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Pendahuluan 
Krisis kesehatan global Covid-19 telah menciptakan kondisi 

dunia yang berubah drastis. Berbagai pembatasan dilakukan untuk 
menghentikan penyebaran virus yang sangat mematikan ini. Krisis 
ini berdampak kepada seluruh aspek kehidupan termasuk perubahan 
sistem pendidikan yang “dipaksa menyesuaikan” dengan kondisi 
yang berlaku. 

Perubahan ini menciptakan banyak tantangan pendidikan bagi 
anak-anak (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 2020; United Nations Children’s Fund, 2020a). Dunia 
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dipaksa untuk tetap menjalankan pendidikan walaupun sekolah tatap 
muka ditutup secara fisik dan pembelajaran hanya dapat dilakukan 
melalui pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Permasalahannya, 
tidak semua anak memiliki akses tersebut. Selama COVID-19, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa di seluruh dunia 
sekitar 463 juta anak putus sekolah karena ketidakmampuan untuk 
mengakses pembelajaran jarak jauh (United Nations Children’s 
Fund, 2020b).

Demikian pula di Indonesia, pandemi ini menghantam sendi-
sendi pendidikan bangsa tidak terkecuali yang terjadi kepada anak 
pekerja migran. Segmen pekerja migran di Indonesia menjadi 
sangat penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang 
mengirimkan tenaga kerja keluar negeri dalam jumlah yang sangat 
besar. 

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sejak 
kemerdekaan, yakni di tahun 1960an, pada awalnya hanya melalui 
hubungan perseorangan atau kekerabatan untuk bekerja di Arab 
Saudi dan Malaysia (BP2MI, 2021). Tercatat di Tahun 2020, terdapat 
322 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia resmi yang bertugas 
untuk membantu pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar 
negeri (BP2MI, 2020). Para perempuan ini bekerja meninggalkan 
anak dan suaminya pada sektor-sektor kerja informal dengan jenis 
pekerjaan berketerampilan rendah seperti pembantu rumah tangga, 
penjaga lansia, pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Umumnya 
mereka bekerja di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. 
Pada dekade 80-90an merambah ke negara-negara Asia Timur.

Data penempatan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan 
bahwa penempatan pekerjaan sebagai domestic worker atau asisten 
rumah tangga menempati peringkat tertinggi yaitu 80% di bulan 
Februari 2021. Sebesar 89% penempatan pekerja migran adalah 
perempuan dan sisanya laki-laki. (BP2MI, 2021). 
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Indonesia sebagai negara yang masih kuat menjalankan sistem 
patriarkis, laki-laki memiliki peran yang lebih dominan di sektor 
publik sedangkan perempuan berada di sektor domestik. Hal 
ini berkonsekuensi pada masalah pembagian kerja. Dalam studi 
gender, hal ini dijelaskan dengan teori nature dan nurture. Teori 
nature menganggap bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan 
perempuan didasarkan pada faktor biologis. Laki-laki secara biologis 
dianggap lebih kuat, aktif, dan agresif  sehingga layak diposisikan 
sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah untuk 
menghidupi keluarganya. Sedangkan perempuan dianggap lebih 
lemah, pasif, dan submisif  sehingga dalam keluarga bertugas untuk 
mengurus rumah, suami, dan anak. Hal ini kemudian diterima oleh 
masyarakat dan dianggap sebagai nilai yang universal. Teori nurture 
memandang gender dibangun dari konstruksi sosial dan pengaruh 
nilai masyarakat sehingga sangat berkaitan dengan konteks budaya.

Fenomena pekerja migran perempuan Indonesia yang 
mendobrak fungsi domestiknya dan beralih kepada fungsi pencari 
nafkah berdampak kepada munculnya kontrak baru dalam keluarga. 
Beberapa keluarga menyepakati bahwa masalah domestik termasuk 
pengurusan anak beralih menjadi tanggung jawab suami namun 
masih banyak yang menganggap bahwa suami tetap harus bekerja 
mencari nafkah terutama bila ada anggota keluarga lain yang 
dapat menjalankan fungsi pengurusan anak, seperti nenek atau 
saudara kandung. Dari penelitian yang telah dilakukan, ibu-ibu yang 
bekerja di luar negeri tetap menjalankan fungsi afeksi gendernya 
kepada anak-anak yang mereka tinggalkan sehingga tetap terjadi 
pengasuhan jarak jauh. Intensitas komunikasi perempuan migran 
kepada anaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki- laki atau 
suami yang bekerja sebagai migran. 

