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BAB III 

UPAYA UNICEF DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DI 

TIMOR LESTE 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran UNICEF 

secara umum dan upaya UNICEF dalam mengembangkan pendidikan bagi anak-

anak di Timor Leste, dengan melihat pada upaya UNICEF di bidang pendidikan. 

Selain itu program air bersih dan nutrisi dapat membantu juga kelangsungan anak-

anak di dalam dunia pendidikan, tugas dan fungsi dari program UNICEF, strategi 

dari upaya yang dilakukan UNICEF dalam mendukung pemerintah setempat, 

hingga dukungan dari program UNICEF dalam mendukung kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat Timor Leste, dimana UNICEF juga mempunyai tujuan 

dalam upaya mengembangkan pendidikan di negeri setempat. 

3.1 UNICEF Secara Umum 

 

Gambar 3.1 seorang anak Timor Leste dengan poster UNICEF 
                  (© UNICEF Timor-Leste/2012/Alcock) 
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Kata UNICEF pada awalnya adalah singkatan dari “United Nations 

Internasional Children’s Emergency Fund” yang pertama kali didirikan oleh 

majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasanya lebih dikenal 

dengan sebutan PBB. UNICEF berdiri setelah setahun PBB dibentuk tepatnya 

pada tanggal 11 Desember 1946, di kota New York, Amerika Serikat. UNICEF 

sendiri memiliki sejarah pembentukan yang panjang dalam upaya memberikan 

bantuan darurat maupun bantuan-bantuan yang berhubungan dengan 

permasalahan kemanusiaan. 

          Organisasi ini pertama kali didirikan karena melihat latar belakang 

permasalahan yang dihadapi oleh sebagian negara di dunia, karena banyaknya 

negara yang sulit berjuang untuk membantu menstabilkan dan mensejahterakan 

masyarakatnya melalui pemerintah maupun gerakan sosial lainnya, dengan 

melihat berbagai isu dan situasi maka organisasi internasional seperti UNICEF, 

UNDP, ILO, WHO, WFP, UNHCR, dan lain sebagainya, yang berada di bawah 

naungan PBB dapat melakukan intervensi melalui tindakan dalam membantu 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun anak-anak. Permasalahan 

yang terjadi di muka bumi ini dapat merugikan banyak orang, untuk itu peranan 

organisasi internasional sangat membantu dalam memberikan dukungan, 

mengingat banyaknya permasalahan seperti konflik, kemiskinan, masalah 

eksploitasi, bencana, dan lain sebagainya yang sangat erat hubungannya dengan 

keberlangsungan hidup manusia. 
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UNICEF juga berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan 

dengan melihat pada berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat di 

dalam lingkungan dunia internasional khususnya terhadap anak-anak dan wanita 

yang mana diakibatkan oleh perang dunia ke 2, dan banyaknya anak-anak yang 

hidupnya luluh lantah, disamping itu banyaknya negara yang mengalami kerugian 

dan juga dirugikan oleh negara lainnya, yang mana dampaknya bisa 

mengakibatkan krisis bagi keberlangsungan hidup mereka, untuk itu UNICEF 

hadir di bawah payung PBB dangan berkontribusi untuk memberikan bantuan dan 

dukungan demi membantu, membangun dan meningkatkan apa yang sudah 

menjadi visi dan misi dari UNICEF, yaitu dengan tujuan untuk membantu 

mensejahterakan masyarakat dunia internasional. 

UNICEF merupakan badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

mempunyai fungsi sesuai dengan visi dan misinya dimana UNICEF berusaha 

untuk melindungi anak-anak dari berbagai situasi kekerasan, eksploitasi, 

pernikahan anak, perekrutan anak ke militer, perdagangan anak, kekerasan 

seksual, pekerja anak, ranjau darat dan berbagai permasalahan lainnya yang 

berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan anak-anak. UNICEF juga dapat 

membantu pertumbuhan anak-anak yang berhubungan dengan masalah kesehatan, 

karena kurangnya fasilitas seperti air bersih, sanitasi dan juga makanan bergizi 

yang mana dapat membahayakan keselamatan anak dimanapun mereka berada.74 

                                                             
74 United Nations Children’s  Fund (UNICEF) : History & Purpose, diakses melalui 
http://study.com/academy/lesson/united-nations-childrens-fund-unicef-history-purpose.html 
(02/09/2017,09:30 WIB) 

http://study.com/academy/lesson/united-nations-childrens-fund-unicef-history-purpose.html
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Mendukung pendidikan dasar bagi anak-anak dan menyediakan akses 

yang adil bagi anak laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu fungsi 

UNICEF dalam membantu dunia global, dimana UNICEF juga berupaya 

memberikan bantuan di bidang kemanusiaan selama krisis ataupun keadaan 

darurat di negara-negara yang sedang berkonflik dengan fokus pada keselamatan 

manusia, disamping itu UNICEF juga berusaha melindungi hak anak-anak yang 

menderita dari masalah bencana alam seperti Tsunami dan bencana lainnya.75 

Untuk mendukung kapasitas nasional suatu negara UNICEF berusaha melakukan 

program kerjanya dengan melakukan Pengembangan Analisis Situasi Anak dan 

Perempuan yang merupakan salah satu bagian atau fungsi utama dari mandat 

UNICEF. Fungsi UNICEF dapat mendukung usaha dan institusi nasional yang 

juga merupakan bagian terpenting dari upaya PBB dalam mempromosikan 

pembangunan manusia dan pemenuhan bagi hak asasi manusia.76 

UNICEF merupakan badan atau agen special dalam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dan UNICEF juga telah menjadi bagian permanen dalam 

membantu mengatasi permasalahan khususnya untuk anak-anak di seluruh dunia, 

dimana posisi UNICEF merupakan salah satu badan terpenting dalam membantu 

PBB untuk mencegah berbagai permasalahan yang sudah terjadi bahkan yang 

akan terjadi melalui isu-isu terkait yang dapat membahayakan kehidupan anak-

anak dimanapun mereka berada. Melihat berbagai situasi yang dihadapi, UNICEF 

                                                             
75 Ibid. 
76 The Situation Analysis Function, diakses melalui 
https://www.unicef.org/sitan/index_43348.html (02/09/2017,11:30 WIB) 

