencegah 

keluarga di Ethiopia dari menjual harta berharga pada saat dilanda 

kekurangan242. Selain itu. program PSNP kemudian juga bertujuan 

untuk mendorong pasar, meningkatkan akses terhadap jasa, serta 

membangun aset masyarakat melalui partisipasi setiap rumah tangga 

dalam masyarakat243. Program PSNP ini kemudian berhubungan juga 

dengan program Ethiopia lainnya, seperti HABP. HABP sendiri 

                                                           
241 Social Protection South-South Learning Forum. (2011). The Government of Ethiopia’s 

Food Security Programme. [Presentasi]. Addis Ababa, Ethiopia dalam Oakland 

Institute. Development Aid to Ethiopia: Overlooking Violence, Marginalization, and 

Political Repression. Loc cit  
242 Findings from the CARE Learning Tour to Ethiopia. (2014). Achieving Food and 

Nutrition Security in Ethiopia, 3. Washington DC, USA. Diakses dari 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/Ethiopia_Trip_reportv3.pdf 
243 Ibid.  
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merupakan program yang lebih berfokus pada rumah tangga yang 

tidak terlalu beresiko untuk menjual harta benda mereka pada saat 

dilanda kekurangan serta membantu dalam membangun aset mereka 

agar dapat terlepas dari kemiskinan244.  

Dari beberapa program-program utama NFSP, PSNP 

merupakan program NFSP terbesar bahkan menjadi program 

perlindungan sosial terbesar di Sub-Sahara Afrika245. Hal tersebut 

menunjukkan jika program PSNP menjadi perhatian utama para donor 

internasional sehingga memperoleh bantuan internasional terbesar 

dibandingkan dengan program lainnya baik di Ethiopia maupun di 

negara lain di kawasan Sub-Sahara Afrika. Laporan yang dikeluarkan 

oleh Oakland Institute menunjukkan jika sejak pembentukannya pada 

tahun 2005, PSNP telah mengelola jumlah anggaran hingga 2,3 miliar 

United States Dollar (USD). Jumlah dana tersebut berasal dari 10 

donor pembangunan, seperti World Bank, WFP, serta USAID246.  

Adanya bantuan donor internasional dalam pelaksanaan program 

nasional PSNP di Ethiopia kemudian dapat dirasakan manfaatnya oleh 

jutaan masyarakat Ethiopia yang menjadi penerima dalam program 

bantuan PSNP tersebut.       

 

                                                           
244 Ibid. 
245 Oakland Institute. Development Aid to Ethiopia: Overlooking Violence, 

Marginalization, and Political Repression. Loc cit 
246 Belete, P (2012). World Bank Approves Extra Funds For PSNP. Capital 

[http://www.capitalethiopia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8

28:worldbank-approves-extra-funds-for-psnp-&catid=35:capital&Itemid=27] dalam 

Ibid hal 19 
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4.2. Bantuan Pangan Amerika Serikat bagi Ethiopia Tahun 2011 

Amerika Serikat menjadi negara donor yang memegang peranan penting 

dalam pemberian bantuan. Bantuan yang diberikan tidak jarang digunakan sebagai 

alat dalam mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui program 

bantuannya, pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk mengatasi bencana dan 

meningkatkan pembangunan internasional yang menyelamatkan jiwa dan 

membantu korban bencana, serta mengurangi kemiskinan247. Pemberian bantuan 

baik melalui kemitraan dan investasi dalam jangka panjang juga diharapkan mampu 

mendorong perkembangan negara penerima secara mandiri di luar program 

pemberian bantuan. Meskipun di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki lain 

seperti memperluas pasar komoditasnya.  

Konsistensi Amerika Serikat sebagai negara donor terbesar dan memimpin 

dalam skema bantuan terutama bantuan pangan hingga saat ini dapat diakibatkan 

oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mempromosikan “freedom” serta 

nilai-nilai demokrasi dan memperkuat pemerintahan yang demokratis di negara-

negara lain248. Kepentingan Amerika Serikat tersebut tercermin melalui 

keterlibatan aktif dalam proses perdamaian global yang memiliki komitmen kuat 

memprioritaskan bantuan untuk memenuhi BHN di negara berkembang. 

Pentingnya komoditas pangan sebagai BHN dapat dilihat melalui Right to Adequate 

Food sebagai hak asasi manusia universal seperti yang disepakati dalam United 

Nations (UN) Universal Declaration on Human Rights 1948 Article 25.1 yang 

berbunyi 

                                                           
247 USAID. Mission, Vision and Values Op cit.  
248 Ibid.  
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“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 

well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and 

medical care and necessary social services, and the right to security in the 

event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack 

of livelihood in circumstances beyond his control.249” 

 

Hal tersebut menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pangan yang 

layak serta kesejahteraan. Di mana hak tersebut berlaku non-diskriminatif bagi 

semua orang dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, 

mempromosikan, dan memenuhi hak tersebut secara progresif250. Sehingga, sudah 

selayaknya pemberian bantuan pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

telah diatur. Hal tersebut tidak terkecuali terutama bagi Amerika Serikat yang 

memegang peran sebagai donor pangan terbesar dan komitmennya dalam 

memenuhi BHN di negara berkembang.  

Pada saat krisis pangan pada tahun 2011, Ethiopia merupakan salah satu 

negara yang memperoleh dampak paling buruk. Bencana kekeringan yang melanda 

wilayah Tanduk Afrika tersebut kemudian memberikan dampak terhadap 

ketahanan pangan negara-negara di kawasan tersebut. Merespon krisis pangan yang 

terjadi pada tahun 2011, pemerintah Amerika Serikat kemudian memberikan 

bantuan pangan hingga 2,1 miliar USD atau sekitar 1,9 juta ton untuk 

menanggulangi krisis pangan yang terjadi. Jumlah bantuan tersebut diterima oleh 

                                                           
249 United Nations. Universal Declaration of Human Rights [pdf], (Online), 

(http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ hal.7 diakses pada tanggal 

12 Juni 2017). 
250 Food Trade and Nutrition Coalition. 2005. Dumping Food Aid: Trade or Aid? [online] 

(https://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/posp47_dumping_food_aid_e.pdf). 

Hal. 6. Diakses pada tanggal 12 Juni 2017. 
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hingga lebih dari 53 juta jiwa masyarakat yang membutuhkan di 82 negara251. Tabel 

di bawah berikut menjelaskan secara lebih detail mengenai total bantuan pangan 

yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi krisis pangan 

yang terjadi pada tahun 2011.  

 

Tabel 4.3. Jumlah Total Program Bantuan Pangan Amerika Serikat 2011 

Sumber: USAID Development Experience Clearinghouse “U.S. International 

Food Assistance Report 2011” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jika program bantuan pangan 

Amerika Serikat pada tahun 2011 terbagi ke dalam beberapa program bantuan 

pangan. Dari jumlah total bantuan pangan Amerika Serikat tersebut, negara-negara 

yang merupakan penerima terbesar adalah negara-negara yang terletak di benua 

Afrika. Di mana, negara-negara di Afrika menerima hingga lebih dari setengah atau 

                                                           
251 USAID Development Experience Clearinghouse. (n.d.). U.S. International Food 

Assistance Report 2011, 1. Diakses dari 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/PDACW480.pdf  
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sekitar 68% dari jumlah total ton bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah 

Amerika Serikat melalui program-program pangan tesebut252. Dalam laporan “The 

Annual Food Aid Flows Report for 2011” yang dikeluarkan oleh WFP pada tahun 

2012, menunjukkan sasaran utama dalam program bantuan pangan yang diberikan 

oleh Amerika Serikat adalah kawasan Sub-Sahara Afrika. Berikut adalah tabel yang 

menggambarkan alokasi bantuan pangan oleh negara donor terhadap negara 

penerima untuk mengatasi krisis pangan yang kembali terjadi pada tahun 2011.  

 

Tabel 4.4. Bantuan Pangan Tahun 2011 per Kawasan (dalam %) 

 

Sumber: International Food Aid Information System “2011 Food Aid Flows” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jika bantuan pangan yang diberikan 

oleh Amerika Serikat pada tahun 2011 paling banyak diterima oleh negara-negara 

                                                           
252 Ibid. 
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di kawasan Sub-Sahara Afrika253. Di mana, negara-negara di kawasan tersebut 

menerima hingga 61% dari jumlah total ton program bantuan darurat yang 

diberikan melalui USAID pada tahun 2011254. Dari sejumlah bantuan pangan 

pemerintah Amerika Serikat yang mayoritas diterima oleh masyarakat di Afrika, 

negara-negara di wilayah Tanduk Afrika menjadi negara yang menerima bantuan 

pangan darurat terbesar255. Hal tersebut dikarenakan pada saat kekeringan parah di 

tahun 2011, banyak wilayah di negara-negara Tanduk Afrika tersebut yang dilanda 

kelaparan. Negara-negara di kawasan Tanduk Afrika tersebut adalah Ethiopia, 

Somalia, serta Djibouti. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID kemudian 

mengucurkan bantuan pangan hingga 435 juta USD untuk kawasan tersebut melalui 

program bantuan pangan pembangunan dan darurat Title II256. Di mana, Ethiopia 

kemudian menempati posisi sebagai penerima bantuan terbanyak.untuk mengatasi 

krisis pangan di negara tersebut. 

Selain sejumlah bantuan pangan darurat tersebut, pemerintah Amerika 

Serikat juga memberikan bantuan pangan pembangunan. Di mana, total nilai 

bantuan pangan pembanguna yang diberikan melalui USAID tersebut mencapai 

426 juta USD untuk 21 negara penerima257. Tidak berbeda dengan bantuan pangan 

darurat, bantuan pangan pembangunan tersebut juga mayoritas dialokasikan bagi 

masyarakat di Afrika. Di mana, negara-negara di kawasan tersebut juga merupakan 

penerima terbesar dari program bantuan pembangunan USAID pada tahun 2011 

yakni 79% dari jumlah total ton keseluruhan258. Dari 21 negara tersebut, Ethiopia 

                                                           
253 International Food Aid Information System. 2011 Food Aid Flows. Op cit hal  13.  
254 USAID Development Experience Clearinghouse. Op cit hal. 2 
255 Ibid.  
256 Ibid.  
257 Ibid. hal. 3 
258 Ibid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

kembali menjadi salah satu negara di Afrika yang menjadi prioritas dalam 

pemberian program bantuan pembangunan tersebut. Program bantuan pangan 

pembangunan secara umum dirancang untuk meningkatkan pendapatan kelompok 

masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui cara perluasan dan 

peningkatan mata pencaharian, mengetaskan kekurangan gizi terutama bagi anak-

anak di bawah usia 2 tahun dan ibu hamil dan menyusui, serta mengurangi resiko 

dampak bencana melalui peringatan dini dan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat di 

negara penerima259.  

Selain dikelola oleh USAID, program bantuan pangan pemerintah Amerika 

Serikat juga dikelola oleh United States Department of Agriculture (USDA). Pada 

saat terjadi krisis pangan tahun 2011, USDA menyediakan bantuan pangan 

sejumlah 420 juta USD260. Seperti bantuan yang dikelola oleh USAID, bantuan 

yang dikelola oleh USDA disalurkan melalui beberapa program bantuan pangan 

seperti the Food for Progress, McGovern-Dole International Food for Education 

and Child Nutrition, dan Local and Regional Procurement (LRP) Pilot Programs. 

Selama tahun 2011, bantuan pangan yang dikelola oleh USDA tersebut bekerja 

sama dengan hingga 22 organisasi untuk dan berhasil menolong lebih dari 7 juta 

jiwa penduduk di 25 negara penerima261. Program bantuan yang diberikan tersebut 

bertujuan untuk menjalankan pengembangan pertanian, program pangan sekolah, 

dan pengadaan lokal di negara penerima bantuan.  

Secara umum, bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 2011 mayoritas 

didominasi oleh komoditas pangan gandum dan olahannya. Di mana, jumlah 

                                                           
259 Ibid.  
260 Ibid.  
261 Ibid. 
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komoditas tersebut mencapai hampir setengah atau 48% dari total komoditas 

pangan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat262. Selain komoditas 

gandum dan olahannya, pemerintah Amerika Serikat juga memberikan bantuan 

pangan berupa komoditas pangan grains dan produk pangan modifikasi, pulses, 

minyak sayur, serta komoditas lainnya yang meliputi beras baik yang disalurkan 

secara curah maupun kemasan. Diagram di bawah ini menjelaskan secara lebih 

detail mengenai macam-macam dan prosentase masing-masing komoditas bantuan 

pangan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2011. 

 

Diagram 4.2. Komoditas Bantuan Pangan Pemerintah Amerika Serikat 

Tahun 2011 

Sumber: USAID Development Experience Clearinghouse “U.S. International 

Food Assistance Report 2011” 

 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat jika komoditas biji-bijian 

kering dan produk pangan modifikasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika 

Serikat pada tahun 2011 hampir mencapai ¼ dari total komoditas pangan lainnya263. 

                                                           
262 Ibid. hal. 2 
263 Ibid.  
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Fortified food sendiri merupakan komoditas pangan yang memiliki nutrisi yang 

didapatkan melalui teknologi ilmiah dan bukan secara alamiah terkandung dalam 

komoditas pangan terkait264. Jumlah fortified food tersebut dapat dikatakan cukup 

besar mengingat terdapat komoditas pangan modifikasi yang juga disalurkan oleh 

pemerintah Amerika Serikat pada saat krisis pangan terjadi pada tahun 2011. 

Sementara, ¼ sisanya dari total bantuan komoditas pangan tersebut merupakan 

gabungan dari tiga jenis komoditas pangan lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan pangan Amerika Serikat 

didominasi oleh bantuan in-kind (bantuan yang diberikan langsung dalam bentuk 

barang) serta monetization (bantuan yang diberikan dengan cara menyumbangkan 

komoditas pertanian Amerika Serikat kepada organisasi pembangunan yang dapat 

menjual komoditas tersebut untuk mendanai proyeknya)265. Bantuan pangan in-

kind adalah salah satu bentuk bantuan yang banyak diberikan oleh Amerika Serikat 

kepada negara-negara penerima. Bentuk bantuan pangan tersebut juga diberikan 

oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia saat krisis pangan melanda negara tersebut 

pada tahun 2011. Hingga tahun 2012, bantuan pangan in-kind masih menjadi bagian 

dan mendominasi dalam skema bantuan pangan Amerika Serikat, terutama dalam 

program bantuan pangan Title II266.  

Meskipun demikian, USAID dan USDA sebagai lembaga yang bertanggung 

jawab, bekerja sama dalam upaya memperbaiki keranjang bantuan pangan in-kind 

                                                           
264 Ferreira, M. (2016). Are Fortified and Enriched Foods Healthy? Diakses dari 

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/fortified-and-enriched-foods#1  
265 Hicks, B. (2013). The US Food Aid Industry: Food for Peace or Food for Profit?. 

Diakses dari https://portside.org/2013-03-31/us-food-aid-industry-food-peace-or-

food-profit 
266 Casey, A.R. (2018). U.S. International Food Assitance: An Overview, 2. (R45422). 

Congressional Research Service Report. Diakses dari 

https://fas.org/sgp/crs/row/R45422.pdf   
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pemerintah Amerika Serikat267. Hal tersebut dilakukan agar bantuan pangan yang 

diberikan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh USAID melalui Food Aid Quality Review268. Bentuk dalam 

pemberian bantuan pangan pemerintah Amerika Serikat melalui masing-masing 

program bantuan sendiri diatur oleh wewenang hukum masing-masing. Dalam 

pelaksanaan program bantuannya, terdapat dua dasar hukum yang mengatur 

bantuan pangan internasional Amerika Serikat, yakni Food for Peace Act (FFPA) 

dan Foreign Assitance Act (FAA). Berikut adalah tabel yang menjelaskan detail 

program-program bantuan pangan internasional Amerika Serikat269.  

 

Tabel 4.5. Program Bantuan Pangan Internasional Amerika Serikat  

Sumber: Congressional Research Service Report, “U.S. International Food 

Assitance: An Overview” 

 

Dari beberapa program bantuan pangan dan komoditas pangan yang 

diberikan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2011, program bantuan pangan 

yang diterima oleh Ethiopia adalah program bantuan pangan Food for Peace Title 

II serta program bantuan pangan McGovern-Dole International Food for Education 

                                                           
267 USAID Development Experience Clearinghouse. (n.d.). U.S. International Food 

Assitance Report FY 2012, 8. Diakses dari 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/pbaaa642.pdf  
268 Casey, A.R. U.S. International Food Assitance: An Overview. Loc cit. 
269 Ibid. 
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and Child Nutrition270. Gambaran mengenai program bantuan pangan dari 

pemerintah Amerika Serikat yang diterima oleh masyarakat Ethiopia akan Penulis 

jelaskan melalui sub-bab berikutnya. 

Dalam pemberian bantuan pangannya bagi Ethiopia pada tahun 2011 

tersebut, Amerika Serikat mendistribusikan komoditas pertaniannya yang 

mengalami surplus maupun telah dimodifikasi dengan didasari oleh kepentingan 

Amerika Serikat sebagai negara donor. Seiring dengan krisis pangan yang terjadi 

pada tahun 2011, German Institute for Human Rights menyebutkan jika krisis 

pangan yang terjadi mengakibatkan banyak negara-negara berkembang menjadi 

negara pengimpor komoditas pangan. Di mana, surplus komoditas pangan Amerika 

Serikat merupakan produk yang diimpor oleh negara-negara tersebut271. Pemberian 

bantuan pangan dengan mendistribusikan surplus komoditas pertanian tersebut 

kemudian dapat mengancam sektor pertanian di negara penerima terutama negara 

dengan penghasilan rendah dan perekonomian petani miskin di negara tersebut. 

