
 

27 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum tentang Profil Desa 

Gambar 1. Peta Desa Tempuranduwur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Desa Tempuranduwur, 2001 

Desa Tempuranduwur merupakan salah satu desa yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di Kabupaten Wonosobo dan masuk 

pada Kecamatan Sepuran. Kecamatan Sepuran terkenal dengan sumberdaya 

alam yang melimpah yang paling populer, yaitu kayu sapoeran sejak tahun 

1926 sampai sekarang. Desa Tempuranduwur terletak jauh dari jalan besar 

melewati perkebunan teh sejauh 5 km. Desa Tempuranduwur yang terbagi 

menjadi 5 dusun yaitu Dusun Banjarsari, Dusun Pulo, Dusun Kerajan, Dusun 

Kayugan, dan Dusun Lempuyang dengan luas keseluruhan 403,00 Ha.  
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Jumlah penduduk Laki-laki 1.664 dan Perempuan 1.547 jiwa. Rata-

rata tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa 

Tempuranduwur adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menegah pertama, dan 

hanya beberapa yang mencapai Sekolah Menengah Atas dan rata-rata 

masyarakat Tempuranduwur sebelum pergi keluar negeri untuk menjadi 

pekerja migran, pekerjaan masyarakatnya adalah petani. Hal ini dapat terlihat 

banyaknya ladang pertanian yang berada sepanjang jalan dan juga tuturan 

dari masyarakat setempat. 

Desa Tempuranduwur memiliki visi dan misi dalam menjalankan 

program dan kegiatannya. Visinya adalah: “ Mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil, sejahtera, aman dan mandiri serta berdaya saing yang didukung 

oleh lapisan masyarakat dengan bertumpu pada sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan berpijak pada sendi-sendi keimanan yang kuat”. 

Selanjutnya misinya adalah:  

a. Perwujudan kemandirian desa yang mencakup Pemerinta Desa, 

BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa yang saling mendukung 

dan menguatkan. 

b. Perwujudan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh 

kebutuhan pokok dasar yaitu sandang, pangan, pendidikan dan 

kesehatan. 

c. Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa yang proporsional 

dalam memberikan pelayanan umum yang berdasarkan hak dan 

kewajiban masyarakat secara seimbang. 

d. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui manajemen 

pendidikan, kesehatan dan gizi untuk mewujudkan manusia 

profesional, kreatif, produktif dan tangguh disertai pengendalian 

penduduk yang dinamis. 

e. Mengembangkan usaha pertanian dan usaha-usaha lain serta 

memperdayakan ekonomi rakyat untuk menghasilkan produk yang 

lebih baik.38 

                                                             
38 Hasil wawancara dengan Bapak Sutarwo, Sekretaris Desa, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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Pada saat penelitian dilakukan di Desa Tempuranduwur pada Tahun 

2018, di Desa Tempuranduwur Pemerintah Desa dipimpin oleh Bapak 

Mundopar sebagai Kepala Desa dan pada tanggal 10 Februari tahun 2019 

kepala desa telah berganti, dan dipimpin oleh Bapak Nasihin.  

   Desa Tempuranduwur terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Banjarsari, 

Dusun Pulo, Dusun Kerajan, Dusun Kayugan, dan Dusun Lempuyang 

Penelitian dilakukan di Dusun Pulo dan Dusun Kerajan Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh data mengenai keluarga pekerja migran  sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Data Keluarga Pekerja Migran Dusun Pulo 

 
NO 

PEKERJA MIGRAN 
ANAK PEKERJA 

MIGRAN 
PENERIMA HAK 

ASUH 

 

 

1 
Ibu Narti (bekerja di 

Taiwan) 

Nuab Samsul (6 tahun) Waliono (Paman) 

 

 

2 
Ibu Wahyati (bekerja 
di Taiwan) 

Afif Mushafri (8 tahun) 
Listiyani (15 tahun) 

Mbah Samproni 
(Kakek) 

 

 

3 
Ibu Ngapiah (bekerja 
di Singapore) 

Sinta Nursela (11 tahun) Mbah Ahmmadi  
(kakek) 

 

 

4 
Ibu Sriati (bekerja di 

Abudabi) 

Ahmad Rosadi (16tahun) Ibu Koima (tante) 

 

 

5 
Ibu Mahyanti (bekerja 

di Hongkong) 

Winda Astri (16 tahun) 

Riko Maulana (10 tahun) 
Nur Afitania (7 tahun) 

Bapak Tuyono 

(ayah kandung) 

 

 

6 
Ibu Budanah (bekerja 

di Hongkong) 

Efa Novianaah (15 tahun) 

Sofy Istiaroh (2 tahun) 
Indres Rahardika (8 bulan) 

Bapak Miskam  

(ayah kandung) 

 

 

7 
Ibu Bosimah (bekerja 

di Taiwan)  

Siti Fatimah (14 tahun) 

Fahumawati (4 tahun) 

Bapak Maisa 

(ayah kandung) 

 

 

8 
Ibu Wanuti (bekerja di 
Abudabi) 

Biismah (5 tahun) Mbah Saltinah 
(nenek) 

 

 

9 
Ibu Lisnawati (di 

Hongkong) 

Muhammad Rogbi (12 

tahun) 

Bapak Andi 

Kurniawan (ayah 

kandung) 
 

 

10 Ibu Siti Asiah (Bekerja 
di Taiwan) 

Windi Astuti (18 tahun) Bapak Miftahudin 

(ayah kandung) 

 

 
Sumber: Data terolah, 03-03-2019 
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerima hak asuh sebagian besar 

adalah kaum lelaki yang statusnya adalah suami dan kakek. Hanya ada dua 

perempuan yang berstatus sebagai tante dan nenek. 

Data berikutnya adalah data dari Dusun Kerajan, dusun kerajan ini 

terletak lebih dekat dengan pusat Pemerintahan Desa Tempuranduwur, 

berikut adalah data keluarga pekerja migran pada Dusun Kerajan: 

Tabel 2. Data Keluarga Pekerja Migran  Dusun Kerajan 

 

NO 
PEKERJA MIGRAN ANAK PEKERJA MIGRAN 

PENERIMA HAK 

ASUH 

 

 

1 
Ibu Rusmiati (bekerja 

di Abudabi) 

Ahmmad  Najib (13 tahun) 

Laila Nahari (10 tahun) 

Bapak Suyito 

(ayah kandung) 

 

 

2 
Ibu Misriah (bekerja di 
timur tengah) 

Riki (17  tahun) 

Jibril (5 tahun) 

Bapak Kabul 
(ayah kandung) 

 

 

3 
Ibu Mariam (bekerja di  

Malaysia ) 

Kayla meerajuno (4 tahun) Bapak  Juriono 

(ayah kandung) 

 

 

4 

Ibu Dahyanti (bekerja 

di Hongkong) 

Duwi Ardianto (17 tahun) 

Mawar Bunga Pertiwi (11 
tahun) 

Melati Bunga Pertiwi (11 

tahun) 

Bapak Rohatip 

(ayah kandung) 

 

 

5 
Ibu Fatiah (bekerja di 

Hongkong) 

Furmuhidin(12 tahun) Bapak Suhadin 

(ayah kandung) 

 

 

6 

Ibu Tarmiah (bekerja 

di Hongkong) 

Muhammad Abdulah (15 

tahun) 

Ibu Siti Mariam 

(budhe/ kakak dari 
ibu) 

 

 

7 

Ibu Nurlela (bekerja di 

Taiwan) 

Iqbal Faqih  (4 tahun) Bapak Ahmmad 

Mufid  

(ayah kandung) 
 

 

8 
Ibu Jumariahi (bekerja  

di Abudabi) 

Sukron  ( 19 tahun) 

Irsak (14 tahun) 

Tidak ada 

pengasuh 

 

 

9 

Ibu Asih (di 
Hongkong) 

Adytiawan  (19 tahun) 
Wawan ( 17 tahun) 

Afan (14 tahun) 

Mahmud (11 tahun) 

Tidak ada 
pengasuh 

 

 

Sumber: Data terolah, 03-03-2019 
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerima hak asuh sebagian besar 

adalah kaum lelaki yang statusnya adalah suami. Hanya ada satu perempuan 

yang berstatus sebagai budhe merupakan kakak dari ibu dan terdapat dua 

anak pekerja migran yang tidak di asuh oleh siapaun. 

2. Perlindungan Hak Pengasuhan Anak Pekerja Migran 

Dalam sub bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian 

mengenai pengetahuan orangtua pengasuh anak pekerja migran tentang hak 

pengasuhan anak. 

a. Pengetahuan tentang Hak Pengasuhan Anak 

Dalam menjalankan pengasuhan anak pekerja migran, orang tua 

yang mengasuh diharapkan mengetahui tentang hak pengasuhan anak 

dan apa bila mengetahuinya dari mana asal mula pengetahuan tersebut  

berikut data yang yang telah peneliti dapatkan dari narasumber orang tua 

asuh: 

       Diagram 1. Orangtua Asuh yang Pernah Mengetahui/mendengar 

Hak Pengasuhan Anak 

 

 

 

 

 

    Sumber: Data terolah, 16-01-2019 

0
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20

Dusun Pulo Dusun Kerajan

Pernah mendengar tentang 

hak pengasuhan anak

Ya Tidak
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Pada diagram 1 dapat  diketahui bahwa semua narasumber dalam 

penelitian ini yaitu orang tua asuh anak pekerja migran dari Dusun Pulo 

dan Dusun Kerajan pada Desa Tempuranduwur, Kabupaten Wonosobo 

dan narasumber sebagian besar merupakan lelaki yang bersetatus ayah 

dan kakek, hanya ada tiga perempuan yang bersetatus budhe, tante dan 

nenek pernah mendengar tentang hak pengasuhan anak. hanya ada dua 

yang tidak mengetahui karna tidak diasuh oleh orangtua asuh. 