 

https://www.unicef.org/sitan/index_43348.html
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mengambil bagian dalam membantu PBB untuk mengatasi permasalahan yang 

berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan anak-anak dengan melakukan 

kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi internasional 

pemerintah maupun non pemerintah, organisasi lokal, gerakan sosial dan instansi 

lainnya.77 

Pencegahan konflik yang dilakukan oleh UNICEF dapat membantu 

permasalahan PBB, karena UNICEF merupakan salah satu badan dari majelis 

umum PBB dan UNICEF telah berada di hampir semua negara, baik itu negara 

yang sedang berkonflik, atau sesudah konflik maupun negara-negara yang tidak 

berkonflik sekalipun. UNICEF berusaha membuka kantor cabangnya di berbagai 

negara dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan 

mengurangi permasalahan anak, maka dari itu Posisi UNICEF dalam United 

Nations sangat membantu dunia Global untuk mengatasi berbagai permasalahan 

seputar anak.78 

 Komitmen serta visi dan misi dari UNICEF untuk membantu anak-anak 

bukan hanya sebuah pernyataan, namun merupakan inti dari kemanusian itu 

sendiri, karena bantuan yang dilakukan oleh UNICEF merupakan sebuah 

keinginan sukarela, disamping itu UNICEF bukan saja melindungi anak-anak 

yang hidup dalam keadaan darurat, akan tetapi UNICEF juga berperan penting 

dalam mengatasi kondisi anak-anak yang memerlukan bantuan pada permasalahan 

seperti kemiskinan, persamaan hak, masalah Gender, agama dan juga etnis, 

                                                             
77 Op. Cit 
78 Paul Van Tongeren & Renske Heemskerk, 2005, UN, Regional Organisations And Civil Society 
Organisations, 2005, New York: UN Headquarters, hal, 40& 44 
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dimana untuk mengatasi permasalahan  UNICEF juga mampu melakukan 

kerjasama dengan pemerintah setempat, organisasi lokal maupun organisasi 

internasional lainnya yang ada di negara tersebut. UNICEF selalu berusaha untuk 

mengatasi dan mengurangi masalah-masalah yang dipandang serius, yang 

berhubungan dengan permasalahan hak anak di dunia ini.79 

UNICEF sendiri sudah bekerja di berbagai tempat di hampir 193 negara, 

dan sudah berkomitmen dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang 

sudah seharusnya UNICEF kerjakan, yaitu dengan melihat berbagai situasi dan 

kondisi yang dihadapi oleh anak-anak di berbagai belahan dunia, dengan tujuan 

utama yaitu untuk melindungi, memberikan bantuan, mendukung kehidupan anak-

anak, mengeluarkan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, kemiskinan dan 

masalah lainnya dengan tekad untuk memperbaiki kehidupan anak-anak demi 

membangun masa depan mereka, agar di masa depan mereka dapat tumbuh 

menjadi anak-anak yang sehat dan bisa membawa dunia ke dalam kehidupan yang 

aman dan damai.80 

UNICEF juga percaya dan yakin bahwa anak-anak merupakan bagian dari 

masyarakat dunia internasional, untuk itu bagi UNICEF sendiri anak-anak 

mempunyai hak yang patut dilindungi, dan hak untuk mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak, dengan demikian mereka dapat tumbuh berkembang, dan dapat 

memenuhi potensi mereka dalam meraih apa yang mereka inginkan di masa yang 

                                                             
79 Accountability For Children’s Right: With Special Attention To Social Accountability and Its 
Potential to Achieve Result and Equity for Children, diakses melalui 
https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/files/Accountability-for-Childrens-Rights-
UNICEF.pdf (30/08/2017, 16 :22 WIB)  
80About UNICEF, diakses dalam  https://www.unicef.org/about-us. (28/03/2017, 20: 02 WIB) 

https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/files/Accountability-for-Childrens-Rights-UNICEF.pdf
https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/files/Accountability-for-Childrens-Rights-UNICEF.pdf
https://www.unicef.org/about-us
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akan datang. UNICEF selalu berusaha dan bekerja keras dengan mendatangkan 

bantuan melalui donor dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menekan 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di berbagai negara, karena 

UNICEF melihat bahwa anak-anak merupakan satu-satunya harapan bangsa di 

masa depan. 

Perkembangan UNICEF dalam membantu permasalahan bagi kebutuhan 

anak di dunia disambut baik dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional, 

karena UNICEF mampu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang 

bertujuan untuk membawa suatu perubahan dan memperbaiki kehidupan 

masyarakat melalui bantuan yang dilakukan pada anak-anak, dengan demikian 

apa yang dilakukan oleh UNICEF dapat memberikan sebuah perlindungan yang 

maksimal walaupun organisasi ini berdiri berdasarkan modal bantuan ekonomi 

yang didapat baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta dalam 

memfasilitasi permasalahan yang dihadapi anak-anak seperti di bidang 

pendidikan, sanitasi dan air bersih, kesehatan, eksploitasi, narkoba, perkawinan di 

usia belia dan masalah-masalah lainnya yang dianggap bertentangan dengan hak 

dan kebebasan anak. 
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3.2 Program Air Bersih Dan Nutrisi 

 

Gambar 3.2 Anak-anak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
                               (© UNICEF Timor Leste/2015/Bsoares)  
 
 

Air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terlepas dari 

kehidupan manusia di muka bumi. Air bersih sering digunakan setiap hari untuk 

masak, mandi, dan keperluan lainnya dalam kehidupan kita, untuk itu air bersih 

menjadi salah satu faktor penting di dalam kehidupan, karena tanpa air bersih 

manusia tidak dapat merasakan kesehatan yang baik. Masalah air bersih menjadi 

salah satu problem bagi masyarakat Timor Leste yang berdampak juga bagi 

kebutuhan anak-anak, untuk itu air bersih juga tidak terlepas dari salah satu 

program UNICEF, karena dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah 

maupun organisasi lokal dan organisasi internasional maka mereka mampu 

menyediakan sarana air bersih, sehingga peranan UNICEF dapat membantu 

keberlangsungan anak-anak untuk hidup sehat dan dengan program air bersih 

dapat mendukung fasilitas anak-anak dalam dunia pendidikan. 