Apabila ibu migran berhalangan karena alasan tertentu di tempat 
kerjanya, maka fungsi gender pengasuhan anak, sekaligus tanggung 
jawab pendidikan anak tetap beralih kepada keluarga perempuan 
yang ditinggalkan, baik itu nenek atau saudara perempuan. Fungsi 
pengasuhan anak yang ditinggalkan ibu yang bekerja di luar negeri 
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juga didukung oleh peran lembaga-lembaga pendidikan baik formal 
maupun non formal. Dalam era pandemi ini, penting untuk melihat 
permasalahan ketiadaan ibu terhadap permasalahan belajar anak 
pekerja migran. 

Tulisan ini adalah bagian dari penelitian yang dilakukan oleh 
University of  Portsmouth, Inggris dan Universitas Brawijaya 
Malang dalam institusi kolaborasi Portsmouth Brawijaya Centre 
for Global Health, Population and Policy (PB Centre). Pada tahun 
2020, PB Centre mendapatkan hibah dari UKRI GCRF (United 
Kingdom Research Innovation Global Challenge Research Fund) 
untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Socio-economic and 
health impact of  Covid-19 on international female migrants and 
their left-behind families in Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mempelajari dampak Covid-19 di bidang sosio-ekonomi dan 
kesehatan terhadap pekerja migran wanita yang tengah bekerja di luar 
negeri dan keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, dan memberikan 
rekomendasi kebijakan cepat untuk mengatasi dampaknya dan 
dampak kedaruratan di masa depan. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian campuran 
sekuensial kuantitatif  dan kualitatif  yang meliputi: survei rumah 
tangga (600 keluarga), wawancara dengan anggota keluarga yang 
ditinggalkan (90 dalam 3 gelombang); wawancara melalui telepon 
dengan pekerja migran perempuan (90 dalam 3 gelombang) yang 
meliputi tiga kawasan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Timur 
Tengah; survey online terhadap pekerja migran (5000 dalam 2 
gelombang) dan aktivitas dampak. 

Dari penelitian ini maka terbuka masalah anak-anak yang 
ditinggalkan sebagai segmen yang rawan. Struktur pekerja 
migran Indonesia di dalam masyarakat adalah pihak yang tidak 
mendapatkan prioritas perhatian karena mereka dianggap telah 
mentas dari kemiskinan, membawa pundi-pundi remitansinya dan 
sudah berhasil memperbaiki kehidupannya. Dalam kenyataannya, 
stereotype ini menjadikan permasalahan yang sebenarnya muncul 
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pada keluarga yang ditinggalkan tidak nampak. Tidak semua pekerja 
migran perempuan berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya dan 
meningkatkan kesejahteraannya dari hasil jerih payah bekerja di 
negeri orang. 

Migrasi Di Indonesia Pada Era Covid-19
Migrasi dari Indonesia telah terjadi selama ratusan tahun 

tetapi meningkat secara eksponensial hingga saat ini (IOM, 2010). 
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar 
keempat di dunia, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 
sebanyak 268.074 jiwa, dimana 134.657 jiwa berjenis kelamin laki-
laki dan 133.416 jiwa perempuan (BPS, 2020). Indonesia memulai 
program pekerja migran luar negeri yang disponsori pemerintah 
pada tahun 1970-an (Farbenblum, 2013). Sejak saat itu terjadi 
peningkatan yang signifikan jumlah TKI ke luar negeri.

