
WATER GOVERNANCE PROGRAMME  

FOR ARAB STATES (WGP-AS)  

SEBAGAI UPAYA 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 

DALAM MENANGANI  

PERMASALAHAN KELANGKAAN AIR  

DI REGIONAL ARAB TAHUN 2009-2013 
 

 

 

AHMAD MUARIF 

Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional,  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Email: ahmad13muarif@gmail.com 

 

 

 

Abstract: 

This research aims to explain the role of the international organization, as an actor 

in international relations, in terms of the establishment of an agenda that is 

implemented in many countries. The agenda is always concerned with the issues in 

certain region or happen globally. It was about the United Nations Development 

Programme (UNDP) with the agenda called Water Governance Programme for Arab 

States (WGP-AS). WGP-AS focuses on the management of water scarcity in the Arab 

region. The data in this research is secondary data from books, website, and other 

sources. And the technique of analysis of this research is inductive analysis 

techniques. 
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PENDAHULUAN 

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. Sebagai salah 

satu realisasi dari perannya tersebut, 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 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 dan secara tidak langsung 

menunjukan 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): 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: 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).  

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 

serta civil society. Program baru ini dirancang UNDP sebagai solusi penanganan 

masalah kelangkaan air di regional Arab, yang mana masih menjadi fokus utama 

UNDP terkait pembangunan di regional Arab.  

 

 

RUMUSAN MASALAH 

“Mengapa United Nations Development Programme (UNDP) menginisiasi 

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

kelangkaan air di regional Arab?”  



 

PEMBAHASAN 

 

KELANGKAAN AIR DI REGIONAL ARAB 

Jika dalam beberapa dekade terakhir regional Arab banyak dikenal sebagai 

kawasan yang seringkali mengalami masalah perebutan sumber daya minyak, kini 

regional Arab nampaknya juga dikenal sebagai kawasan yang mempunyai masalah 

kelangkaan air. Kelangkaan air tersebut nyatanya juga menjadi penyebab memanasnya 

hubungan antara negara-negara Arab. Bagi regional Arab, kelangkaan air ini terjadi 

karena beberapa penyebab. Di antaranya adalah karena adanya penggunaan air secara 

berlebihan, terjadinya polusi air, kekeringan, perubahan iklim, dan meningkatnya 

permintaan akan air. 

Penggunaan air berlebihan di regional Arab ditunjukkan dengan tingginya 

tingkat konsumsi air di beberapa negara. Beberapa negara Arab bahkan masih menjadi 

negara dengan tingkat konsumsi air per kapita tertinggi di dunia. Adanya peningkatan 

investasi pemerintah negara-negara Arab dalam sektor pariwisata, banyaknya ektraksi 

bahan baku dalam sektor industri, menjadi beberapa ancaman bagi masa depan air di 

wilayah tersebut (AFED, 2010).  

Kelangkaan air juga diyakini terjadi sebagai akibat dari adanya kekeringan. Di 

regional Arab, fenomena kekeringan ini diyakini semakin meningkat dan 

menyebabkan degradasi lahan dan desertifikasi. Dalam laporan Arab Forum for 

Environment and Development (AFED) disebutkan bahwa tingginya temperatur di 

kawasan Arab berdampak terhadap meningkatnya masa kekeringan di wilayah 

tersebut. Laporan ini juga menunjukan adanya frekuensi kekeringan yang meningkat 

di Aljazair, Suriah, Tunisia dan Maroko, serta menunjukan bahwa kekeringan yang 

terjadi Yordania dan Suriah belakangan ini merupakan kekeringan terparah dalam 

dekade terkahir (AFED, 2008).    



Begitu pula halnya dengan pertumbuhan penduduk. Fenomena pertumbuhan  

penduduk menjadi alasan dari terjadinya kelangkaan air di regional Arab. Secara 

demografis, regional Arab merupakan wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi. Regional bahkan dikenal merupakan peringkat kedua 

sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi etelah sub-Sahara Afrika. Di 

mana sejak tahun 1970, populasi di regional Arab telah meningkat sebanyak tiga kali 

lipat dari 128 juta menjadi 359 juta penduduk. Dan jumlah penduduk ini diprediksikan 

akan mencapai angka 598 juta pada tahun 2050, meningkat sebanyak dua pertiga dari 

tahun 2010 yang hanya sebanyak 239 juta penduduk (Mirkin, 2010). 

 

KELANGKAAN AIR SEBAGAI TANTANGAN HUMAN SECURITY DI 

REGIONAL ARAB 

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

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

penting dalam realisasi hak asasi manusia (UN, 2016). Satu tahun sebelum dibuatnya 

resolusi 64/292 oleh Majelis Umum PBB tersebut, 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 



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).   

Kemudian, jauh sebelum mempublikasikan AHDR, UNDP telah 

mempublikasaikan laporan berjudul “Water for Poverty Reduction” pada tahun 2006. 

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, 

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. 

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 

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 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. 

 

WGP-AS SEBAGAI GLOBAL GOVERNANCE 

WGP-AS bukanlah permulaan dari adanya kontribusi UNDP di regional Arab. 

Jauh sebelum adanya WGP-AS, UNDP telah membantu negara-negara Arab dalam 



melaksanakan program pembangunan di tingkat lokal negara Arab. Hanya saja 

program WGP-AS ini kemudian muncul dengan skema berbeda, yang kemudian 

dinamakan water governance. Water governance terdiri dari empat dimensi, yakni 

dimensi sosial, lingkungan ekonomi, dan politik. Keempat dimensi tersebut merupakan 

empat pilar kunci dalam water governance.  

Dimensi sosial mengacu kepada bagaimana menggunakan air secara adil. 