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam memperkenalkan cara 

yang baik bagi anak-anak pada pemakaian sanitasi dan kebersihan hygiene guna 
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menjaga kesehatan dalam membangun arti kehidupan yang lebih baik bagi 

perkembangan anak, hal ini juga dilakukan oleh UNICEF, mengingat isu dan 

pengaruh dari tingkah laku dan pengetahuan seseorang yang kehidupannya 

berbeda, penyedian air bersih dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di 

tempat-tempat sekolah dasar juga dilakukan oleh UNICEF seperti memberikan 

vaksin dan imunisasi dalam mendukung proses belajar mengajar di dalam dunia 

pendidikan. Program lainnya yaitu dengan memberikan penyuluhan bagi para 

orang tua murid dengan tujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan 

kepada para orang tua murid mengenai kesehatan dan perlindungan terhadap anak, 

supaya mereka dapat tumbuh berkembang, berinteraksi dan mengenal 

lingkungannya dengan baik.81 

Dalam menjalankan program air bersih UNICEF berkomitment dengan 

pemerintah Timor Leste dan juga organisasi lainnya, guna memastikan bahwa 

setiap anak harus hidup sehat dan mendapatkan pelayanan dan perawatan yang 

layak, sehingga di masa depan anak-anak dapat tumbuh sehat. Dalam 

menjalankan program air bersih UNICEF juga memastikan kebutuhan dasar bagi 

anak-anak terpenuhi, seperti anak-anak dianjurkan dan diberi penyuluhan untuk 

mencuci tangan sebelum makan di jam istirahat di kran-kran yang telah 

disediakan di tempat-tempat sekolah, disamping itu UNICEF juga membantu 

mengkonstruksi kakus dan penyimpanan tanki air, jika di daerah tempat anak-

anak belajar, akses air susah di dapat. Dalam mengkonstruksi fasilitas bagi 

                                                             
81 Martin Rall, 2015, Report On End of Project Evaluation of Joint EU-UNICEF Funded Wash 
Project, diakses melalui https://www.Unicef.org/TimorLeste/EU-
Unicef_Wash_Project_Evaluation_Final_Report_22-07-2015_Long_Version(0000003), pdf. 
(21/04/2017, 07:21 WIB) hal. 33 

https://www.unicef.org/TimorLeste/EU-Unicef_Wash_Project_Evaluation_Final_Report_22-07-2015_Long_Version(0000003)
https://www.unicef.org/TimorLeste/EU-Unicef_Wash_Project_Evaluation_Final_Report_22-07-2015_Long_Version(0000003)
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kebutuhan anak, UNICEF didukung oleh berbagai pihak yang mempunyai 

keinginan dan tujuan yang sama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi 

oleh anak-anak 82 

Target pemerintah Timor Leste dan UNICEF dalam menjalankan 

program- Water Sanitation Hygiene (WASH), Rural Water Supply and Sanitation 

Programme (BESIK), Water and Sanitation Directorate of Ministry of Public 

Works (DGAS) untuk meningkatkan Community Lead Total Sanitation (CLTS) 

berfokus pada peningkatkan kebersihan bagi fasilitas air dan sanitasi yang sudah 

dilakukan sejak tahun 2011 dengan durasi waktu hingga 2030, dengan tujuan pada 

tahun 2020 mendatang semua sekolah yang dibangun oleh pemerintah dapat 

menggunakan fasilitas air bersih dari pipa dan kran yang telah disediakan sebagai 

salah satu bagian dari infrastruktur kerjasama antara pemerintah dan UNICEF 

dalam membangun kesediaan air bersih maupun sanitasi.83 

Pembangunan air bersih dan sanitasi yang akan membantu kelancaran bagi 

dunia pendidikan direncanakan akan diperhatikan di semua kabupaten dan kota-

kota lainnya yang berada di wilayah Timor Leste, dengan target pada tahun 2030 

masyarakat di Timor Leste akan mendapatkan sistem pelayanan air bersih yang 

lebih baik. Disamping itu program air bersih dan sanitasi juga dilakukan oleh 

pemerintah bersama UNICEF di kabupaten dan juga kecamatan seperti program 

District Water and Sanitation Service (SAS), dan Sub District Facilitator (SDF). 

UNICEF dan pemerintah Timor Leste juga melakukan kerjasama dengan NGO 

                                                             
82 Ibid., Hal. 34 
83 UNICEF Timor-Leste, Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Timor-Leste, Ministerio Das 
Financas, Direccao Geral Da Estatistica, UNICEF 
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lokal seperti ETADeP, HIM dan AMAR guna memperlancar sarana air bersih dan 

sanitasi bagi kebutuhan masyarakat.84 

Program UNICEF di bidang ini didasarkan pada sekolah-sekolah dasar, 

dan untuk memperbaiki akses bagi fasilitas termasuk dalam program inclusive 

school-based WASH programmes. Program ini merupakan program dasar bagi 

anak-anak, dengan target untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas 

dan mutu dalam dunia pendidikan, dengan demikian akses di berbagai tempat 

yang disediakan di sekolah masing-masing sesuai dengan keinginan kementrian 

kesehatan negara setempat, dikarenakan lebih dari 50 persen anak-anak di Timor 

Leste masih hidup berkekurangan dalam menggunakan kebutuhan air bersih, dan 

masalah ini selalu menjadi perhatian baik itu bagi pemerintah maupun organisasi 

yang terlibat.85 

Nutrisi juga menjadi salah satu bagian dan faktor penting dalam 

mendukung pertumbuhan anak, karena dengan makanan yang sehat dapat 

menjamin pertumbuhan anak, karena makanan yang tidak bergizi akan 

mengakibatkan kesehatan anak terganggu. Kesehatan merupakan faktor penting 

dalam menentukan kehidupan dan gizi anak, untuk itu UNICEF meningkatkan 

program ini karena melihat bahwa pertumbuhan anak di Timor Leste semakin hari 

semakin meningkat, disamping itu nutrisi merupakan salah satu faktor yang paling 

utama dalam mendukung kesehatan anak, supaya anak-anak dapat merasakan 

kesehatan yang baik, sehingga dengan kesehatan yang baik dapat memperlancar 

                                                             
84 Ibid., 
85 Situation Analysis of Children in Timor-Leste, UNICEF, hal.15-16 
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proses pertumbuhan dan juga dengan makanan yang bergizi dapat membantu 

aktivitas mereka di dalam dunia pendidikan. 