Bank Dunia mencatat terdapat sekitar 9 juta pekerja migran 
Indonesia yang berada di luar negeri dimana 63% diantaranya adalah 
perempuan dan sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah 
tangga di Asia Tenggara, Hongkong dan Timur Tengah (World 
Bank, 2017). Pada tahun 2020, dari 113,173 penempatan pekerja 
migran, lebih dari 75% (90,500) diantaranya merupakan perempuan 
(BP2MI, 2020). Calon pekerja migran perempuan harus berusia di 
atas 18 tahun untuk dapat memenuhi syarat skema migrasi tenaga 
kerja (Kementerian Tenaga Kerja, 2019), meski demikian, banyak 
diantara mereka yang belum menikah atau bercerai, serta memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah. Di tahun 2017, 78% pekerja 
migran merupakan kelompok dengan kemampuan rendah (low-
skilled labour). Pada umumnya, pekerja migran Indonesia berasal 
dari daerah rural dengan latar belakang ekonomi yang kurang 
mampu. Sehingga alasan ekonomi menjadi dasar migrasi pekerja 
perempuan ke luar negeri. Kurangnya lapangan pekerjaan di 
Indonesia serta pendapatan yang menjanjikan dari pasar kerja di luar 
negeri menyebabkan banyak perempuan yang memutuskan untuk 
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bekerja di luar negeri guna meningkatkan status ekonomi dan sosial 
keluarganya (World Bank, 2017). Kelompok usia, jenis kelamin dan 
status sosial ekonomi migran perempuan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kesejahteraan mereka di negara penerima dan 
anggota keluarga yang ditinggalkan (Farbenblum, 2017).

Hingga tahun 2017, pengaturan migrasi Indonesia didasarkan 
pada Peraturan Nomor 39 Tahun 2004 yang berfokus pada 
penempatan pekerja migran di negara tujuan. Peraturan tahun 2004 
hanya memiliki sedikit referensi tentang perlindungan hak-hak 
pekerja migran tetapi tidak ada referensi untuk keluarga mereka 
yang ditinggalkan. Berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2017, 
perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya dimasukkan. 
Peraturan tersebut telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang 
Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Akibat situasi pandemi, pemerintah Indonesia mengeluarkan 
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Deklarasi Darurat 
Kesehatan Masyarakat akibat COVID-19 yang menjadi payung 
peraturan nasional bagi seluruh kementerian untuk dilaksanakan 
sebagai upaya pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Hukum dan regulasi. Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah 
Indonesia merespon dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 151 
Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia. Namun, tidak ada aturan khusus bagi para pekerja 
migran yang sudah berada di luar negeri.

Pada Juli 2020, kebijakan pemerintah untuk menghentikan 
sementara penempatan TKI mendapat tentangan dari pengusaha 
dan pencari kerja yang ingin membuka kembali penempatan TKI. 
Hal ini dapat dimaklumi mengingat pandemi Covid-19 tidak hanya 
berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi. 
Organisasi Perpekerjaan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 
hampir 2,2 miliar pekerja atau 68 persen dari angkatan kerja global 
tinggal di negara-negara yang diharuskan atau disarankan untuk 
menutup tempat kerja mereka. Pekerja migran sendiri mewakili 4,7 
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persen dari pekerja global, terdiri dari 164 juta pekerja (ILO, 2020). 
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Keputusan 
Nomor 151 Tahun 2020 dan Keputusan Nomor 294 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Dalam 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Diputuskan untuk secara bertahap 
membuka penempatan TKI ke negara-negara yang menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat guna mencegah dan mengendalikan 
Covid-19. 

Penyesuaian Kenormalan Baru juga dijalankan pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Pemangku kebijakan yang terkait pada 
dunia pendidikan harus menyesuaikan perubahan yang cepat ini. 
Berbagai permasalahan muncul seperti tunjangan biaya pendidikan, 
metode pembelajaran, ukuran dan target capaian kurikulum, serta 
masalah kesehatan dan mental anak. Berbagai kebijakan yang 
dikeluarkan untuk menyesuaikan krisis kesehatan yang terjadi seperti 
Pembatalan Ujian Nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, proses 
pendaftaran siswa, dan pembelajaran jarak jauh. 

