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Mengapa meneliti “Children Left Behind?”

• Penelitian migrasi internasional pada umumnya  
memfokuskan pada migran,Membahas mengenai 
penyebab dan dampak sosial ekonomi

• Masih jarang yang meneliti anak yang ditinggalkan  
(children left behind)

• Pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan  
migrasi internasional terhadap anak penting dalam  
menyusun kebijakan pemberdayaan keluarga migran  
di daerah asal



Kecenderungan dan Pola Migrasi Tenaga  
Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Indonesian Migrant Workers By Region, 2007 – 2009

Source: BNP2TKI, 2015



 Ada kecenderungan penurunan jumlah buruh migran sejak
tahun 2006, terutama sejak tahun 2009 ketika moratorium
diberlakukan

Perubahan Pola Migrasi:
1.Perubahan daerah tujuan migran:

‐ 1970‐an cenderung pergi ke Eropa

‐ 1980‐an  kawasan Timur Tengah
‐ 1990‐an  Malaysia menjadi daerah favorit migran
‐ 2000an Malaysis masih menjadi daerah tujuan utama tetapi lebih  

bervariasi

2. Peningkatan jumlah migran undocumented
3.Pekerja migran perempuan menjadi kompenen penting
dalam migrasi tenaga kerja internasional dari Indonesia,
yang dimulai sejak 1980‐an. Selama periode 2002‐2007
bahkan lebih dari ¾ pekerja migran adalah perempuan



Lima Daerah Tujuan Utama TKI Periode 2000‐2009



Mengapa meneliti “Children Left Behind?”

• Untuk mengetahui dampak dari pengiriman migran
ke luar negeri utamanya terhadap kesehatan anak

• Untuk mengetahui dampak pengiriman migran ke
luar negeri terhadap pendidikan anak

• Untuk mengetahui dampak pengiriman migran ke
luar negeri terhadap kondisi sosial‐ekonomi rumah
tangga migran

• Untuk mengetahui dampak pengiriman migran ke
luar negeri jika dilihat berdasarkan karakteristik

pelaku migran (ayah/ibu)



Lokasi Penelitian
• Dua provinsi terpilih yang menjadi daerah penelitian Champsea, yaitu

 Jawa Timur
 Jawa Barat

• Pertimbangan memilih dua provinsi tersebut, yaitu
 Dua provinsi tersebut dikenal sebagai daerah pengirim migran
 Pada ke‐2 provinsi tersebut terdapat migrant laki‐laki dan perempuan
 Ke‐2 provinsi tersebut mempunyai karakteristik sosial ekonomi yang berbeda

• Pada setiap provinsi dipilih 2 Kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah migran
yang ada pada kabupaten terpilih
 Jawa Timur : Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
 Jawa Barat : Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya

• Selanjutnya pada masing‐masing kabupaten dipilih 1 kecamatan yang terbanyak
mengirimkan migran. Namun karena kesulitan dalam memenuhi jumlah responden
untuk Provinsi Jawa Barat, maka untuk memenuhi kuota jumlah responden untuk
Kabupaten Sukabumi dipilih 3 Kecamatan dan di Kabupaten Tasikmalaya dipilih 8
Kecamatan
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Jumlah Responden

Target Child Female Migrant Male Migrant Non-Migrant Total

Female; 3 – 5 years 77 61 127 265

Female; 9 – 11 years 76 56 123 255

Male; 3 – 5 years 76 60 122 258

Male; 9 – 11 years 77 57 124 258

Total 306 234 496 1036



Tahapan Penelitian
• Pilot Study

‐Pilot Study dilaksanakan di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo

‐Kegiatan Pilot Study meliputi screening respondent, wawancara dengan kuesioner (Household, Carer,  
Younger and Older Child) + pengukuran (anthropometry), pengumpulan data profil kecamatan

• Observation

‐Menentukan daerah penelitian dan mengurus ijin penelitian di Bakesbang

‐Dilakukan di Surabaya – Tulungagung ‐ Ponorogo

‐Meminta data daerah pengirim migran di Jawa Timur di Departemen Tenaga Kerja Surabaya

‐Wawancara dengan beberapa kepala desa

• Training of Interviewer

‐pelatihan bagi asisten lapangan dengan materi yang meliputi deskripsi tentang Champsea, tujuan  
penelitian, kuesioner, antropometri, dan praktek wawancara dengan responden

• Screening Activities

• Fielding Activities

‐Wawancara dengan kuesioner (Household, Carer, Younger and Older Child)

