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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tenaga Kerja Indonesia(TKI) maupun Tenaga Kerja 

Wanita(TKW) adalah istilah yang familiar untuk menyebut pekerja 

Indonesia yang bekerja ke luar negeri seperti Malaysia, Hongkong, 

Singapura, Arab Saudi dan negara lainnya. Istilah tersebut familiar juga 

dikarenakan pemberitaan media terkait berbagai peristiwa yang menimpa 

para pekerja migran di luar negeri seperti soal hukuman mati, deportasi 

pekerja illegal dan lainnya. Kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama 

dalam mendorong motivasi untuk bekerja di luar negeri terlebih dengan 

ekspektasi gaji tinggi. Hal ini didorong pula oleh peluang kesempatan 

kerja yang kecil sehingga membuat para TKI mencoba peruntungan di luar 

negeri untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga tentunya.  

Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tercatat 200.089 jiwa per 6 

November 20171 . 

 Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi penyokong 

besar jumlah TKI antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

provinsi lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut berkenaan 

dengan Data Sepuluh Provinsi dengan Jumlah TKI Tertinggi di Tahun 

2017.  

 

 

                                                           
1 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data 

Penempatan dan Perlindungan TKI :Periode Bulan Oktober Tahun 2017, Hal 1. 
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Tabel 1.1.  

Sepuluh Provinsi Penempatan TKI Terbanyak 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan TKI :Periode Bulan 

Oktober Tahun 2017, Hal 4 
 

 Data di atas menggambarkan bahwa mencari peruntungan di luar 

negeri masih menjadi hal yang digandrungi oleh sebagian masyarakat 

Indonesia dengan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan jumlah 

tertinggi. Terlebih terdapat ketimpangan antara ketersediaan lapangan 

kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pendapat tersebut dilansir dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 

yang mencatat sekitar 809, 45 ribu jumlah penduduk penganggur per 

NO 

TAHUN 2017 

PROVINSI JUMLAH 

1 
JAWA TIMUR 

43253 

2 JAWA TENGAH 41320 

3 JAWA BARAT 40032 

4 NUSA TENGGARA BARAT 28806 

5 SUMATERA UTARA 14431 

6 LAMPUNG 11848 

7 BALI  4197 

8 KALIMANTAN TIMUR 2310 

9 BANTEN  1831 

10 SUMATERA SELATAN 1700 
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Februari 2018 meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)2 

mengalami penurunan dari 4,00 persen pada Februari 2017 menjadi 3, 85 

persen pada Februari 20183 . Sehingga menjadi suatu kewajaran apabila 

masyarakat memilih jalan alternatif dengan bekerja ke luar negeri. 

 Terdapat beberapa alasan mengapa pekerja migran Indonesia 

memutuskan untuk bekerja diluar negeri antara lain: a) keadaan ekonomi 

yang kurang, b) Kesulitan mendapatkan pekerjaan ,  c) pendapatan yang 

tinggi di luar negeri. Bahkan terdapat faktor pendorong lainnya yaitu untuk 

membayar hutang, menyekolahkan anak, investasi, pengalaman kerja 

hingga dorongan orangtua4. Sehingga menjadi kewajaran apabila jumlah 

pekerja migran Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya baik dalam 

jumlah pekerja migrant maupun distribusi per daerah di Indonesia. 

 Terdapat beberapa fakta terkait dinamika kehidupan pekerja 

migrant di luar negeri seperti di deportasi, mengalami kekerasan oleh 

majikan, penunggakan gaji hingga eksekusi mati. Tercatat 153 TKI 

bermasalah dideportasi dari Malaysia oleh Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia(KJRI) Johor Baru5. Selain itu menurut Migrant Care, lembaga 

advokasi buruh migran melaporkan bahwa kasus hukuman mati terhadap 

                                                           
2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah istilah untuk menjelaskan persentase jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaannya untuk mengukur besarnya persentase 

angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Sehingga secara konseptual, tinggi rendahnya TPT 

menunjukan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. 
3 BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur 3, 85 