Pengetahuan itu mereka dapatkan melalui berbagai sumber media 

elektronik, penyuluhan, pengalaman pribadi. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 3 di bawah ini: 

 

Dari tabel tersebut Mayoritas orangtua asuh anak pekerja migran 

yang bersetatus sebagai ayah, budhe, kakek dan nenek mendengar 

tentang hak pengasuhan anak melalui pengalaman pribadi/kebiasaan dan 

hanya dua penerima hak asuh yang bersetatus ayah dan tante yang 

memperoleh informasi tentang hak pengasuhan anak melalui media 

elektronik, namun dalam hal memahami hak pengasuhan anak dan apa 

saja yang harus diberikan pada saat anak tersebut diasuh oleh orangtua 

Tabel 3. Prolehan Informasi Mengenai Hak Pengasuhan  

Anak 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Media 
Elektronik 

Penyuluhan 
Pengalaman 

Peribadi/kebiasaan 

Kerajan     7 

Pulo 2   8 

Sumber: Data terolah, 16-01-2019  
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asuh tersebut tidak banyak yang mengetahuinya. Dapat dilihat pada 

diagram 2 di bawah ini: 

      Diagram 2. Mengerti tentang Hak Asuh Anak 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data terolah 16-01-2019 

Pada diagram 2 dapat diketahui bahwa Dusun Pulo tingkat ketidak 

mengertian tentang hak asuh anak lebih tinggi dari yang mengerti 8:1, 

sementara itu di Dusun Kerajan terjadi keseimbangan antara yang 

mengetahui dengan yang tidak mengetahuinya dan sesuai dengan aspek-

aspek yang menjadi hak-hak anak. Adapun aspek-aspek yang diketahui 

orangtua asuh antara lain yaitu terdapat pada tabel 4 di bawah ini: 

  Tabel 4. Pemahaman Orangtua Asuh Pada Aspek-Aspek Hak  

Pengasuhan Anak 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

sekolah 
Mendapatkan 

uang jajan  
Pangan yang 
mencukupi 

Asalkan 
anak sehat 

Kerajan 3 2 2 2 

Pulo 2 1 1 6 

Sumber: Data terolah, 16-01-2019  

 

Mayoritas orangtua asuh dari dusun Pulo memahami aspek-aspek 

hak pengasuhan anak dengan mengira bahwa asalkan anak sehat maka 

0

5

10

Dusun Pulo Dusun Kerajan

Mengerti tentang hak asuh anak

Ya Tidak
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hak-hak anak telah tercukupi namun di Dusun Kerajan ada yang 

berpendapat mengenai kebutuhan sekolah atau pendidikan. 

b. Pengasuhan Anak ketika Orangtua Bekerja di Luar Negeri 

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan informasi tentang 

orangtua atau pekerja migran yang berada di luar negeri, dan dalam 

pemberian hak pengasuhan kepada orang tua asuh anak yang ditinggalkan, 

berikut ini paparannya: 

Tabel 5. Orangtua yang Menjadi Pekerja  Migran 

Dusun Informasi di Peroleh 

 
Bapak Ibu 

Kerajan   9 

Pulo   10 

Sumber : Data terolah 20-01-2019  

  

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa mereka yang menjadi pekerja 

migran  ternyata seluruhnya adalah perempuan. Ketika berangkat dan 

selama menjadi  pekerja migran mereka meninggakan anak-anaknya 

yang masih di bawah 10 tahun lihat tabel 6 di bawah ini). 
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Pengasuhan anaknya kemudian dilimpahkan pada beberapa 

orang mulai dari salah satu orangtua kandung yang ada di dalam 

negeri, kakek/nenek, saudara ibu/bapak data tersebut termuat pada 

Tabel 7. berikut: 

 

 

  Tabel 6. Usia Anak Pekerja Migran Saat Ditinggal  

ke Luar Negeri 

Dusun 
Pekerja 

Migran 
Nama Anak dan Usia 

Kerajan 

Ibu Rusmiati 
Ahmmad  Najib (1 tahun),Laila Nahari 

(2 tahun) 

Ibu Misriah  Riki (5 tahun), Jibril (3 tahun) 

Ibu Mariam  Kayla meerajuno (4 bulan) 

Ibu Dahyanti 

Duwi Ardianto (7 bulan), Mawar 

Bunga (5 bulan), Melati Bunga (5 
bulan) 

Ibu Fartiah  Furmuhidin (2 tahun) 

Ibu Tarmiah  Muhammad Abdulah (2 tahun) 

Ibu Nurlela  Iqbal Faqih  (3 tahun) 

Ibu Jumariahi  Sukron  ( 7 bulan), Irsak (12 bulan) 

Ibu Asih 

Adytiawan  (4 tahun), Wawan (7 

tahun) 

Afan (6 tahun), Mahmud (8 bulan) 

Pulo 

Ibu Narti  Nuab Samsul (1 tahun) 

Ibu Wahyati 
Afif Mushafri (7 bulan) 

Listiyani (4 tahun) 

Ibu Ngapiah  Sinta Nursela (3 tahun) 

Ibu Sriati Ahmad Rosadi (3 tahun) 

Ibu Mahyanti 
Winda Astri (17 bulan), Riko Maulana 
(7 bulan), Nur Afitania (2 tahun) 

Ibu Budanah 
Efa Novianaah (3 tahun), Sofy Istiaroh 

(2 tahun), Indres Rahardika (2 bulan) 

Ibu Bosimah 
Siti Fatimah (2 tahun), Fahumawati 

(3,5 tahun) 

Ibu Wanuti Biismah (8 bulan) 

Ibu Lisnawati Muhammad Rogbi (10 tahun) 

Ibu Siti Asiah Windi Astuti (5 tahun) 

Sumber: Data terolah 20-01-2019 
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Tabel 7. berisikan informasi tentang orang tua yang diberi hak    

untuk mengasuh anak pekerja migran 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Bapak Ibu Nenek/kakek 
Saudara 

ibu/bapak 

Kerajan 7     1 

Pulo 6   3 1 

Sumber: Data terolah 20-01-2019 

Terlihat pada tabel di atas pengasuhan yang dilakukan ayah 

kandung lebih dominan dibandingkan dengan pengasuhan oleh 

kake/nenek dan saudara bapak/ibu. 

 Alasan dari pekerja migran untuk bekerja keluar negeri 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Alasan Pekerja Migran Meninggalkan Anaknya 

untuk     

Bekerja Keluar Negeri 

Dusun 

Alasan 

Perekonomian 

Tidak ada 

peluang kerja 

di dalam 

negeri 

Bosan di rumah 

Kerajan 7 1 1 

Pulo 7 3   

Sumber: Data terolah 20-01-2019 

 

Pada tabel 8 tergambarkan alasan pekerja migran 

meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar negeri, yang paling 

dominan adalah alasan perekonomian yang kalau dijumlahkan antara 

Dusun Kerajan dan Dusun Pulo adalah 13 narasumber menjawab  

permasalahan perekonominan sebagai alasanya, dan sisanya lainya 

menjawab tidak ada peluang kerja di dalam negeri dan yang lebih 
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mengejutkan pagi peneliti ada pula narasumber yang memberikan 

keterangan bahwa bosan di rumah. 

c. Alasan Perempuan menjadi Pekerja Migran 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa alasan mengapa ibu 

lebih memilih untuk pergi bekerja keluar negeri dan meninggalkan 

anaknya berada di dalam negeri, alasan yang didapat karena 

permasalahan perekonomian, tidak ada peluang kerja di dalam negeri, 

merasa bosan di rumah, Alasan tersebut didapat dari narasumber yang 

berstatus sebagai ayah, nenek, kakek, tante, paman dan budhe (kakak 

dari ibu), selanjutnya alasan tersebut akan dijabarkan berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a) Alasan Perekonomian 

Perekonomian di dalam penelitian ini merupakan alasan yang 

dominan dalam menikatkan kesejahteraan, karena dari hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti di dua Dusun terdapat 13 

narasumber yang memberi alasan tersebut. Pada saat peneliti 

menanyakan alasan orangtua ingin bekerja keluar negeri sebagai 

pekerja migran? “Salah satu narasumber dari Dusun Pulo yaitu 

Bapak Tuyono beliau mengatakan bahwa “karena permasalahan 

perekonomian, permasalahan perekonomian yang terjadi keluarga 

saya seperti  kebutuhan sehari-hari (seperti makan anak, bayar 

hutang, untuk merenovasi rumah).”39  

                                                             
39 Hasil wawancara dengan Tuyono, pengasuh, hari senin tanggal 20 agustus 2018 
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Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan 

kepada narasumber pada Dusun Kerajan yaitu Bapak Ahmmad 

Mufid beliau menjawab “karena permasalahan perekonomian, 

(seperti memberi makan anak, membangun rumah, keperluan sehari-

hari, beli sepetak tanah sawah untuk digarab oleh saya).”40  

Alasan perekonomian yang diberikan para narasumber tersebut 

membuat peneliti beranggapan bahwa para narasumber hanya 

berpikiran untuk memperbaiki kesejahteraan perekonomian 

keluarganya hanya jangka pendek dan tidak memikirkan tentang 

pendidikan anaknya, karena menurut peneliti pendidikan adalah 

perbaikan kesejahteraan perekonomian jangka panjang, pendapat 

peneliti ini sejalan dengan pendapat Sri Purwantiningsih yang 

mengatakan “bahwa Jika kesejahteraan rumah tangga meningkat, 

maka diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan anak”41 

b) Peluang Kerja di dalam Negeri Tidak Ada 

Dalam hasil penelitian ini menyebutkan bahwa alasan tentang 

“peluang kerja di dalam negeri tidak ada” sebanyak 4 narasumber, 

keempat  tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan yang 

statusnya, suami dan nenek, alasan ini didapatkan dari keluarga 

pekerja  migran yang bekerja keluar negeri, yang berjenis kelamin 

perempuan dan bersetatus seorang ibu yang rata-rata pendidikan 

                                                             
40 Hasil wawancara dengan Ahmmad Mufid, pengasuh, hari selas tanggal 21 agustus 2018 
41 Sri Purwatiningsih, 2016, Op.Cit., hall. 68. 
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akhirnya Sekolah Dasar, selanjutnya pada penelitian ini ditemukan 

faktor yang saling berkaitan penyebab terjadinya alasan ini yaitu: 

(1) Faktor Budaya 

Budaya di penelitian ini merupakan faktor yang 

memberikan andil besar pada perempuan yang bersetatus 

sebagai ibu untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.  

Kebudayaan dalam penelitian ini menganggap bahwa wanita 

tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, karena pada hasil 

wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang bernama 

Bapak Maisa yang bersetatus sebagai ayah mengungkapkan 

bahwa 

 “istri saya pergi keluar negeri karna di kampung tidak 

dapat kerja, yah barangkali karena istri saya hanya lulusan SD 

(Sekolah dasar), yah bagaimana lagi jaman dulu perempuankan 

kerjaanya di rumah saja berbeda sama jaman sekarang, dan saya 

kan cuma lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) kalo dulu 

istri saya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) saya gak 

berani deketin”42.  

Hasil wawancara tersebut sepaham dengan pendapat Atik 

Catur Budiati bahwa perempuan yang mempunyai tingkat 

pendidikan yang tinggi akan membuat laki-laki tidak berani 

mendekati membuat perempuan sendiri kemudian enggan untuk 

melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.43 Menurut peneliti 

anggapan ini sudah tertinggal pada masa ini.  

 

                                                             
42 Hasil wawancara dengan Bapak Misa, pengasuh, hari Selasa 14 agustus 2018 
43 Atik Catur Budiati, 2010, “Aktualisasi Diri Perempuan Dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi 

Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri)”, Pamator, Tahun  

III No. 1, hal. 56-57. 
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(2) Faktor sekolah/pendidikan 

Selanjutnya dalam hasil penelitian ini para perempuan yang 

tidak melanjutkan pendidikan, yang sudah di jelaskan pada 

faktor budaya diatas berdampak pada berkurangnya tingkat 

kesempatan kerja yang pendapatannya sepadan dengan 

kerjaanya di dalam negeri. menurut peneliti dengan adanya 

perempuan yang mendapatkan pendidikan akan membuat daya 

saing dalam mendapatkan pekerjaan sangatlah terbuka lebar, 

serta menurut Atik Catur Budiati “Dengan pendidikan 

perempuan mampu memberdayakan diri dan berkembang 

sesuai potensi tanpa adanya pembatasan kesempatan yang 

selama ini membelenggu.”44 Dengan demikian peneliti 

beranggapan bahwa perempuan yang mendapatkan pendidikan 

sesuai dengan potensinya, dapat mengurangi tingkat migrasi 

keluar negeri, secara otomatis peran ibu dalam hak pengasuhan 

anak akan terpenuhi dengan baik. 

