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BAB III 

KELANGKAAN AIR SEBAGAI TANTANGAN HUMAN SECURITY 

DI REGIONAL ARAB 

 

“Anyone who can solve the problems of water will be worthy of two 

Nobel prizes, one for peace and one for science”, John F Kennedy. 

 

Kutipan di atas tentu sangat menarik dan menjadi bukti dari betapa peliknya 

permasalahan air yang terjadi secara global. Kutipan Kennedy tersebut tentu sangat 

beralasan. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu harus menghadapi 

masalah air yang kemudian mengharuskannya merancang sebuah visi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Betapa sulitnya menangani masalah ini, sehingga 

menurut Kennedy, mereka yang dapat menangani masalah ini perlu diberikan apresiasi 

setinggi-tingginya.  

Kutipan di atas juga mengindikasikan bahwa penyelesaian masalah air bukan 

sekedar bagaimana memformulasikan solusi melalui ilmu pengetahuan, yaitu berkaitan 

dengan upaya menjadikan air selalu tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun 

juga berkaitan dengan perdamaian, yaitu bagaimana air dijadikan sebagai alasan untuk 

menjalin hubungan yang harmonis, bukan hubungan yang konfliktual.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar 

bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia mempunyai ketergantungan 
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yang sangat tinggi akan adanya air. Namun sayangnya, sampai saat ini masih banyak 

orang yang setiap harinya harus mencari air untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. 

Mereka bahkan harus menempuh jarak hingga puluhan kilometer atau kadang harus 

mengkonsumsi air yang tidak layak. Sedangkan di sisi lain, masih banyak pula 

pencemaran yang dilakukan manusia terhadap air. Masih banyak pula penggunaan air 

yang kurang bijak. 

Menjadi bukti nyata bahwa air telah menjadi masalah ketika terjadinya 

kelangkaan air di beberapa wilayah, termasuk di regional Arab. Oleh karena itu, dalam 

bab ini akan akan dipaparkan tentang masalah kelangkaan air di regional Arab tersebut 

dengan menggunakan pendekatan human security. Bab ini akan diawali dengan 

pemaparan tentang persepsi mengenai masalah kelangkaan air, kemudian mengenai 

urgensi penanganan masalah kelangkaan air di regional Arab. 

 

A. Persepsi Tentang Masalah Kelangkaan Air 

Sejak tahun 1993, tanggal 22 Maret menjadi momentum adanya perhatian dunia 

terhadap air. Yaitu World Water Day atau sering pula disebut sebagai World Day for 

Water, sebagai hari peringatan yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat 

dunia akan pentingnya air bagi kehidupan. World Water Day juga menjadi pengingat 

akan pentingnya melindungi sumber daya air secara berkelanjutan (UN Water, 2016). 

Peringatan Hari Air Dunia ini tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya Majelis Umum 

PBB ke-47 pada tanggal 22 Desember 1992. Dalam Majelis Umum tersebut 
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dihasilkanlah Resolusi Nomor 147/1993, yaitu diterimanya Agenda 21 dan sekaligus 

menetapkan pelaksanaan Hari Air Dunia tersebut. 

Pada 28 Juli 2010, Majelis Umum PBB juga menghasilkan resolusi terkait air. 

Yakni dalam resolusi 64/292, yang mana mempersepsikan air dan sanitasi sebagai 

faktor penting dalam realisasi hak asasi manusia. Resolusi ini pun kemudian 

mendorong negara-negara dan organisasi internasional untuk menyediakan sumber 

dana, membantu dalam pembangunan kapasitas dan transfer teknologi, yang ditujukan 

untuk membantu negara-negara dunia, terutama negara berkembang (UN, 2016).  

Satu tahun sebelum dibuatnya resolusi 64/292 oleh Majelis Umum PBB, UNDP 

sudah terlebih dahulu memberikan persepsi terkait air dalam laporan yang bertajuk 

Arab human development report 2009 (AHDR). Laporan tersebut mengangkat tema 

“challenges to human security in the Arab countries”. Jika dalam resolusi 64/292 

mengaitkan air dengan hak pemenuhan hak asasi manusia, Arab human development 

report justru mengaitkan masalah air dengan human security. AHDR mengatakan 

bahwa kelangkaan air merupakan tantangan terhadap human security di regional Arab.  