Selain itu, surplus juga mengakibatkan adanya persaingan yang tidak adil bagi bagi 

produsen di negara penerima maupun produsen negara pengekspor lainnya.    

Surplus antara ketersediaan pangan dan kebutuhan konsumsi di suatu 

negara sendiri dinilai sebagai food waste272. Food waste merupakan komoditas 

pangan dalam kondisi baik untuk dikonsumsi namun tidak dikonsumsi karena 

                                                           
270 USAID Development Experience Clearinghouse. U.S. International Food Assistance 

Report 2011. Loc cit 
271 Mast-Kirschning, U. (2011). The Global Food Surplus. Diakses dari 

https://www.dw.com/en/the-global-food-surplus/a-15452289 
272 Hic, C. et al. (2016). Food Surplus and Its Climate Burdens. Environmental Science & 

Technology 50, 4269-4277, 4269. DOI: 10.1021/acs.est.5b05088. American 

Chemical Society Publications. Diakses dari 

https://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.5b05088 
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pilihan atau bahkan dibiarkan rusak273. Food waste sendiri merupakan bagian dari 

Food Loss and Waste (FLW) yang dapat terjadi pada berbagai tahap yang berbeda 

dari rantai pangan, mulai pertanian, pasca panen, pemrosesan, distribusi, penjualan, 

hingga konsumsi274. FLW tersebut dapat terjadi baik di negara maju maupun 

berkembang pada tahap dan dengan penyebab utama yang berbeda, tergantung pada 

kondisi dan praktik di negara terkait. Meskipun dapat membantu mengentaskan 

krisis pangan, akan tetapi surplus komoditas pertanian juga dinilai dapat 

memberikan dampak negatif, terutama terhadap pertanian di negara penerima yang 

mengimpor surplus komoditas pertanian tersebut. 

Surplus komoditas pertanian Amerika Serikat pada tahun 2011 kemudian 

turut menjadi komoditas bantuan pangan bagi negara yang terdampak krisis pangan 

di tahun tersebut, termasuk Ethiopia yang menerima bantuan pangan darurat 

terbesar. Di mana, surplus komoditas tersebut didapatkan dari kelebihan produksi 

komoditas pertanian Amerika Serikat atas konsumsi dan kebutuhan persediaan. 

Dalam pemberian bantuan pangan, Amerika Serikat telah sejak lama menyalurkan 

komoditas pertaniannya ke daerah yang membutuhkan saat kondisi darurat 

dibandingkan dengan menyediakan bantuan pangan secara lokal maupun 

regional275. Lebih lanjut, kepentingan Amerika Serikat yang mendasari pemberian 

bantuan pangan terhadap Ethiopia akan Penulis jelaskan dalam sub-bab hubungan 

dan posisi penting masing-masing negara terhadap satu sama lain. Berikut adalah 

                                                           
273 Boiteau, J. M. (2018). Food Loss and Waste in the United States and Worldwide. 

World Hunger Education Service & Hunger Notes. Diakses dari 

https://www.worldhunger.org/food-loss-and-waste-in-the-united-states-and-

worldwide/ 
274 Ibid.  
275 Findings from the CARE Learning Tour to Ethiopia. Achieving Food and Nutrition 

Security in Ethiopia. Op cit hal. 12.  
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grafik yang menggambarkan surplus komoditas-komoditas pertanian Amerika 

Serikat. Pada pembahasan ini Penulis hanya akan memfokuskan pada surplus 

komoditas pertanian Amerika Serikat pada tahun 2011. 

Grafik 4.1. Surplus Komoditas Gandum Amerika Serikat Tahun 2007-2013 

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan www.indexmundi.com 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika pada tahun 2011 terdapat 

surplus pada komoditas gandum Amerika Serikat. Di mana, produksi gandum 

Amerika Serikat di tahun tersebut mencapai 54.244.000 MT276, sedangkan 

konsumsi domestik terhadap komoditas gandum di tahun tersebut hanya 

31.993.000 MT277 dengan persediaan hingga akhir periode 2011 sejumlah 

                                                           
276 United States Wheat Production by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=wheat&graph=p

roduction 
277 United States Wheat Domestic Consumption by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=wheat&graph=d
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20.211.000 MT278. Sehingga, pada tahun tersebut Amerika Serikat memiliki surplus 

komoditas gandum hingga 42.462.000 MT. Dengan memperhatikan neraca 

perdagangan, jumlah ekspor komoditas gandum Amerika Serikat di tahun tersebut 

mencapai 28.606.000 MT279. Sedangkan impor komoditas gandum di tahun yang 

sama hanya 3.079.000 MT280. Sehingga, Amerika Serikat memiliki surplus neraca 

perdagangan sekitar 25.527.000 MT pada komoditas gandum di tahun 2011. Secara 

keseluruhan, komoditas gandum Amerika Serikat mengalami surplus hingga 

16.935.000 MT pada tahun 2011. Selain komoditas gandum, komoditas sorgum 

Amerika Serikat juga mengalami surplus pada tahun 2011.  

 

Grafik 4.2. Surplus Komoditas Sorgum Amerika Serikat Tahun 2007-2013 

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan www.indexmundi.com 

                                                           
278 United States Wheat Ending Stocks by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=wheat&graph=e

nding-stocks 
279 United States Wheat Exports by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=wheat&graph=e

xports 
280 United States Wheat Imports by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=wheat&graph=i
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Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika pada tahun 2011 terdapat 

surplus pada komoditas sorgum Amerika Serikat. Di mana, produksi sorgum 

Amerika Serikat di tahun tersebut mencapai 5.410.000 MT281, sedangkan konsumsi 

domestik terhadap komoditas sorgum di tahun tersebut hanya 3.916.000 MT282 

dengan persediaan hingga akhir periode 2011 sejumlah 583.000 MT283. Sehingga, 

pada tahun tersebut Amerika Serikat memiliki surplus komoditas sorgum hingga 

2.077.000 MT. Dengan memperhatikan neraca perdagangan, jumlah ekspor 

komoditas sorgum Amerika Serikat di tahun tersebut mencapai 1.611.000 MT284. 

Sedangkan impor komoditas sorgum di tahun yang sama hanya 3.000 MT285. 

Sehingga, Amerika Serikat memiliki surplus neraca perdagangan sekitar 1.608.000 

MT pada komoditas sorgum di tahun 2011. Secara keseluruhan, komoditas sorgum 

Amerika Serikat mengalami surplus hingga 469.000 MT pada tahun 2011. 

Dalam penyaluran bantuan pangannya, Amerika Serikat juga menyalurkan 

komoditas pertanian yang telah dimodifikasi. Komoditas fortified food yang 

menjadi salah satu dari beberapa komoditas bantuan pangan Amerika Serikat 

tersebut merupakan salah satu bentuk dari Genetically Modified Food (GMF). Hal 

                                                           
281 United States Sorghum Production by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=sorghum&graph

=production 
282 United States Sorghum Domestic Consumption by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=sorghum&graph

=domestic-consumption 
283 United States Sorghum Ending Stocks by Year. (n.d.) Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=sorghum&graph

=ending-stocks 
284 United States Sorghum Exports by Year. (n.d.)  Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=sorghum&graph

=exports 
285 United States Sorghum Imports by Year. (n.d.). Diakses dari 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=us&commodity=sorghum&graph

=imports 
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tersebut dikarenakan fortified food tersebut adalah komoditas pangan yang telah 

mengalami perubahan struktur secara non-alamiah dengan tujuan untuk 

mendapatkan sifat menguntungkan dari komoditas terkait286. Sifat menguntungkan 

dari fortified food yakni nutrisi yang lebih baik tersebut merupakan salah satu tujuan 

atau keunggulan dari GMF selain rasa dan kualitas yang lebih baik, peningkatan 

laba bagi petani, tahan virus dan serangga, tahan terhadap herbisida, serta 

peningkatan hasil panen untuk mengurangi kelaparan dunia287.  

4.2.1. Program Bantuan Pangan Amerika Serikat bagi Ethiopia Tahun 

2011 

4.2.1.1.  Food for Peace Act (FFPA) Title II (Emergency, 

Development, IFRP) 

The Food for Peace Act sering juga disebut sebagai Public 

Law (P.L.) 480 merupakan dasar hukum utama program bantuan 

pangan Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk mengatur 

bantuan pangan internasional Amerika Serikat. FFPA awalnya 

disahkan pada tahun 1954 dalam The Agricultural Trade Development 

Assistance Act of 1954 (PL 83-480) sebagai program komprehensif 

bantuan pangan internasional Amerika Serikat pertama288. Program 

tersebut menaungi mitra-mitra yang bekerja sama dalam menyalurkan 

komoditas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat 

                                                           
286 Andrews, R. (n.d). All About Genetically Modified Foods. Diakses dari 

https://www.precisionnutrition.com/all-about-gm-foods   
287 Ibid.  
288 Schnepf, R. (2016). U.S. International Food Aid Programs: Background and Issues, 9. 

Congressional Research Service. Diakses dari http://nationalaglawcenter.org/wp-

content/uploads/assets/crs/R41072.pdf  
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kepada negara-negara penerima289. Bantuan-bantuan tersebut 

kemudian dapat digunakan secara langsung dalam program distribusi 

bantuan pangan di negara-negara penerima maupun dimonetisasi.  

Secara keseluruhan, FFPA memiliki lima tujuan wajib, yakni 

memerangi kelaparan dunia dan kekurangan gizi beserta penyebab-

penyebabnya, mempromosikan pembangunan pertanian berkelanjutan, 

mengembangkan perdagangan internasional, mendorong 

pengembangan pasar dan sektor swasta, serta mencegah konflik290. 

FFPA terdiri dari empat bidang program yang berbeda dengan tujuan 

masing-masing. Di mana, secara keseluruhan Food for Peace program 

(FFP) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan dan 

malnutrisi serta menjamin setiap individu memiliki makanan yang 

mencukupi, aman, dan bergizi untuk mendukung hidup sehat dan 

produktif dengan menyalurkan sumber daya yang dimiliki melalui 

kegiatan darurat, pembangunan, dan penunjang gizi291. Dalam sub-bab 

ini Penulis hanya akan membahas FFPA Title II sesuai dengan program 

bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ethiopia.  

Program bantuan pangan FFPA Title II merupakan program 

bantuan pangan internasional Amerika Serikat yang dikelola oleh 

                                                           
289 Ibid.  
290 Sec. 2. [7 U.S.C. 1691] United States Policy. (2014). Food for Peace Act as As 

Amended Through P.L. 113–79, 2. Diakses dari 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Food%20For%20Peace%2

0Act%20Version%20Nov%202014.pdf 
291  USAID (2018). Office of Food for Peace, Food for Peace: Celebrating More than 60 

Years of Help and Hope. Diakses dari https://www.usaid.gov/who-we-

are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-

assistance/office-food 
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USAID. Program ini memungkinkan bantuan komoditas pertanian 

Amerika Serikat kepada negara-negara penerima disalurkan melalui 

organisasi-organisasi internasional dan NGO292. Program bantuan 

pangan yang diberikan merupakan komoditas pangan darurat maupun 

non-emergency yang dibutuhkan baik melalui penyaluran komoditas 

secara langsung maupun secara monetisasi. Dalam penelitian ini, 

Penulis melihat bagaimana pemberian bantuan pangan Amerika 

Serikat kepada Ethiopia pada tahun 2011 melalui organisasi 

internasional atau LSM.  

Program bantuan pangan Title II yang diberikan oleh USAID 

pada Ethiopia pada tahun 2011 dilaksanakan dengan menyediakan 

bantuan pangan selama 3 hingga 6 bulan serta mendanai berbagai 

proyek pekerjaan umum di 41 distrik293. Proyek-proyek pekerjaan 

umum tersebut berfokus dalam konservasi tanah dan air serta jalan-

jalan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen serta 

akses terhadap pasar bagi para petani di Ethiopia. Program bantuan 

pangan Title II tersebut kemudian berhasil membantu pemerintah 

Ethiopia dalam mengentaskan 2,3 juta dari 7,5 juta jiwa penduduk 

Ethiopia yang mengalami kerawanan pangan  kronis melalui The 

Productive Safety Net Program (PSNP)294. Selain penduduk Ethiopia, 

bantuan pangan Title II oleh USAID juga menyediakan bantuan yang 

penting bagi para pengungsi di Ethiopia  

                                                           
292 Schnepf. U.S. International Food Aid Programs: Background and Issues. Op cit. hal 

10 
293 USAID Development Experience Clearinghouse. Op cit hal. 12 
294 Ibid. 
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4.2.1.2.  McGovern-Dole International Food for Education and 

Child Nutrition (IFECN) 

Program bantuan pangan McGovern-Dole IFECN pertama kali 

disahkan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanian Amerika 

Serikat tahun 2002 (P.L. 107-171)295. Berbeda dengan program 

bantuan pangan FFPA Title II yang dikelola oleh USAID, program 

bantuan pangan McGovern-Dole IFECN dikelola oleh Foreign 

Agricultural Service (FAS) United States Department of Agriculture 

(USDA). Program bantuan pangan McGovern-Dole IFECN menaungi 

mitra-mitra pelaksana dalam menyalurkan bantuan pangan, finansial, 

dan teknis dari Amerika Serikat untuk melaksanakan program pangan 

sekolah serta program nutrisi bagi anak-anak, bayi, dan ibu di negara-

negara lain yang termasuk ke dalam negara dengan status kebutuhan 

pangan kritis 296.   

Dalam pelaksanaanya, USDA menyalurkan komoditas pangan 

yang dibutuhkan dalam program bantuan pangan dengan persetujuan 

dari Private Voluntary Organization (PVOs), kooperasi, organisasi-

organisasi internasional, dan pemerintah negara lain yang memenuhi 

kriteria297. Mitra-mitra pelaksana kemudian memanfaatkan komoditas 

bantuan pangan tersebut untuk penyaluran pangan secara langsung 

maupun dalam beberapa situasi tertentu untuk dijual secara lokal yang 

kemudian digunakan dalam mendukung proyek nutrisi dan pangan 

                                                           
295 Schnepf. U.S. International Food Aid Programs: Background and Issues. Op cit. hal 

16  
296 Ibid.   
297 Ibid. hal. 17 
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sekolah298. Dalam penelitian ini, Penulis melihat bagaimana pemberian 

bantuan pangan Amerika Serikat kepada Ethiopia pada tahun 2011 

melalui organisasi internasional atau LSM.  

Program bantuan pangan McGovern-Dole IFECN yang 

diberikan oleh USDA pada Ethiopia pada tahun 2011 telah membantu 

pelaksanaan program pangan sekolah melalui WFP. Di mana, melalui 

program tersebut, WFP berhasil menyalurkan bantuan pangan pada 

sekitar 375.000 anak-anak sekolah setiap harinya299. Program bantuan 

sekolah tersebut diberikan hingga ke wilayah-wilayah di Ethiopia yang 

terbatas dalam kesempatan akses terhadap pendidikan. Di mana, hanya 

35% atau bahkan kurang dari anak-anak di wilayah-wilayah tersebut 

yang terdaftar sebagai seorang siswa300. Selain penyaluran bantuan 

pangan pada anak sekolah, melalui program McGovern-Dole IFECN 

Amerika Serikat tersebut juga memberikan sumber daya bantuan bagi 

masyarakat dan pemerintah setempat untuk membangun ruang kelas, 

toilet, dapur, serta perbaikan pada infrastruktur lainnya301.  

    

4.3. Hubungan Ethiopia dan Amerika Serikat  

4.3.1. Posisi Penting Ethiopia bagi Amerika Serikat  

Posisi Amerika Serikat sebagai negara donor terbesar bagi kawasan 

Afrika memberikan keuntungan bagi kepentingan Amerika Serikat di negara-

negara penerima tersebut terutama Ethiopia sebagai salah satu negara penerima 

                                                           
298 Ibid.  
299 USAID Development Experience Clearinghouse. Op cit hal. 13 
300 Ibid. 
301 Ibid.  
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terbanyak. Pemberian bantuan luar negeri baik bantuan darurat maupun 

pembangunan kerap kali turut diikuti dengan adanya kepentingan dari negara 

donor. Seiring dengan terjadinya krisis pangan pada tahun 2011 akibat 

fenomena kekeringan, Amerika Serikat memberikan bantuan pangan kepada 

Ethiopia yang diikuti oleh adanya beberapa kepentingan Amerika Serikat 

sebagai donor di negara tersebut.  

Dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan di negara terkait, 

Amerika Serikat tidak jarang mengikutsertakan lembaga pemerintah, 

organisasi, bahkan badan bisnisnya302. Hal tersebut mengakibatkan adanya 

keterlibatan Amerika Serikat yang berkelanjutan di negara yang bersangkutan 

dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Berbagai kepentingan 

negara-negara donor di kawasan Sub-Sahara Afrika tersebut beragam, seperti 

kepentingan kemanusiaan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan keamanan 

nasional. Dengan demikian terdapat kepentingan yang dibawa oleh Amerika 

Serikat eiring dengan bantuan pangan yang diberikan pada Ethiopia.  