(3) Bosan di Rumah 

Dari hasil penelitian ini ditemukan 1 narasumber yang 

menyatakan bahwa “istri saya pergi ke luar negeri bukan karna 

ekonomi tapi karna katanya bosan di rumah, kalo ekonomi 

sudah bisa saya cukupi contohnya merenovasi rumah pakai 

uang hasil pertanian yang saya miliki, saya telah berusaha 

                                                             
44 Ibid, hal. 57. 
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memberi tau namun istri tetap ingin pergi bekerja keluar 

negeri”45 alasan yang didapatkan dari suami dari pekerja migran 

tersebut menurut peneliti bukan lah alasan yang tepat untuk 

meninggalkan anak bekerja keluar negeri menjadi pekerja 

migran karna tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang menyebutkan bahwa: “Setiap  Anak  berhak  untuk  

diasuh  oleh  OrangTuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada alasan  

dan/atau aturan  hukum  yang  sah  menunjukkan  bahwa 

pemisahan  itu  adalah demi  kepentingan  terbaik bagi  anak  

dan  merupakan  pertimbangan terakhir”. 

d. Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran 

Diagram 3. Hak Anak Pekerja Migran Secara Materi 

 

 

 

             Sumber: Data terolah 20-01-2019 

Dengan penjabaran pada diagram 3 anak pekerja migran dari 

kedua dusun tersebut diatas yang ditinggal orangtuanya pergi keluar 

negeri secara materi mendapatkan pemenuhan haknya atau dapat 

                                                             
45 Hasil wawancara dengan Bapak Kabul, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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dikatakan mendapatkan kiriman uang dari orangtua yang menjadi 

pekerja migran, hanya satu anak pekerja migran yang tidak 

mendapatkan haknya secara materi, namun dalam pemberian materi 

tersebut ada jenjang waktu yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lain, berikut merupakan penjabaranya: 

Tabel 9. Berisikan Informasi Jangka Pemenuhan Hak Anak  

 Secara Materi 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

satu bulan 
sekali 

Dua bulan 
sekali 

Satu tahun 
sekali 

Tidak pernah 
mengirimkan 

Kerajan 2 3 3 1 

Pulo 5 2 3   

Sumber: Data terolah 20-01-2019 

Dalam pemberian hak anak atas materi yang dikirimkan dari 

pekerja migran yang bekerja di luar negeri mempunyai waktu yang 

berbeda. Tabel diatas menjabarkan bahwa dari dua dusun yang diteliti 

oleh peneliti adapun perbedaanya pada dusun pulo hak anak tersebut 

diberikan rata-rata antara dua bulan sekali sampai satu tahun sekali, 

bahkan ada yang tidak mendapatkanya sama sekali. 
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Diagram 4. Kepulangan Pekerja Migran 

 

 

 

 

                          Sumber: Data terolah 20-01-2019 

Kepulangan pekerja migran ke dalam negeri seperti yang 

dipaparkan dalam diagram tersebut memperlihatkan bahwa secara 

mayoritas pekerja migran pada Desa Tempuranduwur pulang ke tanah 

air untuk berkumpul dengan keluarga khususnya anaknya.  Ada satu 

narasumber atau anak pekerja migran yang orang tuanya tidak pernah 

pulang dan berkumpul dengan keluarganya, kepulangan pekerja 

migran kedalam negeri mempunyai waktu yang berbeda-beda hal 

tersebut di paparkan dalam tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10. Jangka waktu kepulangan pekerja migran ke Desa 

 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Dua Tahun 
sekali 

(setengah 
periode) 

Empat 
Tahun sekali 

(satu 
periode) 

Pada saat 
kontrak 

habis 

Tidak 
pernah 
pulang  

Kerajan 4   3 2 

Pulo 5 1 4   

Sumber: Data terolah 20-01-2019 
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Tabel 10 diatas menjabarkan tentang jangka waktu kepulangan 

pekerja migran yang berfariasi pada tabel diatas menyebutkan bahwa 

di dusun kerajan sebanyak empat pekerja migran diberikan waktu atau 

memilihnya sendiri untuk pulang pada dua tahun sekali (setengah 

periode kerja), tiga orang lainya memilih pulang ketanah air pada 

akhir kontrak habis yang habisnya kontrak berfariasi mulai 2 sampai 4 

tahun,dan satu orang menurut alasan narasumber yaitu anaknya 

sendiri dan masyarakat sekitar pekerja migran tidak pernah pulang. 

Di Dusun Pulo pekerja migran menurut tabel diatas lima 

narasumber mengatakan bahwa pekerja migran pulang pada dua tahun 

sekali (setengah periode kerja), satu orang mengatakan empat tahun 

sekali (satu kali periode kerja), dan tiga orang lainya pulang pada saat 

kontrak habis, dengan demikian mayoritas anak di desa mendapat 

haknya untuk mendapatkan kasih sayang namun pada kenyataanya 

banyak anak pekerja migran karna jarang mendapatkan perhatian 

secara langsung maka banya anak pekerja migran yang berubah 

tingkah lakunya dan gangguan pada psikisnya, adapun akan 

dituangkan pada tabel 11 di bawah ini: 

Tabel 11. Dampak Tidak Terpenuhinya Pengasuhan Orangtua  

 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Rewel 
Menjadi 

pendiam 

Timbul Sifat 

Pembangkan

g 

Acuh kepada 

lingkungan dan 

orangtunya 

Tidak 

rewel 

Kerajan 3   2 3 1 

Pulo 6   2 2   

Sumber : Data terolah 21-01-2019 
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Tabel 11. telah menjelaskan bahwa dampak psikologi pada 

anak yang tidak diasuh oleh kedua orangtuanya secara lengkap dan 

secara terus menerus berakibat dominanya timbul-timbul sifat-sifat 

negatif pada diri anak, dan hak pendidikan yang menjadi kebutuhan 

pokok bagi tumbuh kembang anak, pada saat itu pula peneliti bertanya 

cara anak untuk melepas rindu seketika atau waktu yang terbatas lalu 

narasumber menjawab melalui video call dan telepon adapun 

pejabaran datanya sebagai berikut pada tabel 12.  

Tabel 12. Berisi Informasi Cara Hubungan Jarak  

Jauh Anak dengan Pekerja Migran 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Video call Telepon 
Tidak pernah 

menghubungi 

Kerajan 3 5 1 

Pulo 4 6   

Sumber: Data terolah 21-01-2019 
 

Bahwa di masyarakat yang semakin modern ini penghubung 

antara anak dan orantuanya di luar negeri tidak berhenti pada cara 

konvensional namun dengan cara modern seperti yang dipaparkan pada 

Tabel 10 melalui video call dan telephone. Di Dusun Kerajan 

komunikasi dilakukan dengan cara menggunakan media video call ada 

3 anak dan lewat telepon sebanyak 4 anak sedangkan 1 anak tidak 

pernah hubungan melewati media maupun langsung. Di Dusun Pulo 

terdapat 3 anak yang menggunakan media video call dan 6 anak 

menggunakan telepon sebagai media untuk melepas rindunya dan 

interaksi walau tidak langsung, pada hal ini tidak bisa setiap saat untuk 
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melakukan hubungan jarak jauh namun ada beberapa waktu tertentu, 

yang akan dijelaskan pada Tabel 13. di bawah ini: 

Tabel 13. Berisikan Informasi Durasi Hubungan Jarak Jauh 

  

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Satu hari 

satu kali 

Dua hari 

sekali 

Satu bulan 

sekali 

Setiap 

waktu 

Tidak 

pernah 

Kerajan 4 3   1 1 

Pulo 4 5       

Sumber : Data terolah 21-01-2019 

 

Menurut pemaparan salah satu anak pekerja migran dari Dusun 

Pulo yang bernama Efa:  

“Berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati 

rasa rindu yang mendalam, apa lagi teleponnya hanya sebentar 

Cuma dua hari sekali, Efa mengatakan bahwa kalo bisa 

memilih Efa tidak mau ibunya pergi keluar negeri untuk 

bekerja di sana, menurut penuturan Efa yang berangkat 

menjadi pekerja migran adalah ibu kandungnya di sana 

bekerja sebagai pengasuh anak di Hongkong.”46  

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jenis 

pekerjaan yang dilakukan oleh para perempuan yang menjadi pekerja 

migran di luar negeri sebagaimana tertera di dalam Tabel 14. 

Tabel 14. Berisikan Informasi Pekerjaan Pekerja Migran 

 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Pengasuh Anak 
Pengasuh orang 

tua 

Asisten Rumah 

Tangga 

Kerajan 3 5 1 

Pulo 6 3 1 

Sumber: Data terolah 21-01-2019 

                                                             
46 Hasil wawancara dengan Efa, anak pekerja migran pada Dusun Pulo Desa Tempuranduwur 

wonosobo, hari Selasa 14 agustus 2018. 
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Tabel 14 memaparkan banyaknya pekerja migran yang bekerja 

di luar negeri bekerja sebagai pengasuh anak sebanyak sembilan 

orang pekerja migran, pengasuh orang tua sebanyak delapan orang 

pekerja migran dan sebagai asisten rumah tangga hanya dua orang 

pekerja migran. Tabel tersebut menunjukkan bahwa para perempuan 

yang menjadi pekerja migran telah meninggalkan anaknya dan 

ternyata bekerja sebagai pengasuh anak orang lain  di negara lain, 

sementara anaknya sendiri justru diasuh oleh anggota keluarganya 

atau orang lain.    

e. Hak mendapatkan Pendidikan 

Pemenuhan hak pengasuhan anak pekerja migran oleh orang tua 

yang diberi hak pengasuhan itu diharapkan memperhatikan pula hak 

pendidikan dan memupuk minat anak untuk mengenyam pendidikan. 

Dalam hasil penelitian ini dapat terlihat fakta yang ada:  

Tabel 15. Pendidikan Anak Pekerja Migran yang Ditinggalkan  

 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Sekolah 

Dasar 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

Sekolah 

Menengah 

Atas 

Tidak 

 sekolah 

Kerajan 1 6 1 1 

Pulo 7 3     

Sumber : Data terolah 22-01-2019 
 

Tabel 15 menjabarkan tingkat pendidikan anak-anak yang 

ditinggalkan oleh para perempuan pekerja migran.  Di Dusun Kerajan dan 

Pulo, terlihat bahwa tujuan orangtua atau pekerja migran pergi keluar 

negeri untuk memenuhi hak anaknya dalam bidang pendidikan tidak 
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tercapai dengan baik, bahkan terlihat kecenderungan tidak ada pendorong 

bagi anak untuk minat melanjutkan pendidikan, dan dapat terlihat pada 

tabel 16. di bawah ini: 

Tabel 16. Minat Anak untuk Melanjutkan Pendidikan 

Dusun 

Informasi di Peroleh 

Melanjutkan Tidak melanjutkan 

Kerajan 1 7 

Pulo 2 8 

Sumber: Data terolah 22-01-2019 
 

Tabel 16 menjabarkan hasil penelitian dari dampak pengasuhan 

yang tidak dilakukan kedua orangtua menyebabkan minat dari anak 

melanjutkan sekolah pada jenjang selanjutnya sangatlah rendah. 

