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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 .  Latar Belakang Masalah 

UNICEF merupakan salah satu lembaga internasional yang membantu 

memberikan peranannya terhadap anak-anak di dunia, termasuk salah satunya di 

bidang pendidikan, karena organisasi ini berdiri dengan melihat pada kondisi dan 

latar belakang dunia yang penuh dengan konflik, peperangan, penyalahgunaan, 

kemiskinan dan masalah sosial lainnya, yang dampaknya berpengaruh pada 

pembangunan dan kemajuan dunia internasional. Peranan UNICEF dalam 

mengatasi permasalahan anak mendapatkan respon yang positif dari dunia 

internasional, karena UNICEF mampu menunjukkan keberhasilannya kepada 

dunia internasional bahwa apa yang dijalankan tercapai dengan baik walaupun 

tidak sepenuhnya, namun UNICEF dapat membantu menekan permasalahan anak 

dan angka kemiskinan dari berbagai program yang diterapkan.1 

UNICEF sendiri telah menunjukkan dan membuktikan peranannya dalam 

membantu mengatasi permasalahan anak di dunia dari berbagai situasi yang di 

hadapi seperti masalah pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, makanan dan gizi, 

memerangi HIV dan AIDS, memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari 

berbagai segala bentuk permasalahan, hal ini telah dibuktikan UNICEF di 

berbagai negara seperti yang terjadi pada tahun 1998 di Myanmar, Bangladesh, 

Bhutan, Nepal, Pakistan, India, Somalia, Sudan dan sebagian negara di Afrika 

                                                             
1 Education in Emergencies, diakses melalui https://www.unicef.org/education/bege_70640.html.  
(30/12/2016, 06:45 WIB) 

https://www.unicef.org/education/bege_70640.html
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Barat dan Afrika Tengah yang diserang Virus Polio, yaitu sebuah Virus yang 

mematikan, dan disini UNICEF hadir untuk memberikan pertolongan dengan 

memberikan vaksin untuk mencegah terlebih kepada bayi dan anak-anak, sebelum 

UNICEF masuk ke Timor Leste pada tahun 1999 dalam menjalankan misinya.2 

Masalah pendidikan yang dihadapi anak-anak di Timor Leste merupakan 

masalah yang serius dimana pada jaman portugis, yang bisa sekolah dan berada di 

dalam dunia pendidikan hanyalah anak-anak pejabat administrasi dan anak-anak 

dari keturunan raja, sedangkan anak-anak dari kalangan biasa tidak dapat berada 

di dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh peraturan yang diterapkan oleh 

para penguasa pemerintahan pada saat itu dalam membatasi anak-anak orang 

biasa untuk tidak berada di dalam dunia pendidikan.3 Hal ini tentunya bertolak 

belakang dengan artikel UNICEF yang ke 28 dan 29 yang mana dijelaskan bahwa 

setiap anak mempunyai hak dan kebebasan untuk belajar dan mengembangkan 

mental, fisik dan personalitasnya.4 

Setelah 450 tahun lamanya bangsa portugis berada di wilayah Timor, maka 

tepatnya pada tahun 1974 bangsa portugis harus meninggalkan tanah Timor, 

dikarenakan bangsa Portugis tidak mampu menguasai keadaan pada saat 

terjadinya perang saudara dan harus melarikan diri, namun karena Timor Leste 

                                                             
2 The Progress of Nations 1999- A Priceless Legacy –Unicef Diakses melalui 
https://www.unicef.org/pon 99/legcom 2.html.  (31/12/2016, 22:10 WIB) 
3 Sebastiao Pereira, Sistem Pendidikan Timor Leste, Instituto Superior Cristal, diakses dalam 
http://www.sebastiaopereira.com/2016/04/sistem-pendidikan-timor-leste.html. (01/12/2016, 20:46 
WIB) 
4 The UN Convention, UNICEF: Rights for Every Child, diakses dari 
http://www.unicef.org/rightsite/files/rightsforeverychild.pdf (17/05/2015, 20:31 WIB) 

 
 

https://www.unicef.org/pon%2099/legcom%202.html
http://www.sebastiaopereira.com/2016/04/sistem-pendidikan-timor-leste.html
http://www.unicef.org/rightsite/files/rightsforeverychild.pdf
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sendiri pada waktu itu belum mampu untuk membentuk pemerintahannya sendiri 

maka dibawah mandat PBB, Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan 

wewenang untuk memerintah, pada kesempatan itu pemerintah Indonesia dibawah 

kekuasaan Presiden Soeharto mengambil langkah yang tepat yaitu dengan 

mencanangkan program pembangunan salah satunya di bidang pendidikan, dan 

kesediaan pendidikan dasar bagi penduduk Timor Leste pada waktu itu 

mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan, karena pendidikan yang 

diterapkan merata bagi semua kalangan dengan tidak memandang pada status 

sosial.5 

Dikarenakan masalah politis maka Timor Timur yang sebelumnya menjadi 

bagian dari NKRI sebagai propinsi termuda tersebut harus melepaskan diri, dan 

keberadaan Indonesia di teritori Timor hanya bertahan selama kurang lebih 24 

tahun lamanya, karena Timor Timur menginginkan kemerdekaan untuk bebas dari 

kekuasaan pemerintahan Indonesia, maka pada tahun 1999 melalui jajak pendapat 

Timor Timur berhasil menggapai kemerdekaannya dan resmi dengan nama Timor 

Leste.6  Namun apa yang sudah digapai tentu saja belum membuahkan hasil yang 

baik, karena semua bangunan termasuk gedung sekolah, sarana dan prasarana bagi 

dunia pendidikan hancur akibat dari krisis politik, dan hal ini pula mempengaruhi 

                                                             
5Frederico Maia, Comunidade Dos Paises De Lingua Portuguesa, (CPLP), diakses melalui 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-fredericom-35510-6-unikom_f-i.pdf. 
(02/12/2016, 05:25 WIB) 
6 Habibie Bicara Lepasnya Timor Timur Dari Indonesia, diakses dalam 
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/17/bj-habibie-bicara-lepasnya-timor-timur-dari-
indonesia (01/09/2017, 06:00 WIB) 
 
 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-fredericom-35510-6-unikom_f-i.pdf
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/17/bj-habibie-bicara-lepasnya-timor-timur-dari-indonesia
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/17/bj-habibie-bicara-lepasnya-timor-timur-dari-indonesia
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proses belajar dan mengajar terganggu sehingga tidak layak untuk 

diselenggarakan. 