• Data Management

‐Cek fisik kuesioner dan memberikan ID untuk setiap kuesioner berdasarkan ID desa

‐Entri data

‐Scanning hasil gambar anak target

‐Transkrip hasil indepth interview



Hasil Penelitian

Karakteristik Rumah Tangga
 Penurunan angka  fertilitas  sebagai  cermin dari keberhasilan program KB terlihat

dari tingginya persentase rumah tangga yang mempunyai dua anak. Dari hasil
survey diketahui bahwa terdapat 87% rumah tangga yang mempunyai satu atau
dua anak dan hanya terdapat 13% rumah tangga yang mempunyai tiga anak atau
lebih.

 Terdapat pola yang sistematis antara jumlah anak dengan status migrasi rumah
tangga dimana rumah tangga migran mempunyai jumlah anak yang lebih sedikit
dibandingan dengan rumah tangga non migran.

 Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah anak yang dimiliki
antara rumah tangga migran perempuan dengan rumah tangga migran laki‐laki dan
non migran. Dimana rumah tangga migran perempuan mempunyai jumlah anak
yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga migran laki‐laki dan rumah
tangga non migran.

 Hanya terdapat 28,5% rumah tangga dari keseluruhan sampel rumah tangga
dengan lansia (kakek/nenek) yang tinggal bersama. Jumlah lansia yang sedikit
tersebut merupakan indikasi keberhasilan program keluarga inti.



Pola pengasuhan anak migran:

1. Yang berperan sebagai carer/pengasuh anak pada
sebagian besar rumah tangga migran perempuan
adalah ayah/suami (67,7 persen).

2. Yang berperan sebagai carer/pengasuh anak pada
sebagian besar rumah tangga migran laki‐laki dan
perempuan adalah saudara dari migran perempuan.

3. Peran tetangga/non‐kerabat migran perempuan
maupun laki‐laki sebagai carer/pengasuh anak

sangat minim.



Karakteristik Pengasuh (Carer)

Variabel Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Non‐  
Migran

Distribusi Umur 25‐39 tahun 25‐39 tahun

Tingkat Pendidikan Tamat SD atau Tidak Tamat  
SD

Tamat SD atau Tidak Tamat  
SD

Status Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja



Kekayaan, Tabungan, dan Remitan Migran

Variabel Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Non‐  
Migran

Indeks Kekayaan Kuintil Tinggi Rendah

Tabungan Banyak Sedikit

Penerimaan Remitan/  
pendapatan dari luar  
rumah tangga

Banyak Sedikit



Rumah Migran dan Non Migran

Rumah Migran Rumah Non Migran



Parental Migration

Variabel Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Non‐  
Migran

Tingkat Pendidikan Orang Tua  
Anak Target

Secondary Secondary

Jenis Pekerjaan Orang Tua Anak  
Target (Paling banyak)

Migran Laki‐laki:  
Manufaktur, Pertanian  
Migran Perempuan:  
Pembantu Rumah Tangga  
(domestik)

Ayah:  
Pertanian  
Ibu:
Ibu Rumah Tangga

Alasan Bekerja ke Luar Negeri Migran Laki‐laki:
Untuk mencukupi kebutuhan  
keluarga

Migran Perempuan:

 Untuk membiayai pendidikan  
anak

‐



Penggunaan Remitan

Penggunaan Remitan Migran Perempuan Migran Laki‐laki

Pendidikan Anak 32,56% 29,21%

Tabungan/investasi 22,33% 17,33%

Membayar hutang 16,3% 10,89%

Kebutuhan rumah tangga lainnya 15,8% 38,12%



Temuan Lain
• Durasi Kepergian Orangtua Bekerja di Luar Negeri

– 64,5% Ayah pergi bermigrasi saat anak target berumur  
antara 1‐36 bulan

– 34,67% Ibu pergi bermigrasi saat anak target berumur  
antara 1‐36

– 40,4% Kedua orang tua bermigrasi pergi saat anak target  
berumur antara 1‐36 bulan

• Kontrak kerja para migran biasanya 2 tahun, ada yang  
memperpanjang ada yang tidak. Pada akhir kontrak, sebelum  
memperpanjang sebagian pulang untuk mengunjungi  
keluarga. Sementara ada yang langsung memperpanjang  
kontrak dan hanya mengirimkan remitan



Kondisi Anak Migran:

NUTRISI

 Dalam penelitian ini, nutrisi anak diukur dengan menggunakan
indikator stunting, thinness, dan over weight

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa status nutrisi anak berhubungan
dengan status migrasi orang tua mereka.

