
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: kondisi rumah keluarga migran perempuan di Desa Sukowilangun Kalipare Malang 

 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali migran 
perempuan dan keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air. Pandemi telah membuat hidup 
migran di negara perantauan semakin sulit. Banyak diantara mereka yang jam kerjanya 
berkurang atau bahkan harus berhenti bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan. Akibatnya, 
mereka hanya bisa mengirim sedikit uang bahkan ada yang tidak bisa mengirimi uang 
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samasekali pada keluarganya di Indonesia. Akhirnya, anak, suami dan orangtua yang ia 
tinggalkan pun hidupnya menjadi terlantar di masa-masa sulit sekarang ini.  

Untuk memahami bagaimanakah dampak sosial, ekonomi dan kesehatan pandemi Covid-19 
pada keluarga migran lebih mendalam, maka Portsmouth Brawijaya Centre for Global Health, 
Population and Policy melakukan riset tentang dampak pandemi terhadap migran perempuan 
dan keluarga migran perempuan yang ditinggalkan di Indonesia. Riset ini didanai oleh UKRI 
GCRF (United Kingdom Research Innovation Global Challenge Research Fund) 2020. Riset ini 
dimulai pada bulan Agustus 2020. Kami melakukan studi di Desa Sukowilangun, Kecamatan 
Kalipare, Kabupaten Malang. Sengaja kami memilih desa ini karena pola demografi dan sosial 
ekonomi migran perempuan Sukowilangun yang menyerupai gambaran Indonesia pada 
umumnya. Pola demografi dan sosial ekonomi tersebut antara lain sebagian besar migran 
perempuan berasal dari keluarga miskin, menikah dan meningggal anak dan suami, serta 
sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga menjadi asisten rumah tangga atau merawat 
seseorang. Selain melakukan wawancara mendalam dengan 30 rumah tangga migran 
perempuan, kami juga melakukan survei pada 605 rumah tangga dengan 1926 anggota rumah 
tangga. Policy brief ini berisi temuan-temuan utama dari studi yang kami lakukan. Kami harapkan 
berguna bagi pemangku kepentingan dalam rangka menetapkan kebijakan atau program yang 
bertujuan memberikan pertolongan kepada keluarga migran perempuan yang ditinggalkan di 
Indonesia. 

 

 

 

Dampak Sosial 

Dampak sosial yang sangat terasa pada 
keluarga migran perempuan adalah pada 
pendidikan anak. Hampir semua anak 
mengalami masalah dalam belajar daring 
karena mereka tidak memiliki akses 
Internet, laptop maupun smart phone.  

Kalaupun ada yang memiliki akses 
mereka mengeluh susah mengikuti 
metode belajar dengan sistem daring yang 
baru bagi mereka. Sistem daring ini 
sangat menyulitkan khususnya bagi murid 
TK dan SD karena pendampingan guru 
yang minim. Kondisi ini dipersulit karena 
sebagian besar anak-anak ini bersama 
kakek atau nenek mereka yang tidak 
memahami Internet dan mampu 
menggunakan laptop atau smart phone.  

Apalagi bagi anak yang memiliki 
kebutuhan khusus, mereka harus berhenti 
sekolah sama sekali selama pandemi 
sebagaimana yang disampaikan oleh 
salahsatu informan berikut:  

“Anak bungsu saya ini sebenarnya SLB, 
tuna rungu.. tapi berhubung Covid 
sekarang libur, juga enggak bisa aktif. Dia 
tidak bisa sekolah secara online”. 

Pandemi telah mengurangi bahkan 
menutup akses anak-anak migran untuk 
belajar menuntut ilmu.  

Bagi sebagian besar orangtua, kakek atau 
nenek, pandemi telah menyebabkan 
aktivitas sosial mereka terhambat bahkan 
terhenti. Misalnya selama pandemi 
mereka harus membatasi diri keluar 
rumah baik untuk bertemu sanak-saudara 
maupun beribadah.  

Mereka yang biasanya rutin mengikuti 
kegiatan sosial atau melakukan kegiatan 
ibadah di masjid selama pandemi ini harus 
melakukannya di rumah. Demikian pula 
kegiatan seperti arisan keluarga atau 
kegiatan Posyandu lansia mereka harus 
tinggalkan sementara di masa pandemi 
ini.  

Dampak Ekonomi 

Seperti halnya penduduk pedesaan di 
seluruh Indonesia, para responden kami 
pada umumnya hidup dengan tempat 
tinggal dan sarana yang cukup, walau dari 
segi pemasukan, mereka tergolong 
miskin. Sebagian besar rumah tangga 
(66%) berpenghasilan kurang dari 1 juta 
rupiah sebulan.  

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada 
kondisi ekonomi keluarga migran yang 

Dampak Pandemi 



 

selama ini sangat bergantung pada 
kiriman uang dari anak perempuan, istri 
atau ibu mereka. Informan menjelaskan 
keterlambatan pengirimin uang remitansi 
akibat kebijakan lockdown yang melarang 
semua warga keluar rumah dan menutup  
bank tempat biasa mereka mengirim 
uang. Uang 
yang dikirimkan 
pun berkurang 
dan ada juga 
yang belum 
mengirimkan 
uang selama 
pandemi ini.  

Akibatnya, 
beberapa 
keluarga 
mengalami 
kesulitan untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
sehari-hari. 
Mereka tidak memiliki uang untuk 
membayar tagihan listrik dan air, membeli 
kebutuhan sehari-hari, dan keperluan 
pendidikan anak yang saat ini 
membutuhkan kuota internet akibat 
diterapkanya sistem pembelajaran 
sekolah secara daring.   