Persen. (Online) http://bappeda.jatimprov.go.id/2018/05/10/tingkat-pengangguran-terbuka-jawa-

timur-sebesar-385-persen/ (diakses 28 Desember 2018)  
4 Prima, SW. 2012. “Pentingnya Mengetahui Mengapa Saya Harus Menjadi TKI”. (Online) 

https://buruhmigran.or.id/2012/06/05/pentingnya-mengetahui-mengapa-saya-harus-menjadi-

tki/(diakses 29 Desember 2018)  
5 Ashab , M. B. 2018. 153 TKI Bermasalah Kembali Dideportasi dari Malaysia. (Online) 

https://news.okezone.com/read/2018/11/08/340/1975246/153-tki-bermasalah-kembali-dideportasi-

dari-malaysia (diakses 30 Desember 2018)  

https://news.okezone.com/read/2018/11/08/340/1975246/153-tki-bermasalah-kembali-dideportasi-dari-malaysia
https://news.okezone.com/read/2018/11/08/340/1975246/153-tki-bermasalah-kembali-dideportasi-dari-malaysia
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TKI masih banyak terjadi diluar negeri. Dilaporkan bahwa terdapat 202 

kasus yang tersebar di empat negara yakni Malaysia, Uni Emirat Arab, 

Singapura dan Tiongkok6. BNP2TKI melaporkan tercatat 2949 kasus yang 

dilaporkan berkenaan dengan penunggakan gaji, pemutusan hubungan 

kerja, human trafficking dan kasus lainnya7. Maka dari itu, pada tahun 

2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mensahkan 

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 

18 Tahun 2017 sebagai upaya konstitusional untuk melindungi pekerja 

migran Indonesia8 . 

 Selain terdapat persoalan yang dialami oleh pekerja migran 

Indonesia sendiri, risiko juga dialami oleh keluarga yang ditinggalkan 

terkhusus anak-anak. Karena anak berada dalam proses tumbuh kembang 

yang secara psikologis membutuhkan perhatian dari orang tua tentunya9. 

Maka dari itu sebagai upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh 

negara, terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Sosial Anak. Dijelaskan dalam Bab I Pasal I dijelaskan 

bahwa kesejahteraan anak antara lain: A) Kesejahteraan anak adalah suatu 

tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan 

                                                           
6 DW, 2018. Ratusan TKI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati. (Online)  

https://www.dw.com/id/ratusan-tki-di-luar-negeri-terancam-hukuman-mati/a-43047212 (diakses 

29 Desember 2018) 
7 Ratya,  M. P. 2017. Beragam Aduan TKI, Kekerasan Majikan Hingga Tak Punya Ongkos 

Pulang. (Online) https://news.detik.com/berita/3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-

hingga-tak-punya-ongkos-pulang (diakses 29 Desember 2018) 
8 Mengacu pada ketentuan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 

Bab I, Pasal I menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia 

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 

Republik Indonesia. 
9 Hoesin, Iskandar. (2003). Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan: Perspektif Hak Asasi 

Manusia. Makalah ini disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 

2003 di Denpasar, Bali. 

https://news.detik.com/berita/3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-hingga-tak-punya-ongkos-pulang
https://news.detik.com/berita/3664486/beragam-aduan-tki-kekerasan-majikan-hingga-tak-punya-ongkos-pulang
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dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial. B). Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial 

yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama 

terpenuhinya kebutuhan pokok anak10. Selain itu, dalam diskursus Hak 

Asasi Manusia(HAM) dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelompok yang 

rentan terhadap pelanggaran HAM yaitu: a) Refugees, b) Internally 

Displaced Persons (IDPs), c) National Minorities, d) Migrant Workers, e) 

Indigineous People, f) Children dan g) Women. Sehingga perlindungan 

terhadap hak anak oleh negara menjadi parameter negara dalam 

mengimplementasikan nilai universal hak asasi manusia.   

 Ketidakhadiran pekerja migran yang memiliki peranan sosial 

dalam keluarga memiliki dampak bagi keluarga yang ditinggalkan 

terkhusus anak. Secara umum, tumbuh kembang anak akan dipengaruhi 

oleh pola asuh orang tua maupun keluarga sebagai orang tua asuh 

pengganti orang tua. Terdapat beberapa penelitian yang mendeskripsikan 

tentang dampak pekerja migran terhadap keluarga yang ditinggalkan. 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Riafani (2016) dengan judul 

Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga 

Terhadap Perkembangan Moral Anak Di Desa Dadap, Kecamatan 

Juntianyut, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjelaskan bahwa peranan 

ibu TKW tidak berperan secara optimal dalam proses perkembangan anak 

                                                           
10 Republik Indonesia, UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Bab I, Pasal 1. 
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dan  menganalisa peranan orang tua asuh yaitu ayah atau nenek dari anak 

TKW11. 

 Kedua, penelitian oleh Apriyanti (2011) dengan judul Pendidikan 

Karakter Anak Pada Keluarga TKW Di Desa Rungkang, Kecamatan 

Losari, Kabupaten Brebes menjelaskan tentang tidak adanya peranan ibu 

dalam mendidik anak, maka peranan ibu digantikan oleh ayah serta orang 

tua pengganti. Sehingga dalam internalisasi proses pendidikan karakter 

dinilai kurang maksimal12. 