Namun pada dasarnya, kedua persepsi tersebut sejalan, yaitu 

menginterpretasikan masalah air ini sebagai masalah kemanusiaan. Dalam hal ini, baik 

dalam persepsi hak asasi manusia maupun human security, keduanya menjadikan 

manusia sebagai inti atau fokus utama serta sejalan dalam menghormati hak-hak dasar 

manusia. Bahkan dalam inti konsep human security yang dipaparkan oleh Amartya 
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Sen, hak asasi manusia juga disebutkan dalam poin keempat yakni: a choice to focus 

on the ‘downside’, emphasising the more basic human rights (Hussein, 2016).   

Selain itu, dalam ADHR dijelaskan tujuh dimensi ancaman yang dihadapi oleh 

negara-negara Arab. Dimensi tersebut yakni: People and their insecure environment, 

The State and its insecure people, the vulnerability of those lost from sight, Volatile 

growth, high unemployment and persisting poverty, Hunger, malnutrition and food 

insecurity, Health security challenges, dan Occupation and military intervention. 

Tujuh dimensi ancaman ini akan digambarkan dalam tabel berikut: 

Table 3 Tujuh Dimensi Ancaman di Regional Arab 

Dimensi Ancaman Jenis Ancaman 

Manusia dan lingkungan yang tidak 

aman 

-Tekanan populasi 

-Pertumbuhan perkotaan 

-Tekanan demografis 

-Kelangkaan air 

-Tekanan sistem air tanah 

-Desertifikasi 

-Polusi air 

-Perubahan iklim  

-Pemanasan global 

 

Negara dan orang-orang yang tidak 

aman 

-Identitas, keragaman, dan kewarganegaraan 

-Kepatuhan terhadap piagam internasional 

-Kegagalan konstitusi 

-Pembatasan hukum    

-Langkah-langkah keamanan nasional 

-Penegakan keamanan negara 

-Halangan keadilan 

-Seruan  reformasi negara 

 

Personal Security 

-Pelanggaran terhadap perempuan 

-Perdagangan manusia 

-Nasib pengungsi 

 

Stabilitas pertumbuhan, pengangguran, 

dan kemiskinan 

-Kerentanan ekonomi 

-Momok pengangguran 

-Problem kemiskinan 
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Food Security 

-Kelaparan 

-Gizi 

-Keamananan pangan 

 

Health Security 

-Dana kesehatan 

-Munculnya ancaman kesehatan 

 

Pendudukan dan intervensi militer 

-Pendudukan 

-Konflik 

-Intervensi militer 

 

Sumber: Arab Human Development Report 2009 

Tujuh dimensi tersebut menunjukan bagaimana tercapainya keamanan manusia 

di regional Arab masih menemui banyak tantangan dan ancaman. Dari tabel tersebut 

dapat dipahami bahwa konsepsi ancaman bagi UNDP adalah lebih terkait dengan 

pembangunan daripada militer, di mana dimensi-dimensi tersebut lebih banyak 

menjelaskan masalah proses pembangunan yang terjadi di regional Arab. Yang 

menarik, ada empat ancaman terkait air yang disebutkan dalam dimensi pertama. Yaitu 

kelangkaan air, masalah air tanah, desertifikasi atau degradasi lahan menjadi semakin 

gersang, dan polusi air. Hal ini menunjukan bagaimana air menjadi salah satu ancaman 

utama terkait keamanan manusia. Sebaliknya, keamanan manusia dalam hal ini 

menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tersebut (Hussein, 2016). 

Kemudian, jauh sebelum mempublikasikan AHDR, UNDP telah 

mempublikasaikan laporan berjudul “Water for Poverty Reduction” pada tahun 2004. 