Program UNICEF di bidang nutrisi berjalan sesuai dengan rencana dalam  

membantu pemerintah terlebih dengan memberikan dukungan kepada 

kementerian kesehatan dalam membantu memperkenalkan nutrisi kepada 

masyarakat, melatih dan menambah para tenaga kerja ataupun karyawan pada 

pertolongan dasar dalam memberi pelayanan mengenai pentingnya nutrisi pada 

balita dan anak-anak usia dini maupun anak-anak pada umumnya yang ada di 

beberapa pusat komunitas kesehatan yang ada di negeri Timor, Kinerja dari 

UNICEF ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kekurangan gizi pada anak dan 

meningkatkan penambahan pada gizi buruk dengan mempromosikan dan 

memperkenalkan bagaimana mengkonsumsi makanan yang baik dan bermanfaat 

bagi kesehatan termasuk pada anak-anak yang berada di sekolah.86 

Untuk memajukan masalah nutrisi bagi pertumbuahn anak dalam 

mensupport dunia pendidikan di sekolah, maka UNICEF juga mengadakan 

kerjasama dengan WHO dan juga kementerian kesehatan guna membantu 

meningkatkan gizi bagi kebutuhan anak, baik itu di sekolah maupun di lingkungan 

dimana anak-anak berada. Anak-anak di Timor Leste perlu mengenal dan 

mempelajari arti bagi pertumbuhan melalui nutrisi, karena dengan mengkonsumsi 

makanan yang bergizi dapat membantu otak dan pemikiran mereka untuk tumbuh 

cerdas dan sehat. UNICEF juga memperhatikan permasalahan ini dengan 

mendatangkan bantuan financial baik itu dari para donor maupun dari pemerintah 
                                                             
86 Ibid. 
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dan organisasi lainnya yang turut membantu pertumbuhan bagi anak-anak di 

negeri setempat. 

UNICEF juga berkontribusi dalam membantu menyediakan peralatan 

rumah sakit dan turut memperhatikan serta menangani masalah-masalah 

kesehatan seperti diare, pneumonia, penularan HIV dari ibu ke bayi, vaksinasi, 

pemberantasan masalah polio yang pernah dilakukan pada tahun 2014, 

penghapusan tetanus maternal dan neonatal yang juga sebelumnya dilakukan pada 

tahun 2012, dengan melakukan kontribusi dengan WHO dan kementerian 

kesehatan dalam menjalankan program kerjanya maka UNICEF sudah berusaha 

mendukung pemerintah setempat, disamping itu UNICEF juga dapat memberikan 

hasil yang positif dalam membantu ribuan anak untuk keluar dari berbagai 

permasalahan terlebih yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang 

disebabkan dari permasalahan malnutrisi baik pada anak, wanita maupun 

masyarakat di Timor Leste pada umumnya, sehingga anak-anak dapat berinteraksi 

dan menjalankan aktivitasnya di sekolah dengan baik87 

Adanya peningkatan dalam memperbaiki nutrisi dan makanan bergizi bagi 

anak-anak di bawah umur 5 tahun telah dilakukan pemerintah dan UNICEF untuk 

berinvestasi demi melancarkan produktivitas pembangunan, mengingat minimnya 

tinggi badan dan juga berat badan anak-anak di negara setempat yang masih jauh 

tertinggal dari negara-negara lainnya yang ada di Asia, Afrika dan negara 

berkembang lainnya, hal ini juga sesuai dengan pengamatan dari badan kesehatan 

dunia (WHO). Dengan pengamatan dan juga kerja keras dari UNICEF dan 
                                                             
87 Op. Cit. 
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pemerintah maka diantara tahun 2009-2010 dan 2013 progress pada masalah 

nutrisi sudah ditingkatkan untuk anak-anak.88 

Adanya nutrisi yang baik dapat membantu anak-anak untuk mengejar 

impian mereka di dalam dunia pendidikan, karena kesehatan melalui nutrisi dan 

makanan yang baik dapat pula membantu pertumbuhan anak, walaupun malnutrisi 

sendiri merupakan salah satu masalah umum bagi orang-orang yang mempunyai 

latar belakang kehidupan dengan ekonomi lemah. Masalah malnutrisi juga dapat 

memberikan pengaruh bagi siapa saja, karena kebanyakan orang di dunia banyak 

yang menyepelehkan masalah ini, sehingga hasilnya dapat merugikan 

pertumbuhan dan tentunya menambah permasalahan bagi dunia.89 

Program air bersih (WASH) dan nutrisi sebagai sarana dan prasarana 

dalam membantu keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak, sebab dengan 

adanya air bersih dan nutrisi yang baik dapat mendukung dan menfasilitasi anak-

anak untuk melakukan aktivitas belajar di sekolah akan menjadi lebih terarah 

sesuai dengan program nasional pemerintah Timor Leste yang pertama hingga 

program keenam yang saat ini sedang berjalan. 

 Program nasional yang diimplementasikan oleh keduanya berhasil 

menciptakan program WASH, EMIS, CFS hingga program MDG yang berdurasi 

jangka panjang. UNICEF mendapat Dukungan dari pemerintah setempat, karena 

UNICEF juga bekerjasama dengan organisasi lokal seperti Alola Foundation 

                                                             
88 UNICEF Timor-Leste, Nutrition in Timor-Leste, Ministerio Das Financas, Direccao Geral Da 
Estatistica, UNICEF 
89 Ibid. 
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dalam membantu melengkapi kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak di 

sekolah, supaya kesehatan mereka terjamin dan mereka dapat tumbuh cerdas dan 

sehat sesuai dengan harapan yang dinginkan dan dicita-citakan baik itu oleh 

masyarakat, pemerintah maupun berbagai organisasi yang terlibat. 

3.3 Program UNICEF di Bidang Pendidikan 

Gambar 3.3 UNICEF memberikan tas bagi kebutuhan anak-anak di sekolah 
                                (© UNICEF Timor Leste/2012/Alcock) 
 
 

Program UNICEF di bidang pendidikan mendapatkan signal yang positif 

dan respon yang baik dari kalangan masyarakat Timor Leste maupun pemerintah 

negara setempat. Pendidikan di Timor Leste mendapat perhatian dan juga bantuan 

dari berbagai organisasi internasional seperti UNESCO, WHO, Bank Dunia, dan 

organisasi lainnya yang  turut mengambil bagian dalam bekerjasama dengan 

pemerintah untuk membantu memperbaiki pendidikan bagi anak-anak, disamping 

itu organisasi internasional dan organisasi lokal juga turut membantu dan 

menyokong UNICEF untuk memperlancar kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-

anak di dalam dunia pendidikan sehingga anak-anak di negeri setempat dapat 
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menjalankan pendidikannya dengan baik. Salah satu contoh UNICEF memberikan 

tas dan keperluan lainnya untuk membantu kebutuhan anak-anak di dalam dunia 

pendidikan. 