 Ketiga, penelitian oleh Siti (2013) dengan judul Pola Pengasuhan 

Anak Pada Keluarga TKW Dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga 

Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten 

Ciamis, Jawa Barat menjelaskan bahwa pola asuh orang tua yang berbeda 

menghasilkan kepribadian yang berbeda pula yang dapat berdampak 

positif maupun negatif terhadap tumbuh kembang anak13.  

 Keempat, penelitian oleh Murniati (2017) dengan judul Dampak 

Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perilaku Anak (Studi di Kelurahan 

Geranting, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah 

                                                           
11 Riafani. 2016. “Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap 

Perkembangan Moral Anak Di Desa Dadap, Kecamatan Juntianyut, Kabupaten Indramayu, Jawa 

Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
12 Apriyanti. 2011. “Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga TKW Di Desa Rungkang, 

Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. 
13 Riyanti, Siti Hajar. 2013. “Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Dari Perspektif 

Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, 

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum. UIN Sunan Kalijaga. 
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menjelaskan tentang perilaku anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya 

menjadi TKI di luar negeri14. 

 Kelima, penelitian oleh Hendy (2016) dengan judul Pemenuhan 

Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan 

Besuki, Kabupaten Tulungagung menjelaskan tentang peranan keluarga 

dalam pemenuhan hak anak yaitu hak asuh dan hak pendidikan bagi anak 

TKI yang ditinggalkan oleh orang tuanya15.  

 Berdasarkan kelima penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peranan orang tua berdampak terhadap perkembangan anak. Selain 

itu pemenuhan hak anak lainnya juga mengalami keterhambatan meskipun 

didampingi oleh orang tua pengganti. Berdasarkan data dengan jumlah 

tertinggi pekerja migrant Indonesia per Oktober 2017 yaitu Provinsi Jawa 

Timur sehingga menarik untuk diteliti berkenaan dengan dampak pekerja 

migran terhadap pemenuhan hak anak yang ditinggalkan. Pada Oktober 

2017 terdapat 6 daerah tingkat II di Jawa Timur yang masuk dalam 25 

besar kota/kabupaten di Indonesia antara lain: Ponorogo, Blitar, 

Tulungagung, Malang, Madiun Kediri16. 

 Kabupaten Malang termasuk salah satu diantara ke enam daerah 

tersebut yang terdistribusi dalam beberapa kecamatan. Pada 2016, 

berdasarkan pemberitaan media terdapat lima kecamatan yang menjadi 

lumbung TKI di Kabupaten Malang yaitu dari urutan pertama Kecamatan 

                                                           
14 Murniati. 2017. “Dampak Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perilaku Anak (Studi di Kelurahan 

Geranting, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi tidak diterbitkan, 

Mataram: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Mataram.  
15 Arfyansyah, Hendy. 2016. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa 

Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Thesis tidak diterbitkan. Malang: 

Sekolah Pascasarjana. UIN Maulana Malik Ibrahim 
16 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data 

Penempatan dan Perlindungan TKI :Periode Bulan Oktober Tahun 2017, hal 4. 
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Sumbermanjing Wetan, Kalipare, Gedangan, Bantur dan kelima 

Donomulyo17. Sehingga fenomena kehidupan pekerja migran baik bagi 

pekerja migran, keluarga pekerja migran hingga persoalan ketenagakerjaan 

dapat dilihat secara langsung. Berdasarkan jenis kelamin, pekerja migran 

yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tentunya memiliki dampak bagi 

keluarga terutama berkaitan peranan dan fungsi sosialnya.   

 Berdasarkan data BNP2TKI pada September 2018 telah merilis 

204.836 tenaga kerja yang telah disalurkan ke luar negeri. Berdasarkan 

status perkawinan, sebanyak 39% dari keseluruhan TKI belum menikah. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja migran 

Indonesia berstatus sudah menikah dan sebagian sebagai orang tua baik 

sudah menikah maupun bercerai18. Sehingga berpengaruh terhadap 

keadaan anak yang ditinggalkan dan harus diasuh oleh orang tua asuh 

yaitu keluarga atau kerabat. Maka dari itu diperlukan upaya perlindungan 

sosial yang mampu memberikan perlindungan bagi anak pekerja migran 

baik hak asuh, hak pendidikan dan sebagainya.  