Rendahnya minat dikarenakan berbagai alasan Seperti: keinginan anak 

pekerja migran bekerja membantu ayahnya, sekolah terlalu jauh jaraknya 

khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai dengan menganggap 

sekolah hanya menghabiskan uang dan lebih memilih membangun usaha. 

Hal tersebut mengganggu  hak anak untuk mendapatkan pendidikan, 

sesuai dengan amanat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lembaga Swadaya Masyarakat Kita Institut mempunyai peran 

penting dalam pemberian pengawasan, perlindungan  anak pekerja migran 

dan pemberian edukasi tentang pengasuhan anak kepada orang tua asuh di 
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Desa Tempuranduwur. Selanjutnya akan dipaparkan apa saja yang telah 

dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Kita Institut dalam berkarya di 

Desa Tempuranduwur: 

a. Kontribusi di bidang edukasi 

LSM Kita Institut memberikan edukasi dengan cara 

mengadakan pertemuan di Balai Desa Tempuranduwur.  Menurut 

hasil wawancara kami kepada Direktur LSM Kita institut beliau 

memaparkan bahwa “ dalam rangka mengedukasi masyarakat Desa 

Tempuranduwur terutama orang tua yang diberikan hak asuh oleh 

pekerja migran, LSM Kita Institut bekerja sama dengan Dinas 

Perlindungan Anak Kota Wonosobo mengadakan Seminar yang 

berisikan Pola Asuh Anak, dan selanjutnya LSM Kita Institut 

melakukan edukasi dengan mengajak anak pekerja migran untuk 

berekreasi dan melakukan pembelajaran bersosial.”47 Kegiatan 

tersebut diselenggarakan untuk menyasar orang tua asuh, bekas 

pekerja migran, serta pemulihan anak pekerja migran dalam 

perubahan emosi, kognitif dan psikososial, kegiatan tersebut ikut 

mengedukasi pemerintah Desa Tempuranduwur karna diikutsertakan 

perangkat Desa dalam berjalanya acara sosialisasi, dengan harapan 

menambah pemahaman orang tua asuh dan pemerintah desa tentang 

pola asuh yang benar. 

                                                             
47 Hasil wawancara dengan Ibu Rumi, Direktur Lembaga Suwadaya Masyarakat Kita Institut , 

hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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b. Kontribusi dalam bidang Pengawasan Perlindungan Hukum, 

Ekonomi, Sosial 

Menurut hasil wawancara dengan Direktur Lembaga Kita 

Institut:  

“ LSM Kita Institut telah membentuk ranting-ranting  Satuan 

Tugas Perlindungan Pekerja Migran dan Anak (Satgas PPMA) 

untuk masuk dan melakukan pengawasan secara langsung 

anggota ranting satgas tersebut mengambil dari ibu-ibu PKK 

Desa Tempuranduwur, selanjutnya LSM Kita Institut telah 

membuat peraturan Desa yang bisa menjadi payung Hukum 

atas jalannya Satgas PPMA dan juga sebagai perlindungan 

hukum  hak-hak pekerja migran berserta hak-hak anak pekerja 

migran.”48  

 

Satuan tugas tersebut dibuat atas dasar pertimbangan bahwa 

anak pekerja migran membutuhkan perlindungan atas hak-haknya 

yang sudah diatur di dalam UU Perlindungan Anak tetapi belum 

dilaksanakan dengan baik di desa. Oleh karena itu peraturan desa 

mengenai satgas dibentuk untuk menjalankan tugas-tugasnya 

sebagaimana yang diatur di dalam  Pasal 19, 20 dan 21 Rancangan 

Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja 

Migran dan Anak Pekerja Migran Tempuranduwur  

“Pasal 19 Setiap Anak Pekerja Migran yang mengalami kekerasan, 

penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya yang 

membutuhkan penyelesaian secara hukum akan mendapatkan 

pendampingan dan bantuan hukum dari Satgas PPMA, Pasal 20 

Setiap Anak Pekerja Migran yang mengalami pelanggaran hak atas  

hidup layak secara ekonomi akan difasilitasi penyelesaiannya oleh 

Satgas PPMA dan Pasal 21 Setiap Anak Pekerja Migran yang 

mengalami pelanggaran hak atas pendidikan, tumbuh kembang, 

                                                             
48 Ibid,hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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kesehatan, dan pelanggaran hak–hak sosial lainnya akan di 

fasilitasi penyelesaiannya oleh Satgas PPMA.” 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Pemenuhan hak pengasuhan anak pekerja migran   

         yang ditinggalkan oleh orangtuanya di Desa Tempuranduwur  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan hak pengasuhan, 

peneliti melihat bahwa rata-rata narasumber telah mengetahuinya, 

namun dalam penjabaran lebih lanjut peneliti melihat informasi yang 

didapatkan narasumber hanya lebih secara dasar dan peneliti melihat 

bahwa sumbernya hanya dari pengalaman pribadi, sebagai contoh di 

dalam wawancara dengan salah satu orangtua asuh yang bernama Mbah 

Ahmadi yang bertempat tinggal di Dusun Pulo memaparkan bahwa : 

Saya mengetahui tentang hak asuh dari pengalaman saya 

dalam  mengasuh anaknya (ibu dari cucunya), yang saya tau 

hak pengasuhan anak hanyalah yang penting  anak sehat dan 

dapat sekolah semampunya maka hak anak telah dipenuhi.49  

 

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa pemahaman 

tentang pentingnya pengasuhan anak dengan benar seperti yang 

tercantum pada pola asuh anak belum terwujud dan terlaksana dengan 

baik dan selanjutnya peneliti melihat dalam pemberiaan hak 

mengasuhan anak tidak hanya terdiri dari pemenuhan fisik seperti 

makan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga membutuhkan kebutuhan 

emosional berupa cinta dan kebutuhan sosial seperti tanggung jawab.  

                                                             
49 Hasil wawancara dengan Mbah Ahmmadi, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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Kebutuhan sosial dan kasih sayang anak atas kehadiran seorang ibu 

kurang terpenuhi seperti yang diarsakan oleh Efa yang hanya bisa 

berhubungan secara jarak jauh yaitu dengan telepone dengan ibunya 

hanya dua hari sekali.  

Kondisi tersebut menunjukkan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anak memiliki hak 

tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi tidak terpenuhi. 

Hak anak untuk mendapatkan informasi atau untuk bertemu 

orangtua ketika terpisahkan belum terpenuhi seluruhnya karena pada 

dasarnya menurut pasal 14 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak memiliki 

hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya. Meskipun anak-anak dapat berkomunikasi 

dengan ibunya melalui video call namun kualitas dan kuantitas masih 

dirasakan kurang oleh anak-anak pekerja migran. seperti yang dirasakan 

oleh salah satu anak pekerja migran yang bernama Efa yang ibunya 

bekerja sebagai pengash anak di Hong Kong. Dalam wawancara ia 

mengatakan: 

 “Berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati 

  rasa rindu yang mendalam, apa lagi teleponnya hanya sebentar 

  cuma dua hari sekali, kalo bisa memilih Efa tidak mau ibunya 

  pergi keluar negeri untuk bekerja di sana”50  

                                                             
50 Hasil wawancara dengan Efa, Op.Cit, hari Selasa 14 agustus 2018 
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Pemenuhan hak asuh rendah karena para pengasuh pengganti ini 

tidak memiliki pemahaman yang cukup. Dalam hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jawaban narasumber yang masih banyak tidak 

mengetahui, bahwa pengasuhan hak anak mempunyai aspek-aspek yang 

harus dipenuhi mulai hak untuk bersekolah, mendapatkan uang jajan, 

mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang bercukupan, dan pantauan 

kesehatan yang mencukupi, diperparah dengan pengasuhan yang 

dilakukan hanya mengikuti pengalaman dari para pengasuh pengganti 

saja tanpa mengetahui aspek-aspek yang ada dalam pola asuh yang 

layak. 

Ketidaktahuan tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak 

dalam sosial dan pemberikan kasih sayang dan menghambat anak untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi, karena tidak mengetahui pola 

pengasuhan yang layak. Pengasuhan anak yang layak disini berupa pola 

asuh yang mementingkan  aspek ekonomi, sosial, pendidkan, dan 

hukum. Menurut peneliti dalam aspek ekonomi orangtua dituntut untuk 

memberikan kesejahteraan ekonomi kepada anaknya sesuai dengan 

kemampuanya tanpa mengorbankan kesejahteraan sosialnya; dalam 

aspek sosial orangtua berkewajiban untuk mendidik dan memberikan 

kasih sayang kepada anak supaya perilakunya tidak menyimpang 

menjadi pembangkang, pemurung dan melakukan pelanggaran hukum; 

dalam aspek pendidikan orangtua berkewajiban memberikan akses 

untuk mengenyam pendidikan dibarengi dengan dukungan secara terus 
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menerus kepada anak agar mennumbuhkan niat anak untuk melanjutkan 

pendidikan; dalam aspek hukum orangtua berkewajiban untuk 

memberikan pengasuhan dan tidak menelantarkan anak walau orangtua 

sibuk bekerja.  

Pada aspek-aspek pengasuhan anak yang layak diatas berkaitan 

langsung pada pasal 14 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, pasal tersebut merisikan tentang hak-hak 

anak yang ditinggalkan orangtuanya dan kewajiban serta tanggungjawab 

orangtua. 

a. Pengaruh pengasuhan alternative bagi anak pekerja migran  

Menurut peneliti perginya sosok ibu menjadi pekerja migran sangat 

berpengaruh dalam kehidupan anak yang ditinggalkan dibandingkan 

dengan ayah yang menjadi pekerja migran. Hal ini didukung oleh 

pendapat Sri Purwatiningsih bahwa “Kehidupan anak menjadi lebih 

berat jika ditinggal ibu pergi, sementara itu jika ayah yang bermigrasi 

anak akan lebih nyaman diasuh oleh ibunya”.51  

Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata anak 

pada saat ditinggal pergi ibunya menjadi pekerja migran berumur mulai 

dari 1 Bulan dan yang paling besar 10 Tahun. Menurut peneliti usia 

tersebut merupakan usia yang membutuhkan pengasuhan oleh ibunya 

pendapat peneliti tesebut mempunyai kesamaan seperti yang dipaparkan 

                                                             
51 Sri Purwatiningsih, 2016, “Respons Anak-Anak Migran Terhadap Migrasi Internasional di 

Perdesaan Ponorogo”, Populasi, Tahun XXIV No. 1, hal. 62. 
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Suryadi “Bagaimanapun juga perginya orangtua keluar negeri 

khususnya  ibu  memiliki  pengaruh  dalam banyak dimensi karena anak 

dalam fase psikologis  tumbuh  dan  perkembangan”.52 Hal tersebut 

dialami oleh Efa salah satu anak pekerja migran yang merasakan bahwa 

berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati rasa rindu 

yang mendalam, dan Efa lebih memilih  ibunya tidak pergi keluar negeri 

untuk bekerja di sana.53 Dari ungkapan tersebut maka peneliti dapat 

melihat peran penting ibu dalam mengasuh anak sangatlah penting 

bahkan timbul keinginan dari si anak agar ibunya tidak keluar negeri 

untuk bekerja. Hal tersebut juga merupakan ungkapan anak yang 

kehilangan kasih sayang dari ibu  dan merasakan kesedihan yang 

mendalam.   