Program UNICEF di bidang pendidikan bukan saja memfokuskan pada 

anak-anak yang hidup bersama keluarganya di daerah perkotaan melainkan hingga 

pada daerah pedesaan dan tempat-tempat terpencil yang ada di territory Timor 

Leste. Hak dan persamaan pendidikan benar-benar diperhatikan oleh UNICEF 

dalam mendukung perencanaan pembangunan serta kebijakan pemerintah Timor 

Leste dalam mengedepankan pendidikan sebagai salah satu prioritas yang utama 

bagi anak-anak, demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan melalui 

pengembangan mutu pendidikan, dengan tujuan untuk mempengaruhi dan 

memberikan dampak yang baik bagi generasi berikutnya.90 

Pemerintah Timor Leste menyambut baik kerjasama dengan UNICEF 

yang juga turut mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dalam 

meningkatkan program pendidikan di berbagai sekolah, seperti yang dilakukan 

UNICEF dalam mendukung kementerian pendidikan dalam mendirikan sekolah 

baru dalam bahasa tetun “Eskola Foun” yang mana sekolah tersebut didirikan bagi 

anak-anak sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan pendidikan dasar di 

negeri Timor, disamping itu UNICEF juga berperan dalam membantu 

mengkonstruksi sekolah-sekolah baru dan juga merehabilitasi sekolah-sekolah 

yang rusak. UNICEF terus berusaha untuk memperbaiki menejemen sekolah, 

memberikan perlindungan secara fisik maupun mental kepada anak-anak, 
                                                             
90 Quality Education, diakses dalam 
https://www.Unicef.org/TimorLeste/QualityEducation_Final_Web.pdf. (21/04/2017, 16:20 WIB) 

https://www.unicef.org/TimorLeste/QualityEducation_Final_Web.pdf
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membantu memberikan penyuluhan dan informasi bagi orang tua murid, hingga 

menyediakan berbagai fasilitas layanan di sekolah.91 

Pendidikan sangat dinilai berharga bagi masa depan anak dan juga negara 

sebab dengan pendidikan yang baik, bermutu dan berkualitas dapat mendidik 

anak-anak untuk mencapai keberhasilan, dan dampak dari kesuksesan akan 

berpengaruh pada pembangunan sebuah negara di masa depan, karena dengan 

berpendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup yang baik, dikarenakan 

pendidikan sekolah dasar sedunia dikenali di dunia bukan saja untuk masalah 

kemanusiaan dan pembangunan sosial namun faktor penting lainnya dari hasil 

pendidikan dapat membangun dan meningkatkan sasaran pertumbuhan 

prekonomian yang baik dari sumber daya manusia yang terdidik, terampil dan 

berprofesional baik itu di negaranya sendiri maupun di kawasan dimana negara 

tersebut berada, seperti negara-negara yang tergabung dalam Economic and Social 

Commission For Asia and The Pasific (ESCAP).92 

Pemerintah dari berbagai negara sedang mengusahakan cara yang terbaik 

dalam membasmi ataupun memberantas masalah kemiskinan melalui pendidikan 

yang diterapkan untuk dijalankan secara merata, adil dan makmur bagi setiap anak 

di dunia, seperti program-program UNICEF yang selalu mencari solusi dalam 

bekerjasama baik itu dengan pemerintah, organisasi lokal, internasional dan 

organisasi lainnya yang peduli akan masalah kemeralatan dalam dunia 

                                                             
91 UNICEF Timor Leste, diakses melalui 
https://www.Unicef.org/TimorLeste/activities.23931.html. (13/04/2017,  09:20 WIB) 
92 United Nations, 1992, Towards A Social Development Strategy For The ESCAP Region: Social 
Development Strategy 2000, New York: UNICEF Jakarta Library, hal. 51. 

https://www.unicef.org/TimorLeste/activities.23931.html
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pendidikan, dengan harapan untuk menjamin masa depan anak-anak. Negara-

negara di Asia dan Pasifik pada umumnya bertekad dan berusaha untuk mencapai 

progress dalam memperpanjang dan meningkatkan pendidikan dasar, guna 

menghapuskan angka buta huruf karena dengan berpendidikan dapat membantu 

masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan 

sosial di masa depan yang jauh lebih baik.93 

3.4 Tugas Dan Fungsi UNICEF Dalam Mendukung Pemerintah Timor Leste 

Sebagai salah satu organisasi internasional non pemerintah UNICEF 

mempunyai tugas dan fungsi yang dapat membantu permasalahan global tentang 

anak, dimana UNICEF dapat mengemban tugas dalam membantu pemerintah di 

berbagai negara, seperti yang dikerjakan di negeri Timor dalam mengatasi 

berbagai persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, sebagai contoh UNICEF 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada anak 

dari berbagai kekerasan. 

Tugas dan fungsi UNICEF di berbagai bidang dapat mendukung ribuan 

bahkan jutaan manusia di seluruh dunia dengan membantu dan mendukung anak-

anak, seperti di bidang kesehatan yaitu dengan membantu memberikan layanan 

yang baik, disamping itu dapat mendukung program pemerintah yang sudah ada 

dengan memberi bantuan kesehatan yang layak. Dalam bidang ekonomi UNICEF 

dapat membantu memberikan pekerjaan kepada para wanita untuk mendukung 

kehidupan sosial mereka, sebagai contoh melatih para ibu untuk membuat 

                                                             
93 Ibid., hal. 52 
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kerajinan tangan yang dapat dipromosikan oleh UNICEF untuk dijual dengan 