Pandemi Dan Pendidikan Anak Pekerja Migran
Salah satu perubahan yang drastis dengan pemberlakuan 

kedaruratan pandemi covid-19 di Indonesia adalah dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang 
Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam 
Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) 
yang menjadi dasar penghentian proses belajar mengajar fisik 
hingga pemerintah mengeluarkan peraturan berikutnya. Akibatnya 
seluruh peserta didik dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi 
harus melakukan proses pembelajaran jarak jauh dengan model 
kenormalan baru. Guru dan murid belajar dari rumah menggunakan 
media daring dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft 
Team, dan lain-lain. Proses belajar mengajar dari rumah yang telah 
berlangsung selama berbulan-bulan ini menimbulkan dimensi 
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permasalahan tersendiri, terutama bagi anak-anak yang masih 
memerlukan pengawasan dan pembimbingan dalam belajar. 

Permasalahan yang kerap muncul adalah meningkatnya biaya 
yang harus dikeluarkan keluarga untuk pengadaan fasilitas penunjang 
pembelajaran dan biaya kuota internet. 

“Kalau sekarang sekolahnya anak-anak daring, jadi kebutuhannya 
juga nambah. Sekarang beli pulsa jadi tambah banyak. Aduh, ya jadi 
beli handphone juga untuk anak-anak sekolah. Biasanya tidak perlu 
handphone jadi perlu handphone. Belum lagi isi kuotanya. Pengeluaran 
jadi dobel. Tapi Namanya anak-anak harus didahulukan, orang tua 
yang puasa.” (A, 25 tahun).

“… walaupun kami menerima subsidi dari sekolah tapi itu hanya 
sekali dan tidak cukup untuk membayar pengeluaran bulanan untuk 
internet.” (MS, 40 tahun)

Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak pekerja 
migran tetapi menjadi beban semua keluarga yang memiliki anak 
sekolah aktif. Selain permasalahan finansial, hal lain yang muncul 
adalah fokus belajar dan keluhan orang tua yang memandang bahwa 
belajar di rumah tidak dapat dilaksanakan dengan serius seperti di 
sekolah, anak-anak lebih banyak bermain daripada belajar. 

“Selama pandemi, anak saya belajar dari rumah. Selain pengeluaran 
menjadi bertambah, sekolah dari rumah itu tidak efektif  menurut saya. 
Kalau belajar dari rumah, anaknya lebih banyak bermain daripada 
belajar karena rasanya seperti dirumah tidak seperti di sekolah. Apalagi 
kalau orangtuanya tidak bisa mengawasi.”(I, 47 tahun).

Beberapa permasalahan tersebut dapat diantisipasi namun juga 
terdapat hal-hal yang terjadi diluar kendali seperti keterbatasan 
metode, masalah sarana prasarana, dan infrastruktur. 

“Pandemi ini dampaknya buruk untuk adik saya karena dia tidak dapat 
pergi sekolah dan sekolah online dari rumah. Dia jadi nggak paham apa 
yang diajarkan gurunya. Belum lagi sambungan internet di desa saya 
nggak stabil. Jadi adik saya ketinggalan pelajarannya kalau internetnya 
nggak stabil.” (SR, 21 tahun).
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Goncangan yang terjadi di awal-awal pandemi mengacaukan 
sistem pembelajaran karena tidak semua siap dengan kondisi 
tersebut. Para pendidik dan peserta didik dipaksa untuk 
menggunakan teknologi sebagai satu-satunya media. Kesenjangan 
tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, lokasi geografis, sarana dan 
infrastruktur menjadi tantangan dalam penyelenggaraan metode 
ini. Selain beban ekonomi yang ditimbulkan, konsekuensi sosial dan 
masalah psikis juga muncul sebagai konsekuensi logis dari sistem ini.  