Dari kepentingan kemanusiaan, Amerika Serikat dapat semakin 

mengukuhkan pengaruhnya di Ethiopia. Hal tersebut dikarenakan Amerika 

Serikat secara historis merupakan donor utama dalam pemberian bantuan 

kemanusiaan, begitu pula pada tahun 2011 (lampiran 2). Pada saat terjadi 

kekeringan dan krisis pangan pada tahun 2011 di kawasan Tanduk Afrika, 

pemerintah Amerika Serikat menyediakan program bantuan pangan darurat 

                                                           
302 Ingram, G. & Rocker, S. (2013). U.S. Development Assistance and Sub-Saharan 

Africa: Opportunities for Engagement. Top Five Reasons Why Africa Should Be a 

Priority for the United States, 14. Afrika Growth Initiative at Brookings. Diakses dari 

https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/04_africa_priority_united_states.pdf 
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senilai sekitar 740 juta USD bagi negara-negara di wilayah tersebut303. 

Ethiopia kemudian menjadi salah satu negara di kawasan tersebut yang 

menjadi negara penerima terbesar dari bantuan tersebut. Bantuan-bantuan 

yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut dinilai selaras 

dengan nilai dan semangat Amerika Serikat untuk tetap memberikan bantuan 

darurat yang dibutuhkan di negara lain.  Konsistensi tersebut dapat dilihat dari 

posisi Amerika Serikat sebagai negara donor bantuan darurat terbesar dalam 

mengatasi krisis pangan yang terjadi.    

Dari kepentingan ekonomi, Ethiopia memiliki posisi penting bagi 

Amerika Serikat. Di mana, negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika 

terutama Ethiopia merupakan negara yang memiliki peluang ekonomi yang 

besar304. Hal tersebut dikarenakan 6 dari 10 pertumbuhan ekonomi tercepat di 

dunia berada di kawasan tersebut. Ethiopia sendiri menempati urutan kelima 

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada kurun tahun 2001 hingga 2010 

dan urutan ketiga pada kurun tahun 2011 hingga 2015305. Hal tersebut 

didukung dengan fakta bahwa negara donor lain seperti China juga mulai 

menyadari peluang ekonomi negara kawasan Afrika, khususnya Ethiopia.      

4.3.2. Posisi Penting Amerika Serikat bagi Ethiopia 

Besarnya jumlah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah 

Amerika Serikat kepada negara-negara di kawasan Afrika, terutama Ethiopia 

sebagai salah satu negara penerima terbesar, memberikan dampak terhadap 

negara tersebut.  Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan bantuan kepada 

                                                           
303 Ibid. 
304 Ibid. hal. 15  
305 The Economist (2011). Daily chart: Africa’s impressive growth. Diakses dari 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/01/daily_chart. 
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negara-negara di Sub-Sahara Afrika tersebut untuk bidang kesehatan global 

serta bantuan kemanusiaan terutama di daerah darurat bantuan pangan306. Di 

mana, Amerika Serikat merupakan donor terbesar dalam kedua bidang 

tersebut.  

Ethiopia kemudian menjadi salah satu negara yang menerima bantuan 

Amerika Serikat, baik bantuan darurat maupun bantuan kemanusiaan. Bantuan 

pangan darurat kemudian menjadi bantuan yang relative sering diterima oleh 

Ethiopia. Hal tersebut dikarenakan, Ethiopia tidak jarang terkena dampak 

cuaca buruk yang kemudian berpengaruh pada kondisi ketahanan negara 

tersebut. Dengan besarnya bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat 

kepada Ethiopia untuk mengatasi krisis pangan tersebut, maka Amerika 

Serikat merupakan negara yang berperan penting dalam membantu Ethiopia 

menjaga ketahanan pangannya.  

 

  

                                                           
306 Dagne, T. (2011). Africa: U.S. Foreign Assistance Issues, 1. Congressional Research 

Service Report. Diakses dari https://fas.org/sgp/crs/row/RL33591.pdf 
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BAB V 

PENGARUH BANTUAN PANGAN AMERIKA SERIKAT 

TERHADAP PENINGKATAN FOOD SECURITY ETHIOPIA 

TAHUN 2011-2012 

 

 

Dalam bab ini Penulis akan memberikan penjelasan mengenai fenomena 

bantuan pangan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap upaya pencapaian 

ketahanan pangan Ethiopia pada tahun 2011-2012. Dalam menjelaskan pengaruh 

bantuan pangan Amerika Serikat terhadap pencapaian peningkatan ketahanan 

pangan Ethiopia tersebut, Penulis akan menggunakan serta mengaplikasikan 

konsep Food Security yang disusun oleh Joachim von Braun dengan kasus yang 

akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Berikut adalah analisis dari pengaruh 

bantuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security Ethiopia pada 

tahun 2011/2012.  

5.1. Food Security Ethiopia Tahun 2011   

5.1.1. Food Availability  

Food availability merupakan ketersediaan komoditas pangan Ethiopia 

baik secara nasional, regional, maupun lokal. Di mana, terdapat tiga indikator 

dalam food availability yang kemudian dapat mempengaruhi ketersediaan 

pangan yakni production, stockholding, serta trade307. Ketiga indikator 

                                                           
307 Von Braun, J. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs. 

Op cit hal.8. 
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tersebut kemudian akan mempengaruhi ketersediaan pangan Ethiopia. Di 

mana, adanya perubahan dalam kegiatan production, stockholding, maupun 

trade Ethiopia kemudian dapat mengakibatkan pada terjadinya kerawanan 

pangan di Ethiopia. Ketiga indikator tersebut akan Penulis analisis dan 

kemudian Penulis gunakan dalam menjelaskan serta membuktikan pengaruh 

bentuan pangan Amerika Serikat terhadap peningkatan food security Ethiopia 

pada tahun 2011- 2012 melalui faktor food availability di negara tersebut. 

5.1.1.1. Food Production 

Von Braun menjelaskan jika indikator food production atau 

produksi komoditas pangan sebagai bagian dalam ketersediaan pangan 

bertujuan untuk menjamin keamanan pangan negara terkait308. Dalam 

hal ini, adanya perubahan dalam produksi suatu komoditas pangan 

nasional kemudian dapat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional 

di negara tersebut. Dalam subbab ini, Penulis kemudian akan 

menjelaskan mengenai kondisi produksi komoditas pangan Ethiopia 

tahun 2011-2012 seiring dengan pemberian bantuan pangan Amerika 

Serikat pada tahun 2011. Berikut merupakan tabel yang memaparkan 

data luas lahan di Ethiopia yang meliputi luas lahan total, lahan 

pertanian, lahan subur, lahan pertanian permanen, serta luas tanah per 

kapita di Ethiopia pada tahun 2010-2011. 

 

                                                           
308 Ibid. 
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Tabel 5.1. Perkembangan Luas Lahan Ethiopia Tahun 2010 – 2011 

Sumber: Ethiopia Data Portal, “Ethiopia Agriculture Sheet” 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jika luas lahan untuk 

kepentingan pertanian di Ethiopia rata-rata mengalami peningkatan309. 

Meskipun, besarnya peningkatan jumlah penggunaan lahan tersebut 

tidak terlalu besar. Di mana, pada tahun 2011 besarnya luas lahan yang 

dipergunakan untuk pertanian mengalami peningkatan hingga 2,0% atau 

menjadi sekitar 356.800 km2 jika dibandingkan dengan tahun 2010. 

Sementara, lahan subur di Ethiopia pada tahun 2011 menjadi sekitar 

145.700 km2 atau mengalami peningkatan hingga 4,4% jika 

dibandingkan dengan tahun 2010. Selanjutnya, luas lahan pertanian 

permanen pada tahun 2011 meningkat hingga 7,7% jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 menjadi sekitar 11.200 km2. Selain melihat pada 

penggunaan luas lahan untuk pertanian, ketersediaan pangan untuk 

menjamin ketahanan pangan juga dilihat melalui kuantitas maupun jenis 

produksi komoditas pangan. Di bawah ini adalah grafik yang 

                                                           
309 Ethiopia Data Portal (2014). Ethiopia Agriculture Sheet. Diakses dari 

http://ethiopia.opendataforafrica.org/ewwocj/ethiopia-agriculture-sheet  
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menggambarkan tingkat produksi pangan komoditas biji-bijian di 

Ethiopia. 

 

Grafik 5.1. Total Produksi Biji-Bijian Ethiopia 

Sumber: FAOSTAT, “Ethiopia Production” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika produksi bijian-

bijian di Ethiopia pada tahun 2011 rata-rata mengalami kenaikan310. 

Meskipun, kenaikan jumlah produksi biji-bijian pada tahun 2011 

tersebut tidak terlampau jauh. Di mana, untuk jumlah produksi biji-

bijian yang dipanen per unit lahan pada tahun 2011 mencapai 19.616 

hg/ha311. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.288 hg/ha jika 

dibandingkan dengan jumlah produksi biji-bijian yang dipanen per unit 

lahan tahun 2010. Selain itu, jumlah produksi biji-bijian di Ethiopia 

pada tahun 2011 yang sebanyak 18.809.963 ton juga mengalami 

peningkatan sebesar 1.048.761 ton jika dibandingkan dengan tahun 

                                                           
310 Food and Agricultural Organization of the United Nations. (n.d.). FAOSTAT: Ethiopia 

Production. Diakses dari http://www.fao.org/faostat/en/#country/238  
311 Ibid. 
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2010312. Akan tetapi, kedua peningkatan tersebut justru berbanding 

terbalik dengan luas lahan panen komoditas biji-bijian tersebut. Di 

mana, luas lahan produksi biji-bijian yang berhasil dipanen pada tahun 

2011 adalah 9.589.012 ha atau mengalami penurunan sebanyak 101,722 

ha jika dibandingkan dengan luas lahan panen komoditas biji-bijian di 

tahun 2010313. Produksi pada tahun 2011 tersebut kemudian tidak jauh 

berbeda dengan tahun 2012. 

Pada tahun 2012, produksi bijian-bijian di Ethiopia rata-rata 

mengalami peningkatan. Di mana, untuk jumlah produksi biji-bijian 

yang dipanen per unit lahan pada tahun 2012 mencapai 20.468 hg/ha314. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 852 hg/ha atau 4,3% 

jika dibandingkan dengan jumlah produksi biji-bijian yang dipanen per 

unit lahan tahun 2011. Selain itu, jumlah produksi biji-bijian di Ethiopia 

pada tahun 2012 yang sebanyak 19.651.152 ton juga mengalami 

peningkatan sebesar 841.189 ton atau 4,5% jika dibandingkan dengan 

tahun 2011. Berbeda dengan tahun 2011, peningkatan tersebut juga 

selaras dengan luas lahan panen komoditas biji-bijian yang mengalami 

peningkatan pada tahun 2012. Di mana, luas lahan produksi biji-bijian 

yang berhasil dipanen pada tahun 2012 adalah 9.601.039 ha atau 

mengalami peningkatan hingga 12.027 ha atau sekitar 0,13% jika 

dibandingkan dengan tahun 2011315. Peningkatan luas lahan produksi 

                                                           
312 Ibid. 
313 Ibid. 
314 Ibid.  
315 Ibid. 
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biji-bijian yang berhasil dipanen pada tahun 2012 tersebut menunjukkan 

adanya perubahan dalam produksi komoditas pangan Ethiopia.   

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat jika peningkatan 

jumlah produksi biji-bijian yang dipanen per unit lahan pada tahun 2011 

lebih tinggi hingga 435 hg/ha jika dibandingkan dengan peningkatan 

pada tahun 2012. Selain itu, kenaikan jumlah produksi biji-bijian di 

Ethiopia pada tahun 2011 juga lebih tinggi hingga 207.572 ton jika 

dibandingkan dengan tahun 2012. Di sisi lain, pada tahun 2012 terdapat 

peningkatan luas lahan produksi biji-bijian yang berhasil dipanen 

dibandingkan dengan tahun 2011 yang mengalami penurunan.  

Penurunan luas lahan panen komoditas biji-bijian pada tahun 

2011 tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya kekeringan di kawasan 

Tanduk Afrika yang kemudian mengakibatkan terjadinya kegagalan 

panen. Hal tersebut kemudian juga dialami oleh Ethiopia. Di mana, 

wilayah yang terdampak oleh kekeringan merupakan daerah pertanian 

yang menghasilkan komoditas-komoditas pertanian Ethiopia. Produksi 

komoditas pangan dalam kelompok biji-bijian secara lebih detail 

dijelaskan melalui grafik di bawah ini. 
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Grafik 5.2. Rata-Rata Hasil Panen Komoditas Cereals Utama di 

Ethiopia Tahun 2011-2012 

Sumber: Food and Agriculture Organizations of the United Nations 

“Analysis of Price Incentives for Maize in Ethiopia for the Time Period 

2005-2012” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika pada tahun 2011, 

sebagian komoditas pertanian biji-bijian mengalami penurunan hasil 

panen316. Komoditas tersebut adalah sorgum dan finger millet dengan 

penurunan pada tahun 2011 masing-masing sekitar 1 qt/h. Komoditas 

jagung merupakan satu-satunya komoditas biji-bijian yang mengalami 

peningkatan hasil panen yang paling pesat pada tahun 2011, yakni hingga 

sekitar 5 qt/h. Sedangkan, beberapa komoditas biji-bijian utama lainnya 

seperti teff, barley, dan gandum juga mengalami kenaikan hasil panen 

pada tahun 2011 meskipun tidak sebanyak kenaikan hasil panen 

komoditas jagung.  Komoditas-komoditas tersebut mengalami kenaikan 

hasil panen masing-masing sekitar 0,5 qt/h, 0,5 qt/h, dan 2 qt/h. 

                                                           
316 Food and Agriculture Organizations of the United Nations. (2015). Analysis of Price 

Incentives for Maize in Ethiopia for the Time Period 2005-2012, 4. Monitoring and 

Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP). Roma, Italia: FAO. Diakses 

dari http://www.fao.org/3/a-i4527e.pdf  
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Sedangkan, pada tahun 2012 hampir seluruh komoditas biji-bijian utama 

Ethiopia mengalami kenaikan hasil panen.  

Sementara itu, pada tahun 2012 terdapat peningkatan hasil panen 

mayoritas komoditas pertanian biji-bijian Ethiopia. Di mana, komoditas 

jagung, sorgum, gandum, barley, finger millet, dan teff seluruhnya 

mengalami peningkatan hasil panen jika dibandingkan dengan tahun 

2011. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika pada saat terjadi 

krisis pangan tahun 2011, terjadi penurunan dalam luas lahan produksi 

bijian-bijian yang dipanen meskipun luas lahan pertanian mengalami 

peningkatan dan produksi biji-bijian secara keseluruhan naik meskipun 

tidak pesat. Akan tetapi, salah satu komoditas pangan utama masyarakat 

Ethiopia, yakni sorgum juga turut mengalami penurunan jumlah produksi 

pada tahun 2011.  

Dengan demikian, adanya perubahan produksi komoditas 

pangan yang terjadi di Ethiopia menunjukkan bahwa salah satu indikator 

dalam food security, yakni food production telah terpenuhi. Di mana, 

adanya peningkatan luas lahan untuk kepentingan pertanian di Ethiopia 

seiring dengan adanya kenaikan dalam produksi biji-bijian (cereals) pada 

tahun 2011. Meskipun, jumlah tersebut berbanding terbalik dengan luas 

lahan panen komoditas biji-bijian yang justru mengalami penurunan 

pada tahun 2011.  

Dalam hal ini, Penulis melihat jika penurunan jumlah lahan 

panen produksi biji-bijian tersebut dapat diakibatkan oleh kekeringan 

yang melanda Ethiopia pada tahun tersebut yang kemudian 
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mengakibatkan pada terjadinya penurunan jumlah luas lahan panen 

komoditas biji-bijian tersebut. Selain itu, penurunan pada jumlah 

produksi komoditas pangan termasuk komoditas pangan utama juga 

dapat diakibatkan oleh masuknya bantuan pangan Amerika Serikat yang 

memiliki jenis komoditas yang sama. Komoditas pangan lokal yang telah 

mengalami kenaikan harga akibat krisis pangan tersebut kemudian 

bersaing dengan komoditas bantuan pangan pemberian Amerika Serikat. 

5.1.1.2. Stockholding 

Indikator kedua dalam food availability adalah stockholding. 

Stockholding kemudian dapat mempengaruhi ketahanan pangan negara 

terkait. Di mana dalam upaya menjamin food availability, terdapat 

hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan bagi 

negara tersebut317. Hambatan tersebut seperti perubahan musiman pada 

produksi suatu komoditas pangan serta tingginya harga komoditas 

pangan musiman. Beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab dari 

gejolak harga komoditas pangan musiman tersebut antara lain adanya 

biaya serta kegagalan negara terkait dalam mengelola persediaan pangan 

secara memadai. Perubahan harga secara tiba-tiba pada harga komoditas 

pangan tersebut lebih lanjut dinilai dapat mempengaruhi kemampuan 

negara dalam menjamin ketersediaan suatu komoditas pangan bagi 

warganya.  