 Dinamika politik internasional yang cukup panjang di negeri Timor, yaitu 

masa Portugis sampai tahun 1975, masa Indonesia tahun 1975-1999, masa transisi 

dari tahun 1999-2002, dan masa kemerdekaan Timor Leste hingga saat ini, 

kendati demikian dari tahun 2002 hingga 2006 perjalanan negeri tersebut selalu 

mendapatkan banyak masalah, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi 

memburuk. Melihat ekonomi yang parah tersebut menyebabkan kemiskinan 

sehingga Anak-anak menjadi korban dari situasi politik dan konflik, dan mereka 

tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Permasalahan yang dimaksud 

adalah masalah keterbatasan pendidikan bagi anak-anak di jaman penjajahan, 

masalah pergantian pemerintahan dari Portugis ke Indonesia dan ditambah lagi 

kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999 yang mengakibatkan konflik serta 

masalah interen dari tahun 2002-2006 yang mana dampak dari kesemuanya 

mengundang perhatian dunia internasional.7 

Kedaulatan suatu negara sangatlah penting bagi negara lain untuk tidak 

sewenang-wenang melintasi batas negara lain, namun dalam peraturan hukum 

internasional ada pengecualian dan peraturan yang memberikan wewenang 

kepada negara lain yang terhimpun dalam sebuah wadah atau institusi 

internasional untuk masuk ke teritori negara lain, demi memberikan bantuan dan 

                                                             
7 Jerry Indrawan, Politik Internasional, Dinamika Konflik Timor Leste: Analisa Aktor dan 
Penyebab Konflik, diakses melalui http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-
internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik (01/09/2017, 
07:00 WIB) 
 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/901-dinamika-konflik-timor-leste-analisa-aktor-dan-penyebab-konflik
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kerjasama terlebih dalam masalah kemanusiaan, dimana organisasi-organisasi 

internasional dapat berperan sebagai aktor selain daripada negara, yang bertujuan 

untuk menyelesaikan isu-isu ataupun masalah internasional yang berhubungan 

dengan kehidupan umat manusia di manapun berada, karena organisasi 

internasional mempunyai kepentingan  dan tujuan, dimana mereka dapat 

memajukan kerjasama antara negara-negara seperti yang dilakukan UNICEF 

sebagai salah satu organisasi internasional.8 

Hadirnya organisasi internasional dibentuk melalui kesepakatan diantara 2 

atau lebih negara dalam melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Berdirinya 

organisasi internasional berdasarkan pada asas dan tujuan dari organisasi 

internasional tersebut. Organisasi internasional bukan berdiri untuk menyaingi 

atau bahkan melebihi kekuasaan suatu negara, melainkan mereka mempunyai 

kesetaraan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, karena kesetaraan tersebut 

maka organisasi internasional dapat melibatkan diri dalam hubungan 

internasional, namun organisasi internasional juga mempunyai wewenang dalam 

mengadakan hubungan-internasional, walaupun hanya terbatas pada ruang 

lingkupnya saja, seperti UNICEF yang mengambil bagian dalam mengurusi 

permasalahan anak di dunia. Organisasi internasional juga sewaktu-waktu dapat 

melibatkan diri dalam proses penyelesaian suatu masalah terlebih yang 

berhubungan dengan masalah kemanusiaan.9 

                                                             
8 Robert Jackson & Georg Sorensen.2009.Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar.Hal. 154 
9 I Wayan Parthiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional, Bag: 1. Bandung: Mandar Maju,. hal. 
22-25 



6 
 

Melihat berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Timor Leste, maka 

UNICEF melalui direktur eksekutifnya, Carol Bellamy mengeluarkan statement 

dengan kata-kata yang sangat keras, dimana beliau menganjurkan kepada dunia 

internasional untuk turut memberikan perlindungan dari penyerangan terhadap 

pemindahan populasi yang terlantar terlebih kepada anak-anak dan wanita, karena 

UNICEF melihat bahwa banyaknya masyarakat yang mengungsi ke pegunungan 

dan ke Timor Barat, seperti ke tempat-tempat yang ada di kota perbatasan.10 

Anak-anak yang ikut mengungsi bersama orang tua banyak menghadapi 

berbagai masalah, seperti kurangnya fasillitas dan kebutuhan, kenyamanan dalam 

perlindungan yang tidak dijamin, dan mereka tidak bisa ke sekolah, akibatnya 

dunia pendidikan mereka tertunda hingga masalah mental anak-anak juga 

terganggu, karena mereka merasa kehilangan hak dan kebebasannya, serta mereka 

selalu dihantui rasa trauma dari konflik kekerasan. 