Selanjutnya anak-anak pada usia tersebut diatas  (Tabel 6 tentang 

usia anak pekerja migran saat ditinggal ke luar negeri)  mendapat 

pengasuhan oleh ayah, nenek, saudara ibu atau ayah yang merupakan 

keluarga luas. Sebagaimana yang  tertera pada tabel 7 sebagian diasuh 

oleh ayah, tetapi sebagian besar diasuh oleh kakek, nenek, paman, bibi. 

Menurut peneli pengasuhan oleh orangtua pengganti tidak bisa 

menggantikan pengasuhan yang dilakukan kedua orangtua karena 

berdampak terhadap anak dengan adanya perubahan pola pengasuhan 

anak”54 

                                                             
52 Suryadi, 2014, Op.Cit., hall. 3. 
53 Hasil wawancara dengan Efa, Op.Cit , hari Selasa 14 agustus 2018 
54 Sri Purwatiningsih, 2016, Op.Cit., hall. 63. 
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1) Pengasuhan Ayah 

Ayah pada penelitian ini mempunyai peran ganda yaitu menjadi 

ayah dan ibu. Peran ayah dalam kebiasaan masyarakat desa 

merupakan tulang punggung dan apabila ayah tidak melakukan 

apapun ayah merasa tidak berguna sejatinya sebagai tulang punggung 

keluarga. Selama ini peran ayah adalah di luar rumah dengan 

mengelola pertanian (apabila mempunyai sawah dan apabila tidak 

memiliki sawah maka para ayah membuat usaha atau pergi bekerja ke 

kota). Ayah tidak terbiasa melakukan peran pengasuhan anak yang 

selama ini dilakukan oleh istrinya. Disinilah peneliti berpendapat 

bahwa dengan kebiasaan atau bisa diartikan sebagai budaya yang 

terlekat sangat mendalam pada para ayah di Desa Tempuranduwur 

dapat menjadi faktor penghambat dalam pemberian hak pengasuhan 

serta pengawasan terhadap anak dalam pengasuhan yang dilakukan 

ayah.  

Sebagaimana hasil penelitian Nova Indra Kusuma yang 

menyebutkan bahwa “Orangtua single parent ayah dalam mengasuh 

anak pekerja migran menghadapi hambatan yaitu ketika single parent 

sedang bekerja, anak berada di rumah tanpa pengasuhan orangtua 

yang bertanggungjawab.”55 Hal ini mengakibatkan pengasuhan anak 

oleh ayah menjadi kurang berhasil; kenyataan ini yang terjadi di Desa 

                                                             
55 Nova Indra Kusuma, “Pengasuhan Anak TKW oleh Single Parent Ayah Di Dukuh Kaliyoso 

Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang (tidak diterbitkan), 2013, hal. 84. 
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Tempuranduwur pada dusun Kerajan yang dialami oleh Bapak 

Saripin. Berdasarkan penuturan salah satu anaknya dan warga 

sekitarnya “bahwa dalam keluarga Bapak Saripin yang mempunyai 4 

orang anak, ibunya berangkat menjadi pekerja migran bermula dari 

tahun 2005 dan hanya pulang sekitar 3 kali. Si Ibu  terakhir pulang 

pada saat mengandung anak yang ke 4 dan sampai saat ini si Ibu yang 

menjadi pekerja migran tidak pernah pulang, dan ayahnya yaitu 

Bapak Saripin meninggalkan rumah serta tidak diketahui 

keberadaannya”.56 Menurut  peneliti dalam salah satu kasus ini yang 

pada awalnya pengasuhan diberikan kepada ayah dan ayah 

melalaikan dan bahkan meninggalkan anaknya, dan ibu yang bekerja 

bahkan tidak peduli dengan anak-anaknya maka dalam hal ini tidak 

sejalan dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak: 

“Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya, Mendapatkan pengasuhan, 

pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses 

tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya, Memperoleh pembiayaan 

hidup dari kedua Orang Tuanya; dan Memperoleh Hak Anak 

lainnya.” 

 

Hak ini tentunya tidak terpenuhi bagi anak-anak pekerja migran 

yang lainnya yang sejak usia 8 bulan sampai 7 tahun sudah ditinggal oleh 

ibunya menjadi pekerja migran. Peneliti beranggapan bahwa peran ganda 

                                                             
56 Hasil wawancara dengan Wiyono, warga setempat, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 
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ayah sebagai ibu dalam memberikan kasih sayang, mendidik anak, di 

rumah gagal dalam pelaksanaannya. 

2) Pengasuhan oleh keluarga luas 

Keluarga luas dalam penelitian ini merupakan keluarga yang terdiri 

dari nenek atau kakek dan keluarga ayah atau ibu,. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat hak pengasuhan anak pekerja migran yang diberikan 

kepada nenek atau kakek  sejumlah 3 keluarga pekerja migran 

seluruhnya berada di Dusun Pulo, dan hak pengasuhan anak pekerja 

migran yang diberikan kepada tante/paman sejumlah 1 keluarga pekerja 

migran seluruhnya berada  di Dusun Kerajan: 

a) Pengasuhan nenek atau kakek 

Peneliti menemukan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh nenek 

atau kakek tidak bisa memenuhi hak pengasuhan anak seperti yang 

dialami oleh anak pekerja migran yang bernama Biismah yang berusia 5 

tahun dan diasuh oleh neneknya yang berusia 59 tahun.  hasil wawancara 

yang dilakukan terhadap nenek Biismah menunjukkan bahwa tugas dari 

sekolah di PAUD oleh neneknya diserahkan kepada  guru PAUD yang 

kebetulan (pada saat penelitian ini dilakukan) adalah ibu Kepala Desa. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti bertambah yakin bahwa pengasuhan 

yang diberikan oleh nenek atau kakek bukan pengasuhan yang bersifat 

edukatif; untuk menambah ilmu pengetahuan Biismah justru sering 
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belajar dengan teman-temannya karena nenek atau kakek tidak 

mengetahui metode pembelajaran saat ini.57 

Dari aspek perkembangan emosi seperti kemampuan untuk 

mencintai, merasa berani, nyaman, gembira terlihat tercukupi karena 

anak pekerja migran tertawa gembira dan nenek pada hasil penelitian ini 

selalu memeluk cucunya tersebut dan memberikan kasih sayang.  

b) Pengasuhan pakde atau budhe 

Dalam hasil penelitian ini terdapat 1 anak pekerja migran yang 

di asuh oleh kakak dari ibu yang menjadi pekerja migran atau 

budhenya. Pada saat dilakukan wawancara peneliti menanyakan 

keberadaan ayahnya yang kemudian dijawab oleh budhe: 

“Ayah dan ibunya bercerai, rumah ayahnya sebetulnya dekat 

sini namun sampai saat  perceraian pengadilan memutuskan 

untuk memberikan hak asuh anak pada ibu karena waktu itu 

anak baru berusia 7 tahun, dan sekarang yang ngerawat saya 

dan sekarang anak sekolah smp”58  

 

Ketika peneliti menanyakan kelanjutan sekolahnya maka 

narasumber   tersebut menjawab bahwa: “selama ini saya telah 

menyuruh Muhammad Abdulah untuk melanjutkan sekolahnya; dia 

menurut dan berkeinginan lanjutkan sekolah di SMK”.59 Peneliti 

berpendapat bahwa ada komunikasi yang baik dari narasumber 

dengan anak pekerja migran yang ditinggalkan dan adanya 

dorongan dari orang-orang sekitarnya akan membuat terpenuhinya 

                                                             
57 Noer Indrianti, 2017, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orangtua 

sebagai Pekerja Migran di Kabupaten Banyumas),  Mimbar Hukum, Tahun XXIX No.3,hal. 483. 
58 Hasil wawancara dengan Siti mariam, pengasuh, hari senin tanggal 20 agustus 2018 
59 Ibid. 
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hak pengasuhan anak yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh 

narasumber tersebut dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak atas 

pendidikan khususnya, dan hak-hak yang lain, seperti hak atas 

tumbuh kembang karena mendapat perhatian dari orangtua yang di 

berikan hakasuh yang bersetatus budhe yaitu kakak dari ibu. 

b. Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran 

Pemenuhan hak anak pekerja migran dibagi menjadi 4 yaitu secara 

fisik, emosional, kepedulian soasial, dan kebutuhan spiritual.60  

Pada pembahasan ini, peneliti menggolongkan tanggung jawab 

orangtua dalam pemenuhan hak pengasuhan anak dalam  3 kategori. 

Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab secara materi, 

emosional dan pemenuhan pendidikan. 

1) Tanggung Jawab Materi 

Tanggung jawab orangtua secara materi meliputi, pemenuhan 

kebutuhan dalam menjaga anak untuk mendapatkan sandang, 

pangan dan papan. Peneliti juga menjabarkan jangka waktu dalam 

pengiriman remitan dan alasan pekerja migran memilih jangka 

waktu tersebut untuk mengirimkan remitan kepada anaknya.  

a) Satu bulan sekali 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 7 

narasumber yang menyebutkan bahwa pekerja migran 

mengirimkan remitannya pada waktu satu bulan sekali.  Alasan 

                                                             
60 Maria Ulfah Anshor, 2017, Op.Cit., hal. 34-35. 
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pengiriman dalam jangka waktu tersebut karena pekerja migran 

mendapatkan gaji dari pekerjaanya sebulan sekali dan pekerja 

migran berharap untuk kebutuhan keluarga serta meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan anak setidaknya untuk satu bulan.61 

b) Dua bulan sekali dan satu tahun sekali 

Terdapat 5 narasumber yang menyebutkan bahawa remitan 

dikirim dengan jangka waktu dua bulan sekali. Adapun 

alasannya adalah:  yang pertama, narasumber ini seorang ayah 

yang menjadi orangtua asuh,  beralasan bahwa “saya meminta 

untuk mengirimkan 2 bulan sekali karna menurut saya untuk 

kebutuhan anak perbulan dapat dipenuhi dari hasil kerjanya 

saya.”62 Selanjutnya ada 6 keluarga pekerja migran yang 

memilih mengirimkannya satu tahun sekali dengan alasan untuk 

tabungan. Narasumber yang memilih satu tahun sekali adalah 

ayah kandung yang mempunyai usaha dan bekerja.  