                                                           
317 Von Braun, J. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs. 

Op cit hal.8 
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Dalam melihat pengaruh bantuan pangan terhadap ketahanan 

pangan, indikator stockholding dapat digunakan sebagai pengukur 

apakah terdapat pengaruh dari pemberian bantuan pangan terhadap 

ketahanan pangan yang dilihat melalui adanya pengaruh perubahan pada 

penyimpanan dan pengelolaan produk komoditas pangan nasional di 

negara terkait. Indikator stockholding dapat terpenuhi apabila terdapat 

perubahan pada penyimpanan dan pengelolaan produk komoditas 

pangan negara penerima seiring dengan pemberian bantuan pangan oleh 

negara donor. Dalam hal ini, apabila terdapat pengaruh dari pemberian 

bantuan pangan oleh Amerika Serikat terhadap penyimpanan dan 

pengelolaan komoditas-komoditas pangan nasional Ethiopia, maka 

indikator stockholding telah terpenuhi. Di bawah ini merupakan tabel 

yang menyajikan ketersediaan produk komoditas pangan untuk 

konsumsi oleh rata-rata masyarakat Ethiopia per harinya pada tahun 

2007 hingga 2011318. 

                                                           
318 Ethiopia Data Portal (2014). Ethiopia FAO STAT - Food, Nutrition, and Food 

Security. Diakses dari http://ethiopia.opendataforafrica.org/cpjugpe/ethiopia-fao-stat-

food-nutrition-and-food-security 
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Tabel 5.2. Ketersediaan Konsumi Produk Pangan Ethiopia Tahun 

2007 - 2011 

Sumber: Ethiopia Data Portal, “Food, Nutrition, and Food Security” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jika terdapat 

peningkatan persediaan pada setengah komoditas pangan. Setengah 

komoditas pangan yang mengalami peningkatan persediaan pada tahun 

2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 adalah komoditas pangan 

jagung, umbi-umbian, biji-bijian, gula, dan oilcrops319. Persediaan 

komoditas pangan jagung mengalami peningkatan hingga 6 kilokalori 

untuk setiap orang per harinya atau meningkat sebanyak 1,5%. Kedua, 

persediaan komoditas pangan umbi-umbian mengalami peningkatan 

hingga 11 kilokalori untuk setiap orang per harinya atau meningkat 

sebanyak 5,5%. Ketiga, persediaan komoditas pangan biji-bijian 

mengalami peningkatan hingga 12 kilokalori untuk setiap orang per 

harinya atau meningkat sebanyak 10,3%. Keempat, persediaan 

komoditas pangan gula mengalami peningkatan hingga 8 kilokalori 

                                                           
319 Ibid. 
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untuk setiap orang per harinya atau meningkat sebanyak 15,7%. 

Terakhir, persediaan komoditas pangan oilcrops mengalami peningkatan 

hingga 6 kilokalori untuk setiap orang per harinya atau meningkat 

sebanyak 66,7%.   

 Sedangkan, setengah komoditas pangan lainnya yang 

mengalami penurunan persediaan pada tahun 2011 jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 adalah gandum, daging sapi, kacang polong, minyak 

kelapa sawit, serta ubi320. Persediaan komoditas pangan gandum 

mengalami penurunan hingga 4 kilokalori untuk setiap orang per harinya 

atau menurun sebanyak 1,4%. Kedua, persediaan komoditas pangan 

daging sapi mengalami penurunan hingga 2 kilokalori untuk setiap orang 

per harinya atau menurun sebanyak 6,7%. Ketiga, persediaan komoditas 

pangan kacang polong mengalami penurunan hingga 1 kilokalori untuk 

setiap orang per harinya atau menurun sebanyak 3,7%. Keempat, 

persediaan komoditas pangan minyak kelapa sawit mengalami 

penurunan hingga 5 kilokalori untuk setiap orang per harinya atau 

menurun sebanyak 9,8%. Terakhir, persediaan komoditas pangan ubi 

mengalami penurunan hingga 10 kilokalori untuk setiap orang per 

harinya atau menurun sebanyak 47,6%. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika pada tahun 

2011 terdapat peningkatan persediaan untuk konsumsi pada setengah 

komoditas pangan Ethiopia seiring dengan pemberian bantuan pangan 

Amerika Serikat. Meski demikian, terdapat pula penurunan dalam 

                                                           
320 Ibid. 
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persediaan komoditas pangan lainnya. Di sisi lain, komoditas pangan 

utama masyarakat Ethiopia pada tahun 2011 ada yang mengalami 

kenaikan ketersediaanuntuk konsumsi, seperti jagung dan biji-bijian. 

Sedangkan komoditas pangan utama lainnya, yakni gandum mengalami 

penurunan dalam ketersediaan untuk konsumsi. 

Dengan demikian, adanya pengelolaan persediaan pangan 

Ethiopia menunjukkan jika salah satu indikator dalam food availability, 

yakni stockholding telah terpenuhi. Di mana, stockholding 

memperhatikan pengelolaan persediaan pangan yang dapat menjamin 

ketersediaan pangan nasional. Dalam hal ini, pemerintah Ethiopia dapat 

dikatakan cukup berhasil menjaga persediaan pangan nasional untuk 

menjamin ketahanan pangan masyarakat. Di mana, dari 10 komoditas 

ketersediaan konsumsi pangan nasional, setengah di antaranya 

mengalami kenaikan pada tahun 2011. Hal tersebut kemudian dapat 

mendukung upaya pemerintah dalam mengusahakan ketahanan pangan 

masyarakatnya. 

5.1.1.3. Trade  

Trade merupakan indikator terakhir yang terdapat dalam 

variabel food availability. Trade menjelaskan jika kegiatan perdagangan 

merupakan salah satu upaya negara terkait untuk meningkatkan 

ketersediaan komoditas pangan yang mencukupi terutama di negara 

tersebut321. Kegiatan perdagangan lebih lanjut menjadi salah satu 

                                                           
321 Von Braun, J. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs. 

Op cit hal.8 
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indikator penting dalam melihat ketahanan pangan sebuah negara. Hal 

tersebut kemudian dapat dicermati melalui neraca ekspor-impor negara 

tersebut. Dalam hal ini, nilai impor yang dilakukuan oleh negara terkait 

kemudian menjadi perhatian dalam kegiatan perdagangan tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan impor yang dilakukan sebuah negara dapat 

berdampak pada ketersediaan pangan lokal dan ketahanan pangan negara 

tersebut.  

Pada subbab ini Penulis akan menganalisa kegiatan 

perdagangan yang dilakukan oleh Ethiopia yang meliputi kapasitas ekspor 

dan impornya. Sehingga kemudian dapat dilihat bagaimana dampak 

pemberian bantuan pangan Amerika Serikat tahun 2011 terhadap aktivitas 

dan komoditas perdagangan terutama impor pangan Ethiopia. Dalam hal 

ini, komoditas serta kapasitas impor pangan Ethiopia akan menjadi 

perhatian utama Penulis. Hal tersebut dikarenakan dengan melihat 

kapasitas impor pangan Ethiopia tersebut, maka dapat dilihat bagaimana 

upaya pemerintah terkait dalam rangka meningkatkan ketersediaan 

komoditas pangan untuk mencukupi kebutuhan negara dan menjamin 

ketahanan pangan Ethiopia. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan 

20 besar komoditas ekspor-impor Ethiopia322. 

 

                                                           
322 Ethiopia Data Portal (2014). Ethiopia FAO STAT – Water Resources and Irrigation & 

Agriculture Production Trade. Diakses dari 

http://ethiopia.opendataforafrica.org/zztexhb/ethiopia-fao-stat-water-resources-

agriculture-production-and-trade 
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Tabel 5.3. 20 Besar Komoditas Ekspor Ethiopia Tahun 2007-2011 

Sumber: Ethiopia Data Portal, “Ethiopia FAO STAT - Water 

Resources & Agriculture Production and Trade” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata 

terdapat peningkatan aktivitas jumlah ekspor yang dilakukan oleh 

Ethiopia pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010. Di 

mana, 12 dari 20 komoditas ekspor unggulan Ethiopia mengalami 

peningkatan kapasitas ekspor pada tahun 2011323. Dari 12 komoditas 

tersebut, komoditas yang mengalami peningkatan kapasitas terbanyak 

adalah komoditas domba dengan jumlah peningkatan kapasitas ekspor 

hingga 166.417 ton lebih banyak dibanding tahun 2010. Sementara dari 

8 komoditas ekspor Ethiopia yang mengalami penurunan kapasitas di 

tahun 2011, komoditas kopi hijau merupakan ekspor Ethiopia yang 

mengalami penurunan kapasitas terbanyak dengan jumlah 52.705 ton 

lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Dalam hal ini, Penulis melihat 

jika penurunan jumlah kapasitas ekspor Ethiopia terutama yang 

                                                           
323 Ibid. 
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didominasi oleh sektor pertanian tersebut dapat diakibatkan oleh 

kekeringan yang melanda Ethiopia pada tahun 2011. Di mana, hal 

tersebut kemudian mempengaruhi hasil panen komoditas kopi yang 

sebelumnya merupakan produk andalan Ethiopia.   

Perubahan dalam aktivitas ekspor Ethiopia pada tahun 2011 

tidak hanya berupa peningkatan jumlah ekspor beberapa komoditas 

unggulannya. Akan tetapi, terdapat pula perubahan urutan komoditas 

ekspor unggulan utama Ethiopia. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 

persamaan dalam kelima besar jenis komoditas ekspor unggulan utama 

Ethiopia pada tahun 2010 dan 2011 yakni lembu, domba, biji wijen, kopi 

hijau, dan kacang kering324. Akan tetapi terdapat perbedaan yakni adanya 

perubahan dalam urutan komoditas ekspor unggulan utamanya. Di mana, 

pada tahun 2010 terdapat dua komoditas pertanian yang menduduki 

urutan teratas ekspor unggulan utama Ethiopia, yakni biji wijen dan kopi 

hijau, yang disusul dengan komoditas lembu, domba, dan kacang kering. 

Sementara, pada tahun 2011 jenis komoditas yang menduduki urutan 

teratas ekspor unggulan utama Ethiopia adalah lembu dan domba, yang 

disusul dengan komoditas biji wijen, kopi hijau, dan kacang kering.  

Penulis melihat adanya perubahan jenis komoditas ekspor 

unggulan utama Ethiopia pada tahun 2010 yang didominasi oleh sektor 

pertanian menjadi sektor peternakan pada tahun 2011 dapat diakibatkan 

oleh kekeringan hebat yang melanda Ethiopia pada tahun 2011. Hal 

tersebut kemudian mempengaruhi sektor pertanian yang sebelumnya 

                                                           
324 Ibid. 
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menjadi sektor utama masyarakat Ethiopia. Kekeringan yang 

menyebabkan berkurangnya hasil panen tersebut kemudian 

mengakibatkan berkurangnya kapasitas ekspor Ethiopia di bidang 

pertanian. 

 

Tabel 5.4. 20 Besar Komoditas Impor Ethiopia Tahun 2007-2011 

Sumber: Ethiopia Data Portal, “Ethiopia FAO STAT - Water 

Resources & Agriculture Production and Trade” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata 

terdapat peningkatan aktivitas jumlah impor yang dilakukan oleh 

Ethiopia pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010. Di 

mana, 13 dari 20 komoditas impor Ethiopia mengalami peningkatan 

kapasitas impor pada tahun 2011325. Dari 13 komoditas tersebut, 

komoditas yang mengalami peningkatan kapasitas terbanyak adalah 

komoditas sugar raw centrifugal dengan jumlah peningkatan kapasitas 

impor hingga 94.177 ton lebih banyak dibanding tahun 2010. Sementara 

dari 7 komoditas impor Ethiopia yang mengalami penurunan kapasitas di 

                                                           
325 Ibid. 
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tahun 2011, komoditas sorghum merupakan impor Ethiopia yang 

mengalami penurunan kapasitas terbanyak dengan jumlah 298.295 ton 

lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Dalam hal ini, Penulis melihat 

jika kenaikan jumlah kapasitas impor Ethiopia terutama yang didominasi 

oleh sektor pertanian tersebut dapat diakibatkan oleh adanya kebutuhan 

masyarakat Ethiopia terhadap komoditas pertanian. Hal tersebut 

dikarenakan ketidakmampuan Ethiopia dalam memproduksi komoditas 

pertanian yang mencukupi akibat kekeringan yang melanda negara 

tersebut. Sehingga, impor menjadi salah satu cara pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atas komoditas pertanian.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika pada tahun 

2011 rata-rata ekspor Ethiopia mengalami peningkatan dengan 

komoditas ternak sebagai komoditas ekspor dengan peningkatan 

kapasitas terbanyak. Sementara, dalam komoditas yang mengalami 

penurunan kapasitas ekspor, komoditas kopi hijau menjadi komoditas 

dengan penurunan kapasitas ekspor terbanyak. Di mana, penurunan 

kapasitas ekspor terutama pada sektor pertanian dapat diakibatkan oleh 

penurunan jumlah produksi akibat kekeringan yang melanda. Di mana, 

mengakibatkan pula pada perubahan dalam peringkat komoditas ekspor 

unggulan yang lebih didominasi oleh komoditas ternak di tahun 2011.  

Sementara itu, pada sektor impor juga terdapat peningkatan 

kapasitas impor terutama pada komoditas sugar raw centrifugal yang 

mengalami kenaikan kapasitas impor terbanyak, Di mana, komoditas 

impor yang mengalami kenaikan kapasitas impor rata-rata adalah 
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komoditas pertanian. Kenaikan pada beberapa kapasitas impor tersebut 

dapat diakibatkan oleh aktivitas pemberian bantuan pangan oleh 

Amerika Serikat. Di mana, beberapa komoditas pangan Ethiopia yang 

mengalami kenaikan kapasitas impor juga merupakan komoditas bantuan 

pangan Amerika Serikat. 

Dengan demikian, adanya aktivitas perdagangan pemerintah 

Ethiopia terutama dalam hal ini adalah komoditas pangan menunjukkan 

bahwa indikator trade atau perdagangan dari ketersediaan pangan telah 

terpenuhi. Di mana, perdagangan kemudian menjadi salah satu cara 

pemerintah Ethiopia dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan 

nasional. Dalam hal ini, indikator perdagangan menggarisbawahi pada 

adanya penurunan kapasitas ekspor Ethiopia pada tahun 2011 yang 

didominasi oleh komoditas kopi hijau. Selain itu, jenis komoditas 

ekspor unggulan utama Ethiopia pada tahun 2011 juga bergeser menjadi 

sektor peternakan.  

Hal lain yang menjadi perhatian utama dalam indikator 

perdagangan adalah impor. Di mana, jumlah komoditas impor Ethiopia 

lebih banyak jika dibandingkan komoditas ekspor. Selain itu, kapasitas 

impor Ethiopia yang mendominasi adalah komoditas pertanian. Di satu 

sisi, peningkatan impor dapat membantu meningkatkan ketersediaan 

komoditas pangan. Namun, di sisi lain peningkatan impor juga dapat 

mengancam keberadaan komoditas pangan lokal. 
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5.1.2. Food Access 

Variabel kedua dalam konsep food security adalah food access. Food 

access menjelaskan jika dalam rangka mencapai ketahanan pangan, akses 

terhadap komoditas pangan memiliki peran penting326. Ketahanan pangan 

sebuah negara dapat dilihat melalui akses terhadap pangan di negara tersebut. 

Di mana, akses terhadap komoditas pangan di sebuah negara kemudian juga 

dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa dunia yang kemudian 

mempengaruhi pula ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di suatu 

negara.  

Akses terhadap pangan di negara yang bersangkutan tersebut dapat 

dilihat melalui tiga indikator, yakni market, food aid, dan income. Dalam 

subbab ini Pernulis akan melihat bagaimana akses terhadap pangan di Ethiopia 

terutama setelah pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat. Ketiga 

indikator dalam variabel food access kemnudian dapat membantu Penulis 

dalam menganalisis apakah terdapat dampak bantuan pangan Amerika Serikat 

tahun 2011 terhadap akses pangan masyarakat Ethiopia pada tahun 2011- 

2012.  

5.1.2.1. Market 

Indikator pertama dalam food access adalah market. Market 

kemudian menjadi salah satu faktor penentu dalam akses terhadap 

pangan di suatu negara melalui pasar internasional. Dalam hal ini, 

indikator market dapat dilihat melalui bagaimana harga pangan dunia 

                                                           
326 Von Braun, J. Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs. 

Op cit hal.8 
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dan ketersediaan valuta asing mempengaruhi akses pada tingkat negara 

terhadap komoditas pangan dari pasar internasional327. Bagi negara 

yang mengalami defisit pangan dan valuta asing, akses terhadap pasar 

internasional merupakan hal yang terbatas. Dalam subbab ini, Penulis 

akan melihat bagaimana akses Ethiopia terhadap komoditas pangan 

melalui kondisi pasar. Sehingga kemudian dapat dianalisa apakah 

terdapat pengaruh dari pemberian bantuan pangan Amerika Serikat 

terhadap akses masyarakat Ethiopia atas komoditas pangan.   

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan indeks harga 

komoditas cereal crops dan minyak bumi dunia tahun 2007 – 2013. 

Kenaikan pada indeks harga minyak bumi kemudian juga dapat 

memberikan pengaruhi pada kenaikan indeks harga komoditas 

pangan328. Hal tersebut dikarenakan, minyak bumi masih menjadi 

sumber energi yang banyak digunakan dalam pertanian baik selama 

produksi, distirbusi, dan proses lainnya. Kenaikan pada harga sumber 

daya energi tersebut yang kemudian dapat mempengaruhi biaya 

produksi, distribusi, dan lainnya yang kemudian mengakibatkan harga 

pangan turut mengalami peningkatan. Pada pembahasan kali ini, Penulis 

hanya akan memfokuskan pada indeks harga komoditas cereal crops 

dunia pada tahun 2010 hingga 2012. 