Sebagian besar warga desa melaporkan 
penurunan penghasilan akibat pandemi, 
khususnya mereka yang bekerja di sektor 
domestik seperti buruh tani, penjaga toko, 
pekerja harian di sektor informal, dan 
pekerja serabutan. Bahkan, banyak 

diantaranya yang harus kehilangan 
pekerjaan.  

Kebijakan pembatasan sosial berskala 
besar yang diterapkan selama masa 
pandemi membuat orderan pekerjaan dan 
dagangan sepi. Grafik 1 menggambarkan 
dampak ekonomi pandemi pada warga 
Sukowilangun.  

Para pedagang kecil banyak yang 
mengalami penurunan pendapatan akibat 
berkurangnya pelanggan. Beberapa 
diantara mereka bahkan kehilangan 
pekerjaan seperti buruh tani dan kuli 
bangunan akibat tidak ada yang 
membutuhkan jasa mereka lagi. Seperti 
yang diungkapkan salahsatu informan 
kami:  

“Sekarang karena COVID Ya tambah 
jarang nyaris tidak ada, kadan-kadang 
mau keluar juga tidak bisa, kan pekerjaan 

yang banyak ada diluar. 
Kesulitannya ya untuk beli 
beras, untuk belanja usah, 
kaena tidak dapat betuan 
dan sulitdapat pekerjaan. 
Pekerjaan susah, ekonomi 
menurun, kesehatan 
menurun”. 

Warga yang bekerja 
sebagai karyawan juga 
beberapa tidak lagi bekerja 
akibat perusahaan tempat 
mereka bekerja 
mengurangi jumlah 
karyawan untuk dapat 

bertahan di masa pandemi.  

Bagi keluarga petani, anjloknya harga jual 
hasil tani di pasaran diiringi dengan 
tingginya biaya transportasi dan 
pengiriman barang selama pandemi telah 
menyebabkan banyak kerugian. 

Dampak Kesehatan 

Pandemi juga berdampak pada kesehatan 
dan akses keluarga migran terhadap 
layanan kesehatan. Terbatasnya jam buka 
pelayanan kesehatan seperti Puskesmas 
selama pelaksanaan kebijakan 
pembatasan sosial berskala besar 



 

mengakibatkan banyak diantara anak-
anak dan lansia yang sakit tidak 
memperoleh layanan kesehatan.  

Akses mereka terhadap pelayanan 
kesehatan dasar Covid-19 pun sangat 
rendah. Diantara mereka yang memiliki 
gejala-gejala menyerupai Covid-19 tidak 
memperoleh Covid test, walaupun mereka 
memiliki jaminan kesehatan nasional 
BPJS.  

Dampak kesehatan lainnya dari pandemi 
saat ini yang mungkin perlu diperhatikan 
adalah semakin tingginya kekhawatiran 
keluarga terhadap migran perempuan 
yang ada di perantauan yang mungkin 
berakibat buruk bagi kondisi kesehatan 
mental keluarga migran, khususnya suami 
dan orangtua. Sebagaimana yang 
dituturkan salahsatu informan kami 
berikut: 

“Ya, terutama yang terpikirkan, satu, 
karena virus ini sangat mendampak pada 
keseluruhan manusia dan virus ini tidak 
kelihatan. Bisa mengenai siapa saja. Jadi 
selaku suami ya pasti sangat memikirkan 
itu.  Ketakutan untuk istri itu tertular virus 
yang tersebar. Terus yang kedua,  
mengenai Posisi istri saya yang ada di 
sana saya memikirkan nanti kalau ada 
kebangkrutan dari pihak majikan, 
ketakutan saya, istri saya tidak bisa 
digaji.” 
 

Grafik 2 menggambarkan kekhawatiran 
keluarga migran perempuan selama 
pandemi. Sebagian besar mereka 
khawatir anak atau istri mereka tidak bisa 
pulang balik ke rumah dan tertular virus 
Covid di perantauan.  

.

  

 

 

Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk membantu keluarga migran 
perempuan yang saat ini terdampak pandemi. Respon cepat berupa memberikan bantuan 
perlindungan sosial kepada keluarga migran miskin yang paling terdampak oleh pandemi.  

• Pemerintah perlu memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok sehingga keluarga 
migran miskin dapat bertahan hidup secara layak di masa-masa sulit ini. Apabila 
pemerintah sudah memberikan bantuan tersebut maka perlu dipastikan setiap bantuan 
sampai pada mereka yang paling membutuhkan.  

• Pemerintah perlu menyediakan pelayanan kesehatan bagi keluarga migran perempuan 
yang paling membutuhkan khususnya mereka yang memiliki gejala terinfeksi virus Covid. 
Selain itu perlu melakukan edukasi kepada mereka sehingga mereka tetap melaksanakan 
aktivitas dengan mentaati protocol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, 
Mencuci Tangan). 

• Pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada keluarga migran miskin khususnya 
anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya agar mereka bisa belajar menuntut ilmu dengan 
baik selama masa pandemi. Bantuan Internet dan fasilitas belajar daring perlu disediakan 
untuk mereka yang paling membutuhkan. Bantuan teknis khusus diperlukan pada anak 
didik yang berkebutuhan khusus sehingga hak hak mereka terpenuhi. 
 

 

  

Apa yang harus segera dilakukan Pemerintah 