Melihat masalah yang dihadapi, UNICEF sebagai salah satu organisasi 

internasional bukan hanya menyerukan dan meminta bantuan kepada dunia 

internasional, namun UNICEF ikut terlibat dalam memberikan perhatiannya 

dengan masuk ke teritori Timor, khususnya untuk memberikan bantuan dan 

perlindungan terlebih untuk memperhatikan masalah anak, supaya mereka dapat 

dilindungi dari berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga anak-anak dapat 

kembali ke sekolah untuk menempuh dunia pendidikannya, hal ini sesuai dengan 

                                                             
10 East Timor: What UNICEF is Doing:Update 01 Oct 1999, diakses melalui 
https://reliefweb.int/report/timor-leste/east-timor-what-unicef-doing-update-01-oct-1999. 
(21/12/2016, 08:25 WIB) 

https://reliefweb.int/report/timor-leste/east-timor-what-unicef-doing-update-01-oct-1999
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tugas dan tanggung  jawab, sebagaimana  yang pernah  dijalankan UNICEF di  

negara lain.11 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka research 

question dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan UNICEF dalam 

mengembangkan pendidikan bagi anak-anak di Timor Leste”? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memberikan gambaran 

mengenai perkembangan pendidikan bagi anak-anak di Timor Leste, dengan 

melihat sejauh mana peranan UNICEF dalam membantu mengatasi permasalahan 

pendidikan di negeri tersebut, disamping itu untuk mengetahui pula 

perkembangan pendidikan bagi anak-anak di Timor Leste sebelum dan sesudah 

keterlibatan UNICEF. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Akademis 

      Manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa ilmu hubungan 

internasional dalam memahami tugas dan peranan dari 

organisasi internasional. 

                                                             
11 Ibid. 
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b) Manfaat Praktis 

       Sebagai rujukan bagi organisasi internasional untuk 

memandang berbagai fenomena dan permasalahan terkait 

masalah kemanusiaan. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Nurul Anisa, (2014). Yang 

berjudul PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S 

EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PENGEMBANGAN 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK MELALUI PAUD-HI DI 

SULAWESI SELATAN. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah diperoleh 

bahwa peranan UNICEF sangatlah penting terhadap pengembangan pendidikan 

dan kesehatan bagi anak di Sulawesi Selatan, yang mana penulis menggunakan 

konsep Organisiasi internasional atau yang disebut ”Multilateralisme” adalah 

suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa 

negara yang dibentuk dalam suatu gerakan organisasi yang tujuannya bersifat 

umum ataupun khusus, serta ruang lingkup keanggotaan dari organisasi 

internasional ini bisa bersifat global maupun regional.  

Dalam masalah ini peneliti terdahulu menjelaskan tentang peranan 

UNICEF dalam membantu dan mengembangkan pendidikan dan juga kesehatan 

bagi Anak-anak usia dini melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan, yang mana 

melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF itu sendiri. 

Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti selanjutnya, yaitu mengenai 
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pengembangan pendidikan bagi anak-anak yang fokusnya hanya pada dunia 

pendidikan. Dalam penelitian ini juga peneliti terdahulu dan peneliti sama-sama 

melibatkan negara dengan menerima keberadaan UNICEF sebagai wadah 

penopang bagi dunia anak-anak untuk masa depan mereka, dan disini penulis 

menggunakan konsep yang sama dalam menjelaskan masalah Pengembangan 

Pendidikan bagi anak-anak yang dilihat dari peranan UNICEF dalam melakukan 

aktivitas kerja di negara setempat.12 

Penelitian kedua dilakukan oleh Dorma Elvrianty Sirait, (2014) Yang 

berjudul PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEREKRUTAN TENTARA 

ANAK (CHILD SOLDIERING) DI MYANMAR. Dari hasil penelitian kedua 

menyatakan bahwa Pemerintah yang melibatkan Anak-anak di dalam militer 

dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien dari pada orang dewasa, 

semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan 

sebagai pengantar barang atau pesan, tidak mudah dikenali, dan yang paling 

menguntungkan adalah bahwa pola pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan 

anak-anak lebih patuh dibandingkan dengan tentara dewasa.  

Dalam kasus ini peneliti kedua ingin benar-benar meneliti aktivitas anak 

dalam peranannya untuk membantu kelompok separatism maupun pemerintah 
                                                             
12 Nurul Anisa, Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 
Terhadap Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan Anak Melalui Paud –HI Di Sulawesi 
Selatan, Universitas Hasanuddin,diakses dalam 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12845/SKRIPSI_NURUL_ANISA.pdf.s
equence=1  (15/03/2016,20:30 WIB) 

 

 
 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12845/SKRIPSI_NURUL_ANISA.pdf.sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12845/SKRIPSI_NURUL_ANISA.pdf.sequence=1
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yang mana hak Anak benar-benar dieksploitasi oleh kaum-kaum elit tertentu, dan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal untuk mendapatkan kekuasaan, 

disini peneliti kedua menggunakan perspektif pluralis atau pluralisme yang 

berasumsikan dari 4 asumsi pluralism itu sendiri yaitu tentang aktor, pengambilan 

keputusan, kelompok kepentingan dari individu maupun kelompok, negara bukan 

aktor rasional dan juga dilihat dari proses pengambilan kebijakan luar negeri yang 

bukan dari proses rasional melainkan dari proses sosial tawar-menawar dan lain 

sebagainya, dan yang terakhir adalah isu-isu hubungan internasional yang tidak 

lagi didominasi oleh politik dan ekonomi, jadi untuk menjelaskan fenomena yang 

terjadi di Myanmar peneliti tidak menjelaskan tentang pola yang baik untuk 

mencapai tujuan bagi kesejahteraan anak di masa depan. 