 Kondisi anak pekerja migran yang mengalami keterhambatan 

dalam terpenuhinya hak anak seperti hak asuh, hak pendidikan dan 

sebagainya yang dijelaskan pada penelitian diatas tentunya memerlukan 

suatu perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara. Secara 

konstitusionan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 

                                                           
17 Nana, Dede. “Inilah 5 Lumbung TKI Kabupaten Malang” (Online) 

https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/16513/20170112/160933/inilah-

5-lumbung-tki-kabupaten-malang/ (diakses 4 Februari 2019) 
18 Program Peduli. 2015.”Program Peduli” (Online), from https://programpeduli.org/tentang/ 

(diakses 11 Januari 2019) 

https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/16513/20170112/160933/inilah-5-lumbung-tki-kabupaten-malang/
https://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/16513/20170112/160933/inilah-5-lumbung-tki-kabupaten-malang/
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan usaha 

kesejahteraan sosial dalam hal ini perlindungan anak dapat dilakukan oleh 

pemerintah maupun non-pemerintah baik secara perseorangan, keluarga, 

kelompok dan masyarakat19. Keadaan inilah yang mendorong Pemerintah 

untuk merilis Program Peduli melalui Kementerian  Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(Kemenko PMK) untuk 

berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlindungan 

kelompok rentan, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan sumberdaya manusia dan restorasi sosial termasuk 

perlindungan anak pekerja migran yang dilaksanakan oleh Lembaga Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3TP2A) 

dengan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan(LPKP) 

sebagai mitra payung 20. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Peduli 

Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran di Kecamatan Donomulyo, 

Kabupaten Malang” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Program Peduli oleh LP3TP2A terhadap pemenuhan 

hak anak bagi anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten 

Malang ? 

                                                           
19 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial”, dalam Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial(Bandung: Refika Adi Tama, 2012), 

h.119. 
20 op. cit. 
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2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses 

implementasi Program Peduli oleh LP3TP2A terhadap pemenuhan hak anak 

bagi anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pengimplementasian Program Peduli oleh LP3TP2A terhadap 

pemenuhan hak anak bagi anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, 

Kabupaten Malang. 

2. Menjelaskan faktor penghambat serta faktor pendukung yang terjadi dalam 

proses implementasi Program Peduli oleh LP3TP2A terhadap pemenuhan hak anak 

bagi anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran serta bahan 

kajian terkait dengan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan 

Sosial terutama dalam aspek pemenuhan hak anak. 

b. Sebagai dasar literasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

pemenuhan hak anak. 

c. Menjadi naskah akademik sebagai pertimbangan bagi penyelenggara 

usaha kesejahteraan sosial terkait perlindungan anak pekerja migran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Menjadi bahan bacaan bagi para pekerja migran, keluarga pekerja 

migran serta stakeholder lainnya dalam upaya pemenuhan hak anak 
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terkhusus di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang meliputi hak 

sipil, hak asuh, hak pendidikan, hak istirahat, hak berpendapat serta 

hak anak lainnya. 

b. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pengetahuan terkait upaya pemenuhan hak anak 

yang dilakukan oleh LP3TP2A terhadap anak pekerja migran di 

Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dilakukan pada LP3TP2A Kabupaten Malang terhadap 

pemenuhan hak anak pada anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, 

Kabupaten Malang yang berfokus pada: 

1. Permasalahan sosial anak pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, 

Kabupaten Malang. 

2. Proses pengimplementasian Program Peduli terhadap anak maupun keluarga 

pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang meliputi tahap 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dijabarkan secara bertahap 

dengan muatan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan: bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksakan, 

prosedur pelaksanaan program, kebijakan yang dijadikan landasan, 

arah dan tujuan yang hendak dicapai, sumberdaya manusia dalam 

melaksanakan rencana, Waktu pelaksanaan program serta anggaran 

biaya. 
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b. Tahap Pelaksanaan: berkaitan dengan proses pelaksanaan di lapangan 

terkait prose pelaksanaan, hambatan dan dukungan yang ditemukan di 

lapangan. 

c. Tahap Evaluasi: berkaitan dengan hasil yang dicapai dalam program 

serta analisa terkait hambatan dan dukungan terhadap program. 

Terakhir tentang keberlanjutan dari program tersebut 

3. Menjelaskan dampak Program Peduli terhadap pemenuhan hak anak bagi anak 

pekerja migran di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. 

4. Faktor pendukung dan penghambat  proses pengimplementasian Program 

Peduli terhadap pemenuhan hak anak  pada anak pekerja migran di Kecamatan 

Donomulyo, Kabupaten Malang baik yang bersumber dari internal maupun 

eksternal LP3TP2A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


