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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini merupakan sarana eksplanasi tentang perilaku organisasi 

internasional, sebagai aktor dalam hubungan internasional, dalam hal pembentukan 

suatu program atau agenda yang diimplementasikan di banyak negara. Agenda yang 

dibentuk oleh organisasi internasional tersebut selalu berkaitan dengan isu-isu yang 

berkembang di suatu kawasan tertentu ataupun secara global. Organisasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah United Nations Programme Development 

Programme (UNDP), dengan agenda bernama Water Governance Programme for 

Arab States (WGP-AS). Adapun isu yang menjadi fokus utama agenda WGP-AS 

adalah isu kelangkaan air di regional Arab.  

WGP-AS diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 2009. Agenda ini pada 

kenyataannya bukanlah agenda penanganan masalah air pertama yang dijalankan oleh 

UNDP di regional Arab. UNDP bahkan sudah menyoroti masalah air ini dalam 

laporan-laporan yang diterbitkannya jauh sebelum agenda ini dicanangkan. Seperti 

dalam Human Development Report tahun 2006 ataupun laporan berjudul Water 

Governance for Poverty Reduction tahun 2004. Namun kehadiran agenda penanganan 

masalah air sebelum WGP-AS ternyata belum mampu menangani masalah air di 
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regional Arab, sehingga mendorong UNDP untuk menginisiasi agenda baru yang lebih 

ambisius.  

Berangkat dari pertanyaan “mengapa agenda WGP-AS diinisiasi?”, maka 

digunakanlah konsep global governance dan human security untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Merujuk kepada fakta-fakta mengenai agenda WGP-AS, kedua 

konsep ini kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian.  

Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan tentang 

alasan diagendakannya WGP-AS dalam isu kelangkaan air di regional Arab. Alasan 

pertama, merujuk kepada konsep global governance, dapat dipahami bahwa inisiasi 

pembentukan WGP-AS menjadi upaya penanganan masalah air melalui pendekatan 

global. Pendekatan global ini dibuktikan dengan adanya skema baru yang diterapkan 

oleh UNDP dalam melakukan intervensi terkait kebijakan air di regional Arab, yang 

kemudian disebut sebagai water governance. 

Penelitian ini kemudian membuktikan adanya pendekatan global dalam isu 

kelangkaan air di regional Arab dengan menggunakan indikator atau prasyarat 

berdasarkan definisi global governance. Ada tiga indikator yang setidaknya dapat 

menjelaskan bahwa WGP-AS adalah global governance. Indikator tersebut yakni: 

adanya keterlibatan aktor-non-negara, dibuatnya kebijakan bersama lintas batas 

negara, serta kompleksitas isu kelangkaan air di regional Arab. 
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Keterlibatan aktor non-negara dibuktikan dengan terlibatnya UNDP sebagai 

aktor utama, Liga Arab dan UNOPS sebagai mitra kerja UNDP, serta hadirnya civil 

society dan private sector. Adanya interaksi antara aktor-aktor tersebut dengan negara-

negara Arab kemudian menghasilkan kebijakan bersama yang diterapkan di regional 

Arab. Wujud nyata dari adanya kebijakan lintas batas negara adalah dijalankannya 

transboundary water management dalam WGP-AS. Sebagai salah satu komponen 

dalam WGP-AS, transboundary water management mendorong adanya mutual 

cooperation antara negara-negara Arab dan menjadi sarana perjanjian bilateral maupun 

multilateral tentang pembagian sumber daya air di regional Arab. 

Kompleksitas isu menjadi indikator ketiga yang dijelaskan dalam penelitian ini. 

Mengingat “kompleksitas isu” lah yang kemudian menjadi tolak ukur perlu atau 

tidaknya suatu isu ditangani dengan mekanisme pendekatan global. Kompleksitas ini 

diukur dari level stres air yang telah mencapai level kritis di beberapa negara Arab. 

Kompleksitas isu juga dapat dilihat dari faktor memburuknya keadaan sumber daya air 

di regional Arab, sehingga menjadi tantangan bagi negara-negara Arab untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh sektor yang membutuhkan ketersediaan air. Padahal, air 

menjadi penggerak dari jalannya sektor-sektor pembangunan di regional Arab, 

terutama bagi sektor pertanian yang mengkonsumsi lebih dari 80 persen dari total 

perediaan air. 

Alasan kedua, adanya persepsi UNDP bahwa masalah air merupakan masalah 

kemanusiaan, yang kemudian dapat mengancam stabilitas regional Arab. Persepsi ini 
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didasarkan kepada laporan-laporan UNDP yang banyak mengaitkan masalah 

kelangkaan air dengan pemenuhan aspek human security. UNDP mengemukakan 

bahwa dalam dimensi ancaman lingkungan, salah satu ancaman yang harus dihadapi 

oleh masyarakat Arab adalah kelangkaan air, serta masalah-masalah air lainnya seperti 

polusi air, desertifikasi, dan tekanan sistem air tanah. 

Keterkaitan antara kelangkaan air dan human security sebagaimana 

dipersepsikan oleh UNDP, menunjukan bahwa penanganan masalah kelangkaan air 

juga merupakan sebuah upaya pembangunan di regional Arab. Masalah yang dianggap 

mengancam kehidupan individu manusia ini juga menjadi ancaman terhadap proses 

pembangunan di regional Arab.  

Penelitian ini kemudian mengungkapkan bagaimana kelangkaan air ini menjadi 

sangat vital untuk ditangani, karena adanya efek domino dari kelangkaan air. Hal ini 

ditandai dengan munculnya masalah-masalah lain yang menjadi dampak kelangkaan 

air, seperti keterbatasan akses air minum, munculnya konflik air, adanya ancaman 

terkait keamanan pangan, serta masalah kesehatan. Baik kelangkaan air maupun 

dampak-dampak yang ditimbulkannya tersebut kemudian berpengaruh terhadap 

stabilitas regional Arab. Stabilitas dalam penelitian ini mengacu kepada konsep human 

security, yakni stabilitas yang berhubungan erat dengan kehidupan individu manusia 

dan tidak berdasar kepada state security. 

Bagaimanapun juga dalam studi ilmu hubungan internasional, kehadiran global 

governance seperti WGP-AS ini menjadi bukti dari adanya pola interaksi kontemporer 
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atau non-konvensional antara aktor-aktor hubungan internasional. Hal ini ditandai 

dengan hadirnya aktor-aktor non-negara dalam proses pembuatan kebijakan. Global 

governance ini juga menjadi salah satu produk nyata globalisasi yang mendorong 

adanya internasionalisasi isu. Dengan kata lain, antara isu domestik dan internasional, 

batas keduanya menjadi semakin kabur. Di samping itu, global governance juga 

menjadi wujud eksistensi dari adanya peran organisasi internasional di negara-negara 

dunia. Karena sebenarnya kehadiran global governance ini sangat berhubungan erat 

dengan hadirnya organisasi internasional yang berbasis pemerintah (IGO) maupun 

non-pemerintah (INGO).  

Selanjutnya, kehadiran global governance ini diharapkan mampu menjadi 

alternatif solusi dari adanya masalah-masalah yang terjadi secara global, terutama 

dalam mengatasi masalah-masalah yang mengancam keamanan manusia. Global 

governance juga diharapkan dapat menjadi dorongan terwujudnya good governance di 

level pemerintahan nasional, regional, maupun secara global. 

  