demikian dapat membantu kebutuhan hidup mereka.94 

Fungsi dan tugas lainnya seperti di bidang hukum, dimana UNICEF 

bekerja untuk membantu dan mendukung para wanita dan anak-anak untuk 

memperoleh hak dan kebebasan mereka, karena UNICEF melihat bahwa hak anak 

dan wanita selama ini tidak dilindungi secara baik di mata hukum, maka dari itu 

perlindungan bagi anak dan wanita menjadi salah satu pusat perhatian bagi 

UNICEF untuk membantu pemerintah supaya keadilan benar-benar dijalankan, 

UNICEF juga berusaha melakukan tugasnya untuk membantu pemerintah dalam 

meningkatkan perlawanan terhadap masalah-masalah kekerasan yang dihadapi 

oleh anak maupun wanita. Melihat permasalahan ini UNICEF berusaha 

melakukan kerjasama dengan minister of Justice dan pihak kepolisian serta pihak 

perlindungan bagi wanita dan anak seperti Alola Foundations, guna bekerjasama 

dalam memberikan perhatian dan melakukan aksi dalam membantu anak dan 

wanita untuk keluar dari permasalahan tersebut95 

Melihat adanya perbedaan kehidupan anak diantara negara berkembang 

dan negara maju lainnya yang ada di dunia ini, maka UNICEF memiliki fungsi 

untuk membantu anak-anak dari negara yang tertinggal maupun negara 

berkembang, supaya mendapatkan persamaan yang diharapkan oleh dunia global, 

karena situasi yang menghambat kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh masalah 

                                                             
94 Catharina Ida Ayu Putri Renyut, Peran UNICEF Dalam Melindungi Anak-anak Terhadap 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS ( Islamic State Of Irag & Syria),  
Universitas Atma Jaya , diakses dalam http://e-journal.uajy.ac.id/9163/ ( 02/3/2017, 15:10 WIB) 
hal 2-3 
95 Ibid 

http://e-journal.uajy.ac.id/9163/
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sosial, ekonomi, dan juga masalah budaya yang berbeda diantara tiap-tiap negara. 

Untuk memajukan kesejahteraan di negara yang masih tergolong miskin seperti di 

negeri Timor maka UNICEF berusaha untuk mendukung pemerintah setempat 

dengan mempromosikan pembangunan manusia melalui pemenuhan hak asasi 

manusia, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi hingga fasilitas pendidikan bagi 

anak-anak. Disamping UNICEF memberikan dukungan, UNICEF sendiri 

berusaha melakukan tugasnya dalam memfasilitasi dan berkonsultasi dengan 

pihak lain guna mendatangakan bantuan. 

Memecahkan masalah yang terjadi di sebuah negara merupakan salah satu 

tugas dari UNICEF, dimana organisasi ini sendiri mencari solusi yang terbaik 

untuk membantu pemerintah melalui bantuan darurat bagi anak-anak, 

memberikan bantuan berupa sandang dan pangan, pelayanan teknis, perumusan 

kebijakan bagi pemerintah hingga mempromosikan isu-isu yang berhubungan 

dengan masalah anak, karena masalah hanyalah membawa kerugian dan 

kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia terlebih terhadap anak-anak. 

Untuk itu UNICEF hadir dengan berbagai program untuk diterapkan dan 

dikerjakan bersama dengan instansi-instansi yang terlibat, disamping harus 

berperan secara independen dalam mengatasi permasalahan anak dimanapun 

mereka berada. UNICEF juga mampu mengkoordinir negara-negara lain untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak96 

                                                             
96 Eka Octaviana, Peranan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 
Dalam Penanganan Pekerja Seks Komersial Anak Di India, diakses dalam 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-ekaoctavia-26697-5-unikom_e-i.pdf 
 (05/3/2017, 08:15 WIB)   

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-ekaoctavia-26697-5-unikom_e-i.pdf
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Anak-anak merupakan masa depan dan tulang punggung suatu bangsa, 

untuk itu UNICEF benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, bilamana 

UNICEF tidak mampu maka dampak dari problem anak akan semakin bertambah 

dan hasilnya akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan dunia global. 

Usaha dan kerja keras UNICEF sangat diharapkan oleh berbagai kalangan dari 

dunia internasional, agar secepatnya dapat membantu mengatasi jutaan anak yang 

sedang menghadapi berbagai problem seperti masalah kemiskinan, eksploitasi 

anak, pendidikan, air bersih, kesehatan dan lain sebagainya. 

3.5 Strategi Umum UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Anak 

Program UNICEF dalam menjalankan visi dan misinya tidak terlepas dari 

strategi-strategi dalam melakukan program kerja, dimana UNICEF mempunyai 

strategi untuk melindungi anak-anak dari berbagai permasalahan global yang 

dihadapi dunia saat ini, salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan dengan 

masyarakat dan organisasi lainnya yang peduli dengan kehidupan manusia dalam 

mencegah dan merespon berbagai kejahatan, baik itu dari kekerasan lingkungan 

maupun kekerasan-kekerasan lainnya yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat 

internasional maupun pemerintah di negara setempat. 

Program dari Strategi UNICEF bertujuan untuk menciptakan perdamaian 

dunia global, maka dari itu melalui norma dan hukum yang sudah ada dari sebuah 

negara akan diusahakan semaksimal mungkin oleh UNICEF untuk dilaksanakan 

dan dijalankan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menekankan 

permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, supaya masyarakat hidup dalam 
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tanggung jawab dan mereka dapat merasakan perlindungan yang maksimal, sebab 

masa depan yang baik dari anak dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa di 

suatu negara, disamping itu anak-anak juga memiliki peran untuk membangun 

negaranya sesuai dengan keahliannya masing-masing, karena anak-anak juga 

merupakan calon aktor perubahan di masa mendatang.97 

Untuk mendukung program pemerintah Timor Leste, UNICEF juga 

berhasil menciptakan program mandiri yang mana program-program dari 

UNICEF tersebut selalu mendapat dukungan dari pemerintah Timor Leste karena 

keduanya mempunyai kesepakatan dalam melakukan kerjasama. UNICEF sendiri 

berhasil menganjurkan pelaksanaan menyeluruh untuk membantu pemerintah 

negara setempat dengan memulai mengembangkan perhatian pada anak-anak 

yang dimulai sejak usia dini, dimana UNICEF berhasil menciptakan program-

program seperti Immunnization, Early Chilhood Education, dan Child Friendly 

School yang termasuk dalam country programme antara UNICEF dan pemerintah 

Timor Leste. 

