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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

United Nations Development Programme (UNDP) merupakan organisasi 

multilateral yang mempunyai peran dalam mendukung negara-negara berkembang 

mengembangkan kapasitas nasional dan lokal yang mereka miliki, dengan tujuan 

yaitu tercapainya pembangunan manusia dan Sustainable Development Goals 

(SDGs) di negara-negara berkembang. UNDP didirikan oleh Majelis Umum PBB 

pada tahun 1965. Adapun ranah kerja UNDP terbagi ke dalam tiga area fokus 

utama, yaitu: sustainable development, democratic governance and peacebuilding, 

serta climate and disaster resilience (UNDP, 2016). Kemudian, UNDP juga 

membagi wilayah kerjanya ke dalam lima regional, yakni: Afrika, negara-negara 

Arab, Asia Pasifik, Eropa dan Asia Tengah, serta Amerika Latin dan Karibia. 

Sebagai salah satu realisasi dari perannya di negara-negara berkembang, 

UNDP banyak mempublikasikan laporan-laporan maupun buku-buku mengenai 

proses pembangunan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara 

berkembang. Salah satunya adalah buku bertajuk “Water Governance for Poverty 

Reduction” yang diterbitkan pada tahun 2004. Buku ini menyoroti bagaimana 

masalah air menjadi kunci utama dalam proses pembangunan dan terutama dalam 

hal pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). UNDP menganggap bahwa 

masalah air yang terjadi di dunia semakin memburuk, sehingga dapat menghambat 

proses pembangunan. Oleh karena itu, UNDP berpendapat bahwa perlu adanya 
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perhatian yang khusus terkait isu air ini (UNDP, 2004). Faktanya, kelangkaan air 

memang telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi oleh negara-negara 

berkembang. Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis bahwa 

sebanyak 700 juta orang yang tersebar di 43 negara mengalami kelangkaan air (UN, 

2016). Angka tersebut diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan populasi dunia yang mencapai dua kali lipat dalam 

periode satu abad terakhir. 

Kemudian, isu air ini juga menjadi perhatian utama UNDP dalam Human 

Development Report (HDR) yang diterbitkan pada tahun 2006. Dalam laporan ini 

disebutkan bahwa krisis air global telah membawa manusia ke dalam problem 

kemiskinan, kerentanan, dan ketidakamanan. Yang sangat menarik, laporan ini 

kemudian menyayangkan tidak adanya media internasional yang menjadikan isu 

krisis air global ini sebagai headline utama dalam pemberitaan mereka. Padahal, 

media internasional sangat gencar memberitakan krisis lain yang terjadi di dunia 

seperti perang ataupun bencana alam. Laporan ini juga menyayangkan tidak adanya 

dorongan internasional untuk melakukan tindakan bersama menghadapi masalah 

krisis air global.  

Selain itu, HDR 2006 juga berfokus kepada target-target UNDP terkait 

sektor air. Dalam laporan ini dipaparkan bagaimana target-target yang telah 

dirancang oleh UNDP tersebut telah mencapai hasil yang diinginkan ataupun 

sebaliknya. Salah satu target yang dinilai gagal adalah target terkait isu air di 

regional Arab. Target yang seharusnya bisa diselesaikan oleh UNDP dalam jangka 

waktu 27 tahun ini (UNDP, 2006), tidak dapat tercapai dalam kurun waktu tersebut 
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dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa masalah air masih terjadi di negara-

negara Arab. 

Pada faktanya, regional Arab memang disebutkan dalam beberapa laporan 

internasional sebagai regional yang mempunyai masalah air yang berat, terutama 

terkait kelangkaan air. Dalam Arab Human Development Report (AHDR) tahun 

2009, regional Arab disebutkan sebagai wilayah yang paling parah mengalami 

kelangkaan air. Masalah ini pun bahkan disebut sebagai masalah lingkungan yang 

paling parah yang harus dihadapi oleh negara-negara Arab (UNDP, 2009).  