Berbeda dengan yang akan penulis teliti, yaitu pendidikan bagi anak-anak  

merupakan sumber masa depan bagi negara, jadi bagaimanapun UNICEF di 

bawah payung PBB harus mampu melakukan tanggung jawabnya, karena 

berlandaskan visi dan misi dari UNICEF itu sendiri, yang menyatakan dalam 

keadaan atau situasi darurat apapun mereka akan berusaha melakukan 

aktivitasnya, walaupun harus melewati banyaknya hambatan dan tekanan yang 

harus dihadapi.13 

                                                             
13 Dorma Elvrianty Sirait, Peran Unicef Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child 
Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013), Universitas Riau, diakses dalam   
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186359&val=6444&title=PERAN%20UNIC
EF%20DALAM%20MENANGANI%20PEREKRUTAN%20TENTARA%20ANAK%20(CHILD
%20SOLDIER  (16/03/16, 21:30 WIB) 

 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186359&val=6444&title=PERAN%20UNICEF%20DALAM%20MENANGANI%20PEREKRUTAN%20TENTARA%20ANAK%20(CHILD%20SOLDIER
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186359&val=6444&title=PERAN%20UNICEF%20DALAM%20MENANGANI%20PEREKRUTAN%20TENTARA%20ANAK%20(CHILD%20SOLDIER
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186359&val=6444&title=PERAN%20UNICEF%20DALAM%20MENANGANI%20PEREKRUTAN%20TENTARA%20ANAK%20(CHILD%20SOLDIER
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Lista Waladeri, (2014) dengan judul 

PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PERMASALAHAN MILISI ANAK 

DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH. Landasan Teori yang digunakan oleh 

peneliti ketiga mengenai masalah anak di Afrika Tengah lebih memfokuskan pada 

kerangka dasar dari peran organisasi internasional dan konsep-konsep seperti 

konsep tentara anak dan konsep human security, dimana dalam penjelasannya, 

peneliti ketiga menyatakan bahwa UNICEF sangat berperan penting dalam 

membantu Anak-anak di negara Afrika Tengah, namun masih banyak hambatan 

yang dihadapi, salah satunya adalah kurangnya dukungan yang di dapat oleh 

UNICEF dari pemerintah setempat akibat konflik dan perang yang sedang terjadi, 

dimana dari perang tersebut mengakibatkan bantuan dari organisasi internasional 

non pemerintah salah satunya adalah UNICEF. 

UNICEF sendiri dalam menjalankan tugasnya banyak mendapatkan 

tantangan dalam menghadapi siatuasi yang terjadi, dikarenakan anak-anak yang 

mau dibantu ikut berpartisipasi dalam gejolak tersebut, dimana disatu sisi mereka 

juga ingin menyelamatkan diri dari berbagai ancaman dan ingin bebas dari 

permasalahan namun di sisi lain mereka dikejar oleh para elit yang menggunakan 

mereka sebagai alat atau milisi anak untuk turut berpartisipasi dalam ketegangan 

konflik. 

Jadi disini, dalam membahas masalah anak dan peranan UNICEF adalah 

sama, yaitu UNICEF berusaha untuk menyelamatkan anak dari situasi dan 

masalah apapun, namun perbedaan terdapat pada negara yang sedang menjalani 
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konflik yaitu di Afrika Tengah dengan negara yang baru saja melewati sebuah 

konflik, dimana tantangan bagi UNICEF tentunya sangatlah berbeda diantara 

kedua negara yang memiliki permasalahan tersebut. Untuk itu dalam penggunaan 

teoripun berbeda, karena peneliti ketiga tidak dapat menjelaskan keberhasilan dan 

cara yang efektif dalam mengeluarkan anak-anak dari konflik yang menjadikan 

anak-anak sebagai milisi, walaupun UNICEF sendiri sudah berusaha semaksimal 

mungkin, namun karena faktor situasilah yang membuat UNICEF tidak 

mendapatkan dukungan penuh, berbeda dengan peranan UNICEF di negara-

negara yang sudah melewati sebuah konflik ataupun bebas dari masalah konflik 

internasional lainnya.14 

Penelitian keempat ditulis oleh Made Ayu Mella Dwiyani, (2014) dengan 

judul PERAN UNICEF DALAM MEMBANTU MEMAJUKAN PEMENUHAN 

HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI NIGERIA. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, telah diperoleh bahwa peranan UNICEF sangatlah penting dalam 

membantu memajukan pemenuhanhak anak atas pendidikan di Nigeria, karena 

dengan kehadiran UNICEF di negara setempat maka dapat membantu 

menurunkan angka pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, karena angka 

                                                             
14 Lista Waladeri, Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Milisi Anak Di Republik 
Afrika Tengah, Universitas Mulawarman, diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20LISTA%20(11-12-14-08-48-22).pdf. 
(17/03/2016,15:30 WIB) 
 
 

 

 
 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20LISTA%20(11-12-14-08-48-22).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20LISTA%20(11-12-14-08-48-22).pdf
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tersebut merupakan bagian dari angka yang paling tertinggi di dunia, disamping 

itu pemerintah setempat tidak mampu mengatasi masalah Anak-anak dan wanita 

dalam hal memberikan perlindungan terlebih di bidang pendidikan. 

Jadi disini dalam membahas masalah anak, dan peranan UNICEF adalah 

sama, namun perbedaan terdapat pada negara yang berbeda dan juga 

permasalahan kehidupan sosial yang dihadapi masyarakat di Nigeria, yang mana 

banyaknya Anak-anak tidak melanjutkan studinya atau bahkan tidak merasakan 

dunia pendidikan karena mereka lebih memilih untuk membantu kedua orangtua 

mereka dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti selanjutnya, yaitu mengenai 

peranan UNICEF dalam mengembangkan pendidikan bagi anak-anak, yang sama-

sama melibatkan negara dengan menerima keberadaan UNICEF sebagai wadah 

penopang bagi anak-anak demi masa depan, namun perbedaannya adalah 

pemerintah bekerjasama dengan UNICEF dan peduli terhadap masa depan anak-

anak, dibandingkan dengan pemerintah Nigeria yang tidak sanggup dalam 

mengatasi masalah bagi anak-anak di dalam negerinya sendiri dan tidak peduli 

akan permasalahan anak, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka15 

Untuk penelitian terdahulu yang kelima dilakukan oleh: Okky Fitradana, 

(2016) dengan judul PERANAN UNICEF DALAM UPAYA MENGURANGI 

                                                             
15 Made Ayu Melia Dwiyani, Peran UNICEF Dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak 
Anak Atas Pendidikan Di Nigeria, Universitas Udayana, diakses dalam 
https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105042-1-001_COVER.pdf (17/03/2016,18 :05 WIB) 

 
 

https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105042-1-001_COVER.pdf
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PERNIKAHAN ANAK (CHILD MARRIAGE) DI INDIA (2008-2014) Dalam 

pembahasan peneliti yang kelima mengenai peranan UNICEF adalah sama, 

dengan melihat pada permasalahan anak juga sama, namun dalam tulisan ini 

peneliti lebih fokus pada permasalahan pernikahan anak yang dihadapi pemerintah 

India, yang mana UNICEF selaku salah satu badan non government organization 

bekerjasama dengan pemerintah dan juga dengan organisasi-organisasi lokal 

maupun internasional yang berada di negara setempat dalam usaha untuk 

mengurangi pernikahan anak yang rata-rata di bawah umur 18 tahun, karena hal 

ini bertolak belakang dengan kebebasan pertumbuhan anak. 