Pada tahun 2006-2007 krisis interen yang terjadi di bumi Loro Sa’e 

menyebabkan perpecahan di kubu militer yang pengaruhnya meluas hingga 

menempatkan anak-anak dalam resiko. Bersama orang tua, anak-anak harus 

meninggalkan tempat tinggal untuk mencari perlindungan dengan menetap di 

tempat-tempat perkemahan. Melihat situasi yang terjadi UNICEF berhasil 

                                                             
97 UNICEF Executive Board, Annual Report: Children’s Protection Strategy.diakses dari 
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/The
%20Crossroads%20of%20Child%20Protection%20and%20Education%20in%20Peacebuilding_FI
NAL.pdf. (06/03/2017, 14:20 WIB) 

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/The%20Crossroads%20of%20Child%20Protection%20and%20Education%20in%20Peacebuilding_FINAL.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/The%20Crossroads%20of%20Child%20Protection%20and%20Education%20in%20Peacebuilding_FINAL.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/2.6%20Child%20Protection/The%20Crossroads%20of%20Child%20Protection%20and%20Education%20in%20Peacebuilding_FINAL.pdf
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menciptakan Child Friendly School (CFS) untuk membantu anak-anak di Timor 

Leste dengan memberikan bantuan sebanyak 161 peralatan seperti bola voli, bola 

kaki, boneka dan mainan anak-anak lainnya, hal ini dilakukan oleh UNICEF 

untuk membantu meringankan beban pikiran dan mental anak-anak dari situasi 

dan tekanan yang mereka hadapi. UNICEF mampu mengembangkan Child 

Friendly School hingga di tahun 2016 CFS sudah berada di berbagai desa yang 

ada di Timor Leste98 

Melalui program kerjanya UNICEF berusaha menciptakan lingkungan 

yang protektif bagi kehidupan anak, dimana UNICEF menginginkan anak-anak 

menikmati dunia mereka dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya sebagai 

makhluk ciptaan yang paling tinggi, yang mana anak-anak diharuskan bebas dari 

permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini, seperti masalah eksploitasi, 

kekerasan yang berhubungan dengan fisik ataupun serangan-serangan terhadap 

anak yang dianggap tidak sah atas kehormatan dan reputasinya. Dalam 

mengawasi perjalanan anak-anak di dunia UNICEF dapat mempelajari dan 

mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang melakukan kerjasama dengan 

UNICEF untuk terus memantau perkembangan anak-anak di dunia. 

Selain dari program CFS, UNICEF juga berhasil menciptakan program 

yang bertujuan untuk membantu mengembangkan pendidikan melalui Early 

                                                             
98 UNICEF Timor Leste, Creating child-friendly spaces for Timorese children still displaced by 
civil unrest, diakses dalam https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_40230.html. 
(10/10/2017, 10:10 WIB) 

 

 

https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_40230.html
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Chilhood Education. Pendidikan awal bagi anak-anak sangatlah penting dan 

bermanfaat di masa dini dan anak-anak dapat menikmati masa-masa indah mereka 

dengan belajar dan bermain bersama teman-teman di sekolah, yang mana dapat 

menumbuhkan kecerdasan untuk membantu mengenal pendidikan yang 

berkualitas, supaya kedepannya anak-anak akan merasa bebas dari berbagai 

tekanan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Timor Leste.99 

Inisiatif dari UNICEF untuk mendirikan program ini mendapat dukungan 

dan bantuan dari pemerintah setempat melalui kementerian pendidikan demi 

memajukan dan mensukseskan masa depan anak-anak di kemudian hari. UNICEF 

melihat bahwa anak-anak mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk 

berada di dalam dunia pendidikan dan mereka harus benar-benar diperhatikan, 

untuk itu UNICEF bukan saja menciptakan program ini, namun UNICEF sendiri 

ikut terlibat secara mandiri dalam memberikan dukungan dan bantuan termasuk 

peralatan belajar dan juga pelatihan bagi para guru. Program yang diupayakan 

oleh UNICEF ini selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya 

kementerian pendidikan dalam mencari solusi yang tepat untuk membantu 

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan membantu 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.100 

Dari kedua program yang diciptakan seperti Child Friendly School dan 

Early Chilhood Education, maka UNICEF berpandangan bahwa untuk 

mendukung kedua program tersebut, UNICEF berusaha untuk membantu 

                                                             
99 UNICEF Timor Leste, A head start in Timor Leste, diakses melalui 
https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_90973.html. (10/10/2017, 13: 00 WIB) 
100 Ibid. 

https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_90973.html
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pemerintah Timor Leste dengan cara menciptakan program Immunization yang 

bertujuan untuk membantu kesehatan anak-anak di negeri setempat, karena 

UNICEF melihat bahwa hampir setengah dari anak-anak di Timor Leste yang 

usianya di bawah 5 tahun mengalami permasalahan malnutrisi dan menyebabkan 

berat badan di bawah standar. Melihat kondisi yang dialami oleh anak-anak maka 

UNICEF berusaha memberikan bantuan secara independent seperti susu dan 

minuman berkalori tinggi, dengan tujuan untuk membantu menambah vitamin dan 

juga pertumbuhan bagi anak-anak yang sakit maupun anak-anak yang kekurangan 

gizi.101 

UNICEF turut bekerjasama dan membantu pemerintah melalui 

kementerian kesehatan, untuk meningkatkan sistem monitor dan melakukan 

registrasi kartu kesehatan bagi seluruh masyarakat yang ada di teritori Timor 

Leste, disamping itu UNICEF juga berusaha melatih para staf dan 

mempromosikan cara hidup sehat melalui pencegahan penyakit terhadap anak-

anak tanpa harus dilarikan ke rumah sakit umum untuk melakukan perawatan. 