Peneliti menemukan bahwa narasumber yang berstatus 

nenek atau kakek  tidak mengetahui alasan yang mendasari  

pekerja migran mengirimkan remitan dua bulan sekali. 

ketidaktahuan kakek dan nenek tersebut dapat terlihat dalam 

hasil wawancara kepada mbah Samproni yang mengatakan  “ 

                                                             
61 Hasil wawancara dengan Bapak Suhadin, pengasuh, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018 
62 Hasil wawancara dengan Bapak Suyito, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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kalo alasannya kenapa di kirim 2 bulan saya tidak tau-menau, 

yang penting tetap di kirim”63 

c) Tidak pernah mengirimkan 

Dalam penelitian ini ditemukan 1 keluarga pekerja migran 

yang  hak anak mendapatkan materi tidak dilakukan oleh kedua 

orangtuanya baik ibu yang menjadi pekerja migran maupun 

ayah yang bekerja di luar kota, pada saat ini anak-anak 

bergantung pada bantuan dari pemerintah desa seperti raskin, 

bantuan sosial yang disalurkan melalui pemerintah desa dan 

memerlukan perhatian lebih oleh masyarakat maka perlunya 

adanya satgas yang digagas oleh LSM Kita Institut. 

2) Tanggung jawab pemenuhan pendidikan 

Dalam hasil penelitian ini ditemukan tingkat pendidikan yang 

masih jauh dari harapan, Hal tersebut diperparah dengan 

pemahaman tentang hak asuh yang minim, serta biaya yang 

dikirimkan oleh pekerja migran terlalu lama bahkan tidak menentu 

membuat anak ingin membantu pengasuh pengganti untuk 

mendapatkan uang dengan cara berhenti sekolah dan jangka waktu 

kepulangan pekerja migran ketanah air terlalu lama bahkan ada yang 

tidak pernah pulang, hal tersebut dapat menstimulus kurangnya 

pemberian hak pendidikan yang didapatkan anak pekerja migran, 

dari situlah menurut peneliti  hak anak untuk mendapatkan 

                                                             
63 Hasil wawancara dengan Mbah Samproni, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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pendidikan tidak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakat” menjadi tidak terpenuhi dan terancam 

keberlangsunganya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian rata-

rata pertama pendidikan anak pekerja migran berhenti pada Sekolah 

Menegah Pertama dan rata-rata kedua berhenti pada tingkat sekolah 

dasar, dan bahkan ada yang tidak bersekolah. 

Selain itu karena pengasuhan dilakukan oleh keluarga luas 

menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya dorongan untuk 

melanjutkan sekolah. Tanggung jawab yang hanya diserahkan pada 

ayah, nenek, bude, atau bibi, akan berpengaruh pada berkurangnya 

pengawasan dan berdampak pada minat anak untuk melanjutkan 

pendidikannya. 64  hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak 

yang berminat untuk melanjutkan sekolah hanya 3 keluarga pekerja 

dan yang tidak berminat melanjutkan sebanyak 15 keluarga pekerja 

migran Anak-anak tersebut mempunyai berbagai alasan dan salah 

satunya diutarakan oleh Efa yang berpendidikan Sekolah dasar:  

“aku gak mau melanjutkan sekolah karna mau bantu ngasuh 

 adik-adiknya karna bapak harus bekerja berjualan alat-alat 

                                                             
64 Riris Ardhanariswari, 2012, “Pembentukan Model Perlindungan Anak Pekerja Migran di 

Kabupaten Banyumas”, Dinamika Hukum, Tahun XII No. 1, hal. 5. 
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 dapur, kalo aku harus melanjutkan sampai SMA disini jauh  

 jaraknya”65  

 

 

3) Tanggung jawab emosional 

Tanggung jawab emosional meliputi kemampuan orangtua 

untuk menjamin anak agar tidak merasakan kewatiran, ketakutan, 

trauma yang membuat anak menjadi tidak bahagia, termasuk dalam 

pemberian kasih sayang”.66 Hasil penelitian ini membahas tentang 

upaya-upaya orangtua tersebut melalui komunikasi jarak jauh dan 

kepulangan pekerja migran.   

a) Komunikasi jarak jauh 

Komunikasi menurut Hilmi Mufidah dalam penelitianya 

disebutkan bahwa komunikasi dalam sebuah keluarga khususnya 

antara orangtua dengan anak memiliki kontribusi yang luarbiasa 

bagi keduanya, karena dengan adanya komunikasi yang efektif 

dan efisien dan dilaksanakan terus-menerus dapat menciptakan 

keakraban, keterbukaan, perhatian yang lebih antara keduanya 

serta orangtua pun lebih dapat mengeteahui perkembangan pada 

anak baik fisik maupun, psikisnya.67 Menurut peneliti 

komunikasi jarak jauh yang selama ini dilakukan oleh perempuan 

yang berstaus pekerja migran dengan anaknya adalah salah satu 

solusi untuk memenuhi tanggung jawab pekerja migran  dalam 

                                                             
65Hasil wawancara dengan Efa, Op.Cit, hari Selasa 14 Agustus 2018 
66 Maria Ulfah Anshor, Op.Cit, hal 34-35 
67 Hilmi Mufidah, “Komunikasi Antar Orang Tua Dengan Anak dan Pengaruhnya Terhadap 

Perilaku Anak: Studi Kasus Di SMP Islam Al-Azhar 2 Pajaten Jakarta Selatan”, Skripsi: Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta( tidak diterbitkan) 2008, hal. 23-24. 
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menjaga kesetabilan emosional anak yang ditinggalkan. Hasil 

penelitian ini menjabarkan fakta yang ada bahwa komunikasi 

jarak jauh yang dilakukan orangtua sebagai pekerja migran dan 

anak pada Desa Tempuranduwur, Dusun Pulo dan Dusun 

Kerajan menggunakan dua media yaitu video call dan Telephone. 

Dari media untuk hubungan jarak jauh yaitu video call dan 

telepon peneliti menemukan tanggapan dari hasil wawancara 

salah satu anak pekerja migran yaitu Efa yang menyebutkan: 

“Berhubungan jarak jauh melalui telepon tidak bisa mengobati 

rasa rindu yang mendalam, apa lagi telponnya hanya sebentar 

Cuma dua hari sekali, Efa juga mengatakan bahwa kalo bisa 

memilih Efa tidak mau ibunya pergi keluar negeri untuk bekerja 

di sana.”68 Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat 

beranggapan bahwa komunikasi jarak jauh bukan komunikasi 

yang efektif dalam menjaga emosional anak dengan orangtuanya 

karna tidak terjadi terus-menerus dan hanya bisa dilakukan 

terbatas waktu hanya maximal 1 jam dalam sekali 

berkomunikasi.  

b)    Kepulangan pekerja migran 

Kepulangan pekerja migran adalah bentuk dari usaha 

pemenuhan menjaga emosional anak dan merupakan bentuk 

komunikasi secara langsung yang menurut peneliti sangat efektif 

                                                             
68 Hasil wawancara dengan Efa, Op.Cit, hari Selasa 14 Agustus 2018 
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dalam pemberian rasa kasih sayang dan memantau tumbuh 

kembang anak sama. Rata-rata pekerja migran pada Desa 

Tempuranduwur akan pulang kembali ke desanya, hanya 2 

pekerja migran yang tidak pernah pulang. Pada waktu 

kepulangan tersebut pekerja migran dapat memberikan kasih 

sayang kepada anaknya, melihat tumbuh kembangnya dan 

sebagainya.  Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan anak 

pekerja migran yang bernama Siti Fatimah yang mengatakan 

bahwa: 

 “ Saya senang sekali pada saat ibu pulang, bisa dikelonin 

ibu, bisa ngobrol, dan dapat oleh-oleh dari Taiwan, namun 

ibu pulangnya hanya pada saat kerjaan di sana selesai jadi 

tidak menentu terkadang aku takut ibu kenapa-kenapa di 

sana”69  

 

Berdasarkan hasil wawancara tampak bahwa anak menjadi 

gembira, senang, dan dapat mendapatkan kasih sayang dari 

ibunya, namun permasalah mulai muncul pada saat jangka waktu 

kepulangan, karena pada hasil wawancara tersebut jangka waktu 

yang tidak menentu dan hanya sesuai selesainya kontrak dalam 

pekerjaanya tersebut dapat menimbukan rasa cemas pada anak. 

c) Penelantaran anak secara emosional 

Dalam hasil penelitian ini ditemukan indikasi penelantaran 

secara emosional. Penelantaran ini berupa tidak adanya 

                                                             
69 Hasil wawancara dengan Siti Fatimah, anak pekerja migran pada dusun pulo Desa 

Tempuranduwur wonosobo, hari Rabu 15 Agustus 2018 
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komunikasi sama sekali dan tidak pernah pulang untuk 

menemui anaknya.  

Dalam hasil penelitian ini ditemukan 2 pekerja migran yang 

tidak pernah pulang dan diantaranya tidak pernah 

berkomunikasi kepada anaknya, selanjutnya pemaparannya 

adalah sebagai berikut: 

(1)  Keluarga 1 

keluarga  ini memiliki 2 anak, yang pertama bernama 

Sukron dan anak kedua bernama Irsak. Ibunya (Ibu Jumariahi) 

bekerja sebagai pekerja migran dan ayahnya bekerja di Jakarta. 

Berdasarkan keterangan Perangkat Desa Tempuranduwur yang 

bernama Ibu Sri Nurhayati beliau menuturkan bahwa “ayah dan 

ibunya tidak pernah pulang untuk memantau anaknya secara 

langsung dan hanya menggunakan telepon, dan hanya 

mengirimkan uang kepada mereka, tanpa adanya kontrol secara 

terus menerus.”70 Dari keterangan Ibu Sri Nurhayati hak 

pengasuhan  kedua anak pekerja migran tersebut sempat 

diberikan kepada salah satu Lembaga Pesantren namun pada 

saat penelitian ini dibuat kedua anak tersebut sudah tidak di 

pesantren lagi. Hal ini berdampak pada karakter yang timbul 

salah satu yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu karakter 

yang sering bolos sekolah bahkan sekarang mereka tidak 

                                                             
70 Hasil wawancara dengan Mbah Ahmmadi, pengasuh, hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 
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bersekolah. Anak yang pertama hanya lulus SMP dan anak 

yang kedua berhenti pada kelas 3 SMP. Peneliti menemukan 

penurunan minat untuk pendidikan, sikap pembohong tanpa ada 

yang mengoreksi secara langsung. Dalam kasus ini pemerintah 

desa sudah berupaya untuk memanggil Sukron sebagai anak 

yang pertama untuk datang ke balai Desa untuk dibimbing agar 

agar minat sekolah yang telah hilang dapat ditumbuhkan 

kembali. Akan tetapi upaya yang dilakukan Pemerintah desa  

tidak berhasil  karena Sukron tidak menghiraukan bimbingan 

tersebut. 

(2)  Keluarga 2 

Keluarga  ini memiliki 4 orang anak, yang pertama 

bernama Adytiawan, anak yang kedua bernama Wawan, anak 

yang ketiga bernama Afan dan anak yang keempat bernama 

Mahmud dan yang bekerja sebagai pekerja migran Ibu Asih, 

dan Ayahnya pergi entah kemana. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa ibu tidak pernah berkomunikasi dan tidak 

pernah pulang ke desa  untuk menjenguk anak-anak yang 

ditinggalkan.  