Pembagian Tugas sebagai pendidik antara Ibu Migran 
dan Ayah yang di Rumah

Peran ibu sebagai pengasuh dan pembimbing berlaku sangat kuat 
di beberapa kelompok sosial dan budaya tertentu. Pada keluarga 
migran, beberapa ibu harus bermigrasi ke tempat lain dan peran 
tersebut tidak dapat terelakkan (Alzoubi, 2011). Ibu yang bermigrasi 
seringkali memiliki kontribusi langsung atas kesejahteraan anak-
anaknya dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan 
maupun kesempatan-kesempatan yang lebih baik seperti ibu-ibu 
lain yang berada di rumah (Contreras, 2012). Ide-ide pengasuhan 
dilakukan dengan menyandingkan gagasan tradisional tentang 
pengasuhan fisik dan emosional dengan realitas mengasuh dari luar 
rumah, memberikan dukungan fisik yang berasal dari pengiriman 
uang dan bantuan emosional melalui media teknologi seperti internet 
atau melalui telepon (Yeoh, 2010). Pandemi telah menekan peran 
ini lebih jauh dengan adanya fenomena anak belajar dari rumah. 
Ibu migran merasa bertanggung jawab dan memberikan perhatian 
yang lebih pada masalah pendidikan anaknya di rumah. Seorang 
narasumber yang sedang bekerja di Taiwan menyatakan peran 
pendidikan menjadi tanggung jawabnya karena sejak anaknya belajar 
dari rumah, tidak ada anggota keluarga yang memiliki kemampuan 
untuk membimbing anaknya belajar. 

“Saya selalu komunikasi sama anak saya. Yang perempuan kelas dua 
sekarang. Kalau ada masalah dia pasti nelpon saya dan tanya pr nya. 
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Biasanya kalau pelajaran bahasa Inggris. Apalagi kalau belajar dari 
rumah seperti sekarang. Soalnya budenya dan mbahnya (nenek) tidak 
bisa jadi otomatis saya yang ngajarin. Apalagi waktu sekolah dirumah 
seperti ini, malah semakin sering belajarnya” (T, 31 tahun).

Kebanyakan pekerja migran perempuan Indonesia memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah sehingga kapasitas mereka sebagai 
pendidik pun tidak memadai dalam proses mengajar anak-anak yang 
mereka tinggalkan. 

“Saya ini pasti kepikiran anak saya. Apalagi sekarang anak saya sambat 
(mengeluh) karena belajarnya dari rumah. Kalau dirumah ngga ada 
yang bisa ngajarin jadi maunya belajarnya dengan saya. Setiap hari 
telponan. Saya juga gak ngerti tapi ya saya ajarin sebisanya.” (BC, 41 
tahun).

Dalam penelitian, ditemukan bahwa kepergian ibu untuk bekerja 
keluar negeri berkonsekuensi pada tugas ayah untuk mengasuh anak 
sekaligus menjadi guru selama anak melakukan pembelajaran jarak 
jauh. Ayah dituntut untuk memberikan porsi waktu sebagai pencari 
nafkah dan memberikan perhatian kepada anaknya dirumah.

“Saya tetap mengawasi anak saya walaupun sekolahnya online. 
Saya mengingatkan untuk tetap seimbang antara sekolahnya dan 
kegiatannya. Kalau sampai sekolahnya kendor ya saya suruh untuk 
berhenti kegiatanya. Sekolah online ini membuat saya susah karena 
harus mengantarkan kesana kemari untuk anak belajar kelompok. 
Kalau sekolah biasa dia bisa berangkat sendiri membawa sepeda 
motor. Susahnya juga kalau sedang belajar terus dia tidak mengerti jadi 
saya juga kesusahan mau membantu. Lebih enak sekolah seperti biasa 
jadi orang tua kan tinggal menyerahkan tanggung jawab ke gurunya. 
Tidak susah-susah ikut mengajari di rumah. Iya kalau orang tuanya 
tidak sibuk bekerja masih bisa tapi kalau seperti saya kan setiap hari 
bekerja dari pagi jadi agak sedikit kesulitan membantu anak belajar.” 
(S, 47 tahun).