Laporan ini juga menunjukan bagaimana persepsi UNDP mengenai air. Dalam laporan 

tersebut tertulis: “Water is a catalytic entry point for UNDP’s efforts to help developing 

countries fight poverty and hunger, safeguard human health, reduce child mortality, 
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and both manage and protect their natural resources”. Laporan ini mengindikasikan 

bagaimana air menjadi kunci dari usaha-usaha yang dilakukan UNDP di negara 

berkembang. Laporan ini juga menunjukan bagaimana upaya penanganan kelangkaan 

air yang dilakukan oleh UNDP merupakan bagian dari upaya pembangunan.  

Bagaimanapun juga, upaya pembangunan yang dilakukan UNDP merupakan 

upaya pemenuhan aspek human security dan begitupun sebaliknya. Karena jika 

merujuk kepada konsepsi keamanan manusia menurut Amartya Sen, hubungan antara 

pembangunan dan keamanan manusia ini dianalogikan seperti dua sisi koin. Keduanya 

tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat satu sama lain. Keduanya pun 

dijalankan oleh UNDP untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap berada dalam 

keadaan yang kondusif, yaitu terbebas dari ancaman-ancaman kemanusiaan 

(UNESCO, 2016).  

Keterkaitan antara human security dan pembangunan juga dapat dipahami dari 

pandangan Sen, yakni: “Human security is a fundamental part of broader development 

processes, integrally connected with securing human capabilities” (Hussein, 2016). 

Yaitu bahwa keamanan manusia menjadi bagian mendasar dalam proses 

pembangunan.  

 Jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh UNDP dalam masalah air adalah 

untuk memastikan terpenuhinya “freedom from fear” dan “freedom from want” bagi 

masyarakat Arab secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa adanya jaminan bagi 

masyarakat Arab untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia secara 
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individu, sekaligus mendapatkan jaminan untuk bisa terhindar dari segala macam 

ancaman yang dapat mengahalanginya untuk memperoleh hak-hak dasar tersebut. 

Sehingga dengan terpenuhinya dua hal tersebut, menandakan adanya keberhasilan 

pemenuhan aspek human security di regional Arab.  

 

B. Urgensi Penanganan Masalah Kelangkaan Air 

Meskipun kelangkaan air bukan merupakan satu-satunya ancaman yang 

dihadapi negara Arab, namun penanganan kelangkaan air layak menjadi agenda 

prioritas negara-negara Arab. Hal ini mengingat karena masalah kelangkaan air 

merupakan masalah yang kompleks bagi negara-negara Arab. Selain itu, air juga 

seringkali dianggap menjadi tantangan pembangunan dalam skema MDGs. Tabel di 

bawah ini akan menunjukan bagaimana keterkaitan antara keduanya: 

Tabel 4 Kelangkaan Air dan MDGs 

MDG 1 

Eradicate extreme poverty and 

hunger 

Akses air untuk keperluan rumah tangga 

dan proses produksi (sektor pertanian, 

industri, dan kegiatan ekonomi lainnya) 

memiliki dampak secara langsung 

terhadap kemiskinan dan ketahanan 

pangan. 

 

MDG 2 

Achieve universal primary 

education 

Sering terjadinya bencana terkait air 

seperti kekeringan, menghambat 

pencapaian terget pendidikan 

 

MDG 3 

Promote gender equality and 

empower women 

Akses air yang langka berimplikasi 

terhadap perempuan dalam hal 

kepemimpinan, pendapatan, dan 

kesempatan jaringan. 
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MDG 4 Reduce child mortality Program manajemen sumber daya air 

dapat mengurangi kerentanan masyarakat 

miskin akan adanya shock  

karena kelangkaan air, yang pada 

gilirannya memberi mereka penghidupan 

yang lebih aman dan bermanfaat dalam 

merawat anak-anak mereka. 

 

MDG 5 

Improve maternal health 

MDG 6 

Combat HIV/AIDS, Malaria, and 

other diseases 

Akses air, peningkatan pengelolaan air dan 

limbah di pemukiman-pemukiman dapat 

mengurangi risiko penularan penyakit 

yang dibawa nyamuk, seperti malaria dan 

demam berdarah. 