Beberapa prediksi juga banyak mengamini akan terjadinya masalah air di 

regional Arab. Di antaranya adalah dua prediksi yang disampaikan oleh Boutros 

Boutros Ghali dan Ismail Serageldin. Menurut Boutros Boutros Ghali (Sekretaris 

Jenderal PBB tahun 1992-1996): 

Perang berikutnya di Timur Tengah akan memperjuangkan air, bukan 

politik. Konflik akan air di Timur Tengah ini dapat diselesaikan dengan 

pembentukan organisasi internasional yang resmi.    

(The next war in the Middle East will be fought over water, not politics. 

The conflicts over water in Middle East can be resolved through the 

creation of a dedicated international organisation) (BBC, 2013).  

Kemudian Ismail Serageldin (Wakil Presiden World Bank 1992-2000) juga 

menyatakan:  

Jika perang pada abad ini adalah karena memperjuangkan minyak, 

maka perang pada abad selanjutnya adalah karena memperjuangkan 

air, kecuali jika kita mengganti pendekatan kita dalam mengatur 

sumber daya yang berharga dan sangat penting ini.  

(If the wars of this century were fought over oil, the wars of the next 

century will be fought over water, unless we change our approach to 

managing this precious and vital resource) (Serageldin, 2016).  
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Kedua prediksi di atas tentu sangat menarik dan begitu relevan jika melihat 

kondisi yang terjadi di regional Arab akhir-akhir ini. Pasalnya masalah kelangkaan 

air di regional Arab tersebut beberapa kali telah menjadi trigger terjadinya konflik 

antar negara di regional tersebut.   

Melihat peliknya permasalahan kelangkaan air di regional Arab ini, aktor-

aktor internasional pun kemudian terdorong untuk ikut berperan dalam 

menyelesaikan problem tersebut. Tidak hanya organisasi internasional yang 

berbasis negara saja, aktor NGO serta individu yang meliputi profesional dan 

praktisi pun berusaha untuk memunculkan solusi yang aplikatif dalam 

menyelesaikan permasalahan ini.  

Salah satu upaya penanganan masalah kelangkaan air di regional Arab ini 

dilakukan oleh UNDP melalui Regional Programme Division (RPD) Programme 

Cycle pada tahun 2006-2009. Program ini memperkenalkan “Environmental 

sustainability and water resources management” sebagai pilar pencapaian target 

MDGs. Selain itu, sejak tahun 2001, UNDP juga membentuk The Drylands 

Development Center (DDC) yang juga diimplementasikan di regional Arab. 

Program DDC merupakan sebuah usaha untuk melawan desertifikasi di regional 

Arab (UNDP, 2008). Namun, program RPD maupun DDC belum berhasil 

membawa regional Arab mencapai target air yang direncanakan.  

Pada tahun 2009, UNDP kemudian meluncurkan program bernama Water 

Governance Programme for Arab States (WGP-AS). Water Governance UNDP 

tersebut memiliki skema yang sangat menarik, di mana kebijakan yang berkaitan 

dengan air tidak hanya menekankan kepada aktor negara, namun juga sektor privat 
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serta civil society. Program baru ini dirancang UNDP sebagai alternatif solusi 

penanganan masalah kelangkaan air di regional Arab, yang mana masih menjadi 

fokus utama UNDP terkait pembangunan di regional Arab.  

Selanjutnya, UNDP juga dihadapkan kepada tantangan untuk 

menumbuhkan collective effort diantara semua elemen yang ada di regional Arab 

serta membentuk pandangan bahwa air bukan merupakan sumber konflik, namun 

sebagai alat untuk bekerjasama. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Kofi Annan dalam pidatonya pada World Water Day tahun 2002 bahwa “Masalah 

air tidak hanya merupakan penyebab adanya konflik, namun juga merupakan 

katalisator untuk saling bekerjasama. Dan hal ini akan dapat dicapai apabila semua 

berperan dan masa depan air yang berkelanjutan dapat mudah tercapai” (Carius, 

2004).  

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: 

“Mengapa United Nations Development Programme (UNDP) menginisiasi 

pembentukan Water Governance Programme for Arab States (WGP-AS) terkait isu 

kelangkaan air di regional Arab?”  

  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  



6  

  

1. Menjelaskan alasan pembentukan global governance bernama 

Water Governance Programme for Arab States (WGP-AS) yang 

merupakan inisiatif United Nations Development Programme 

(UNDP) dalam upaya menangani permasalahan kelangkaan air di 

regional Arab pada tahun 2009-2013.  

2. Ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat kelulusan 

guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

  

D. Kerangka Berpikir  

1. Global Governance 

Secara umum, James Rosenau mendefiniskan global governance 

sebagai tatanan yang tidak memiliki otoritas terpusat, dengan kapasitas 

untuk menjalankan keputusan pada skala global (Biersteker, 2016). 

Rosenau juga mendefiniskan global governance sebagai sistem 

pemerintahan di semua tingkatan aktivitas manusia, dari tingkat 

keluarga hingga organisasi internasional, untuk mencapai tujuan melalui 

pelaksanaan pengawasan yang memiliki dampak transnasional 

(Finkelstein, 2012).  

Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan dalam bukunya yang 

berjudul International Relations: The Key Concepts menuliskan Global 

governance sebagai teknik-teknik, institusi-institusi, aturan-aturan, 
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norma-norma, dan ketetapan-ketetapan legal yang digunakan untuk 

mengatur hubungan-hubungan diantara negara-negara dan untuk 

memfasilitasi tindakan kooperatif lintas isu dan area. Dalam konteks 

internasional dewasa ini, governance merupakan pemerintahan global 

yang dibawa oleh organisasi internasional baik IGO maupun INGO. 

Gelombang kepentingan global governance akhir-akhir ini juga telah 

didorong oleh tiga sumber, yakni: pertama, berakhirnya era perang 

dingin. Hal ini meningkatkan harapan institusi internasional termasuk 

PBB untuk berperan sebagai aktor utama dalam hal manajemen sistem 

internasional. Kedua, munculnya globalisasi yang menyerap banyak 

pemikiran di era saat ini. Dalam hal ini, globalisasi dianggap sebagai 

perwujudan dari global governance yang mendorong negara-negara 

untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan persaingan pasar global. 

Ketiga, meningkatnya kesadaran bahwa dibutuhkannya pendekatan 

global dalam menciptakan persetujuan bersama dan penyelarasan 

terhadap masalah-masalah yang ada di dunia internasional (Griffiths, 

2002). 

Global governance dapat dipandang sebagai cara di mana aktor-

aktor yang meliputi individu dan institusi publik maupun swasta, 

berusaha untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang 

berlawanan melalui proses pembuatan kebijakan bersama dengan area 

lintas batas negara. Hal ini tidak hanya meliputi aktivitas pemerintah, 

namun juga termasuk aktor non-negara besar di lingkup pasar global 
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maupun regional yang diantaranya meliputi MNCs, bank, dan institusi 

finansial, serta civil society seperti NGOs, lembaga advokasi, dan 

gerakan sosial, yang kemudian menghasilkan mekanisme pemerintahan 

dan jaringan transnasional yang melebihi ranah kewenangan kebijakan 

fungsional (Higgott, 2005). 

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa 

global governance mengacu kepada cara bagaimana permasalahan-

permasalahan global diatur. Sebagaimana tidak adanya pemerintah 

global, global governance secara khas melibatkan banyak aktor seperti 

negara, organisasi regional, maupun organisasi internasional. Dalam hal 

ini, suatu organisasi biasanya memiliki suatu peran khusus dan berfokus 

terhadap isu tertentu. Sebagai contoh adalah World Trade Organization 

(WTO) yang berfokus dalam isu perdagangan dunia. Berdasarkan isu 

tersebut, maka global governance yang digagas oleh WTO adalah 

mengenai proses internasional dalam pembentukan konsensus yang 

menghasilkan suatu pedoman dan kesepakatan yang mempengaruhi 

pemerintah nasional suatu negara dan korporasi internasional. 

Sedangkan bagi WHO yang mempunyai fokus pada isu kesehatan, maka 

global governance yang dihasilkan juga merupakan suatu konsensus 

yang berisi tentang isu-isu kesehatan (WHO, 2016).             

Rosenau dalam Governance in the twenty-first century menuliskan 

bahwa global governance sebagai alat analisa dalam politik global, 

dianggap mempunyai relevansi khusus terkait adanya aktor non-negara. 
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Selain itu, global governance juga merupakan alat analisa mengenai 

berbagai level ruang dan fungsi dari politik dan interaksinya, serta 

menyangkut cara dan mekanisme dari pembuatan dan pemeliharaan 

barang publik secara global. Demikian pula dalam menyoroti 

pembentukan suatu lingkungan otoritas baru yang melebihi negara dan 

kerjasama internasional (Pattberg, 2006).      