Walaupun pernikahan merupakan satu-satunya fase yang dapat dipilih oleh 

setiap individu, namun di India anak laki-laki maupun perempuan secara hukum 

umurya belum cukup untuk menikah, tetapi karena faktor kehidupan sosial seperti 

masalah ekonomi, budaya, desakan dari orang tua, ataupun ritual keagamaan 

membuat anak-anak merasa tidak mempunyai pilihan lain kecuali menikah, 

permasalahan ini menjadi perhatian bagi UNICEF dan juga pemerintah India 

untuk turut berpartisipasi dan bekerjasama dalam membendung permasalahan 

yang terjadi terlebih kepada anak perempuan. 

Dalam mengatasi masalah tersebut, UNICEF telah melalukan kerjasama 

dengan pemerintah India dalam upaya mengurangi pernikahan anak, dengan cara 

mencanangkan program-program yang bermanfaat seperti memberikan fasilitas 

pendidikan, menyediakan air bersih, memberikan pelayanan kesehatan dan lain 

sebagainya, supaya anak-anak dapat terlindungi dari bahaya-bahaya lainnya 
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seperti pelecehan, kejahatan eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan kejahatan 

lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia.16 

Melihat permasalahan yang ditulis oleh peneliti terdahulu kelima, maka 

penulis berpendapat bahwa apa yang diteliti oleh penulis mengenai peranan 

UNICEF dalam mengembangkan pendidikan anak-anak di Timor Leste, 

sebenarnya mengenai peranan UNICEF adalah sama, dengan melibatkan 

pemerintah setempat dalam melakukan kerjasama, karena untuk membahas 

masalah inipun penulis dan peneliti sama-sama menggunakan konsep yang sama 

yaitu konsep Organisasi Internasional, namun penulis lebih fokus pada pendidikan 

anak-anak di negara setempat, karena melihat latar belakang permasalahan dari 

sejarah dan konflik, sedangkan peneliti kelima lebih fokus pada masalah 

pernikahan anak di bawah umur 18 tahun dengan cara dalam upaya untuk 

mengurangi pernikahan anak melalui berbagai fasitas pendidikan dan program-

program lainnya yang dapat menunda pernikahan dini bagi anak perempuan. 

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, dapat ditarik kesimpulan 

mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan 

penelitian sebelumnya. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan peneliti 

adalah sama karena sama-sama membahas peranan UNICEF dalam membantu 

mengatasi permasalahan anak di berbagai negara, sedangkan perbedaannya adalah 

peneliti lebih memfokuskan pada pengembangan pendidikan bagi anak-anak di 

Timor Leste dengan menggunakan konsep organisasi internasional yang di 

                                                             
16 Okky Fitradana, 2016, Peranan UNICEF Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Anak (Child 
Marriage) Di India Tahun 2008-2014, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, 
Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 6-7 
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definisikan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr dan definisi dari 

Clive Archer. 

1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No 
Judul dan nama 

peneliti 
Jenis penelitian dan 

alat Analisa 
Hasil 

 
 
1 
 
 
 

Skripsi: Peran United 
Nations Internasional 
Children’ Emergency 

Fund (UNICEF) 
Terhadap 

Pengembangan 
Pendidikan dan 
Kesehatan Anak 

Melalui PAUD-HI Di 
Sulawesi-Selatan. 

 
 

Oleh: Nurul Anisa 

Deskriptif 
 

Pendekatan: 
 Konsep Organisasi, 
Atau Yang Disebut 

Multilateralisme 
 
 
 
 
 

Mengembangkan Pendidikan 
dan kesehatan bagi anak-anak 
usia dini, serta berusaha untuk 

Meningkatkan pelayanan 
Kesehatan bagi anak-anak 

khususnya di Sulawesi- 
Selatan 

 
 
 
 
 
 

2 

Skripsi : Peran UNICEF 
dalam Menangani 
Perekrutan Tentara 

Anak (Child Soldiering) 
di Myanmar 

 
 

Oleh: Dorma Elvrianty 
Sirait 

 

Deskriptif 
 

Perspektif 
Pluralis/Pluralisme 
dan teori organisasi 

internasional 
 
 
 
 
 
 

 
Membantu Anak-anak yang 

terlibat dalam konflik, namun 
penanganan ini tidak dapat 
dilakukan secara maksimal 

mengingat keterbatasan 
peranan UNICEF dalam 

menangani anak-anak untuk 
keluar dari perekrutan tentara 

anak. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi : Peran UNICEF 
Dalam Mengatasi 

Permasalahan Milisi 
Anak Di Republika 

Afrika Tengah 
 
 

Oleh: Lisa Waladeri 
 
 
 
 
 
 
 

Eksplanatif 
Deduktif 

 
Pendekatan: 

 
Konsep Tentara 
Anak, Human 

Security dan Peran 
Organisasi 

Internasional 
 
 
 
 
 
 
 