 

MDG 7 

Ensure environmental 

sustainability 

Perlakuan yang tepat terhadap air limbah 

dapat mengurangi tekanan akan 

ketersediaan air tawar, serta melindungi 

kesehatan manusia dan lingkungan. 

 

MDG 8 

Global partnership for 

development 

Kelangkaan air semakin mendorong 

penguatan kerjasama internasional di 

bidang teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas air, peluang pendanaan, dan 

perbaikan lingkungan, dengan tujuan 

untuk berbagi keuntungan dari 

pengelolaan air yang langka. 

 

Sumber: United Nations, 2016 

Tabel di atas menunjukan bagaimana masalah kelangkaan air berpengaruh 

terhadap tercapainya keberhasilan setiap poin dalam MDGs. Dengan kata lain, 

penanganan kelangkaan air menjadi sangat penting karena menjadi salah satu kunci 

tercapainya setiap poin dalam MDGs. 

Kelangkaan air juga diyakini telah membawa efek domino dan menjadi 

katalisator bagi munculnya masalah-masalah lain. Dengan kata lain, kelangkaan air 

yang terjadi ini telah membawa dampak yang signifikan bagi negara-negara di regional 

Arab. Beberapa dampak tersebut yakni adanya masalah seperti keterbatasan akses air 
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minum, munculnya konflik air, adanya ancaman terkait keamanan pangan, serta 

masalah kesehatan.  

Baik kelangkaan air maupun dampaknya tersebut pada akhirnya menjadi 

tantangan bagi stabilitas regional Arab. Stabilitas dalam hal ini lebih mengacu kepada 

apa yang terkandung dalam konsep human security, yang mana tidak hanya berfokus 

kepada keamanan dari ancaman militer. Stabilitas ini dapat berupa stabilitas dalam hal 

politik, ekonomi, sosial, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kehidupan individu 

manusia. 

Adapun penjelasan dampak-dampak yang muncul sebagai akibat dari adanya 

masalah kelangkaan air akan dipaparkan sebagai berikut:  

1. Masalah Akses Air Minum 

Salah satu dampak terbesar dari fenomena kelangkaan air adalah 

minimnya akses untuk mendapatkan air minum. Hal ini ditandai dengan 

menipisnya sumber-sumber air minum berupa air tawar dan air bersih 

(Rinkesh, 2016). Secara global, keterbatasan akses untuk mendapatkan air 

minum ini diperkirakan dialami oleh sebanyak 663 juta orang (AFED, 

2008). Angka tersebut menunjukan bahwa 1/10 penduduk dunia 

mengalami masalah akses air minum.     

Sebagai regional yang mengalami kelangkaan air, penduduk Arab 

juga mengalami dampak keterbatasan akses air minum ini secara 
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signifikan. Data dari Arab Forum for Environment and Development 

(AFED) telah menunjukan bahwa di regional Arab, keterbatasan air minum 

ini dialami oleh sebanyak lebih dari 45 juta orang. Angka tersebut setara 

dengan 13 persen dari total keseluruhan populasi di regional Arab (AFED, 

2010).   

Adapun data tersebut akan ditunjukan dalam gambar berikut:   

Gambar 3 Persentase Penduduk Tanpa Akses Air 

 

 Sumber: UNDP, 2007 

Diagram di atas menunjukan adanya tingkat masalah akses air yang 

berbeda-beda di antara beberapa negara di regional Arab. Beberapa negara 

mengalami keterbatasan akses air yang cukup tinggi yaitu mencapai angka 
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di atas 20% seperti Djibouti, Sudan, Yaman, dan Mauritania. Kemudian, 

beberapa negara mengalami keterbatasan akses air rendah yakni di bawah 

10% seperti Mesir, Palestina, Tunisia, Suriah, Aljazair, dan Yordania. 

Namun di sisi lain, tiga negara seperti Uni Emirat Arab, Lebanon, dan 

Qatar memiliki persentase 1% yang berarti akses air di ketiga negara 

tersebut tidak mengalami kendala yang berarti (AFED, 2010). 