Dimensi ekonomi mengacu kepada bagaimana menggunakan air secara efisien serta 

perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Dimensi politik adalah bagaimana 

memberikan kesempatan demokratis yang sama antara pemangku kekuasaan dan 

masyarakat dalam mempengaruhi dan mengawasi proses politik serta hasil dari 

pemerintahan air. Sedangkan dimensi lingkungan mengacu kepada bagaimana 

menggunakan air dengan mempertimbangkan aspek sustainaibility dan ekosistem 

(UNDP, 2013). 

Kehadiran WGP-AS memang menjadi sangat penting jika melihat kondisi 

negara-negara di regional Arab secara lokal maupun regional. Sebagai contoh adalah 

dalam hal implementasi rencana IWRM. UNDP telah memetakan bahwa 50 persen 

negara Arab masih belum sepenuhnya mengimplementasikan IWRM. Kemudian 25 

persen negara bahkan belum mengembangkan rencana IWRM tersebut. Dengan kata 

lain, hanya 25 persen saja negara-negara yang telah berhasil menjalankan rencama 

IWRM (UNDP, 2008). 

Adapun WGP-AS mempunyai empat komponen program yang dijalankan, 

yakni: Integrated Water Resources Management (IWRM), Local management of water 

resources, water supply and sanitation, Capacity building and institutional 

strengthening, dan MDG-7 water targets monitoring and State of the Water Report for 

the Arab Region. 

Apa yang terkandung dalam WGP-AS tersebut kemudian membuktikan adanya 

pendekatan global dalam isu kelangkaan air di regional Arab. Dengan menggunakan 

indikator atau prasyarat berdasarkan definisi global governance, kemudian pendekatan 

global dalam WGP-AS dapat dipahami sebagai berikut: Pertama, global governance, 



sebagaimana disebutkan Richard Higgott dalam jurnalnya yang berjudul 

Accomodating American Exceptionalism and European Pluralism, ditandai dengan 

adanya aktivitas yang tidak hanya meliputi pemerintah suatu negara saja, maupun juga 

melibatkan aktor-aktor besar di lingkup pasar global maupun regional MNCs, bank, 

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

sosial. Kolaborasi aktor-aktor tersebut kemudian menghasilkan sebuah mekanisme 

pemerintahan dan jaringan transnasional yang lebih tinggi dari ranah kebijakan 

fungsional (Higgott, 2005). 

Hal ini pun senada dengan apa yang didefinisikan oleh World Health 

Organization (WHO). Dalam definisinya, WHO menjelaskan bahwa ciri khas dari 

global governance adalah adanya keterlibatan aktor-aktor seperti negara, organisasi 

regional, maupun organisasi internasional. Dalam hal ini, keterlibatan aktor-aktor ini 

merupakan sebuah cara untuk mengatasi atau mengatur permasalahan-permasalahan 

yang terjadi secara global (WHO, 2016). Adanya keterlibatan aktor non-negara dalam 

WGP-AS dibuktikan dengan terlibatnya UNDP sebagai aktor utama, Liga Arab dan 

UNOPS sebagai mitra kerja UNDP, serta hadirnya civil society dan private sector.  

Kedua, Martin Griffiths dalam “International Relations: the key Concepts” 

menjelaskan bahwa kehadiran suatu global governance adalah karena meningkatnya 

kesadaran tentang dibutuhkannya pendekatan global dalam menciptakan persetujuan 

bersama dan penyelarasan terhadap masalah-masalah yang ada di dunia internasional. 

Kesadaran tersebut kemudian diyakini menjadi sumber dari adanya dorongan terhadap 

aktor internasional untuk menciptakan sebuah pemerintah global (Griffiths, 2002).  

Begitu pula yang disampaikan Richard Higgot bahwa global governance hadir 

untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berlawanan melalui proses 

pembuatan kebijakan bersama dengan area lintas batas negara (Higgott, 2005). Dalam 

hal ini, adanya interaksi antara aktor-aktor WGP-AS 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. 

Ketiga, kompleksitas isu yang ditangani. Martin Griffiths dalam bukunya 

“International Relations: the key Concepts” menuliskan bahwa salah satu alasan dari 

kehadiran global governance sebagai pendekatan global adalah sebagai sebuah respon 

akan adanya isu kompleks yang terjadi di dunia internasional. Isu ini kemudian 

mengharuskan negara-negara untuk membentuk pemerintahan yang melebihi negara 

itu sendiri (Griffiths, 2002). Mengingat “kompleksitas isu” lah yang kemudian menjadi 

tolak ukur perlu atau tidaknya suatu isu ditangani dengan mekanisme pendekatan 

global.  

Kompleksitas terkait kelangkaan air di regional Arab 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. 

 

KESIMPULAN 

Kehadiran agenda penanganan masalah air di regional Arab ternyata belum 

mampu menangani masalah air yang terjadi, sehingga mendorong UNDP untuk 

menginisiasi agenda baru yang lebih ambisius, yakni WGP-AS. Berangkat dari 

pertanyaan “mengapa agenda WGP-AS diinisiasi?”, maka digunakanlah konsep global 

governance dan human security untuk menjawab pertanyaan tersebut.  

Bagaimanapun juga dalam studi ilmu hubungan internasional, kehadiran global 

governance seperti WGP-AS ini menjadi bukti dari adanya pola interaksi kontemporer 

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).  

Dalam isu kelangkaan air di regional Arab, global governance hadir sebagai 

alternatif solusi yang telah dirumuskan oleh organisasi internasional. Kehadiran global 

governance ini kemudian diharapkan mampu menjadi 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. 
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