Peran UNICEF hampir sama 
dengan peneliti kedua hanya 
saja perbedaannya terdapat 

pada  negara, dan dalam 
mengatasi permasalahan 

milisi anak di negara Afrika 
Tengah, UNICEF mendapat 
banyak kendala dikarenakan 
UNICEF berperan sebagai 
penengah untuk membantu 
anak-anak dalam mengatasi 
permasalahan yang mereka 

alami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skripsi: Peran UNICEF 

Dalam Membantu 
Memajukan Pemenuhan 

Hak Anak Atas 
Pendidikan di Nigeria 

 
Oleh: Made Ayu Mella 

Dwiyani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Kualitatif 
 

Pendekatan: 
 

Konsep Organisasi 
Internasional 

dan Development 
Intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF membantu 
menurunkan angka anak-anak 

yang keluar dari sekolah, 
karena angka tersebut 

merupakan angka tertinggi di 
dunia menurut UNICEF, 
sehingga UNICEF turut 
membantu pemerintah 

memberikan perlindungan 
terhadap anak dan wanita 
dalam mengatasi masalah 

pendidikan karena pemerintah 
Nigeria sendiri tidak sanggup 

dalam mengatasi masalah 
pendidikan yang dihadapi 
oleh anak-anak tersebut. 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Skrpsi: Peranan 

UNICEF Dalam Upaya 
Mengurangi Pernikahan 
Anak (Child Marriage) 
di India (2008-2014) 

 
 

Oleh: Okky Fitradana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deskriptif 

 
Pendekatan: 

Konsep Organisasi 
Internasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peranan UNICEF lebih 
difokuskan pada penekanan 
untuk menurunkan angka 
pernikahan bagi anak di 

bawah umur 18 tahun, karena 
kurangnya perhatian dari 
pemerintah India, maka 

UNICEF berkontribusi untuk 
membantu anak-anak di India 
dengan cara dibebaskannya 

biaya sekolah, dengan 
demikian dapat membantu 
anak-anak di India untuk 

menunda proses pernikahan, 
disamping itu UNICEF 
melihat bahwa faktor 

pernikahan anak di India 
disebabkan juga oleh masalah 

ekonomi. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi: Peranan 
UNICEF Dalam 
Mengembangkan 

Pendidikan Anak-anak 
di Timor Leste 

 
 

Oleh: Dedi Julio Cesar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deskriptif 
 

Pendekatan: 
Konsep Organisasi 

Internasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peranan UNICEF Dalam 

Mengembangkan pendidikan 
bagi anak-anak di Timor 

Leste dikarenakan, UNICEF 
melihat bahwa permasalahan 
pendidikan di masa lalu dan 

permasalahan konflik banyak 
merugikan anak-anak, dan 

banyaknya anak tidak 
bersekolah, sehingga 

UNICEF bersama pemerintah 
setempat bekerjasama untuk 

membantu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi 

dengan memfasilitasi dan 
mendukung sarana dan 

prasarana pendidikan bagi 
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1.5 Landasan Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional  

Berkaitan dengan judul yang penulis bahas, maka  untuk menjelaskan 

mengenai “Peranan UNICEF Dalam Mengembangkan Pendidikan bagi anak-anak 

di Timor Leste,” maka penulis menggunakan konsep “Organisasi Internasional” 

yang menjelaskan bahwa kerjasama diantara negara dan organisasi internasional 

melalui peranan UNICEF, dapat meningkatkan kesejahteraan baik itu bagi 

individu maupun negara dalam menjaga hubungan perdamaian global, seperti 

yang diungkapkan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsep organisasi internasional ialah 

pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-

negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui-

pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.17 

Adapun definisi yang dipaparkan oleh Clive Archer mengenai peranan 

organisasi internasional yang mengambil bagian penting dalam membantu dan 

memperhatikan masyarakat di dunia, karena mereka merasa dunia terancam oleh 

perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil 

                                                             
17 Teuku, May Rudy, 1998, Administrasi Dan Organisasi Internasional, Bandung: PT Refika 
Aditama, hal 2-3 

  
 
 

anak-anak di negeri setempat. 
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keputusan untuk menggapai kepentingannya, disamping itu masalah bencana alam 

merupakan masalah yang tidak bisa diatasi oleh sebuah negara tersebut tanpa 

adanya uluran tangan dan bantuan dari negara lain, melihat permasalahan yang 

dihadapi oleh sebuah negara maka organisasi internasional seperti UNICEF dapat 

berperan: 

                 1). Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-

negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan dari politik 

luar negerinya. 

                 2). Sebagai arena. Organisasi internasional digunakan sebagai tempat 

bertemunya negara-negara anggota untuk menyelesaikan masalah yang mereka 

hadapi disamping itu mereka juga membicarakan masalah yang dihadapi di dalam 

negerinya dan juga masalah luar negeri, dengan tujuan untuk mencari perhatian 

internasional. 

                 3). Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat 

kebijakannya sendiri tanpa adanya kekuatan dan pengaruh dari luar organisasi18 

 Peranan organisasi internasional seperti yang tertera diatas dapat 

membawa UNICEF selaku salah satu badan organisasi internasional yang 

bergerak dalam menangani dan mengurusi masalah anak di dunia semestinya 

dapat membantu memberikan kelancaran dan kebutuhan bagi anak-anak di Timor 

Leste khususnya di bidang pendidikan, dan hal ini juga merupakan sebuah 

kerjasama yang berdampak pada bidang kemanusiaan, karena UNICEF sendiri 

telah banyak melakukan berbagai kerjasama yang bersifat jangka pendek maupun 

                                                             
18  Ibid., hal, 95-96 
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jangka panjang, sebagai contoh bisa menarik perhatian negara lainnya sebagai 

pendonor dalam membantu negara yang membutuhkan bantuan secara urgensi, 

yaitu antar organisasi dengan organisasi lainnya, organisasi dengan pemerintah, 

maupun diantara negara-negara.  