Diagram di atas juga menunjukan bagaimana masalah akses air 

minum ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas regional Arab. 

Secara regional, kasus keterbatasan ini mencapai angka 14 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa adanya bagian dari masyarakat Arab yang hidup dalam 

ketidakamanan karena tidak adanya jaminan untuk mengakses air.  

2. Kemunculan Konflik  

Masalah lain yang timbul dari permasalahan kelangkaan air adalah 

adanya konflik yang bersifat lokal maupun regional. Konflik ini terjadi 

karena masalah kelangkaan air telah menjadi penyebab terjadinya krisis air 

di banyak negara. Konflik maupun ketegangan ini terutama terjadi di 

perbatasan antar negara. Dalam hal ini, air dapat digunakan oleh suatu 

negara untuk melakukan intervensi maupun hegemoni atas negara lain 

dengan sumber daya air yang ia dimiliki. Dengan kata lain, air dapat 

dijadikan alat konflik maupun sebagai instrumen untuk menekan negara 

lain. Air akan menjadi objek konflik ketika negara-negara di suatu kawasan 
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saling memperebutkan sumber daya air demi mencukupi kebutuhannya 

(Jatmika, 2014). 

Di regional Arab, kelangkaan air juga telah menjadi penyebab 

terjadinya suatu konflik serta pemicu adanya stres air. Laporan The United 

Nations Economic and Social Commission for Wastern Asia (UN-

ESCWA) menunjukan adanya tingkat stres air yang tinggi di tingkat 

nasional negara-negara Arab (UNDP, 2013) yang kemudian memunculkan 

keinginan negara-negara Arab untuk menguasai sumber daya air tawar 

seperti sungai, danau, mata air, maupun air bawah tanah. Dalam hal ini, 

sumber daya air seperti sungai akan menjadi sumber konflik apabila 

keberadaannya melintasi batas-batas negara.  

Sebagai contoh adalah sungai Yordan yang melintasi Lebanon, 

Palestina, Yordania, dan Israel. Sungai ini memunculkan kompetisi 

diantara negara-negara yang dilintasi aliran sungai dan menjadi salah satu 

sumber konflik. Seperti halnya yang terjadi pada awal tahun 1950an, di 

mana Israel, Suriah, dan Yordania terlibat dalam pertentangan dan 

menyebabkan baku tembak militer.  

Menurut BBC, air memang telah menjadi salah satu penghambat 

tercapainya kesepakatan damai antara negara-negara Arab dan Israel. 

Dalam sejarahnya, Six-Day War yang terjadi pada tahun 1967 diyakini 

berawal dari sengketa air antara negara-negara Arab dan Israel. 
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Bagaimanapun juga, masuknya imigran Yahudi dengan jumlah yang besar 

ke Israel mendorong Israel untuk menguasai sumber air di wilayah Arab, 

terutama sumber air terbesar bagi Israel yaitu sungai Yordan. Pada perang 

enam hari tersebut, Israel bahkan juga berhasil menguasai perairan Tepi 

Barat dan Laut Galilea (Asser, 2010).  

Air dianggap menjadi sumber eksistensi negara-negara Arab serta 

pendukung kemandirian dan sumber kekuatan bagi mereka. Munculnya 

konflik karena perebutan sumber air ini tentu menjadi ancaman bagi 

stabilitas regional Arab. Apalagi konflik-konflik tersebut juga tidak jarang 

diikuti dengan adanya baku tembak senjata antara pihak-pihak yang 

berkonflik. Konflik ini juga dapat mengganggu stabilitas politik antara 

negara-negara Arab.    