Tetapi beberapa temuan yang menarik menunjukkan bahwa 
ayah tetap menempatkan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang 
memiliki fungsi utama sebagai pencari nafkah walaupun kontribusi 
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ekonomi yang diberikan pada keluarga lebih kecil dibandingkan 
kontribusi ibu. Pekerjaan mencari nafkah adalah pekerjaan utama 
dan pekerjaan domestik terkait merawat rumah dan mengurus anak 
adalah pekerjaan tambahan, termasuk mendidik anak. Pekerjaan 
domestik dapat dikesampingkan. Dalam sistem patriarki, atribut 
gender tersebut menjadi simbol yang tidak dapat ditukar. Apabila 
keluarga memiliki anggota keluarga lain atau pihak yang mendukung 
(tenaga pembantu), maka pengasuhan dan pendidikan anak 
dilimpahkan kepada mereka, namun apabila tidak ada supporting 
system tersebut maka masalah pengasuhan anak dan pendidikannya 
tidak menjadi perhatian. Terlebih lagi tingkat kehilangan pekerjaan 
dan pengurangan pendapatan meningkat pesat selama krisis 
Covid-19 sehingga keluarga migran yang ditinggalkan meletakkan 
masalah ekonomi sebagai masalah prioritas.

“…saya harus kerja jadi anak-anak ya belajar sendiri di rumah. Saya 
harus mencari uang. Apalagi kondisi lagi sulit. Saya tidak ada waktu 
untuk ngajari anak-anak belajar.” (M, 50 tahun)

Penelitian yang dilakukan juga mencatat tingginya angka 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya pendapatan 
keluarga migran yang ditinggalkan. Hal ini berkorelasi positif 
dengan kesehatan mental keluarga. Tingkat stress yang tinggi dan 
tekanan pengasuhan dapat menghambat kemampuan orang tua 
untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. 

Beban Keluarga Perempuan yang Ditinggalkan 
Ketika perempuan bermigrasi, terjadi kecenderungan untuk 

memilih menitipkan tanggung jawabnya kepada perempuan lain. 
Misalnya seorang anak perempuan yang akan bekerja keluar negeri, 
maka urusan penitipan anak jatuh kepada ibunya (nenek dari anak 
yang ditinggalkan). Apabila kondisi ibu tidak memungkinkan maka 
pilihan selanjutnya jatuh kepada saudara perempuan (bibi). Semakin 
dekat hubungan sosialnya dengan perempuan migran maka akan 
semakin menjadi pilihan. Tatanan gender mengukuhkan hal tersebut 
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bahwa perempuan dianggap lebih efektif, telaten, sabar, dan loyal 
pada urusan merawat dan mendidik anak. 

Dengan adanya tanggung jawab anak yang harus belajar dari 
rumah di masa Covid-19 ini, maka beban kerja nenek menjadi 
bertambah. Nenek ikut bertanggung jawab untuk membantu 
mendidik anak yang bersekolah dari rumah. Hal ini tidak mudah 
karena terdapat kesenjangan pendidikan dan pemahaman teknologi.

“… nggak seperti di sekolah. Kan kalau disekolahkan orang tuanya 
gak ikut nulis gak ikut baca. Kalau di rumah, ya orang tua yang pelajari 
pakai online. Sekarang ya belajarnya sama saya. Saya gak biasa pakai hp 
hp gitu. Kalau ada tugas kirimnya online.” (L, 52 tahun).

Solusi yang dilakukan adalah mencari bantuan dari pihak lain 
baik dari tetangga maupun anak-anak yang memahami pelajarannya 
(bibi atau paman anak yang ditinggalkan). 

“Iya saya yang mengajari, saya yang jadi bu gurunya. Tapi kalau bahasa 
Inggris saya tidak bisa. Kalau ada bahasa Inggris ya pergi ke anak saya 
yang satu lagi” (S, 55 tahun).

Namun pada kenyataannya, tidak semua bibi atau paman dapat 
memahami dan memberikan solusi dari tugas sekolah akibat adanya 
kesenjangan pengetahuan itu sendiri.

“Pelajaran anak sekarang susah, saya sendiri juga tidak paham. Jaman 
saya dulu pelajarannya tidak seperti ini” (T, 35 tahun).

