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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1. Kesimpulan 

 Menurut rumusan masalah yang dibentuk berdasarkan klaim IHF dalam Press 

Kit-nya (2016: 3) atas perannya dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal 

Tujuan Pembangunan Milenium, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian 

mengenai bagaimana peran IHF dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal 

di Indonesia periode 2013-2015. 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah di susun dua asumsi berdasarkan 

teori peran NGO oleh Lewis dan Kanji (2009) dan teori tipe pendidikan non-formal oleh 

Hoppers (2006) sebagai acuan dalam menganalisis, mengolah serta menyusun data-data 

dan temuan penelitian terkait. 

 Temuan-temuan penelitian yang di eksplor menggunakan teori-teori tersebut 

kemudian memperlihatkan beberapa poin penting terkait peran IHF secara umum 

sebagai NGO internasional berlatar belakang bidang kemanusiaan dan pendidikan, serta 

secara khusus dalam mendukung target Pendidikan Dasar Universal di Indonesia. 

 Poin pertama didapat berdasarkan teori peran NGO oleh Lewis dan Kanji 

(2009). Berdasarkan teori ini setidaknya dua bentuk peran ditunjukkan oleh IHF, yakni 

peran implementer (service delivery) dan peran partner. Peran implementer ditunjukkan 

oleh IHF secara keseluruhan sebagai NGO internasional berlatar belakang kemanusiaan 

dan pendidikan. Sedangkan peran partner ditunjukkan oleh IHF dalam perannya 

mendukung target Pendidikan Dasar Universal berdasarkan program non-reguler, yang 

beberapa diantaranya merupakan hasil kerjasama dengan Penta Medica, NAD Group, 

Orangutan Information Center (OIC) serta beberapa NGO lokal di Jakarta. 
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 Poin selanjutnya, ialah berdasarkan teori tipe pendidikan non-formal oleh 

Hoppers (2006). Berdasarkan teori ini setidaknya dua tipe pendidikan non-formal telah 

disediakan oleh IHF pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dalam mendukung target 

Pendidikan Dasar Universal Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia. Adapun tipe-

tipe pendidikan non-formal yang dimaksud yakni tipe pendidikan non-formal popular 

education melalui program CSP IHF, serta tipe pendidikan non-formal supplementary 

NFE programmes melalui berbagai bentuk kegiatan dalam program non-reguler IHF, 

seperti yang telah dijelaskan pada BAB III. 

 

IV.2. Saran  

a. Penelitian serupa perlu dilakukan terhadap NGO internasional lain di Indonesia 

yang turut mendukung target Pendidikan Dasar Universal baik dalam agenda 

EFA maupun Tujuan Pembangunan Milenium 

b. Pemerintah perlu membentuk fungsi khusus dalam meneliti, khususnya 

mengevaluasi peran NGO internasional di Indonesia 

c. Penelitian khusus mengenai perkembangan teori dan konsep terkait pendidikan 

non-formal perlu dilakukan untuk mengurangi bias dalam diskursus tersebut 
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