Dalam menyikapi global governance, beberapa pengamat 

berpendapat bahwa negara adalah bentuk institusi yang kolot di abad ke-

21, yang mana negara tidak mampu menghasilkan level pemerintahan 

yang setara dengan masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah 

lingkungan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya, dan ledakan 

pertumbuhan populasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu 

tersebut dinilai terlalu kompleks dan sulit untuk diselesaikan oleh hanya 

satu negara saja atau bahkan koalisi dari beberapa negara. Oleh karena 

itu, negara-negara harus mengembangkan institusi supranasional 

(Griffiths, 2002).      

Konsep global governance ini menunjukkan bahwa dewasa ini, 

pembentukan suatu pemerintahan yang otoritasnya melebihi negara, 

banyak dilakukan oleh aktor organisasi regional maupun internasional 

dalam menyikapi isu-isu kompleks yang marak terjadi. Begitu pula 

dalam masalah kelangkaan air. Isu ini merupakan isu yang sangat 

kompleks dan membutuhkan pendekatan dengan level pemerintahan 

yang lebih global atau global governance. 
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Dalam isu kelangkaan air di regional Arab, global governance 

digagas oleh UNDP dengan nama water governance programme for 

Arab states. Sebagai global governance, water governance ini 

merupakan sistem pemerintahan lintas negara yang diagendakan untuk 

mengatur hubungan-hubungan di antara negara-negara di regional Arab 

serta memfasilitasi tindakan kooperatif di antara keseluruhan aktor di 

wilayah tersebut. Pada dasarnya, water governance ini menjadi wadah 

yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan semua aktor yang 

ada di regional Arab. Di mana dalam global governance ini berisi 

tentang aturan-aturan, norma-norma, teknik-teknik, maupun ketetapan-

ketetapan, yang dirancang sebagai solusi dalam menyelesaikan 

permasalahan kelangkaan air.  

  

2. Human Security 

Amartya Sen mendefinisikan human security sebagai bagian 

fundamental dari proses pembangunan yang lebih luas terkait dengan 

securing human capabilities. Adapun inti dari human security tersebut 

dijelaskan Sen dalam beberapa elemen berbeda sebagai berikut:   

 Bahwa human security berfokus kepada kehidupan individu 

manusia, sehingga berbeda dengan model keamanan negara.  

 Penghargaan terhadap peran masyarakat dan pengaturan 

sosial dalam rangka menciptakan kehidupan manusia yang 

lebih aman dengan cara yang konstruktif.  
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 Risiko penurunan kehidupan manusia sebagai fokus dalam 

human security. 

 Human security menekankan kepada hak manusia yang 

lebih mendasar (Hussein, 2016).  

Amartya Sen juga berpendapat bahwa human security dan 

pembangunan merupakan dua sisi koin yang sama. Antara human 

security dan pembangunan, keduanya saling memperkuat dan mengarah 

kepada terciptanya lingkungan hidup yang kondusif (UNESCO, 2016). 

Hal ini juga dapat dipahami bahwa penanganan atas beberapa penyebab 

ketidakamanan manusia juga akan meningkatkan pembangunan 

manusia. 

Bagi Obuchi Kezio, mantan perdana menteri Jepang, human 

security merupakan kunci untuk secara komprehensif meniadakan 

semua ancaman yang mengancam kelangsungan hidup, kehidupan 

sehari-hari, dan martabat manusia, serta untuk memperkuat upaya 

menghadapi ancaman tersebut (Hussein, 2016).  