Kurikulum tidak siap mendukung sistem belajar jarak jauh dan 
berbagai keterbatasan tidak dapat mendukung sistem ini. Penelitian 
dilakukan oleh Aminuddin (2019) menunjukkan bahwa beban kerja 
orang tua migran yang ditinggalkan, terutama orang tua perempuan 
(nenek) sangat tinggi. Mereka memiliki beban kerja yang sama dari 
tahun ke tahun namun seiring berjalannya waktu dengan usia mereka 
semakin tua dan tingkat kesehatan yang semakin rentan, beban 
kerja tersebut menjadi lebih berat. Tanggung jawab tersebut dapat 
menyebabkan tekanan psikologis dan mengurangi kesejahteraan 
orang tua migran yang ditinggalkan. 
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Sekolah (Menjadi) Tidak Menarik
Christakis (2020) mengungkapkan banyak anak beranggapan 

bahwa sekolah tidak menarik bahkan sebelum terjadinya Covid-19. 
Berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat 
ini sudah terjadi sebelum krisis pandemi, seperti masalah kesehatan 
mental, beban belajar, dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 
menjadi momentum yang merefleksikan permasalahan tersebut, 
pada akhirnya tidak hanya dirasakan di sekolah tetapi dibagi dalam 
rumah tangga.

Rumah Tangga migran mengeluhkan peliknya persoalan 
mendidik anak. Sekolah dianggap tidak dapat menjalankan 
fungsinya. Perubahan drastis dari sistem tatap muka menjadi 
pembelajaran daring tidak dipandang sebagai upaya institusi untuk 
tetap menjalankan fungsi pendidikan karena mekanisme yang 
dilakukan terlalu sulit.

“… ya gitu itu, pakai online itu semuanya. Jadi sulit. Sekolahnya 
ngapain. Anaknya nggak begitu pintar nanti karena orangtuanya yang 
disuruh ngajarin dirumah sama bu gurunya. Sampai pusing-pusing, 
yang sekolah orang tuanya.” (W, 54 tahun).

Salah satu fungsi sekolah adalah lembaga sosialisasi anak 
dengan teman-teman dan gurunya sehingga pembelajaran jarak 
jauh menyebabkan munculnya kendala ini. Sekolah daring hanya 
mengeksplorasi kemampuan kognitif  dan pemaparan kemampuan 
afektif  dan psikomotorik pada anak menjadi sangat terbatas. 

“Anaknya jadi susah memahami pelajaran karena tidak bisa langsung 
tanya ke gurunya. Selain itu anaknya jadi tidak bisa kumpul sama 
teman-temannya.” (T, 40 tahun).

Bahkan lebih lanjut, terdapat peningkatan ancaman putus 
sekolah seperti yang diungkapkan oleh seorang anak pekerja migran 
berikut ini.

“Saya sudah lulus SMP tapi belum melanjutkan ke SMA. Apalagi kalau 
kondisinya seperti ini, semua sekolah online. Sekolahnya susah kalau 



186

tidak langsung diajar sama gurunya. Kalau tidak sekolah, orang tua 
saya bisa hemat bayar SPP.” (I, 17 tahun).

Tantangan yang terjadi selama pandemi menjadi kesempatan 
untuk memikirkan kembali sistem pendidikan secara keseluruhan. 
Permasalahan yang diteliti pada anak pekerja migran menjadi 
representasi pada ruang lingkup yang lebih besar. Kurikulum harus 
memberikan kesempatan yang lebih besar untuk dipelajari secara 
mandiri. Hal ini menjadi berkaitan karena pembelajaran mandiri 
juga dapat menyasar kepada segmen anak keluarga migran yang 
ditinggalkan oleh orang tuanya yang wajib mendidik.

Solidaritas Sosial 
Seringkali sekolah dibebani tanggung jawab penuh dalam 

pendidikan anak. Orang tua tidak merasa perlu bertanggung jawab 
atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan akademik anak 
karena semua sudah didapatkan disekolah. Sekolah dapat membantu 
mengawasi perkembangan anak namun pada beberapa ranah 
tertentu, fungsi keluarga tidak dapat digantikan. 