 

                                                           
327 Ibid. 
328 Max Roser dan Hannah Ritchie. (2019). Food Prices. Ourworldindata.org. Diakses 

dari https://ourworldindata.org/food-prices 
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Grafik 5.3. Indeks Harga Komoditas Cereal Crops dan Minyak 

Bumi Tahun 1850 - 2015 

Sumber: Our World in Data “Food Prices” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika indeks harga 

komoditas cereal crops dunia pada tahun 2010 hingga tahun 2012 

mengalami kenaikan. Meskipun, harga komoditas cereal crops dunia 

pada tahun 2012 tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 

2011. Pada tahun 2010, indeks harga komoditas jagung dunia mencapai 

angka 36,34 dan mengalami kenaikan menjadi 56,19 pada tahun 

2011329. Indeks harga komoditas jagung dunia pada tahun 2011 tersebut 

mengalami kenaikan sebanyak 19,85 atau sebesar 54,6%. Sementara, di 

tahun 2012 indeks harga komoditas jagung dunia hanya mengalami 

kenaikan sebanyak 4,81 atau sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya 

menjadi 61330. Sehingga, dapat dilihat jika indeks harga komoditas 

                                                           
329 Ibid. 
330 Ibid. 
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jagung dunia terus mengalamo kenaikan hingga tahun 2012. Di mana, 

kenaikan indeks harga komoditas jagung dunia pada tahun 2011 

merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

kenaikan-kenaikan pada tahun-tahun lainnya.  

Selain jagung, indeks harga komoditas gandum dunia juga 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2010 hingga 2011. 

Di mana, pada tahun 2010 indeks harga komoditas gandum dunia 

mencapai angka 22,93 dan mengalami kenaikan menjadi 32,3 pada 

tahun 2011331. Indeks harga komoditas gandum dunia pada tahun 2011 

tersebut mengalami kenaikan sebanyak 9,37 atau sebesar 40,86%. 

Sementara, di tahun 2012 indeks harga komoditas gandum dunia hanya 

mengalami kenaikan sebanyak 0,03 atau sebesar 0,09% dari tahun 

sebelumnya menjadi 32,33332. Tidak berbeda dengan kenaikan pada 

indeks harga komoditas jagung dunia, indeks harga komoditas gandum 

dunia juga mengalami kenaikan pada tahun 2011. Di mana, kenaikan 

indeks harga komoditas gandum dunia pada tahun 2011 juga merupakan 

kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kenaikan-

kenaikan pada tahun-tahun lainnya. 

Kondisi pasar komoditas pangan internasional kemudian juga 

dapat dilihat melalui indeks komoditas pangan lainnya, selain melalui 

indeks harga komoditas cereals seperti jagung dan gandum. Berikut 

adalah tabel yang menggambarkan indeks harga komoditas pangan 

                                                           
331 Ibid. 
332 Ibid. 
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dunia pada tahun 2000-2012. Pada pembahasan kali ini, penulis hanya 

akan memfokuskan pada indeks harga komoditas pangan dunia pada 

tahun 2010 hingga 2012. 

 

Tabel 5.5. Indeks Harga Komoditas Pangan Dunia Tahun 2000 - 

2012 

Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

“World Food Situation: FAO Food Price Index” 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat jika indeks harga 

pangan dunia mencapai angka tertinggi pada tahun 2011 yakni hingga 

229,9333. Di mana, indeks tersebut mengalami kenaikan hingga 22,29% 

dibandingkan indeks harga pangan dunia pada tahun 2010. Indeks harga 

pangan dunia tersebut meliputi indeks harga daging, susu, sereal, 

minyak sayur, serta gula. Dari periode tahun 2000 hingga 2012, indeks 

tertinggi dari masing-masing lima komoditas tersebut pun adalah pada 

tahun 2011. Pada tahun 2012, indeks harga pangan dunia mengalami 

                                                           
333 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). World Food 

Situation: FAO Food Price Index. Diakses dari 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/   
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penurunan, namun nilai penurunannya tidak sebanyak kenaikan pada 

tahun 2011. Di mana, penurunan indeks harga pangan dunia pada tahun 

2012 hanya sekitar 7,22%.  

Selama terjadinya peristiwa krisis pangan global pada tahun 

2011, tidak sedikit negara-negara yang terdampak. Negara-negara yang 

kemudian mengalami dampak cukup besar adalah negara di benua 

Afrika, di mana harga komoditas pangan di negara-negara tersebut juga 

mengalami perubahan. Food and Agriculture Organization mencatat jika 

perubahan harga pada komoditas pangan dialami oleh negara-negara 

hampir di setiap benua334. Akan tetapi, nilai inflasi pada harga komoditas 

pangan tertinggi terjadi di benua Afrika. Di mana, angka inflasi di benua 

tersebut semakin mengalami kenaikan sejak tahun 2011 hingga tahun 

2012. Berikut grafik yang menunjukkan angka inflasi pada komoditas 

pangan secara global dan regional pada tahun 2011 hingga tahun 2014.  

 

                                                           
334 Food and Agriculture Organization. (2014). Global and Regional Food Consumer 

Price Inflation Monitoring, 1-2. (Issue 4). Diakses dari 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/consumer/NewsReleaseApr14

_EN.pdf 
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Grafik 5.4. Nilai Inflasi Harga Pangan Global dan Regional  

Sumber: Food and Agriculture Organization, “Global and Regional 

Food Consumer Price Inflation Monitoring April 2014” 

 

Inflasi yang dialami oleh negara-negara di benua Afrika tersebut 

terutama juga dirasakan oleh Ethiopia. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh The Central Statistics Agency (CSA) dalam “June 2011 

Country Level Inflation Rate”, Ethiopia cenderung mengalami 

peningkatan inflasi terutama dalam sektor pangan. Inflasi tersebut rata-

rata semakin meningkat jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi 

pada sektor non-pangan335. Di mana, perbandingan tingkat inflasi non 

pangan setiap bulannya cenderung lebih stabil. Sementara, perbandingan 

tingkat inflasi pada sektor pangan setiap bulannya menunjukkan 

peningkatan angka yang signifikan. Nilai inflasi pangan tertinggi 

tertinggi di Ethiopia terjadi pada bulan Juni 2011 dengan angka inflasi 

                                                           
335 Reuters (2012). Ethiopia Feb Inflation Rises On Food Prices. Diakses dari 

https://www.reuters.com/article/ozabs-ethiopia-inflation-20120312-

idAFJOE82B04120120312 
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mencapai 45,3% di mana hampir dua kali nilai inflasi pada sektor non-

pangan336. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan 

tingkat inflasi di Ethiopia secara keseluruhan serta pada komoditas 

pangan dan non pangan setiap bulannya pada tahun 2010 dan 2011. 

 

Diagram 5.1. Perbandingan Tingkat Inflasi di Ethiopia Tahun 

2010-2011 

Sumber: Horn Affairs, “Ethiopia Inflation Rate Data: By Region and 

Items” 

  

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika rata-rata terjadi 

peningkatan inflasi yang cukup tinggi pada sektor pangan di Ethiopia 

sejak Maret 2011. Sementara, meskipun juga terdapat kenaikan tingkat 

inflasi pada sektor non-pangan pada waktu yang sama, namun tingkat 

kenaikan inflasi pada sektor tersebut tidak setinggi pada sektor pangan. 

Tingginya kenaikan inflasi pada sektor pangan tersebut kemudian 

mengakibatkan pada kenaikan inflasi secara keseluruhan di Ethiopia. 

                                                           
336 Berhane, D (2011). Ethiopia Inflation Rate Data: By Region and Items. Diakses dari 

https://hornaffairs.com/2011/07/14/ethiopia-inflation-rate-data-by-region-and-items/  
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Pada bulan Juli 2011, tingkat inflasi tahunan Ethiopia telah melonjak 

hingga hampir 40%337. Inflasi tersebut kemudian mengakibatkan harga 

komoditas-komoditas pangan utama mengalami peningkatan lebih dari 

rata-rata338. Dengan demikian, dapat dikatakan jika inflasi terutama pada 

sektor pangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan 

harga komoditas pangan di Ethiopia. 

Ethiopia sendiri dinilai sebagai salah satu negara yang kondisi 

harga pasar domestiknya terdampak oleh pengaruh harga pasar 

internasional. Hal tersebut dikarenakan, Ethiopia dinilai sebagai negara 

yang kondisi pasar domestiknya berkaitan erat dengan kondisi pasar 

dunia339. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan dalam pasar dunia yang 

kemudian mempengaruhi kondisi dari pasar domestik negara tersebut. 

Selain itu, posisi Ethiopia sebagai negara yang bergantung pada impor 

juga mengakibatkan pada lebih tingginya tingkat pengaruh harga pasar 

internasional terhadap pasar domestik340. Sehingga, harga komoditas di 

pasar domestik Ethiopia menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

haraga di pasar internasional. 

 

                                                           
337 VOA (2011). Ethiopian Food Prices Up Nearly 50 Percent. Diakses dari 

https://www.voanews.com/a/ethiopian-food-prices-up-nearly-50-

127316328/158624.html 
338 Ibid. 
339 Baltzer, K. (2015). International to Domestic Price Transmission in Fourteen 

Developing Countries during the 2007-8 Food Crisis. Dalam P. Pinstrup-Andersen 

(Ed.). Food Price Policy in an Era of Market Instability: A Political Economy 

Analysis (hal 22). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. [Google Books 

collection]. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books?id=OuUwBQAAQBAJ&printsec=frontcover&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
340 Ibid. 
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Harga pangan di Ethiopia sejak tahun 2010 hingga pertengahan 

tahun 2011 sendiri telah meningkat hingga hampir 50%341. CSA 

mencatat jika harga pangan pada tahun 2012 di Ethiopia mengalami 

kenaikan sebesar 47,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya342. 

Kenaikan harga tersebut terjadi pada komoditas pangan seperti sereal, 

kacang-kacangan (pulses), sayuran, buah, serta rempah-rempah343. 

Kenaikan harga komoditas pangan terutama pada komoditas pangan 

utama seperti cereals kemudian dapat mempengaruhi pola konsumsi 

masyarakat di negara terkait.   

Lebih lanjut, kenaikan harga pada salah satu komoditas biji-

bijian tersebut kemudian juga akan cenderung diikuti dengan kenaikan 

harga pada komoditas pangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan, pada 

saat terjadi kenaikan harga pada komoditas pangan utama maka 

permintaan masyarakat akan beralih dari komoditas pangan utama yang 

lebih mahal ke yang lebih terjangkau. Berikut merupakan grafik yang 

menggambarkan harga komoditas pangan di Ethiopia pada tahun 2000-

2013. Dalam penelitian ini, Penulis hanya akan fokus membahas harga 

komoditas pangan di Ethiopia pada tahun 2011-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
341 VOA. Loc cit. 
342 Reuters.Ethiopia Feb Inflation Rises On Food Prices. Loc cit. 
343 Ibid. 
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Grafik 5.5. Harga Komoditas Pangan di Ethiopia Tahun 2000-2013 

Sumber: “Food Price Policy in an Era of Market Instability: A Political 

Economy Analysis” 

 

 

Berdasarkan garfik tersebut, dapat dilihat jika terdapat kenaikan 

harga pada komoditas pangan di Ethiopia hingga kuartal ketiga tahun 

2011. Di mana harga pada ketiga komoditas pangan yakni jagung, teff, 

dan gandum mengalami kenaikan harga dengan komoditas jagung yang 

mengalami kenaikan lebih signifikan dibandingkan dengan dua 

komoditas lainnya344. Meskipun demikian, komoditas yang tercatat 

mencapai harga tertinggi adalah teff dan gandum dengan puncaknya 

mencapai hampir 850 USD/ton sedangkan jagung berkisar sekitar 650 

USD/ton345. Meningkatnya harga komoditas pangan tersebut kemudian 

                                                           
344 Baltzer. International to Domestic Price Transmission in Fourteen Developing 

Countries during the 2007-8 Food Crisis dalam P. Pinstrup-Andersen. Food Price 

Policy in an Era of Market Instability: A Political Economy Analysis. Op cit hal. 43 
345 Ibid 
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dapat memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat Ethiopia.  

Jika dilakukan perbandingan harga komoditas pertanian yang 

sama yang menjadi komoditas bantuan pangan Amerika Serikat terhadap 

Ethiopia baik di pasar Amerika Serikat dan Ethiopia pada tahun 2011, 

terdapat perbedaan harga yang cukup tinggi pada komoditas sejenis di 

pasar kedua negara tersebut. Pada tahun 2011, harga gandum di pasar 

Amerika Serikat mencapai 7,44 USD/bushel atau meningkat hingga 2,32 

USD/bushel jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kembali 

meningkat 0,16 USD/bushel pada tahun 2012346. Sementara, harga 

gandum di pasar Ethiopia pada tahun 2011 mencapai 7.237 ETB/ton atau 

naik hingga 2.444 ETB/ton jika dibandingkan dengan tahun seblumnya 

dan menurun 192 ETB/ton pada tahun 2012347.  

Nilai tukar mata uang Birr Ethiopia pada tahun 2011 terhadap 

mata uang Dollar Amerika Serikat adalah 16,90 ETB/ 1 USD348. 

Sehingga, dapat dikatakan jika harga gandum di pasar Ethiopia pada 

tahun 2011 adalah 428,22 USD/ton. Dengan satuan yang sama, maka 

harga gandum di pasar Amerika Serikat pada tahun 2011 adalah 273,37 

                                                           
346 US Price History. (n.d). Diakses dari 

http://www.farmdoc.illinois.edu/manage/uspricehistory/USPrice.asp 
347 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2014). Analysis of Price 

Incentives for Wheat in Ethiopia for the Period 2005 – 2012, 26. Monitoring and 

Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP). Roma, Italia: FAO. Diakses 

dari 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/technical_notes/Ethiopia/2

005-2013/Ethiopia_Wheat_web.pdf 
348 Ibid. hal 28 
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USD/ton349. Perbandingan ini menunjukkan jika meskipun melakukan 

impor atau menerima bantuan komoditas gandum dari Amerika Serikat, 

namun harga komoditas gandum di pasar Ethiopia pada tahun 2011 di 

lapangan lebih tinggi jika dibandingkan harga komoditas gandum di 

pasar Amerika Serikat dan internasional. Meskipun, kenaikan harga 

komoditas pertanian di pasar domestik tersebut seiring dengan kenaikan 

indeks harga komoditas pertanian di pasar internasional.  

Lebih tingginya harga komoditas pertanian yang sama di pasar 

Ethiopia dibandingkan di pasar Amerika Serikat tersebut dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor.  Salah satu faktor yang mempengaruhi 

adalah faktor domestik seperti kondisi pertanian lokal, akses terhadap 

pelabuhan, keadaan infrastruktur, ada tidaknya guncangan yang terjadi 

di suatu negara secara spesifik (seperti konflik dan bencana alam), ada 

tidaknya fiscal space (anggaran yang dapat digunakan oleh pemerintah 

untuk menyediakan sumber daya untuk keperluan publik tanpa 

mengganggu keberlangsungan fiskal350), serta pilihan instrumen 

kebijakan dalam melindungi harga domestik dari rentang fluktuasi harga 

global, seperti stok komoditas, intervensi perdagangan, kontrol atas 

harga, safety nets, dan investasi dalam bidang pertanian351. Berbagai 

                                                           
349 Alberta.ca. (n.d.). Dollars/Bushel : Dollars/Tonne Converter. Diakses dari 

https://www.agric.gov.ab.ca/app19/calc/crop/bushel2tonnevalue.jsp 
350  World Health Organization. (n.d.). Health Financing For Universal Coverage: What Is 

"Fiscal Space" And Why Does It Matter? Diakses dari 

https://www.who.int/health_financing/topics/fiscal-space/why-it-matter/en/ 
351 The World Bank & Poverty Reduction and Equity Group. (2012). Food Price Watch, 

4. Diakses dari 

http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/336991-

1311966520397/Food-Price-Watch-August-2012.pdf 
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faktor tersebut kemudian dapat mempengaruhi perbedaan dalam harga 

komoditas yang sama di masing-masing negara. Hal tersebut disebabkan, 

adanya perbedaan dalam interaksi antara faktor, karakteristik negara, 

serta pilihan kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara 

lainnya352. Sehingga, meskipun beberapa negara lain juga menerima 

bantuan komoditas pangan Amerika Serikat yang sama dengan Ethiopia, 

namun harga komoditas pangan bisa berbeda di negara terkait. 

Beberapa dampak yang disebabkan oleh naiknya harga 

komoditas pangan di suatu negara antara lain mendorong konsumen 

untuk mencari komoditas pengganti yang memiliki harga yang relatif 

lebih murah353. Selain itu, juga dapat mengakibatkan pada berkurangnya 

konsumsi pangan utama dan pola konsumsi sehari-hari. Lebih lanjut 

meningkatnya harga komoditas pangan juga dinilai dapat mengakibatkan 

meningkatnya kemiskinan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Dampak lainnya yang dinilai diakibatkan oleh kenaikan harga komoditas 

pangan adalah turut meningkatnya angka malnutrisi masyarakat. 

Pengaruh dari perubahan harga komoditas pangan Ethiopia pada tahun 

2011 hingga 2012 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

kemudian dapat dilihat melalui penjabaran dalam sub-bab berikutnya.  

