TRTS

International
Labour
Organization

Teman Remaja Teman Setara adalah program pendidikan berupa pelatihan
video diary dan photo story serta beasiswa produksi untuk remaja sebagai
upaya mempromosikan kondisi pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga
melalui cerita dan pengalaman keseharian.
Teman Remaja Teman Setara diikuti 25 remaja dari delapan Sekolah (SD,
SMP dan SMA) yang memiliki proposal terbaik yang terpilih dari 63 proposal
di Jakarta dan Makassar. Mereka memproduksi video diaries dan photo
stories dalam kelompok yang terdiri dari dua hingga lima orang mengenai
pekerja rumah tangga di sekitar lingkungan mereka mereka. Program ini
merupakan bagian dari kampanye mempromosikan pekerjaan layak bagi
pekerja rumah tangga dan peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
dan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2015

Sinopsis:

Teman Remaja Teman Setara
Sembilan Cerita Persahabatan Kami dan Pekerja Rumah Tangga

Omelet Wakhida

Zahra Tedjowongso, Zahira Zahwa R | Photo Story | Dur: 05:59 Mnt | Jakarta
Ini adalah tahun terakhir Zahra tinggal bersama Nenek. Lulus SD
nanti, Zahra akan kembali tinggal bersama keluarganya. Di rumah
Nenek, Zahra memiliki seorang PRT yang sudah bekerja belasan
tahun dan sudah dianggap seperti keluarga. Namanya Wakhida. Di
tengah persahabatan mereka ada omelet mentega buatan Wakhida
yang sangat lezat dan mempererat hubungan mereka ¯

Teman Sebaya

RM Fadhilah, Nadhif M, Arvin M, Alifia A Adilla Erlin P| Video Diary |
Dur: 13:23 Mnt| Jakarta
Sejak duduk di bangku SD, Fia memiliki sahabat yang usianya
sebaya dengannya (17 tahun), Ella namanya. Ella adalah seorang
PRT anak yang tinggal dengan nenek dan keluarga Fia sejak dia
lulus SD. Tetapi karena usianya masih anak-anak, orangtua Fia
kemudian menyekolahkan Ella hingga sekarang duduk di bangku
SMK. Usia yang sebaya membuat Ella menjadi sahabat dan
anggota keluarga Fia dalam suka dan duka ¯

Mbak Sri

Anisa Dwi Cahyaningrum, Ridwan Maulana | Photo Story |
Dur: 06:00 Mnt | Jakarta
Anissa dan keluarga memiliki seorang PRT bernama Mbak Sri.
Di rumah Nissa, Mbak Sri juga menemani nenek mereka yang
sudah tuna netra. Dari nenek, Anissa mengetahui kalau Mbak
Sri memiliki seorang putri yang juga penyandang disabilitas
pendengaran. Mbak Sri bekerja sebagai PRT di beberapa rumah
agar bisa menyekolahnya anaknya Shifa ¯

Tante Ros

Aldrian Bonham, Ibnu Syah Zehan | Photo Story | Dur: 05 : 52 Mnt | Jakarta
Tante Ros adalah mantan PRT di rumah keluarga Bonham.
Sekarang Tante Ros mengontrak di lantai 2 rumah mereka.
Walau Tante Ros masih bekerja sebagai PRT di beberapa rumah
lain, tetapi untuk Bonham dan keluarga, dia sudah menjadi
bagian keluarga ¯

Kisah Di Balik Lipatan Baju

Farhan Hasbul Warits, Aji Tri Pangestu, Fifit Tuffahati | Video Diary |
Dur: 12:02 Mnt | Jakarta
Farhan, remaja laki-laki tidak pernah tahu siapa yang
berjasa setiap hari mencuci, menyetrika dan melipat
pakaiannya dengan rapi sebelumnya. Sampai suatu hari
dia kehabisan pakaian di lemari dan akhirnya mengenal
sosok Mpok Fatimah yang sudah bertahun-tahun kerja
di rumahnya sebagai PRT. Dari lipatan baju akhirnya
Farhan tahu cerita hidup Mpok Fatimah yang luar biasa ¯

Nuryati

Muhamad Handika | Photo Story | Dur: 11:19
Mins | Makassar
Nuryati, Ibu dari Handika yang bekerja sebagai
PRT sejak usia 11 tahun. Walau tidak pernah bisa
mencapai cita citanya sebagai guru, namun Nuryati
ingin anak-anaknya tetap bisa bersekolah tinggi ¯

Titik Balik
Ainun Isnaeni Ilham, Amila Rezki M, Nurul Afifah M | Video Diary |
Dur: 12:19 Mnt | Makassar
Dulu Ainun adalah anak yang sangat manja dan tergantung pada
Mbak Ros, PRT di rumahnya. Tetapi suatu hari keadaan berubah.
Penyakit yang diidap oleh Mbak Ros membuat Ainun dan Keluarga
mengalami titik balik perubahan dalam hidupnya ¯

Muara Kasih Bunda
Nur Wahyuningsi, Nur Hasana, Alam Apiludin | Photo Story |
Dur: 08:17 Mnt | Makassar
Ana, putri seorang PRT di Makassar. Ana bercerita
tentang keluarga serta kegigihan ibundanya bekerja
di dua tempat. sebagai PRT di rumah Haji Lija,
tetangga mereka di daerah Teuku Umar, Makassar
dan di rumah mereka sendiri, menjadi ibu rumah
tangga yang sangat perhatian pada anak-anaknya ¯

Mutiara

Ariq Ashabul K, Ayusthira S.A, Rini P,
Hadelina D.P | Video Diary |
Dur: 19: 26 Mnt | Makassar
Ariq memiliki seorang PRT penyandang
disabilitas wicara. Mutiara namanya,
biasa dipanggil Muti. Muti sudah bekerja
selama lima tahun di rumah keluarga
mereka. Muti membuat Ariq dan sekeluarga
belajar berkomunikasi dan percaya pada
kemampuan kerja dan kejujuran seorang
tuna wicara seperti Muti ¯