Sebagai contoh konkrit lainnya yang telah sukses dilakukan antara 

UNICEF dan The Asian Development Bank (ADB), yang bertujuan untuk 

menanggulangi kimiskinan, pertumbuhan dan kesejahteraan anak, seperti yang 

diungkapkan oleh presiden ADB, Haruhiko Kuroda, disamping itu UNICEF 

sendiri berada di bawah payung PBB, sehingga UNICEF juga dapat melakukan 

kerjasama dengan berbagai negara yang melanda permasalahan di dunia, seperti 

yang dilakukan UNICEF dengan pemerintah Timor Leste.19 

Organisasi internasional merupakan wadah kerjasama yang berdasarkan 

kesepakatan dari 2 atau lebih negara dalam memainkan perannya dalam 

meningkatkan hubungan internasional terlebih dalam melakukan sebuah 

kesepakatan kerjasama diantara negara-negara yang berdaulat, namun tidak 

terlepas dari sebuah aktor yaitu negara, maka organisasi dalam sebuah negara 

seperti (NGO) juga sewaktu-waktu bisa dikatakan sebagai organisasi internasional 

(INGO) jika organisasi  (NGO)  dalam sebuah negara tersebut diundang ke sebuah 

pertemuan atau forum internasional maka organisasi tersebut dapat dikatakan 

sebagai International Non Government Organization(INGO) perbedaannya hanya 

                                                             
19 Pusat Media, ADB, UNICEF Menandatangani Kerjasama Baru Demi Memajukan 
Kesejahteraan Anak, diakses dalam 
https://www.unicef.org/indonesia/id/media_14282.html.(21/11/2016,14:16 WIB) 

 
 

https://www.unicef.org/indonesia/id/media_14282.html
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pada ruang lingkup dan mitra kerjasamanya saja, organisasi internasional dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu IGO dan INGO, dan dari kedua organisasi ini mempunyai 

tujuan yang sama seperti yang disampaikan oleh  J. Feld dan Robert S. Jorgan 

yang terbagi dalam 3 kategori yaitu: 

1) Untuk memilihara kepentingan anggota-anggotanya di arena 

internasional 

 (Global dan Regional) 

2) Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya 

3) Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional 

dari negara-negara anggotanya.20 

Organisasi internasional juga merupakan suatu organisasi yang dibentuk 

oleh beberapa negara dalam wadah anggota internasional dunia secara sukarela, 

sebab negara-negara yang berkepentingan dalam pembentukan organisasi ini 

bertekad untuk membantu dunia melalui kesamaan dan cita-cita bangsa yang adil, 

dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, disamping itu dengan 

melibatkan diri dalam sebuah organisasi dapat membantu kepentingan nasional 

mereka, karena mereka memandang bahwa dengan adanya pembentukan 

organisasi dapat mendongkrak situasi dan masalah yang di hadapi dunia saat ini 

maupun di masa yang akan datang, dengan demikian pembentukan organisasi 

internasional ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi dunia 

                                                             
20 Ibid, hal, 27-31  
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internasional dikarenakan organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk 

saling memerangi atau saling memusuhi antar negara anggota.21 

Prinsip dari Organisasi internasional pada dasarnya mempunyai beberapa 

prinsip seperti prinsip universalitas yang dianut oleh PBB, dalam prinsip ini setiap 

negara anggota yang sudah tergabung dalam suatu organisasi internasional baik 

itu NGO maupun INGO mempunyai hak dan kedaulatan yang sama serta saling 

membantu dan menghargai sesama negara anggota yang terhimpun di dalam 

organisasi internasional dengan tidak memandang besar kecilnya suatu negara 

berdasarkan kesepakatan bersama dari sebuah hukum internasional yang telah 

disepakati bersama.Yang kedua adalah prinsip yang dipandang atau dilihat secara 

geografis dimana, dalam prinsip ini negara-negara yang keanggotaannya berada di 

dalam wadah organisasi internasional tersebut hanya terbatas pada kawasan atau 

regional tertentu saja seperti ASEAN yang membentuk organisasi dalam wilayah 

karena faktor kedekatan antar satu negara dengan negara lainnya.22 

Selanjutnya adalah prinsip selektivitas, dalam prinsip ini beberapa negara 

dapat membentuk sebuah organisasi internasional walaupun dapat dilihat bersifat 

regionalism, namun pada kenyataannya hanyalah pengistilahan atau pelabelan 

orang saja terhadap wilayah geografis tersebut. Dikarenakan proses kesadaran 

regionalmaka beberapa negara melakukan kerjasama dengan melihat  pada latar 

belakang dari kesamaan agama, bahasa, budaya, etnis, pengalaman sejarah, 

                                                             
21 Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 92-93 
22 Nuraeini Suparman Dkk, 2010, Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 7 



24 
 

sesama produsen seperti Liga Arab, OPEC, Uni Eropa, CPLP, ataupun negara-

negara jajahan inggris yang dikenal dengan sebutan persemakmuran.23 

Peranan organisasi internasional sudah diakui oleh dunia internasional, 

karena banyaknya masalah dan konflik di berbagai negara telah berhasil 

diselesaikan oleh organisasi internasional seperti yang di lakukan oleh UNICEF 

yang bekerja secara khusus dalam menangani masalah anak di berbagai belahan 

dunia, dengan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, seperti kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap pendidikan, perkawinan anak yang usianya di 

bawah umur, pemanfaatan anak untuk dijadikan alat sebagai tentara oleh 

kelompok elit tertentu, masalah alam seperti bencana, gempa bumi dan juga 

membantu mengatasi permasalahan atau konflik baik di dalam maupun di luar 

negeri, dan organisasi internasional dipandang dapat memenuhi kebutuhan 

manusia melalui program-program yang diterapkan dan lebih bersifat 

bekerjasama.24 

Disamping itu organisasi internasional yang moderen dapat 

diklasifikasikan seperti IGO dan NGO atau INGO, yang mana secara tidak 

langsung telah mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sebagai 

contoh dapat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

sebuah negara yang sedang mengalami permasalahan baik itu masalah interen 

maupun masalah internasional. Dalam menyelesaikan masalah organisasi 

internasional dapat memainkan perannya untuk mempengaruhi tingkah laku 

                                                             
23 Ibid, hal, 8 
24 Ibid, hal, 95 
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negara secara tidak langsung, dengan cara mengadakan dialog dengan pemerintah 