Dalam sejarahnya, konsep human security sangat erat kaitannya 

dengan laporan UNDP yaitu Human Development Report (HDR) yang 

dipublikasikan pada tahun 1994. Dalam laporan tersebut, 

diperkenalkanlah konsep human security yang lebih menyamakan 

keamanan dengan manusia daripada wilayah dan dengan pembangunan 

daripada militer. Konsep ini juga mengkaji keamanan manusia baik 

dalam konteks nasional maupun internasional (UNDP, 2016). 
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HDR 1994 menyoroti dua komponen utama dari human security, 

yaitu: “freedom from fear” dan “freedom from want”. Keduanya dapat 

ditafsirkan bahwa human security tercapai apabila seseorang 

mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman seperti kelaparan, 

penyakit, dan penindasan. Kemudian adanya jaminan perlindungan dari 

ancaman tersebut baik ketika berada di rumah, di masyarakat, ataupun 

di tempat kerja. Dua komponen kebebasan tersebut merupakan bagian 

dari kebebasan yang disebutkan dalam pembukaan Universal 

Declaration of Human Rights. Selain itu, HDR 1994 juga memaparkan 

tujuh dimensi esensial dari human security, yaitu: ekonomi, kesehatan, 

makanan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik (Gómez, 2016). 

Berkaitan dengan permasalahan kelangkaan air di regional Arab, 

konsep human security ini dapat menjelaskan bagaimana kelangkaan air 

merupakan ancaman bagi keamanan manusia, karena air merupakan 

kebutuhan dasar. Kemudian, merujuk kepada elemen inti human 

security yang dipaparkan oleh Amartya Sen, kelangkaan air diyakini 

dapat mengarah kepada risiko penurunan kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelasaian permasalahan 

kelangkaan air merupakan upaya pemenuhan dua komponen utama dari 

human security, yaitu: “freedom from fear” dan “freedom from want”.  
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E. Hipotesa  

Berdasarkan kerangka pemikiran serta permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesa sebagai berikut: 

United Nations Development Programme (UNDP) menginisiasi 

pembentukan Water Governance Programme for Arab States (WGP-AS) karena 

isu kelangkaan air di regional Arab menjadi isu transnasional dan mengancam 

human security, yang mana perlu diselesaikan dengan pendekatan global 

governance. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan 

kepada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data 

yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang 

didapatkan dari media cetak berupa buku. Selain itu, data juga 

didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, 

jurnal online, laporan maupun dokumen dari organisasi internasional 

terkait, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan dengan 

objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.    

2. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan 

memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang 

berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah 
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menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan 

proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan 

kemudian diubah menjadi induksi teori (Mas’oed, 1990).  

  

G. Jangkauan Penelitian  

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian yang dibatasi dari 

tahun 2009 sampai tahun 2013. Hal ini didasari karena tahun 2009 merupakan tahun 

di mana Water Governance Programme for Arab States (WGP-AS) diluncurkan 

oleh UNDP sebagai upayanya dalam menangani permasalahan kelangkaan air di 

regional Arab. Adapun dipilihnya tahun 2013 sebagai batas waktu penelitian 

didasari oleh diterbitkannya Water Governance in the Arab Region: Managing 

Scarcity and Securing the Future yang merupakan laporan UNDP tentang Water 

Governance di regional Arab. Laporan ini membahas secara mendalam mengenai 

Water Governance dan pemahaman yang luas tentang status air di regional Arab.   

  

H. Sistematika Penulisan  

BAB I: Pendahuluan  

Bab pendahuluan merupakan pemaparan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritik, hipotesa, metode 

penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II: Kelangkaan Air di Regional Arab  

Bab kedua merupakan pemaparan tentang permasalahan kelangkaan 

air di regional Arab. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana gambaran 
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kelangkaan air secara umum, serta apa saja penyebab terjadinya kelangkaan 

air di regional Arab.  

BAB III: Kelangkaan Air Sebagai Tantangan Human Security di 

Regional Arab  

Bab ketiga menjelaskan masalah kelangkaan air sebagai masalah 

kemanusiaan dengan menggunakan perspektif human security, serta 

implikasinya terhadap stabilitas regional Arab.  

BAB IV: Water Governance Programme for Arab States (WGP-AS) 

Sebagai Global Governance  

Bab ini menjelaskan tentang Water Governance Programme for 

Arab States (WGP-AS) sebagai global governance yang diinisiasi oleh 

UNDP terkait masalah kelangkaan air di regional Arab.  

BAB V: Kesimpulan  

Bab ini merupakan kesimpulan yang berisi tentang keseluruhan hasil  

kajian penelitian dari bab-bab sebelumnya.  

 