Persoalan pendidikan anak-anak migran menjadi tantangan yang 
kompleks. Salah satu inisiatif  yang dilakukan oleh keluarga migran 
adalah membentuk Kelompok Wali Murid. 

“Kebanyakan orang tua di desa bekerja dari pagi jadi tidak ada waktu 
untuk mendampingi anak belajar kalau misalkan tugasnya dikumpulkan 
saat itu juga. Saya sendiri menjadi pelopor untuk membentuk grup 
wali murid buat memantau perkembangan belajar anak-anak. Jadi saya 
meminta gurunya memberikan laporan di grup itu bagaimana selama 
ini anak-anak belajarnya. Karena ya ini kan kelas 6 yang mau lulus 
jadi kalau tidak dipantau bahaya. Itu grup wali murid memang sengaja 
dibuat tanpa anak-anak tahu. Biarkan mereka fokus saja belajarnya. Ini 
sebagai salah satu langkah kita agar anak-anak tetap belajar dengan baik 
walaupun harus online dan membentuk kelompok kesana-kemari. Ya 
semoga semuanya bisa cepat pulih agar orang tua juga tidak kepikiran 
terkait pendidikan anak-anaknya.” (S, 47 tahun). 
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Solidaritas ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan komunitas 
yang dipicu oleh pandemi dan diubah menjadi energi politik. Pada 
akhirnya konsolidasi ini dapat menghasilkan reformasi yang sangat 
dibutuhkan baik di sekolah maupun komunitas sekitarnya. Hal ini 
menjadi model yang kondusif  untuk meningkatkan tanggung jawab 
pendidikan kepada sekolah dan keluarga.

Kesimpulan: Belajar Dari Pandemi
Krisis yang terjadi dari pandemi Covid-19 merupakan sebuah 

bencana global. Dalam prosesnya, bencana ini akan kembali kepada 
kondisi yang normal. Namun pandemi tersebut dapat memberikan 
pemikiran bahwa mekanisme mitigasi bencana tidak hanya perlu 
dilakukan dalam tataran teknis, dan praktis untuk bencana yang 
sifatnya fisik. Bencana tertentu juga memiliki dimensi sosial yang 
harus diantisipasi. Salah satu kekhawatiran yang muncul selama 
pandemi Covid-19 adalah penutupan sekolah dan implementasi 
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada anak keluarga migran. 

Setelah lebih dari satu tahun lockdown terjadi di Indonesia, 
pembelajaran masih berlangsung secara daring karena penyebaran 
virus Covid-19 yang masih belum dapat dikendalikan. Kondisi ini 
dapat mengancam penurunan kualitas anak dan secara jangka panjang 
dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan yang spesifik. 
Keluarga migran seringkali tidak mendapatkan prioritas perhatian 
karena tolak ukur permasalahan seringkali dilihat dari indikator 
ekonomi dan pembangunan melalui remitansi yang dihasilkan. 
Mereka dianggap sebagai segmen masyarakat yang berhasil dan 
tidak perlu mendapatkan perhatian khusus. Permasalahan sosial 
tidak mendapatkan perhatian yang mendesak, kecuali pada kasus-
kasus kekerasan dalam rumah tangga atau masalah perempuan 
kepala rumah tangga. Pada struktur keluarga tradisional, ketiadaan 
ibu migran dan hubungannya terhadap pemenuhan kebutuhan 
sosial, edukasi, dan psikologis tidak dipertimbangkan sebagai sebuah 
tantangan. 
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Penelitian ini memberikan gambaran masalah pendidikan yang 
muncul pada anak-anak migran yang ditinggalkan selama pandemi 
Covid-19, dengan fokus bagaimana pengaturan, tantangan, dan 
upaya menyesuaikan diri dalam pembelajaran jarak jauh dan beralih 
pada pendidikan di rumah. Berbagai permasalahan muncul dari 
situasi yang berubah secara drastis dan solusi inovatif  berkembang 
dengan memanfaatkan community engagement melalui kelompok 
orang tua sebagai wali murid dalam bentuk kemitraan dengan 
sekolah untuk memenuhi tantangan ini. 
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