Melalui program Immunization yang diciptakan, UNICEF turut membantu 

pemerintah melalui kementerian kesehatan guna mengembangkan qualitas 

kesehatan.102 

Dalam membantu masalah kesehatan, UNICEF juga berusaha untuk 

melihat anak-anak yang berada di tempat pengungsian, dimana banyaknya anak-

                                                             
101 UNICEF Timor Leste, Hungry for change: the fight against malnutrition in Timor Leste 
diakses melalui https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_30828.html. (10/10/2017, 16:30 
WIB) 
102 Ibid. 

https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_30828.html
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anak yang mengalami penderitaan, sehingga mereka terserang berbagai penyakit 

seperti malaria, batuk, diare. Melihat situasi yang dihadapi UNICEF berinisiatif 

membantu pemerintah Timor Leste dengan program immunization, program ini 

bukan saja melihat pada permasalahan imunisasi namun melihat masalah 

kesehatan pada umumnya yang dihadapi oleh anak-anak, disamping itu UNICEF 

juga meluncurkan salah satu program dari immunization, yaitu program gizi bagi 

anak-anak yang tinggal di tempat pengungsian, dengan tujuan guna membantu 

menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan.103 

UNICEF membantu anak-anak untuk memperbaiki kesehatan mereka 

supaya mereka dapat kembali ke dunia pendidikan, mengingat apa yang 

dikerjakan UNICEF sangatlah urgency dalam membantu menyediakan kelas bagi 

kebutuhan pendidikan agar mereka dapat kembali lagi ke sekolah karena 

sebelumnya pendidikan mereka terganggu oleh konflik interen yang terjadi pada 

tahun 2006-2007, untuk itu UNICEF bersama pemerintah Negara setempat 

melalui kedua kementerian yaitu kementerian pendidikan dan kesehatan terus 

berjuang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di 

bumi Timor Loro Sa’e.104 

Strategi dari program UNICEF juga mendorong kerjasama internasional 

maupun global dalam usaha mendukung kapasitas nasional suatu negara untuk 

berpartisipasi dan mentaati hukum dan peraturan-peraturan internasional yang 

                                                             
103 UNICEF Timor Leste, Children displaced by violence in Timor Leste face malnutrition and 
harsh conditions, diakses dalam https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_35194.html. 
(10/10/2017, 21:21 WIB) 
104 Ibid. 

https://www.unicef.org/infobycountry/Timorleste_35194.html
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berlaku seperti yang sudah disepakati bersama dalam konvensi hak anak, yang 

telah disetujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 

tanggal 20 November 1989, sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam piagam 

PBB, yang berlandaskan pada pengakuan atas martabat kepada seluruh umat 

manusia demi mencapai keadilan, kemerdekaan dan perdamaian bagi seluruh 

dunia, disamping itu dapat meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan 

dalam kemerdekaan yang lebih luas.105 

3.6 Program UNICEF Dalam Mendukung Kehidupan Sosial-Ekonomi 
Masyarakat Timor Leste 

Masalah sosial ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi 

masyarakat Timor Leste, dimana status sosial ekonomi suatu negara yang tidak 

stabil dapat mempengaruhi, pertumbuhan, perkembangan dan juga jaminan 

kesehatan tidak terpenuhi. Perbedaan sosial yang tidak seimbang dari 

ketidaksamaan pendapatan dapat menimbulkan kemiskinan, kesenjangan dan 

bahkan dapat meningkatkan angka kematian yang cukup besar, dikarenakan 

permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak dan juga pengharapan 

hidup bagi masyarakat terganggu.106 

Salah satu upaya dalam mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat 

Timor Leste, UNICEF melakukan kerjasama dengan WFP dan WHO guna 

memperhatikan masalah pangan dan juga masalah kesehatan, disamping itu 

UNICEF juga berusaha melakukan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste 

melalui kementerian kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk menerapkan 

                                                             
105 UNICEF, Konvensi Hak Anak, New York :UNICEF House, H.9 F 3 United Nations Plaza, hal.1 
106  Barrie Margetts, 1998, Public Health Nutrition, UK: University of London, hal. 26 
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program nutrisi, dimana UNICEF selalu berjuang dan berusaha untuk mencari 

solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak 

dan masyarakat  pada umumnya. UNICEF mampu bekerjasama untuk 

mendatangkan bantuan dari para donor guna memfasilitasi dan mendukung 

permasalahan yang dihadapi. 

Permasalahan sosial ekonomi dari masalah nutrisi bukan saja terjadi di 

negara seperti Timor Leste, namun permasalahan ini sudah mengglobal, dan 

dalam situasi ini pada tahun 1992 diadakan sebuah konferensi di Roma yang 

menghadirkan 152 negara dalam deklarasi dunia, dan rencana global untuk aksi 

terhadap nutrisi. Hasil dari konferensi tersebut membawa lebih dari 120 negara di 

dunia yang saat ini sedang membangun rencana untuk meningkatkan 

pembangunan nasional di negara-negara mereka masing-masing dengan tujuan 

untuk memperhatikan nutrisi bagi kehidupan manusia, karena dengan adanya 

nutrisi yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan, menekan angka kematian dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup bagi  masyarakat.107 Dengan adanya bantuan 

bagi anak-anak di bidang ini, UNICEF telah berkontribusi dalam membantu anak-

anak untuk keluar dari permasalahan malnutrisi. 

Program UNICEF lainnya dalam mendukung kehidupan sosial-ekonomi 

masyarakat Timor Leste adalah dengan berinvestasi di bidang pendidikan, dimana 

UNICEF melakukan kerjasama dengan kementerian keuangan untuk memperkuat 

pendidikan bagi anak-anak, terlebih dalam masalah penganggaran untuk 

mendapatkan akses dan layanan yang baik dalam menyetarakan pendidikan 
                                                             
107 Ibid., hal.29 
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dengan anak-anak di negara lainnya. Dan dengan berinvestasi di bidang 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi sepenuhnya bagi anak-

anak di masa depan dan dapat menguntungkan negara bagi pembangunan 

berkelanjutan.108 

 UNICEF juga mendukung pemerintah negara setempat di bidang 

kesehatan, membantu sistem informasi manajemen pendidikan, membantu 

pemerintah untuk rencana strategis pembangunan nasional, melakukan survey 

mengenai perkembangan anak usia dini, mengembangkan kapasitas penelitian 

bagi anak dan perempuan yang bertaraf akademis nasional untuk menghadapi 

tantangan di masa depan. Disamping itu UNICEF berkontribusi dengan pihak 

pemerintah dan juga agen nasional dan internasional lainnya, untuk terus 

memberikan bantuan bagi pemerintah maupun masyarakat sipil demi 

meningkatkan hak anak dan perempuan, menciptakan lingkungan yang sehat 

sehingga dapat mewujudkan harapan bagi anak-anak melalui advokasi dan dapat 

menghasilkan pengetahuan yang berbasis bukti bagi pembangunan di negeri 

setempat.109 

 

 

 

                                                             
108 UNICEF Timor Leste, diakses melalui https://www.unicef.org/Timorleste/activities 23946.ttml. 
(13/04/2017, 09: 45 WIB) 
109 Ibid. 

https://www.unicef.org/Timorleste/activities%2023946.ttml