                                                           
352 Ibid. 
353 Admassie, A. (2015). The Political Economy of Food Price Policy in Ethiopia. Dalam 

P. Pinstrup-Andersen (Ed.). Food Price Policy in an Era of Market Instability: A 

Political Economy Analysis (hal 140). Oxford, United Kingdom: Oxford University 

Press. Diakses dari 

https://books.google.co.id/books?id=OuUwBQAAQBAJ&printsec=frontcover&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Berdasarkan pemaparan fakta dan data di atas, maka dapat 

dilihat jika pada saat terjadi krisis pangan di Ethiopia pada tahun 2011, 

terjadi pula inflasi terutama pada sektor pangan di Ethiopia. Di mana, 

inflasi pada sektor pangan tersebut sejak tahun 2011 cenderung 

meningkat dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor non-

pangan. Adanya inflasi tersebut kemudian memungkinkan terjadinya 

perubahan pada harga produk pangan nasional. Meskipun pada 

prakteknya, perubahan harga produk pangan nasional tersebut bukanlah 

jatuhnya harga produk pangan nasional, melainkan justru naiknya harga 

pangan di Ethiopia sejak tahun 2010 hingga 2012. Di mana, kenaikan 

harga pada komoditas pangan tersebut terjadi pula pada beberapa 

komoditas pangan utama di Ethiopia seperti cereals. Lebih lanjut, 

kenaikan harga pada komoditas pangan utama kemudian dapat 

memberikan dampak terhadap pola konsumsi masyarakat, kenaikan 

harga komoditas pangan lainnya, serta kondisi ekonomi dan sosial 

masyarakat. 

Selain melihat pada harga pangan dunia, akses pangan terhadap 

pasar juga dapat dilihat melalui ketersediaan cadangan valuta asing dari 

negara terkait. Cadangan valuta asing merupakan mata uang asing yang 

diterima hampir di semua negara dan dipegang oleh bank sentral di suatu 

negara354. Cadangan valuta asing kemudian berfungsi untuk 

mengendalikan nilai mata uang negara terkait, menjaga likuiditas saat 

                                                           
354 The Money Cloud. (n.d.). The Money Cloud Explains: Foreign Exchange Reserves. 

Diakses dari https://www.themoneycloud.com/news/2015/07/the-money-cloud-

explains-foreign-exchange-reserves 
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terjadi krisis ekonomi, membiayai sektor-sektor lain seperti 

infrastruktur, serta beberapa fungsi lainnya355. Hal ini menunjukkan 

posisi penting cadangan valuta asing bagi suatu negara, termasuk dalam 

hal menjamin akses negara terkait terhadap pasar terutama pasar 

internasional. 

Dalam hal mecapai ketahanan pangan, cadangan valuta asing 

yang mencukupi kemudian dapat memungkinkan suatu negara untuk 

memiliki akses terhadap terhadap komoditas pangan di pasar 

internasional. Di mana, negara dengan defisit valuta asing kemudian 

memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pasar internasional. Berikut 

merupakan grafik yang menggambarkan cadangan valuta asing Ethiopa 

pada tahun 2010 hingga 2017. Pada pembahasan kali ini, Penulis hanya 

akan memfokuskan pada cadangan valuta asing Ethiopia pada tahun 

2010 hingga 2012. 

 

                                                           
355 Amadeo, K (2019). Foreign Exchange Reserves and How They Work: How Foreign 

Exchange Reserves Affect You. Diakses dari https://www.thebalance.com/foreign-

exchange-reserves-3306258 
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Grafik 5.6. Cadangan Valuta Asing Ethiopia Tahun 2010 - 2017 

Sumber: The World Bank “Ethiopia Economic Update The 

Inescapable Manufacturing-Services Nexus: Exploring The Potential 

Of Distribution Services” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika cadangan valuta 

asing Ethiopia pada tahun 2010 hingga 2012 rata-rata mengalami 

kenaikan meskipun pada beberapa bulan dalam kurun waktu tersebut 

cadangan valuta asing Ethiopia juga mengalami penurunan356. Pada 

tahun 2010 jumlah cadangan valuta asing Ethiopia paling rendah terjadi 

antara bulan Maret sampai Juli. Di mana, jumlah cadangan valuta asing 

Ethiopia terendah pada saat itu tercatat sejumlah sekitar 1.900 juta 

                                                           
356 The World Bank. (n.d.). Ethiopia Economic Update The Inescapable Manufacturing-

Services Nexus: Exploring The Potential Of Distribution Services, 14. Diakses dari 

http://documents.worldbank.org/curated/en/811791526447120021/pdf/126255-WP-

PUBLIC-DIGITAL-Ethiopia-Economic-Update-The-Inescapable-Manufacturing-

Services-Nexus.pdf  
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USD357. Sementara, jumlah cadangan valuta asing Ethiopia paling tinggi 

pada tahun 2010 terjadi antara bulan Juli sampai November. Di mana, 

jumlah cadangan valuta asing Ethiopia tertinggi pada saat itu tercatat 

sejumlah sekitar 2.400 juta USD358. Selama tahun 2010, kenaikan 

cadangan valuta asing banyak terjadi selama paruh kedua.  

Pada tahun 2011, jumlah cadangan valuta asing Ethiopia 

terendah terjadi antara bulan Maret hingga Juli. Di mana, jumlah 

cadangan valuta asing Ethiopia paling rendah pada saat itu tercatat 

sejumlah sekitar lebih dari 2.400 juta USD359. Sementara, jumlah 

cadangan valuta asing Ethiopia tertinggi pada tahun 2011 terjadi antara 

bulan Juli hingga November. Di mana, jumlah cadangan valuta asing 

Ethiopia paling tinggi pada saat itu tercatat sejumlah sekitar lebih dari 

3.400 juta USD360. Kenaikan cadangan valuta asing Ethiopia pada tahun 

2011 banyak terjadi selama paruh awal tahun. Sedangkan, pada paruh 

akhir tahun banyak didominasi oleh penurunan cadangan valuta asing.  

Cadangan valuta asing Ethiopia pada tahun 2012 mengalami 

cukup banyak penurunan di awal tahun, terutama jika dibandingkan 

dengan tahun 2011. Di mana, pada tahun 2012 penurunan cadangan 

valuta asing Ethiopia kebanyakan terjadi pada bulan-bulan awal, yakni 

Januari, Februari, Maret, dan April. Jumlah cadangan valuta asing 

Ethiopia terendah pada tahun 2012 sendiri terjadi antara bulan Maret 

sampai Juli. Di mana, jumlah cadangan valuta asing Ethiopia paling 

                                                           
357 Ibid.  
358 Ibid. 
359 Ibid. 
360 Ibid. 
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rendah pada saat itu tercatat sejumlah sekitar 2.000 juta USD361. 

Sementara, jumlah cadangan valuta asing Ethiopia paling tinggi pada 

tahun 2012 terjadi antara bulan Juli hingga November. Di mana, jumlah 

cadangan valuta asing Ethiopia tertinggi pada saat itu tercatat sejumlah 

sekitar 2.600 juta USD362. Selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2012 

tersebut, jumlah cadangan valuta asing Ethiopia paling banyak adalah 

pada tahun 2011.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat jika pada 

tahun 2011, indeks harga pangan dunia mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kenaikan indeks harga pangan 

tersebut kemudian berdampak pula pada kenaikan harga komoditas 

pangan di Ethioia dan dapat menghambat akses masyarakat terhadap 

pasar. Akan tetapi, pada tahun 2011 pula terdapat peningkatan pada 

cadangan valuta asing Ethiopia. Peningkatan cadangan valuta asing ini 

kemudian dapat meberikan keuntungan bagi Ethiopia baik dalam 

menjaga kestabilan ekonomi maupun untuk mengakses pasar 

internasional. Dalam hal ini, pemberian bantuan pangan Amerika 

Serikat pada saat krisis pangan terjadi di Ethiopia memungkinkan 

Ethiopia untuk menjaga cadangan valuta asingnya tetap stabil.  

Dengan demikian, adanya peningkatan cadangan valuta asing 

Ethiopia pada tahun 2011 serta menunjukkan jika indikator market 

dalam akses telah terpenuhi. Di mana, meskipun terdapat penurunan, 

                                                           
361 Ibid. 
362 Ibid. 
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namun kemudian cadangan valuta asing pada tahun 2011 menunjukkan 

peningkatan yang pesat pada paruh kedua. Meskipun terjadi krisis 

pangan di saat yang berdekatan, namun dengan adanya pemberian 

bantuan pangan oleh Amerika Serikat menunjukkan adanya pengaruh 

positif pada akses Ethiopia terhadap pasar. 

5.1.2.2. Food Aid   

Indikator selanjutnya dalam food access adalah food aid yang 

berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh negara donor dengan 

memberikan bantuan pangan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi 

akses terhadap komoditas pangan363. Dalam hal ini, bantuan pangan 

diberikan kepada negara penerima yang merupakan negara tertinggal 

atau negara yang terkena bencana, di mana masyarakatnya tidak mampu 

untuk memperoleh komoditas pangan yang mencukupi.  

Pada tahun 2011, Ethiopia menjadi negara yang terdampak 

paling buruk dari krisis pangan dunia terburuk yang terjadi. Ethiopia 

kemudian membutuhkan bantuan pangan dari donor internasional untuk 

membantu menanggulangi bencana kelaparan di negara tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dari adanya permintaan pemerintah Ethiopia atas 

bantuan pangan untuk menanggulangi krisis pangan yang terjadi di 

negaranya. Menteri Pertanian Ethiopia, Mitiku Kassa menyatakan jika 

pada tahun 2011 sekitar 2,8 juta penduduk Ethiopia masih 

                                                           
363 Von Braun, J. Improving Food Security of the Poor:Concept, Policy, and Programs. 

Op cit hal.8. 
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membutuhkan bantuan pangan darurat364. Dari angka tersebut, sebanyak 

hampir 40% atau sekitar 1,1 juta jiwa dari masyarakat yang asupan 

nutrisinya menghadapi resiko tersebut merupakan masyarakat di 

wilayah Somali, salah satu wilayah dengan sedikit jumlah populasi 

penduduk365. Angka tersebut menunjukkan jika masyarakat yang paling 

banyak terdampak oleh krisis pangan adalah masyarakat yang tinggal di 

daerah pinggiran atau pedesaan di Ethiopia.  

Selain Menteri Pertanian Ethiopia, United Nations 

Humanitarian Coordinator for Ethiopia Eugene Owusu juga 

menyatakan jika pada tahun 2011 Ethiopia masih membutuhkan 

bantuan pangan. Secara lebih rinci, Owusu menyatakan jika jumlah 

masyarakat Ethiopia yang membutuhkan bantuan pangan pada tahun 

2011 yang disebutkan oleh Menteri Pertanian Ethiopia hanyalah 

sebagian dari jumlah sebenarnya. Menurut Owusu, sebanyak sekitar 

956.000 jiwa penduduk Ethiopia membutuhkan pemberian bantuan 

pangan tambahan dan 3,3 juta jiwa penduduk membutuhkan peninjauan 

lebih lanjut untuk tambahan asupan nutrisi dan Vitamin A366. Selain itu, 

sebanyak sekitar 107.000 anak-anak di Ethiopia membutuhkan 

perawatan untuk mengatasi kekurangan gizi akut367. Sehingga, dapat 

dikatakan jika jumlah masyarakat Ethiopia yang membutuhkan bantuan 

pangan pada tahun 2011 mencapai lebih dari yang disampaikan 

                                                           
364 VOA (2011). Ethiopia Says 2.8 Million People Need Emergency Food Aid. Diakses 

dari https://www.voanews.com/a/ethiopia-says-28-million-people-need-emergency-

food-aid-115507479/134693.html  
365 Ibid.  
366 Ibid. 
367 Ibid.  
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pemerintah Ethiopia. Berikut ini merupakan diagram yang 

menggambarkan jumlah masyarakat Ethiopia yang membutuhkan 

bantuan pada tahun 2011-2012. 

 

Diagram 5.2. Jumlah Masyarakat Ethiopia yang Membutuhkan 

Bantuan Tahun 2011 

Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations & 

World Food Programme, “Special Report FAO-WFP Crop and Food 

Security Assessment Mission to Ethiopia 2011-2012” 

 

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat jika jumlah 

masyarakat Ethiopia yang terdampak krisis pangan dan membutuhkan 

bantuan untuk dapat mencapai ketahanan pangan pada tahun 2011 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2010368. Di mana, 

pada tahun 2010 rata-rata masyarakat Ethiopia yang membutuhkan 

bantuan adalah sekitar 625.000 orang. Sedangkan pada tahun 2011, rata-

                                                           
368 Food and Agriculture Organization of the United Nations dan World Food 

Programme. (2012). FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to 

Ethiopia, 37. Romea, Italia. Diakses dari 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3808.pdf 
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rata masyarakat Ethiopia yang membutuhkan bantuan adalah sekitar 

883.000 orang. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sekitar 41% 

dari jumlah masyarakat Ethiopia yang membutuhkan bantuan akibat 

krisis pangan pada tahun 2011. 

Bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada 

masyarakat Ethiopia kemudian dialokasikan kepada penduduk yang 

berada di wilayah-wilayah yang terkena dampak paling buruk dari krisis 

pangan tersebut. Di mana, wilayah yang terkena dampak terburuk dari 

krisis pangan tersebut adalah negara bagian Oromalia dan Somali. 

Menurut pejabat yang berwenang, kedua wilayah tersebut mencatat 

angka tertinggi jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan pangan. 

Di mana, jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan pangan di 

negara bagian Oromia mencapai 1,9 juta jiwa dan 1,4 juta jiwa di negara 

bagian Somali369.  

Selain kedua negara bagian tersebut, kekeringan juga 

mengakibatkan penduduk di wilayah lain juga membutuhkan bantuan 

pangan darurat untuk mengatasi krisis pangan. Penduduk di negara-

negara bagian lainnya di Ethiopia yang turut terdampak adalah 420.045 

jiwa di Amhara, 252.000 jiwa di wilayah Selatan, 299.000 jiwa di 

Tigray, 132.000 jiwa di Afar, 29.000 jiwa di Benisahngul-Gumuz dan 

5.000 jiwa di Dire Dawa370. Banyaknya jumlah penduduk yang 

membutuhkan bantuan pangan darurrat tersebut kemudian mendesak 

                                                           
369 The World Bank (2011). Food Aid Project Helps Millions of Ethiopians Face Drought. 

Diakses dari http://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/10/04/food-aid-

project-helps-millions-of-ethiopians-face-drought  
370 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan yang telah 

diberikan oleh negara donor kepada masyarakat yang terdampak oleh 

kekeringan dan krisis pangan yang melanda. 

Seiring dengan pemberian bantuan pangan Amerika Serikat 

pada tahun 2011 di Ethiopia, konsumsi pangan kemudian menjadi 

perhatian dalam melihat perkembangan upaya menuju ketahanan 

pangan. Kualitas asupan pangan dan perkembangan asupan nutrisi dapat 

dilihat melalui keragaman pangan yang dikonsumsi, di mana nutrisi yang 

baik dan kondisi yang sehat menjadi salah satu jaminan atas 

kesejahteraan371. Dalam upaya mencapai kecukupan gizi inilah 

pemerintah Ethiopia bekerja sama dalam tingkat internasional melalui 

berbagai program pangan untuk menjamin konsumsi pangan masyarakat. 

Tabel berikut ini menjabarkan keragaman pangan yang dikonsumsi 

masyarakat Ethiopia dalam rangka mencapai kecukupan gizi372. 

 

                                                           
371 Workicho et al. (2016). Household Dietary Diversity and Animal Source Food 

Consumption in Ethiopia: Evidence from the 2011 Welfare Monitoring Survey. BMC 

Public Health, 16:1192, 2. DOI 10.1186/s12889-016-3861-8. Diakses dari 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-016-3861-8 
372 Ibid. 
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Diagram 5. Proporsi Kelompok Pangan yang Dikonsumsi pada 

Tingkat Rumah Tangga di Ethiopia Tahun 2011 

Sumber: Household Dietary Diversity and Animal Source Food 

Consumption in Ethiopia: Evidence from the 2011 Welfare Monitoring 

Survey 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat terdapat beberapa 

kelompok pangan yang membentuk keragaman pangan yang memenuhi 

kecukupan gizi. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Ethiopia 

memenuhi kebutuhan akan masing-masing kelompok pangan dalam 

upaya mencapai gizi yang mencukupi. Di mana, terdapat empat 

kelompok pangan utama yang cenderung lebih dikonsumsi oleh 

masyarakat Ethiopia pada tingkat rumah tangga, yakni cereals sebagai 

kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi, sayuran, legumes, 

dan minyak373. Sementara, kelompok pangan yang paling sedikit 

dikonsumsi masyarakat Ethiopia pada tingkat rumah tangga adalah ikan, 

telur, dan buah.  

                                                           
373 Ibid. hal. 4 
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 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat jika 

pemberian bantuan pangan Amerika Serikat turut berperan dalam 

menyediakan akses terhadap komoditas pangan bagi masyarakat 

Ethiopia. Di mana, sasaran dalam pemberian bantuan pangan ini 

terutama adalah masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan 

akibat krisis pangan yang terjadi. Dalam pemberian bantuan pangan 

tersebut, kemudian dapat dilihat pada konsumsi masyarakat Ethiopia. Di 

mana, pada tahun 2011 jumlah konsumsi komoditas pangan tertinggi 

adalah komoditas-komoditas yang juga merupakan komoditas bantuan 

pangan Amerika Serikat.  