Menurut Afan,  

“pada saat mengandung Mahmud dan setelah Mahmud 

berusia 2 bulan ibu langsung berangkat bekerja, dan Ayah 

pergi dari 1 tahun yang lalu entah kemana. Ibu tidak pernah  
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telepon maupun video call , dan aku saja tidak punya 

handphone”71  

 

Selanjutnya yang bersangkutan ternyata tidak merindukan 

orangtuanya dan menyatakan bahwa “biar saja orangtua saya 

semua pergi yang penting saya hidup dengan yang saya bisa”.72 

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa 

orangtua tersebut tidak menjalankan tanggung jawab sebagai 

orangtua dalam pemenuhan hak anak seperti yang dituliskan 

pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Peneliti juga melihat orangtua telah 

tmelalaikan tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-

hak anak untuk tumbuh dan berkembang.  

Dalam hal ini Pemerintah desa  telah berusaha untuk 

mencarikan informasi mengenai ayahnya dan ternyata ayahnya 

berada di DKI jakarta dan sudah mempunyai wanita idaman 

lain di sana. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemenuhan 

hak anak pekerja migran tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemenuhan pengasuhan yang ada cenderung menitikberatkan 

pada salah satu aspek saja misalkan pemberian uang, asal anak sehat. 

Hak asuh seharusnya meliputi semua aspek yang terdapat pada pasal 14 

                                                             
71 Ibid, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 
72 Ibid, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 
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Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asuh terhadap anak 

pekerja migran yang ditinggalkan juga belum sesuai dengan Pasal 1 

angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pengasuhan Anak karena unsur kasih sayang, kelekatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi 

kepentingan terbaik bagi Anak belum terpenuhi. 

2. Hambatan  yang membuat anak pekerja mingran tidak mendapatkan 

perlindungan hukum pada hak asuhnya. 

Hambatan yang membuat anak pekerja migran tidak mendapatkan hak 

asuh disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

 Dalam faktor ini terdapat beberapa hambatan yang muncul dari 

internal yaitu orangtua yang di berikan hak pengasuhan ( anak yang di 

asuh oleh ayah dan keluarga luas)  selanjutnya penjelasan dari hambatan 

sebagai berikut: 

1) Hambatan ayah dalam mengasuh anak 

 Dalam penelitian ini ditemukan 2 hambatan yang sering terjadi 

dalam pengasuhan oleh ayah di Desa Tempuranduwur yaitu: 
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a) Pendidikan yang minim 

  Hambatan ini dialami oleh ayah yang pendidikannya 

tamat SMP, dan ada pula yang tamat SD, hambatan yang 

dialami yaitu kondisi pendidikan ayah seperti para ayah tidak 

mengerti tentang pola asuh yang tepat. Para ayah hanya 

mengetahui kebutuhan anak tentang anak tidak kekurangan 

makan, anak mempunyai tempat untuk tinggal. Para ayah hanya 

memiliki sedikit pengetahuan sehingga urusan 

pendidkan/sekolah selebihnya diserahkan kepada pihak sekolah. 

Menurut salah satu ayah yang bernama Bapak Maisa “sebagai 

ayah hanya bisa membekali pendidikan secara agama, untuk 

pendidikan yang lain saya serahkan pada sekolah”73 dengan 

kata lain para ayah dalam hasil wawancara diatas mengalami 

kesulitan dalam pemberian hak pengasuhan pada bidang 

pendidikan formal di rumah dalam tindak lanjut dalam 

pendidikan formal yang di berikan di sekolah. namun secara 

hubungan kedekatan emosional ayah dengan anak tidak 

terganggu. 

b) Budaya  

 Hambatan ini muncul dari kebiasaan masyarakat desa yang 

mengganggap bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga 

maka ayah yang tidak bekerja dan hanya menjadi pengasuh  

                                                             
73 Hasil wawancara dengan Maisa, pengasuh, hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 
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dianggap tidak  bertanggung jawab pada keluarganya. Adanya 

anggapan tersebut akan mengganggu pemenuhan hak 

pengasuhan pada anak dan pada pola asuh pada anak, dan 

menambah beban pada anak kususnya pada keluarga yang 

mempunyai beberapa anak dan mempunyai anak yang masih 

kecil, karana pada faktanya anak yang paling besar akan 

dibebani untuk mengasuh adik-adiknya dan secara tidak 

langsung hak anak yang paling besar tersebut kehilangan hak-

hak pengasuhan dari orangtuanya dan juga hak anak untuk 

melanjutkan pendidikannya. Menurut hasil wawancara orangtua 

asuh yang bernama Bapak Miskam:  “ saya bekerja dagang 

perabotan, dan apa bila saya berdagang, anak saya yang paling 

besar menggantikan saya buat mengurus adik-adiknya”74 

 Hambatan lain yang muncul dari kebiasaan masyarakat 

tersebut yaitu anggapan bahwa persoalan dalam mengasuh anak 

merupakan persoalan yang didominasi oleh para ibu maka pada 

saat adanya sosialisasi pola asuh anak para ayah enggan untuk 

mengikutinya. Berdasarkan keterangan salah satu ayah yang 

bernama Bapak Rohatip pada saat di tanya tentang sosialisasi 

pola asuh anak  tersebut beliau mengatakan bahwa “pada saat 

saya terima undangan untuk menghadiri sosialisai tersebut saya 

merasa malu soalnya yang di undang juga ibu-ibu mantan 

                                                             
74 Hasil wawancara dengan Miskam, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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pekerja migran, saya takut kalo harga diri saya turun sebagai 

suami”75 

Dari hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan 

bahwa budaya tersebut diatas dapat menghambat proses 

pemberian edukasi tentang pola asuh anak kepada ayah, dan 

dengan ketidaktahuan dalam pola asuh anak pada ayah dapat 

berdampak pada anak itu sendiri.   

 Hambatan-hambatan yang dialami oleh ayah yang mengasuh 

anaknya seorang diri tentunya berbeda satu sama lain. Hal tersebut 

tergantung bagaimana ayah menyikapi dalam mengasuh anak. 

2) Hambatan keluarga luas dalam mengasuh anak 

  Pembahasan hambatan keluarga luas dibagi menjadi dua (2) 

yaitu:  hambatan pengasuhan oleh nenek atau kakek dan hambatan 

pengasuhan oleh saudara ayah/ibu.  

a) Hambatan oleh orangtua asuh nenek atau kakek  

  Dalam hasil penelitian ini hambatan yang di temukan 

dari pengasuhan yang dilakukan oleh nenek atau kake, lebih 

condong pada hambatan tidak bisa memberikan pendidikan 

secara formal pada saat dirumah salah satunya terungkap pada 

saat peneliti bertanya apa bila anak ada tugas dari sekolah siapa 

yang membantu anak mengerjakanya? dari hasil wawancara 

dengan Mbah Saltinah beliau mengatakan “kalau ada tugas saya 

                                                             
75 Hasil wawancara dengan Rohatip, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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serahkan semua kepada gurunya soalnya saya tidak bisa 

membaca dan mengajari karena saya tidak sekolah.”76 Dari 

hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa rendahnya 

pendidikan nenek akan berdampak pada ketidak mampuan 

dalam pemberian pengasuhan pada bidang hak anak dalam 

perkembangan pendidikan di rumah. 

b) Hambatan pengasuhan anak yang dilakukan oleh saudara ayah 

atau ibu 

 Pada hambatan yang ditemukan dalam hasil penelitian ini 

hambatan akan mucul bukan saat pemenuhan itu terjadi namun 

pada saat kembalinya pekerja migran dan mulai mengasuh 

anaknya kembali, hambatan yang dialami dalam bidang 

perbedaan pola asuh yang membuat anak yang sudah lama di 

asuh oleh paman dan tantenya dan pada saat diberikan pola 

asuh oleh ibunya anak cenderung terbiasa kepada pola asuh 

paman dan tantenya. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang turut berperan sebagai penghambat 

pemenuhan hak asuh anak yang ditinggalkan adalah kurang berperannya 

masyarakat dan Pemerintah Desa.   

 Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap pemenuhan 

hak asuh anak karena dalam budaya masyarakat mengangap laki-laki 

                                                             
76 Hasil wawancara dengan Mbah Saltinah, pengasuh, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 
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sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga 

sehingga dari anggapan tersebut para laki-laki yang berperan sebagai 

ayah dari anak pekerja migran yang di tinggalkan ibunya merasa malu 

Selain itu adanya anggapan di masyarakat bahwa dengan memberikan 

hak asuh kepada siapa saja asalkan anak terurus dianggap sudah cukup.  

 Rendahnya peran aparat pemerintah desa disebabkan urusan 

pengasuhan anak adalah urusan keluarga yang bersangkutan. 

Kepedulian aparat pemerintah Desa muncul terhadap persoalan 

pengasuhan anak ketika sering atau banyak terjadi penelantaran anak-

anak yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, anak-anak putus sekolah 

selain itu adanya setimulus yang dilakukan oleh LSM Kita Institute. 

 Aparat Pemerintah Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang ditinggalkan pekerja 

migran. Akan tetapi keterbatasan kewenangan membuat usaha 

pemerintah dalam pengawasan hanya dengan cara memberi dorongan-

dorongan kecil yang akan dipaparkan dari hasil wawancara bapak 

Sutarwo sebagai berikut:  

 “Dalam pengawasan atau pemantauan kami 

perangkat desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

mengawasi minimal anak tesebut tidak putus sekolah 

namun perangkat desa hanya bisa sebatas memangil dan 

memberitau kepada anak pekerja migran dan orangtua 

yang diberikan hak asuhnya selepas dari hal tersebut 

perangkat desa tidak bisa melakukan apa-apa lagi, 

selanjutnya mengenai beberapa kasus anak pekerja 

migran yang terjadi pada dusun kerajan pemerintah desa 

sudah berusaha untuk membantu, namun apa boleh dikata 

anak yang sudah terlanjur lama tidak ada pengasuhan 

menjadi bertingkah acuh kepada himbauan kami, dan 
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tingkah acuh orangtua yang meninggalkan anak-anaknya 

membuat pemerintah desa hanya bisa berusaha agar anak-

anak pekerja migran tersebut tidak lepas dari program 

seperti penerima raskin, dan penerima bantuan negara 

lainnya, hanyaitulah yang pemerintah Desa lakukan dan 

itulah kendala kami.”77 

 

Mengingat keterbatasan Pemerintah Desa dalam melakukan  

pengawasan terhadap anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan 

orangtuanya, maka Pemerintah Desa membutuhkan bantuan dari 

lembaga di luar pemerintah desa dengan cara menjalin kerjasama dengan  

LSM Kita Institute.   

