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Abstrak
Migrasi ke kota maupun ke negara lain dewasa ini tengah menjadi tren di banyak tempat,
terutama pada negara berkembang. Di Asia, tren untuk bermigrasi ke kota telah menjadi kajian
utama ilmu sosial dan demografi sejak dasawarsa 1970 sementara migrasi ke luar negeri telah
ramai pula dikaji sejak sepuluh tahun belakangan ini (Hugo 1996, 2002). Penekanan pada
kajian keluarga dalam migasi menjadi persoalan penting setelah para peneliti mencermati peran
jaringan kekerabatan, organisasi keluarga yang menjadi unit migrasi dan dampak migrasi bagi
keluarga (Pfegerl et al., 2003). Sebegitu jauh kajian yang memfokuskan pada dampak migrasi
terhadap anak yang tidak diajak serta berpindah belum terlalu banyak dilakukan.
Makalah ini akan mengajukan sejumlah agenda penelitian terkait dengan anak-anak yang
ditinggalkan orang tua bermigrasi ke kota atau ke luar negeri. Dewasa ini, jaringan penyalur
tenaga kerja global, tidak lagi hanya di tingkat nasional, telah terhubung sampai ke pelosok
desa. Mengambil kasus di sebuah desa di Karawang yang menjadi pengirim TKI/TKW ke kota
maupun luar negeri, makalah ini akan menyajikan sejumlah kasus mengenai anak-anak yang
ditinggal ibu atau ayah atau keduanya mencari pekerjaan di kota atau negeri lain. Kajian ini
menjadi penting karena anak-anak itu kebanyakan diasuh oleh keluarga luas yang tentu
perhatiannya ke anak berbeda dengan orangtua, sudah disibukkan dengan berbagai pekerjaan
sehari-hari dan seringkali tingkat pendidikannya rendah. Bagaimana anak-anak itu dapat
tumbuh dan bersaing dengan anak lain, menjadi tantangan bagi anak-anak itu di masa depan.
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