Dengan demikian, pengalokasian bantuan pangan yang tepat 

sasaran pada masyarakat di daerah terdampak serta tingginya konsumsi 

komoditas sejenis bantuan pangan Amerika Serikat menunjukkan jika 

indikator bantuan pangan dalam akses terhdap ketahanan pangan telah 

terpenuhi. Di mana, hal ini menunjukkan jika terdapat akses oleh 

masyarakat Ethiopia untuk mencapai ketahanan pangan. 

5.1.2.3. Income 

Indikator selanjutnya yang terdapat dalam food access adalah 

income. Dalam Food Security yang dijelaskan oleh Joachim von Braun, 

kondisi kemiskinan di suatu negara dapat mengakibatkan pada 

fenomena kerawanan pangan yang mempengaruhi tercapai atau 

tidaknya ketahanan pangan di negara tersebut374. Hal tersebut 

dikarenakan kondisi kemiskinan yang diderita masyarakat di negara 

                                                           
374 Joachim von Braun, et al. International Food Policy Research Institute. Op cit hal. 9 
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tersebut mengakibatkan tidak tersedianya sarana yang mencukupi dalam 

mengamankan akses mereka terhadap komoditas pangan yang 

kemudian mengakibatkan pada kondisi kerawanan pangan.    

Sebagai salah satu negara yang masuk ke dalam daftar negara-

negara termiskin di dunia, masyarakat Ethiopia tidak luput dari ancaman 

kerawanan pangan yang rentan terjadi di negaranya. Global Finance 

Magazine mencatat Ethiopia saat ini masih menempati urutan ke-25 

sebagai negara termiskin di dunia375. Ranking tersebut dibuat 

berdasarkan dolar internasional yang mencerminkan nilai tukar mata 

uang terkait dalam setahun. Grafik di bawah ini menerangkan indeks 

kemiskinan di Ethiopia pada rentang tahun 1995 hingga tahun 2016 

dalam skala nasional, desa, serta kota. Pada pembahasan kali ini Penulis 

hanya akan memfokuskan pada indeks kemiskinan di Ethiopia pada 

tahun 2010 hingga 2011 dalam skala nasional, desa, serta kota. 

 

Diagram 5.6. Indeks Jumlah Kemiskinan di Ethiopia 

Sumber: UNDP Ethiopia, “Ethiopia’s Progress towards Eradicating 

Poverty” 

 

                                                           
375 Ventura, L (2019). Poorest Countries in the World 2019. Diakses dari 

https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-

world?page=12  
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Berdasarkan grafik di atas, secara garis besar dapat dilihat jika 

tingkat kemiskinan penduduk Ethiopia paling banyak dialami oleh 

penduduk di daerah pedesaan376. Di mana dalam setiap rentang waktu, 

tingkat kemiskinan masyarakat di daerah pedesaan mencetak angka 

paling tinggi jika dibandingan dengan skala wilayah lainnya pada 

rentang tahun yang sama. Sementara itu, tingkat kemiskinan penduduk 

Ethiopia di wilayah perkotaan mencatat angka paling rendah jika 

dibandingkan dengan skala wilayah lainnya pada rentang tahun yang 

sama.  

Akan tetapi dalam rentang tahun 2010 hingga 2011, tingkat 

kemiskinan masyarakat Ethiopia mengalami penurunan pada seluruh 

ketiga skala wilayah tersebut377. Pada tahun 2010 hingga 2011 indeks 

kemiskinan Ethiopia pada skala nasional mengalami penurunan kurang 

lebih 9% dibanding pada tahun 2004 hingga 2005. Masih dalam rentang 

tahun yang sama, indeks kemiskinan Ethiopia pada skala desa juga 

mengalami penurunan kurang lebih sebesar 7%. Selain itu, pada skala 

kota indeks kemiskinan Ethiopia pada tahun 2010 hingga 2011 juga 

mengalami penurunan hingga kurang lebih 8% jika dibanding pada 

tahun 2004 hingga 2005. Menurut survey Household Consumption 

Expenditure pula terhitung sejak tahun 2010 jutaan masyarakat Ethiopia 

                                                           
376 UNDP Ethiopia. (2018). Ethiopia’s Progress Towards Eradicating Poverty. (Inter-

Agency Group Meeting On the “Implementation of the Third United Nations Decade 

for the Eradication of Poverty (2018 – 2027)”), 3. Addis Ababa, Ethiopia. Diakses 

dari https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-

content/uploads/sites/22/2018/04/Ethiopia%E2%80%99s-Progress-Towards-

Eradicating-Poverty.pdf   
377 Ibid.  
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berhasil dientas dari kemiskinan serta adanya penurunan dalam 

kesenjangan dan indeks kemiskinan di Ethiopia378.   

Selain melihat pada indeks kemiskinan nasional, akses terhadap 

komoditas pangan yang mencukupi dalam upaya pencapaian ketahanan 

pangan juga dilihat melalui pendapatan masyarakat. Di mana, 

pendapatan masyarakat dapat mengamankan akses mereka terhadap 

komoditas pangan yang dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan. 

Berikut adalah grafik yang menggambarkan GNI Ethiopia pada tahun 

2007 hingga tahun 2013. Pada pembahasan kali ini hanya akan 

difokuskan pada GNI Ethiopia dari tahun 2010 hingga tahun 2012. 

 

Grafik 5.7. Pendapatan Nasional Bruto Ethiopia Tahun 2007 - 

2014 

Sumber: FRED Economic Data 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat jika GNI Ethiopia rata-

rata mengalami kenaikan379. Meskipun, pada tahun 2010 GNI Ethiopia 

                                                           
378 Ibid. 
379 FRED Economic Data (2018). Gross National Income for Ethiopia. Diakses dari 

https://fred.stlouisfed.org/series/MKTGNIETA646NWDB  
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mengalami penurunan dari tahun 2009. Penurunan GNI Ethiopia pada 

tahun 2010 tercatat sebanyak 9,4% atau sebanyak kurang lebih 3 milyar 

USD, menjadi lebih dari 29 milyar USD. Pada tahun 2011, GNI Ethiopia 

kemudian kembali mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan 

seperti pada tahun 2012. GNI Ethiopia pada tahun 2011 tercatat 

sejumlah lebih dari 31 milyar USD380, meningkat sebanyak kurang lebih 

2 milyar USD atau sebesar 6,9% jika dibandingan dengan tahun 2010. 

Sementara, pada tahun 2012 GNI Ethiopia meningkat sebanyak kurang 

lebih 12 milyar USD atau sebesar 38,71% menjadi lebih dari 43 milyar 

USD jika dibandingkan dengan tahun 2011381.  

Selama tahun 2010 hingga 2012 tersebut, peningkatan GNI 

Ethiopia paling drastis terjadi pada tahun 2012. Di mana, jumlah 

kenaikan mencapai 12 milyar USD atau hingga tiga kali lipat jika 

dibandingkan dengan jumlah kenaikan pada tahun 2011. Selain melihat 

pada PDB nasional, tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat lebih 

rinci pada GNI per kapita. Di mana, GNI per kapita melihat tingkat rata-

rata pendapatan masing-masing penduduk Ethiopia. Berikut ini adalah 

grafik yang menggambarkan GNI per kapita Ethiopia pada tahun 1990 

hingga tahun 2016. Pada pembahasan kali ini hanya akan difokuskan 

pada GNI per kapita Ethiopia dari tahun 2009 hingga tahun 2012382. 

 

                                                           
380 Ibid.  
381 Ibid. 
382 Knoema. (n.d.). World Data Atlas: Ethiopia – Gross National Income per Capita in 

Current Prices. Diakses dari 

https://knoema.com/atlas/Ethiopia/topics/Economy/National-Accounts-Gross-

National-Income/GNI-per-capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Grafik 5.8. GNI Per Kapita Ethiopia Tahun 1990 - 2016 

Sumber: Knoema.com, “World Data Atlas” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika GNI per kapita 

Ethiopia pada tahun 2010 hingga tahun 2012 rata-rata mengalami 

peningkatan. Meskipun, pada tahun 2010 GNI per kapita Ethiopia 

mengalami penurunan dari tahun 2009. Penurunan GNI per kapita 

Ethiopia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 9,19% atau sebanyak 31 

USD, menjadi 299 USD383. Pada tahun 2011, GNI per kapita Ethiopia 

kemudian kembali mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan 

seperti pada tahun 2012.  

GNI per kapita Ethiopia pada tahun 2011 tercatat sejumlah 332 

USD, meningkat 33 USD atau sebesar 10,82% jika dibandingan dengan 

tahun 2010384. Sementara, pada tahun 2012 GNI per kapita Ethiopia 

meningkat sebanyak 117 USD atau sebesar 35,32% menjadi 449 USD 

                                                           
383 Ibid.  
384 Ibid. 
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jika dibandingkan dengan tahun 2011385. Tidak berbeda dengan GNI 

Ethiopia tahun 2010 hingga 2012, GNI per kapita Ethiopia selama kurun 

waktu yang sama juga mengalami kenaikan yang serupa. Di mana, 

kenaikan paling drastis terjadi pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 

2011 kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika pada tahun 

2011 angka kemiskinan di Ethiopia telah berkurang. Meskipun, angka 

kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi jika dibandingkan yang lain. 

Akan tetapi, terdapat peningkatan GNI dan GNI per kapita baik pada 

tahun 2011 serta tahun 2012. Di mana, adanya peningkatan dalam 

pendapatan masyarakat tersebut dapat mengamankan akses mereka 

terhadap komoditas pangan dalam upaya mencapai ketahanan pangan. 

Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut dapat diakibatkan oleh 

kebijakan pemerintah Ethiopia yang melakukan diversifikasi ekonomi 

dan pengembangan infraturktur serta pertanian. Di mana, hal tersebut 

juga menunjukkan hasil positif bagi perkembangan ekonomi Ethiopia, 

seperti pertumbuhan GDP negara.  

Dengan demikian, maka indikator income pada akses untuk 

mencapai ketahanan pangan telah terpenuhi. Di mana, adanya 

peningkatan pendapatan kemudian dapat memungkinkan masyarakat 

untuk memperoleh akses. Dalam hal ini, pemberian bantuan pangan 

Amerika Serikat dapat memberikan kontribusi positif. Di mana, dengan 

adanya penambahan kandungan gizi dalam komoditas bantuan 

                                                           
385 Ibid.  
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pangannya, dapat memungkinkan masyarakat Ethiopia untuk memenuhi 

standar gizi dan memiliki hidup yang lebih sehat. 

5.1.3. Food Utilization  

Variabel terakhir dalam Food Security adalah food utilization. 

Variabel ini kemudian melihat bagaimana pemanfaatan komoditas 

pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara garis besar, 

food utilization merupakan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan gizi 

di masyarakat386. Untuk melihat ada atau tidaknya food utilization dapat 

dilihat dengan melalui indikator nutritional needs, yang kemudian akan 

dianalisis melalui sub-bab berikut. 

5.1.3.1. Nutritional Needs 

Nutrirional needs merupakan indikator dari variabel food 

utilization yang melihat pada peningkatan asupan kalori yang 

diakibatkan oleh adanya akses yang baik terhadap komoditas pangan. 

Dalam hal ini, perbaikan kesejahteraan gizi menjadi fokus utama dalam 

mewujudkan ketahanan pangan di negara terkait. Hal tersebut menjadi 

perhatian dikarenakan kecukupan asupan gizi yang baik merupakan 

tolak ukur dalam melihat pencapaian ketahanan pangan di negara 

terkait. Bantuan pangan yang diberikan kemudian dapat menentukan 

pencapian ketahanan pangan di negara penerima melalui asupan nutrisi 

masyarakat tersebut.  

Kecukupan asupan gizi serta kesehatan masyarakat di negara 

penerima bantuan pangan kemudian juga dipengaruhi oleh nilai-nilai 

                                                           
386 Joachim von Braun, et al. International Food Policy Research Institute. Op cit hal. 9 
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kandungan nutrisi yang terdapat pada komoditas bantuan pangan. 

Adanya pemberian GMF sebagai komoditas bantuan pangan kemudian 

menjadi perhaian. Di mana pemberian GMF sebagai bantuan pangan 

tersebut dinilai kurang memiliki kandungan nutrisi dan tidak sesuai 

dengan adat istiadat masyarakat setempat. 

Pada saat terjadi bencana kelaparan di Ethiopia pada tahun 2011, 

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan bantuan 

pangan untuk Ethiopia. Di mana, bantuan pangan Amerika Serikat di 

tahun tersebut merupakan bantuan pangan terbesar yang diberikan jika 

dibandingkan dengan donor-donor lainnya. Dari beberapa komoditas 

pangan yang menjadi komoditas bantuan pangan, terdapat komoditas 

pangan yang telah dimodifikasi atau biasa disebut dengan GMF387. 

Komoditas bantuan pangan yang telah dimodifikasi inilah yang 

kemudian dinilai tidak sesuai karena dianggap kurang memiliki 

kandungan nilai nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, atau kandungan 

gizi lainnya yang dinilai penting dalam upaya peningkatan ketahanan 

pangan di negara yang berada dalam kondisi kerawanan pangan.  

Menanggapi hal tersebut, laporan yang dirilis oleh United States 

Government Accountability Office (GAO) menyebutkan jika bantuan 

pangan yang disediakan oleh Amerika Serikat memiliki kandungan 

kalori dan nutrisi yang penting selama keadaan darurat jangka pendek. 

Akan tetapi, fakta di lapangan memperlihatkan jika kebutuhan atas 

                                                           
387 USAID Development Experience Clearinghouse. Op cit. hal 2 
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bantuan pangan darurat berlangsung hingga lebih dari satu tahun388. Hal 

tersebut kemudian dapat mempengaruhi kualitas dari bantuan pangan 

yang diberikan, yakni adanya kemungkinan berkurangnya nilai 

kandungan gizi dari bantuan pangan tersebut.  

Oleh sebab itu, produk komoditas khusus atau yang telah 

dimodifikasi kemudian dinilai sebagai komoditas bantuan pangan yang 

dapat digunakan selain komoditas lainnya yang secara umum 

didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan389. Komoditas 

bantuan pangan khusus tersebut terutama didistribusikan untuk 

mencegah dan mengatasi kebutuhan pangan serta gizi dari kelompok 

masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi melalui peningkatan 

asupan gizi. Kelompok tersebut antara lain anak-anak (terutama dalam 

masa kehamilan dan di bawah usia dua tahun) dan ibu hamil serta 

menyusui390. Kelompok tersebut diprioritaskan sebab merupakan 

kelompok yang dianggap paling membutuhkan peningkatan asupan gizi 

dalam mencapai ketahanan pangan dan hidup sehat.   

Seiring dengan komitmen dalam pemberian bantuan 

kemanusiaan, Amerika Serikat mengembangkan dan memperbaiki 

kualitas modifikasi produk komoditas bantuan pangannya. Beberapa 

produk komoditas bantuan pangan Amerika Serikat yang dimodifikasi 

                                                           
388 United States Government Accountability Office. (2011). International Food 

Assistance Better Nutrition and Quality Control Can Further Improve U.S. Food Aid. 

(GAO-11-491). Diakses dari https://www.gao.gov/new.items/d11491.pdf  
389 Ibid.  
390 Food and Agriculture Organization of the United Nations (2010). The State of Food 

Insecurity in the World: Addressing Food Insecurity in Protracted Crises, 33. Roma, 

Italia: FAO. Diakses dari http://www.fao.org/3/a-i1683e.pdf  
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adalah corn soy blend (CSB) dan wheat soy blend (WSB), di mana 

menurut Federal Grain Inspection Service (FGIS) hampir semua atau 

sekitar 99,5% CSB pada tahun 2011 dinilai memenuhi spesifikasi391. 

Produk bantuan pangan yang telah dimodifikasi tersebut kemudian 

disalurkan bersamaan dengan komoditas pertanian Amerika Serikat 

lainnya, seperti gandum, jagung, sorghum melalui program bantuan 

pangan Amerika Serikat seperti FFP392. Di mana, komoditas-komoditas 

tersebut kemudian disalurkan sebagai bantuan pangan kepada negara-

negara penerima, salah satunya Ethiopia.  

Penggunaan nutrisi-nutrisi tambahan dalam modifikasi pangan 

tersebut kemudian dinilai oleh the Copenhagen Consensus Center dapat 

memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan biaya yang dikeluarkan393. Selain mengandung macronutrients 

seperti lemak dan protein yang penting bagi kecukupan pangan dan gizi, 

penambahan micronutrients seperti zat besi dan vitamin A kemudian 

dinilai sebagai salah satu langkah penting dalam mengatasi kekurangan 

gizi masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan394. Di mana,  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat Amerika 

Serikat menjadi donor terbesar dalam mengatasi krisis pangan di 

Ethiopia pada tahun 2011. Di mana, kemudian Amerika Serikat 

menggunakan pengiriman bantuan darurat tersebut sesuai dengan 

kepentingannya. Salah satu kepentingan Amerika Serikat adalah dengan 

                                                           
391 United States Government Accountability Office. Loc cit.  
392 Ibid. hal. 2 
393 Ibid. hal. 5 
394 Ibid. hal. 11 
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mengirimkan bantuan berupa komoditas pangan yang telah dimodifikasi 

atau disebut GMF. Akan tetapi, pemberian bantuan tersebut dinilai 

layak sebab komoditas GMF yang diberikan tersebut telah melalui 

pemeriksaan. Di mana, komoditas GMF yang diberikan tersebut telah 

diberikan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok 

rentan seperti anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. Selain itu, 

pemberian komoditas bantuan GMF tersebut dilakukan agar menjaga 

kualitas dan kandungan nutrisi dalam komoditas tersebut. Hal tersebut 

dilakukan mengingat jauhnya jarak pengiriman dan adanya permintaan 

bantuan dalam jangka panjang yang mengakibatkan perlunya komoditas 

pangan yang tahan lama. 