3. Keamanan Pangan 

Kelangkaan air memiliki dampak yang besar terhadap produksi 

makanan di regional Arab. Tanpa ketersediaan air, petani tidak dapat 

menghidupkan ladang mereka, untuk kemudian menyediakan sumber 

makanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang 

efektif dalam hal pengelolaan air agar keamanan pangan di regional Arab 

dapat terjamin (Sentlinger, 2016). Metode ini salah satunya yaitu tentang 

bagaimana menciptakan sistem irigasi yang baik bagi lahan produksi.  
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Di regional Arab, keamanan pangan ini terganggu karena 

terhambatnya proses produksi makanan yang diakibatkan oleh 

keterbatasan sumber daya air dan lahan (World Bank, 2009). Dalam Arab 

Human Develpoment Report disimpulkan bahwa keamanan pangan tidak 

hanya mengenai kedaulatan dalam proses produksi pangan, namun juga 

tentang bagaimana mengatasi kelangkaan air (UNDP, 2009). Oleh karena 

itu, masalah ini kemudian mengharuskan negara-negara Arab untuk 

menjadikan kebijakan impor makanan sebagai pilihan untuk meningkatkan 

ketahanan pangan mereka (Sadik, 2016).  

Hal ini menunjukan bagaimana air sangat berpengaruh terhadap 

ketahanan pangan di regional Arab. Tidak cukupnya pangan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dapat mengganggu stabilitas kawasan 

terkait keamanan pangan. Selain itu, kurangnya produksi yang diakibatkan 

oleh kurangnya pasokan air juga telah menjadikan negara-negara Arab 

bergantung kepada ketersediaan pangan dari kawasan lain.  

4. Kesehatan dan Sanitasi 

Air bersih merupakan unsur penting bagi kesehatan manusia. 

Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) dalam 

Human Development Report tahun 2006, air yang tidak bersih telah 

menjadi penyebab terbesar kedua bagi kematian anak-anak pada awal abad 

ke-21. Dalam hal ini, terbatasnya akses terhadap air bersih telah 
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berpengaruh terhadap buruknya sanitasi di banyak negara dan menjadi 

penyebab masalah kesehatan. Banyaknya kasus kematian anak-anak 

karena terserang penyakit diare ataupun disentri menjadi bukti bahwa akses 

air bersih sangat diperlukan terutama berkaitan dengan sanitasi (UNDP, 

2006).  

Di negara berkembang, ketersediaan air dan sektor sanitasi 

dihadapkan pada dua tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, “old 

agenda” yang berkaitan dengan penyediaan layanan rumah tangga, 

mengingat masih terdapat 1,7 juta orang yang tidak mempunyai fasilitas 

sanitasi yang memadai. Situasi ini dipersulit oleh adanya biaya penyediaan 

layanan yang naik karena adanya urbanisasi yang cepat, pengelolaan 

sumber daya air yang buruk, dan rendahnya efisiensi dari badan-badan 

yang bertanggung jawab dalam menyediakan air.  

Kedua, “new agenda” mengenai pembangunan lingkungan 

berkelanjutan. Di satu sisi, situasi yang dihadapi negara berkembang, 

tentang biaya tinggi dan keterbatasan sumber daya, juga banyak dihadapi 

oleh negara industri maju. Namun di sisi lain, negara berkembang 

mempunyai tugas yang sangat berat. Hal ini dikarenakan air yang ada di 

negara berkembang mengalami degradasi yang lebih serius dan secara 

cepat memburuk. Selain itu, besaran jumlah anggaran yang tersedia perihal 

proteksi lingkungan jauh lebih sedikit dibandingkan negara maju 

(Serageldin, 1994). 
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Gambar 4 Persentase Penduduk Tanpa Layanan Sanitasi 

 

 Sumber: UNDP, 2007 

 

Diagram di atas menunjukan bahwa sanitasi menjadi salah satu 

masalah utama yang dihadapi oleh negara Arab. Persentase yang mencapai 

lebih dari 50% seperti yang terjadi di Komoro. Sudan, Mauritania, dan 

Yaman, menunjukan adanya masalah sanitasi yang tinggi di negara-negara 

tersebut. Di sisi lain, beberapa negara seperti Djibouti, Suriah, Aljazair, 

Yordania, UEA, dan Lebanon, berada di bawah angka 10%, dan 

menunjukan adanya masalah sanitasi yang rendah di negara-negara 

tersebut (AFED, 2010). 

 

 