 Untuk stunting dan thinness tidak ada perbedaan yang signifikan antara
anak dari rumah tangga migran dan non migran. Sedangkan anak pada
rumah tangga migran sebagian besar mempunyai masalah dengan
kelebihan berat badan (over weight)



Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak migran mempunyai
kondisi psikologis yang kurang baik dibandingkan dengan
kondisi psikologis anak non‐migran. Permasalahan psikologis
yang dialami oleh anak migran, antara lain

emosional (emotional symptoms)  mudah marah1.

2. perilaku (conduct problems)  bermasalah dengan
teman sebaya

3. hiperaktif (hyperctive problems)  tidak bisa diam,
berjalan ke sana kemari, banyak bicara, dll

 Secara psikologis, anak‐anak pada rumah  
bahagia

tangga
jikamenyatakan lebih  

dengan anak‐anak pada keluarga
nonmigran  
dibandingkan  
migran

Kondisi psikologis anak



Profil Anak dari Rumah TanggaMigran

Anak Migran di antara teman-temannya

Anak Target



KESEHATAN DAN PERILAKU KESEHATAN ANAK
Imunisasi

Sebagian besar (99,2%) anak pada rumah tangga
migran telah mendapat imunisasi lengkap, sementara
anak pada rumah tangga non‐migran 98,68% juga telah  
mendapat imunisasi lengkap

Pola Hidup Sehat
Pola hidup sehat ternyata lebih banyak dilakukan oleh  
anak‐anak yang diasuh oleh ayah pada rumah tangga
migran daripada anak‐anak dari rumah tangga
nonmigran, seperti kebiasaan mencuci tangan dan
penggunaan alas kaki jika keluar rumah



SEKOLAH
• Terdapat 2 indikator :

 Peringkat Kelas Anak di Sekolah

Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk peringkat kelas
antara anak dari rumah tangga migran dan non migran.

 Pelaporan dari Sekolah

Ada perbedaan laporan negatif dari sekolah pada anak‐anak
dari rumah tangga migran dan anak‐anak pada rumah tangga
nonmigran. Anak‐anak dari rumah tangga migran lebih banyak
menerima laporan ini (8,47 persen)



PERILAKU MEROKOK DAN MINUM‐MINUMAN KERAS

 Anak‐anak pada pada rumah tangga migran maupun nonmigran
menyatakan pernah mengonsumsi rokok dan alkohol

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8,6% anak yang sudah
merokok dan minum‐minuman keras (7,72% anak pada rumah tangga
non‐migran dan 8,97% anak pada rumah tangga migran)

 41,18% anak secara keseluruhan mempunyai teman yang merokok (anak
pada rumah tangga non‐migran mempunyai teman yang merokok lebih
banyak dibandingkan dengan anak pada rumah tangga migran)

 79,3% anak secara keseluruhan mempunya keluarga yang merokok
 Dibandingkan dengan kebiasaan merokok, maka persentase anak yang

mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol secara keseluruhan hanya
0,2% dan ini hanya ditemukan pada anak dari rumah tangga migran

 Terdapat 7,44% anak secara keseluruhan yang mempunyai teman yang
mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol

 3,52% anak mempunyai keluarga yang mempunyai kebiasaan
mengkonsumsi alkohol



Profil Rumah Tangga Migran yang  
kurang berhasil



Profil Rumah Tangga Migran yang  
cukup berhasil



Kesimpulan

Secara ekonomi migrasi memiliki peran penting dalam  
membantu ekonomi rumah tangga.

Persoalan muncul pada penggunaan remitan,  
khususnya rumah tangga migran laki‐laki yang  
cenderung masih untuk kebutuhan rumah tangga

Masalah terhadap anak yang ditinggalkan muncul 
pada  aspek kesehatan (overweight), psikologis

Dari segi pendidikan anak tidak ada perbedaan 
antara  rumah tangga migran dan non migran

Meskipun baru indikasi, persoalan merokok dan  
minuman keras perlu menjadi perhatian



Implikasi Kebijakan

• Perlunya upaya untuk optimalisasi  
pemanfaatan remitan khususnya bagi  
kepentingan pengasuhan anak. Bentuknya  
dapat berupa training tentang family financing  
management

• Diperlukan pendampingan terhadap anak  
yang ditinggalkan untukmeminimalisir  
dampak psikologis anak
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