3. Upaya untuk memberi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak 

pengasuhan bagi anak pekerja migran 

 Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak pengasuhan bagi anak 

pekerja migran adalah dengan cara mengatasi hambatan internal dan 

eksternal melalui: a) Sosialiasi/Pendidikan mengenai Hak Asuh, b) Membuat 

Peraturan Desa. 

a. Sosialiasi/Pendidikan mengenai Hak Asuh 

Tidak terpenuhinya hak-hak anak atas pengasuhan yang benar 

mendorong Pemerintah Desa Tempuranduwur untuk mencari upaya 

penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Menurut Bapak Sutrawo cara 

kekeluargaan yang dimaksud adalah dengan cara : 

“Dengan cara mengundang anak atau orangtua pengganti, 

membantu mencari orangtua dari anak pekerja migran yang 

meninggalkan anaknya tanpa pengasuhan, dan 

                                                             
77 Hasil wawancara dengan Bapak Sutarwo, Op.Cit, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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mengedukasi, namun dalam mengedukasi Pemerintah Desa 

hanya bisa memberikan sebatas apa yang kami ketahui 

sehari-hari dalam mengasuh anak kami masing-masing, 

untuk pola pengasuhan yang lebih baik kami tidak 

mempunyai pengetahuan.”78 

 

Berdasarkan keterangan dari aparat pemerintah desa tersebut, 

telah ada upaya dari desa untuk menyelesaikan persoalan pengasuhan 

anak. Akan tetapi, aparat pemerintah desa tampaknya menyadari 

keterbatasan pengetahuan tentang pola asuh yang baik. Oleh karena itu,  

untuk menanggulangi ketidaktahuan dalam pemberian pola asuh yang 

baik, Pemerintah Desa Tempuranduwur telah bekerja sama dengan  

LSM Kita Institut untuk melakukan sosialisasi tentang Pola Asuh Anak.  

“…kami menerima LSM Kita Institut untuk masuk dan 

memberi edukasi kepada kami dan masyarakat, begitu pula 

dengan informasi tentang hak pengasuhan anak pekerja 

migran kami berharap LSM Kita Institut dapat membantu 

dengan memberikan ilmu mengenai hal tersebut”79 

 

 Pemerintah Desa telah memutuskan yang terbaik karena dengan 

adanya sinergi antara Pemerintah Desa dan masyarakat (LSM Kita 

Institute) dapat mencegah dan menanggulangi rendahnya pengetahuan 

mengenai pola asuh anak di kalangan masyarakat desa khususnya bagi 

orangtua yang mengasuh anak pekerja migran. melalui sosialisasi ini 

diharapkan hambatan budaya yang mengganggap bahwa laki-laki adalah 

tulang punggung keluarga maka laki-laki yang bersetaus ayahyang tidak 

bekerja dan hanya bergantung pada kiriman istrinya yang menjadi 

                                                             
78 Ibid, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
79 Ibid, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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pekerja migran akan dianggap tidak bertanggung jawab pada 

keluarganya dan adanya anggapan bahwa persoalan dalam mengasuh 

anak merupakan persoalan yang didominasi oleh para ibu dapat 

berkurang dengan adanya sosialisasi hak asuh karena di dalam 

sosialisasi hak asuh akan di beritahukan pengetahuan hak pengasuahan, 

pola asuh anak dan sebagainya yang berhubungan tentang edukasi 

pengasuhan anak. 

Adanya hambatan budaya tersebut diakui dan dialami oleh LSM 

Kita Institut ketika ikut berupaya untuk mengawasi dan mengedukasi 

masyarakat terutama dalam hal perlindungan hak asuh anak pekerja 

migran: 

“…kami menghadapi hambatan dari warga yang kami sasar 

untuk kami beri edukasi, contoh pada saat program kami 

membuat sosialisasi tentang pola asuh anak banyak orangtua 

asuh yang kebanyakan bapak-bapak tidak mau mengikuti 

perogram sosialisasi kami, setelah mencari tahu ternyata 

banyak yang beranggapan dan merasa malu menghadiri 

program tersebut karena yang datang rata-rata ibu-ibu, dan 

ada yang hanya mengantarkan anaknya dan mereka pergi, 

disitulah hambatan kami”.80  

 

 Dengan adanya sosialisasi/pendidikan tersebut maka diharapkan 

hambatan internal berupa pendidikan yang minim, budaya di masyarakat 

dan ketidaktahuan hak asuh dapat berkurang. LSM Kita Insitute 

mengakui bahwa belum ada jalan keluar atau kegiatan untuk mengatasi 

rasa malu yang dialami oleh para bapak.  LSM Kita Institut saat ini baru 

                                                             
80 Hasil wawancara dengan Ibu Rumi, Op.Cit , hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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berfokus pada pendidikan pola asuh orangtua pengganti dan kedekatan 

antara pekerja migran yang baru pulang dengan anaknya. Menurut 

peneliti untuk mengatasi hal ini yang dilakukan adalah dengan terus-

menerus melakukan pendidikan, pengetahuan, dan pendekatan yang 

lebih intensif kepada para orangtua penganti, disinilah menurut peneliti 

dibutuhkannya lembaga khusus untuk menanganinya lebih intensif. 

b. Membuat Peraturan Desa 

 Selain faktor budaya, LSM Kita Institute menganggap bahwa untuk 

masuk ke dalam masyarakat dan memaksa masyarakat agar  lebih 

memperhatikan hak-hak anak, khususnya hak asuh bagi anak pekerja 

migran yang ditinggal, diperlukan aturan hukum. 

Dalam melakukan pengawasan dan mengedukasi (masyarakat) 

Lembaga Kita Institut mengalami hambatan yang sangat besar 

terutama pada dasar hukum bagi kami untuk masuk lebih 

mendalam, setelah jadinya Peraturan Desa tersebut  kami 

berharap bisa masuk lebih mendalam dan membentuk Satgas 

PPMA(Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran dan Anak), 

namun tidak berhenti disitu kami ingin memberikan kepastian 

hukum kepada pekerja migran dan anaknya itulah dasar kami 

untuk masuk dengan menggagas peraturan desa tentang 

perlindungan pekerja migran dan anak pekerja migran.81 

 

Dalam usaha untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut 

LSM Kita Institute membuat gagasan dengan membuat dasar hukumnya 

berupa Rancangan Peraturan Desa tentang penyelenggaraan 

perlindungan pekerja migran dan anak pekerja migran Tempuranduwur 

                                                             
81 Hasil wawancara dengan Ibu Rumi, Op.Cit , hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
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dengan menggandeng pemerintah Desa Tempuranduwur dan Fakultas 

Hukum UNIKA Soegijapranata.  

 Upaya membuat Peraturan Desa tentang penyelenggaraan 

perlindungan pekerja migran dan anak pekerja migran telah dirintis sejak 

awal tahun 2018  Upaya ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan 

LSM Kita Institute 

Menurut peneliti, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa 

dan LSM Kita Institute tersebut merupakan perwujudan untuk 

menjalankan perintah perundang-undangan tentang peran serta 

pemerintah daerah dan masyarakat di dalam rangka pemenuhan hak 

pengasuhan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Ayat (1),(3) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang menyatakan bahwa:   

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban 

dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak 

Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan 

kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.  

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan 

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 

Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” 
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  Pemerintah berkewajiban untuk menjamin perlindungan 

hak dalam pengasuhan terdapat pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak sebagai berikut: 

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak 

dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, 

Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap Anak serta Negara, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan 

Perlindungan Anak.” 

 

Berdasarkan pasal diatas upaya yang dilakukan untuk mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak adalah dengan cara 

berkolaborasi dengan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Desa 

Tempuranduwur telah melakukanya dengan memberikan ruang 

keterlibatan LSM Kita Institute yang memiliki kepedulian 

terhadap pekerja migran.  

  LSM Kita Institute disini berperan sebagai masyarakat yang 

diatur pada Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap 

Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 

Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak 

dan Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
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melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan 

pemerhati Anak.” 

 

Saat ini Rancangan Peraturan Desa tersebut telah melewati 

tahap persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 

Pemerintah Desa, sambil menunggu disahkannya Peraturan Desa 

tersebut LSM Kita membuat program study tour. Program study 

tour disini adalah suatu program yang merupakan usaha LSM Kita 

Institut untuk membangun kedekatan pekerja migran yang baru 

pulang dengan anaknya, dengan harapan tercipta kembali hubungan 

antara orangtua dan anak dalam berbagai hal seperti: hubungan dan 

kedekatan emosional, serta membiasakan pekerja migran yang baru 

pulang tersebut melakukan pola asuh yang benar. 

“LSM Kita Institute menjalankan program  dalam mengatasi 

pemberian pendidikan terhadap pekerja migran yang telah 

pulang berserta anaknya dengan cara mengadakan study tour 

dengan harapan membangun kedekatan pekerja migran 

dengan anaknya kembali”.82 

 

Peraturan Desa yang dibuat atas inisiasi Pemerintah Desa 

Tempuranduwur dan LSM Kita Institute pada saat ini baru melalui tahap 

persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Pemerintah 

Desa.83 Agar menjadi sebuah Peraturan Desa maka draft tersebut masih 

membutuhkan beberapa tahap untuk disahkan sebagai Peraturan Desa. 

Tahap-tahap tersebut berupa: tahap penandatanganan oleh kepala desa 

                                                             
82 Ibid, hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 
83 Hasil wawancara dengan Bayu , anggota LSM Kita Institute , hari Kamis tanggal 7 Mei 2018 
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agar menjadi rancangan peraturan desa, kemudian diundangkan dalam 

lembar Desa. Tahapan selanjutnya adalah tahap 

penyebarluasan/sosialisasi atau public hearing kepada masyarakat desa 

untuk mendapatkan tanggapan. Setelah sosialisasi selanjutnya 

dikirimkan kepada bupati untuk dievaluasi dan diklarifikasi, apabila 

tidak ada evaluasi dan klarifikasi maka peraturan desa berlaku dengan 

sendirinya 84.  

 Menurut penulis peraturan desa tersebut dapat mengatasi 

permasalahan yang ada karena dengan adanya peraturan desa tersebut 

anak pekerja migran mendapatkan perlindungan hukum. peraturan desa 

tersebut memperjelas dan mempermudah tugas dan tanggung jawab 

pekerja migran sebagai orangtua, pemerintah desa dan masyarakat desa 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pengasuhan anak  

pekerja migran yang ditinggalkan. Dikatakan memberikan perlindungan 

hukum karena peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban 

pemerintah desa dalam menjamin hak anak pekerja migran pada Desa 

Tempuranduwur dalam aspek hukum, ekonomi, soasial dan menjamin 

akses informasi perihal pendidikan pengasuhan kepada para orangtua 

yang diberi hak asuh  melalui lembaga yang disebut dengan satuan tugas 

Perlindungan Pekerja Migran dan Anak. Peneliti berharap dengan 

adanya satuan tugas PPMA dapat menjamin pemenuhan hak pengasuhan 

anak dan perlindungan hukum karena tugas PPMA bergerak pada bidang 

                                                             
84 Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa. 
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pemberian pendidikan hak pengasuhan, menjembatani dalam 

perlindungan hukum mengenai keberlangsungan kehidupan sosial dan 

ekonomi anak yang dttinggalkan kepada pemerintah desa, dan 

menanggulangi terjadinya penelantaran anak yang di lakukan anak 

pekerja migran melalui jalur musyawarah atau pun melalui jalur hukum.  

 Apabila Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran tidak segera 

disahkan dan diterapkan maka PPMA(Satuan Tugas Perlindungan 

Pekerja Migran dan Anak) yang menjadi perpanjangan Pemerintah Desa 

yang fungsi dan tugasnya terdapat pada pasal 27 sampai pasal 28 pada 

Peraturan Desa tersebut tidak dapat dijalankan maka menurut peneliti 

perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asuh anak tidak 

terlaksana. 
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