Krisis pangan yang terjadi di Ethiopia tersebut mempengaruhi 

kondisi masyarakat, tidak terkecuali kelompok anak-anak dan wanita. 

Di mana, kelompok wanita menjadi kelompok yang umumnya 

dirugikan dalam mengakses makanan bernutrisi yang mencukupi395. 

Ketika komoditas pangan menjadi komoditas yang langka terutama 

dalam tingkat rumah tangga, kelompok wanita adalah salah satu 

kelompok yang paling terdampak. Hal tersebut dikarenakan adanya 

budaya patriarki yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Ethiopia. 

Di mana kelompok wanita termasuk ibu hamil sering kali menjadi 

kelompok yang terakhir dalam mengakses komoditas pangan396. Akan 

tetapi, kecukupan nutrisi mereka justru menjadi hal yang sangat penting 

                                                           
395 Findings from the the CARE Learning Tours. Achieving Food and Nutrition Security 

in Ethiopia. Op cit hal. 15.  
396 Ibid. 
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bagi hasil nutrisi dan perkembangan anak-anak mereka sejak masa 

kehamilan hingga usia dua tahun397. 

Kekurangan nutrisi tersebut kemudian dapat memberikan 

dampak-dampak buruk yang bersifat permanen dan memepengaruhi 

terhadap perkembangan fisik dan kognitif pada anak-anak. Hal ini 

menekankan pentingnya program ketahanan pangan dan nutrisi yang 

menyeluruh bagi sertiap kelompok masyarakat dan terutama menjamin 

kelompok wanita memiliki akses yang sama dalam memenuhi kebutuhan 

khusus mereka terutama bagi ibu hamil dan menyusui398. Sehingga, juga 

dapat meningkatkan tingkat kecukupan gizi anak-anak sejak pelaksanaan 

respon pangan darurat hingga pengembangan pertanian jangka panjang. 

Oleh sebab itu, dapat dikatakan jika kecukupan nutrisi pada wanita dan 

anak-anak merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian ketahanan 

pangan di suatu negara. Di bawah ini merupakan grafik yang 

menggambarkan asupan energi per kapita Ethiopia hingga tahun 2011. 

 

                                                           
397 Ibid.  
398 Ibid. 
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Diagram 5.5. Asupan Energi Per Kapita Ethiopia Tahun 1992 - 

2011 

Sumber: Ethiopia Data Portal, “Food, Nutrition, and Food Security” 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat jika asupan energi 

rata-rata penduduk Ethiopia hingga pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan pada ketiga sektor, yakni jumlah asupan protein, jumlah 

asupan lemak, serta asupan pangan rata-rata penduduk Ethiopia per 

harinya399. Jumlah asupan protein rata-rata penduduk Ethiopia per 

harinya pada tahun 2011 mengalami peningkatan hingga 5 gram jika 

dibandingkan pada tahun 2007 atau meningkat sebanyak 8,8%. Selain 

itu, jumlah asupan lemak rata-rata penduduk Ethiopia per harinya pada 

tahun 2011 juga mengalami peningkatan hingga 4 gram jika 

dibandingkan pada tahun 2007 atau meningkat sebanyak 17,4%. 

Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah asupan pangan rata-rata 

penduduk Ethiopia per harinya pada tahun 2011 yang mengalami 

                                                           
399 Ethiopia Data Portal. Ethiopia FAO STAT - Food, Nutrition, and Food Security. Loc 

cit.  
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peningkatan hingga 146 kilokalori atau meningkat hingga 7,5% jika 

dibandingkan dengan tahun 2007. Sehingga, dengan adanya 

peningkatan asupan energi rata-rata penduduk Ethiopia pada ketiga 

sektor tersebut, dapat dikatakan jika pada tahun 2011 rata-rata penduduk 

Ethiopia memiliki asupan gizi yang lebih baik.  

Peningkatan asupan gizi masyarakat Ethiopia di tahun 2011 

tersebut semakin memperkuat kemajuan yang dicapai oleh negara 

tersebut dalam upaya mengentaskan kelaparan serta meningkatkan 

kesehatan dan gizi. Selain peningkatan asupan gizi masyarakata rata-rata, 

Ethiopia juga mengalami perkembangan yang baik dalam upaya 

meningkatkan kesehatan dan gizi bagi wanita dan anak-anak. Di mana, 

hingga tahun 2012 terdapat penurunan angka yang signifikan dari jumlah 

kematian anak dibawah usia lima tahun dan ibu hamil400. Lebih lanjut, 

Ethiopia juga cukup berhasil dalam memperbaiki tingkat stunting 

(kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam 

waktu yang lama). Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat 

stunting di beberapa wilayah di Ethiopia. 

 

                                                           
400 The Food Economy Group. (2015). USAID Office of Food for Peace: Food Security 

Country Framework for Ethiopia, 3. Washington DC, USA: Food Economy Group. 

Diakses dari 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Ethiopia%20Food%20Secur

ity%20Country%20Framework_Final%20Oct%202015.pdf 
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Diagram 5. Tingkat Gizi Buruk di Ethiopia pada Beberapa 

Wilayah Tahun 2011 

Sumber: The Food Economy Group, “USAID Office of Food for Peace: 

Food Security Country Framework for Ethiopia” 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat jika Ethiopia berhasil 

mengurangi tingkat stunting di beberapa wilayah di Ethiopia pada tahun 

2011. Beberapa wilayah yang mengalami penurunan tingkat stunting 

pada tahun 2011 tersebut adalah Amhara, Oromiya, SNNP, dan Somali 

dengan masing-masing penurunan sekitar 16%, 14%, 21%, dan 33%. 

Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan meskipun di dua wilayah 

lainnya seperti Afar dan Tigray mengalami kenaikan tingkat stunting 

sekitar 8% dan 13% di tahun yang sama. Hal tersebut tentu perlu 

diperhatikan meskipun secara nasional tingkat stunting di Ethiopia 

mengalami penurunan sekitar 15%. Pencapaian yang diraih Ethiopia 

tersebut disebabkan oleh program penyuluhan kesehatan dan perbaikan 

terhadap akses401. Akses tersebut adalah akses terhadap pangan maupun 

                                                           
401 Ibid. 
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kesehatan dan sanitasi seperti air bersih dan toilet yang juga dirasakan 

oleh masyarakat di daerah pedesaan.   

  Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat jika pada tahun 

2011 terdapat peningkatan asupan gizi seiring dengan pemberian 

bantuan pangan oleh Amerika Serikat. Di mana, asupan nutrisi 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Selain itu, tingkat gizi buruk di Ethiopia pada tahun 2011 

juga megalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena komoditas bantuan 

pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan komoditas 

modifikasi. Di mana, komoditas pangan telah diberikan tambahan 

nutrisi dan gizi yang dibutuhkan terutama bagi kelompok rentan seperti 

anak-anak dan ibu hamil atau menyusui.   

Dengan demikian, maka indikator nutritional needs dalam 

pemanfaatan pangan telah terpenuhi. Di mana, ada peningkatan asupan 

gizi serta penurunan pada gizi buruk serta tingkat kematian ibu dan anak 

seiring dengan pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat. 

Sehingga, target pencapaian gizi yang mencukupi dapat dicapai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

  

6.1. Kesimpulan  

Kondisi domestik Ethiopia yang kerap kali menghadapi iklim yang ekstrim 

sejak tahun 1970an menghadapkan penduduknya pada bencana kekeringan yang 

kerap kali terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya negara tersebut dilanda 

bencana kelaparan. Hal ini kemudian menarik lembaga dan donor internasional 

untuk memberikan bantuan pangan bagi negara tersebut. Menanggapi adanya 

masalah tersebut, Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju yang banyak 

mengalokasikan anggaran bagi bantuan kemanusiaan kemudian memberikan 

bantuan pangan bagi Ethiopia, baik berupa bantuan pangan darurat maupun bantuan 

pangan pembangunan melalui badan-badan lembaganya dan program-program 

bantuan yang disusun bagi Ethiopia. Salah satu tujuan dalam alokasi pemberian 

bantuan pangan tersebut adalah untuk membantu tercapainya ketahanan pangan di 

Ethiopia. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, Amerika Serikat kemudian 

memberikan surplus komoditas pertaniannya sebagai komoditas bantuan pangan 

dan disertai dengan komoditas GMF. Melalui pengaplikasian konsep Food Security 

oleh Joachim von Braun, Penulis melihat bahwa terdapat pengaruh pemberian 

bantuan pangan oleh Amerika Serikat terhadap food security Ethiopia pada tahun 

2011-2012.  

Berdasarkan data dan analisis yang telah Penulis jabarkan pada bab 

sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan jika pemberian bantuan pangan oleh 
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Amerika Serikat bagi Ethiopia pada tahun 2011 memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan food security Ethiopia. Dalam hal ini, bantuan pangan yang diberikan 

oleh Amerika Serikat pada tahun 2011 memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

food security Ethiopia melalui food availability melalui komoditas bantuan pangan 

Amerika Serikat. Bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 2011 juga 

berdampak pada food access masyarakat lokal terhadap bantuan pangan. Selain itu, 

bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 2011 juga berdampak pada food 

utilization dari kandungan gizi dalam komoditas bantuan pangan yang diberikan 

tersebut.   

Food availability sebelumnya telah dijelaskan sebagai ketersediaan pasokan 

makanan yang mencukupi bagi setiap orang pada setiap waktu. Pada variabel 

pertama tersebut, yaitu food availability, terdapat beberapa komponen yang 

mendukung ketersediaan komoditas pangan di suatu negara, yakni food production, 

stockholding, dan trade. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ketersediaan 

pangan di Ethiopia pada tahun 2011 masih di bawah kebutuhan konsumsi. Hal 

tersebut diakibatkan oleh bencana kekeringan dan kegagalan panen yang melanda 

negara tersebut.  

Seiring dengan pemberian bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 

2011, beberapa komponen dalam food availability tersebut memberikan 

pengaruhnya terhadap peningkatan ketersediaan pasokan komoditas pangan di 

Ethiopia dan komponen lainnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui indikator stockholding yang menunjukkan adanya 

peningkatan persediaan komoditas pangan Ethiopia hingga setengah dari jenis 

persediaan komoditas total. Indikator trade juga menunjukkan adanya peningkatan 
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jumlah impor Ethiopia terutama pada sektor pertaniannya yang juga merupakan 

komoditas pangan utama masyarakat Ethiopia. Sedangkan pada indikator food 

production, terdapat peningkatan jumlah produksi biji-bijian meskipun luas lahan 

produksi biji-bijian mengalami penurunan.     

Food access sebelumnya dijelaskan sebagai akses masyarakat untuk dapat 

memperoleh makanan yang dibutuhkan. Pada variabel kedua, yaitu food access, 

terdapat beberapa komponen yang mendukung akses masyarakat di negara atau 

wilayah terkait untuk dapat memperoleh makanan yang dibutuhkan. Komponen-

komponen tersebut adalah market, food aid, dan income. Seperti yang telah 

dijabarkan sebelumnya, akses masyarakat Ethiopia terhadap komoditas pangan 

pada tahun 2011 masih tidak dapat memenuhi kebutuhan atas komoditas pangan 

yang diperlukan. Hal tersebut diakibatkan oleh ketersediaan komoditas pangan di 

yang tidak mencukupi pada tahun tersebut yang kemudian membatasi akses 

masyarakat terhadap komoditas pangan.  

 Seiring dengan pemberian bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 

2011, beberapa komponen dalam food access tersebut memberikan pengaruhnya 

terhadap peningkatan akses masyarakat atas komoditas pangan yang dibutuhkan di 

Ethiopia dan komponen lainnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal 

tersebut dapat dilihat melalui indikator market yang menunjukkan jika seiring 

dengan pemberian bantuan pangan oleh Amerika Serikat, terdapat kenaikan rata-

rata pada cadangan valuta asing Ethiopia meskipun indeks harga komoditas pangan 

baik pada pasar internasional maupun nasional mengalami peningkatan. Sementara, 

indikator food aid menunjukkan secara jelas pengaruh bantuan pangan Amerika 

Serikat terhadap ketahanan pangan Ethiopia. Di mana, masyarakat serta pemerintah 
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Ethiopia kemudian menjadi bergantung dan meminta adanya bantuan pangan untuk 

mengatasi krisis pangan di negara tersebut. Besarnya jumlah bantuan pangan 

Amerika yang masuk ke Ethiopia menjadikan negara tersebut sebagai negara 

penerima bantuan pangan Amerika Serikat terbesar. Dari indikator income, 

pendapatan masyarakat Ethiopia mengalami kenaikan meskipun tidak pesat. Selain 

itu, tingkat kemiskinan masyarakat juga mengalami penurunan di semua skala 

wilayah, meskipun tingkat masyarakat miskin paling banyak terdapat di daerah 

pedesaan.  

   Food utilization sebelumnya dijelaskan sebagai pemanfaatan komoditas 

pangan dalam jumlah dan kualiatas yang mencukupi dalam upaya mencapai 

ketahanan pangan. Pada variabel ketiga, yaitu food utilization, terdapat komponen 

yang menentukan tercapainya ketahanan pangan berdasarkan asupan nutrisi, 

kecukupan gizi, dan kesehatan masyarakat melalui konsumsi pangan. Kecukupan 

gizi tersebut dapat dilihat melalui indikator nutritional needs.    

Seiring dengan pemberian bantuan pangan Amerika Serikat pada tahun 

2011, indikator dalam food utilization tersebut memberikan pengaruhnya terhadap 

pemanfaatan komoditas pangan masyarakat Ethiopia dalam upaya mencapai 

ketahanan pangan Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan asupan energy 

rata-rata penduduk Ethiopia per harinya. Selain itu, terdapat pula penurunan tingkat 

gizi buruk di hampir semua wilayah di Ethiopia meskipun komoditas pangan 

modifikasi merupakan salah satu bagian dari komoditas bantuan pangan. Hal 

tersebut sekaligus menunjukkan jika anggapan bahwa pemberian bantuan pangan 

yang berupa modifikasi atau GMF layak. Di mana, sebelumnya pemberian bantuan 

pangan berupa GMF dianggap tidak layak sebab tidak memiliki kandungan nutrisi 
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yang mencukupi dan tidak sesuai dengan adat setempat. Akan tetapi, komoditas 

GMF yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut telah memenuhi spesifikasi dan 

memiliki kandungan nutrisi sesuai standar yang bermanfaat terutama bagi 

kelompok rentan dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain 

itu, komoditas bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap 

Ethiopia juga merupakan komoditas yang menjadi makanan pokok di negara 

tersebut, seperti gandum, sorgum, dan jagung. Sehingga anggapan jika bantuan 

pangan yang diberikan tidak sesuai dengan kebiasaan setempat adalah keliru.   

      

6.2. Saran  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan. Oleh sebab 

itu, Penulis akan memberikan beberapa saran yang ditujukan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun kasus yang 

sama. Adapun saran serta rekomendasi yang penulis berikan bagi penelitian 

selanjutnya antara lain adalah: 

1. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan konsep Food Security yang 

dikemukakan oleh Joachim von Braun untuk melihat pengaruh pemberian 

bantuan pangan terhadap food security. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya 

Penulis menyarankan agar peneliti memastikan bahwa negara yang akan dipilih 

dapat memenuhi kondisi yang sesuai dengan konsep yang digunakan. Hal 

tersebut dikarenakan setiap negara memiliki kondisi ketahanan pangan yang 

berbeda, serta tidak semua donor memberikan bantuan pangan yang merupakan 

surplus komoditas pertaniannya dan komoditas pertanian modifikasi terhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

negara penerima. Sehingga, penggunaan konsep dengan kasus dan subyek yang 

tepat diharapkan dapat menghasilkan analisis yang dapat berkesinambungan.   

2. Pada penelitian ini Penulis bertujuan untuk mengetahui dampak bantuan pangan 

Amerika Serikat terhadap food security Ethiopia pada tahun 2011. Sehingga 

untuk penelitian selanjutnya, Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian 

dengan subyek negara, ruang lingkup penelitian, atau kajian yang berbeda. 

Sehingga, dapat diketahui apakah dengan isu yang sama dapat menghasilkan 

analisis yang sama pula meskipun berbeda subyek penelitian ataupun ruang 

lingkup.   

3. Selama penelitian, Penulis menemukan data-data yang berasal dari laporan-

laporan yang disusun oleh organisasi internasional ataupun jurnal internasional. 

Sehingga, untuk penelitian selanjutnya data-data seperti itu dapat digunakan 

dalam penelitian jika sesuai dengan variabel dan indikator yang dicari. Hal 

tersebut dikarenakan selama penelitian ini, Penulis menemukan data-data resmi 

yang langsung dipublikasikan atau dinyatakan oleh pihak Pemerintah terkait 

dalam penelitian ini tidaklah banyak. Sehingga, perlu adanya data pelengkap 

yang dikeluarkan oleh pihak kedua yang kemudian penting untuk dimasukkan 

ke dalam penelitian untuk memperkuat argumen dan data-data lainnya.     
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