dan juga masyarakat dalam memecahkan sebuah masalah yang terjadi di sebuah 

negara, maka dari itu peran organisasi internasional dapat menyediakan kerjasama 

yang mana hasil dari kerjasama tersebut dapat memberikan juga keuntungan bagi 

negara-negara besar.25 

Kerjasama sebuah negara dengan salah satu badan Non Government 

Organization ini bermaksud agar kedepannya dapat mengarahkan, mendidik dan 

membina mental anak-anak sekaligus mencegah konflik melalui program-

program yang diterapkan  dari perannya UNICEF tersebut, dalam hal membantu, 

membangun dan meningkatkan karakteristik anak-anak, khususnya di bidang 

pendidikan.  

Walaupun semua bantuan dari UNICEF dapat dikategorikan sebagai 

bantuan yang dipandang secara material maupun non material, peranan penting 

UNICEF dapat memberikan pengaruh yang efisien di berbagai sektor, salah 

satunya di bidang pendidikan yang akan meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) yang bermutu dan berkualitas, maka melalui pendidikan yang dibangun 

dari Anak-anak, kualitas para guru yang memenuhi standar dan juga metode 

kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, diharapkan 

UNICEF mampu bekerja secara efektif sesuai dengan peranan dan tujuan yang 

telah dilakukan sebelumnya di negara lainnya, dengan demikian apa yang 

dilakukan UNICEF, dapat membantu mengatasi masalah dan krisis yang dihadapi 

                                                             
25 A.LeRoy Bennett, 1988, International Organization: Principles and Issues Fourth Edition, New 
Jersey: Prentice Hall, hal 2&3 
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masyarakat di Timor Leste, terlebih terhadap pengembangan pendidikan yang 

baik dan berkualitas yang mana dapat merubah dan membawa masa depan 

pendidikan di negeri Timor ke arah yang baik.26 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan teknik Analisa 

Teknik analisa atau disebut juga variabel dependen, yang diangkat penulis 

dalam memandang fenomena ini adalah pengembangan pendidikan bagi anak-

anak di Timor Leste, dibandingkan dengan masalah yang lainnya, sedangkan unit 

eksplanasi atau variabel independen adalah mengenai Peranan UNICEF. 

1.6.2 Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif 

Menurut Penulis, penelitian Deskriptif adalah bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dari gejala atau variabel-variabel yang 

ada, dan dapat memberikan gambaran melalui data dan fakta yang ada mengenai 

peranan UNICEF dalam mengembangkan pendidikan bagi anak-anak di Timor 

Leste. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan data  

 Peneliti berusaha mencoba melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan metode studi pustaka dan metode induksi research, yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, buku, website, skripsi, Koran, 

                                                             
26Budi Astuti, 2010, Pengembangan SDM Menuju Pendidikan Berkualitas,FIP, UNY, diakses dari 
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pengembangan%20SDM%20Menuju%20Pendidikan%20B
erkualitas.pdf. (22/11/2016,11 : 50 WIB) 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pengembangan%20SDM%20Menuju%20Pendidikan%20Berkualitas.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pengembangan%20SDM%20Menuju%20Pendidikan%20Berkualitas.pdf
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catatan, jurnal, berita dari on line, serta beberapa penelitian terdahulu untuk 

membantu dalam mengumpulkan referensi yang relevan. Peneliti juga melakukan 

penelitian ke lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang penulis 

angkat, guna mendapatkan data-data dari instansi UNICEF, terkait dengan topik 

yang aktual dan terpercaya untuk diakses, serta dari penelitian yang didapatkan 

dari hasil penelitian yang penulis dapatkan baik berupa data maupun dari hasil 

yang di dapat dari lapangan. 

1.6.4 Teknik analisa Data  

 Teknik analisa data yang penulis teliti adalah unit analisa yang juga 

menjadi variabel dependen, karena penulis memandang bahwa fenomena yang 

menjadi bahan analisis adalah pengembangan pendidikan bagi anak-anak di 

Timor Leste, dibandingkan dengan masalah yang lainnya, sedangkan unit 

eksplanasi atau variabel independen, sebagai unit analisa yang hendak penulis 

amati yaitu mengenai Peranan UNICEF. 

 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a) Batasan Materi 

Peneliti membatasi studi kasus penelitian dengan memfokuskan pada 

peranan UNICEF dalam mengembangkan pendidikan anak-anak di Timor Leste, 

dengan menggunakan konsep organisasi internasional menurut definisi Daniel S. 

Cheever dan H.Field Haviland Jr dan definisi peranan organisasi internasional 

menurut Clive Archer. 
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b) Batasan Waktu 

Peneliti membuat suatu batasan penelitian yaitu dari tahun 2002 hingga 

2016 yang dapat memandang keberadaan UNICEF dalam mengembangkan 

pendidikan bagi anak-anak di Timor Leste, disamping itu peneliti juga melihat 

peranan UNICEF pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada waktu Timor Leste 

berada dalam masa transisi, guna memperkuat data peneliti dalam menganalisis 

peranan yang dilakukan UNICEF di teritori Timor, khususnya yang berhubungan 

dengan permasalahan anak di bidang pendidikan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab Judul Bab Isi 

I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

        1.3.1.Tujuan Penelitian 

        1.3.2 Manfaat Penelitian 

                 a) Manfaat Akademis 

                  b) Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori dan Konsep 

1.6 Metodologi Penelitian 

      1.6.1 Variabel Penelitian dan Teknik Analisa 

     1.6.2 Metode Penelitian (Deskriptif) 
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     1.6.3 Teknik Analisa Data 
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Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Timor 

Leste 
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