
 

 

Remaja, Lantangkan Suara Lewat Media 
Ada ritual masa kecil yang tidak akan dilupakan Garda (21). Pada suatu masa, setiap pulang sekolah, 

kaki-kaki mungil Garda melangkah riang ke kebun belakang rumah. Tangannya membawa sungkup 

jala. Di samping Garda, Mbah Kati, seorang perempuan separuh baya, dengan tulus dan bersemangat 

menemaninya. Membantu Garda berburu serangga. 

Sejak usianya masih sangat dini, Garda memang punya ketertarikan besar pada serangga. Kala itu, 

Mbah Kati, pekerja rumah tangga (PRT) yang membantu keluarga Garda, senantiasa telaten 

menemani Garda mencari serangga. Ketika Garda duduk di kelas II SD, serangga-serangga hasil 

tangkapannya bersama Mbah Kati dipamerkan di UGM. Peristiwa-peristiwa itu kian memupuk minat 

Garda pada entomologi—ilmu yang mempelajari serangga—sampai sekarang. Selalu dicatatnya, 

Mbah Kati berjasa besar dalam kehidupannya. 

Kisah-kisah kedekatan PRT dengan anggota keluarga sesungguhnya tidak sukar ditemui. Dalam 

tradisi pewayangan Jawa, kita mengenal Limbuk dan Cangik, sosok perempuan rewang (orang yang 

membantu) permaisuri atau puteri. Tidak hanya meringankan pekerjaan, peran rewang itu juga 

mendengarkan curhat, membantu memberi saran, serta merawat junjungannya. Mereka bukanlah 

“orang belakang”, melainkan “orang dalam” yang punya fungsi penting di dalam keluarga. Lebih dari 

itu, sosok rewang seperti Limbuk dan Cangik membawa pesan tentang kesetiaan. 

Klasikamus 

Film Dokumenter 

Film dokumenter merujuk pada film yang merekam realita secara kreatif. Istilah ini digunakan 

pertama kali dalam resensi film Moana (1926) garapan Robert Flatherty yang ditulis The Moviegoer, 

nama samaran John Grierson, di New York Sun pada 8 Februari 1926. 

Sayangnya, cerita-cerita manis mengenai keakraban anggota keluarga dengan PRT lebih sering 

tenggelam dalam stigma-stigma tentang PRT. Ditambah lagi, berita tentang ketidakharmonisan 

hubungan anggota keluarga dengan PRT begitu marak. 



Dilatari hal tersebut, Yayasan Kampung Halaman (YKH) bersama Organisasi Buruh Dunia (ILO) 

mengajak remaja, khususnya pelajar SMP/SMA, untuk mengikuti pelatihan membuat video dan photo 

story dengan tema PRT/PRTA (pekerja rumah tangga anak). Pelatihan ini diadakan di Jakarta pada 

13–15 Februari 2015 dan Makassar pada 6–8 Maret 2015. Kedua kota tersebut dipilih karena 

memiliki jumlah PRT/PRTA tertinggi di Indonesia. 

Dalam proses pelatihan ini, remaja diminta menggali peristiwa keseharian yang dialaminya bersama 

PRT/PRTA dan mengemasnya menjadi cerita yang kreatif. Secara berkelompok, remaja di kedua kota 

tersebut akan melontarkan ide cerita di depan juri. Dua ide video dan cerita foto terpilih dari setiap 

kota akan mendapatkan beasiswa dan pendampingan untuk memproduksi karya. 

Proyek ini sekaligus dibuat untuk memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional yang jatuh 

pada 16 Juni. Video dan cerita foto garapan anak-anak remaja tersebut, selain dibawa roadshow ke 

beberapa kota di Indonesia, nantinya juga akan dipresentasikan di konferensi internasional ILO di 

Geneva, Swiss, Juni mendatang. 

Direktur Eksekutif Yayasan Kampung Halaman Rachma Safitri menjelaskan, “Melibatkan remaja 

dalam mempromosikan pekerjaan yang layak untuk PRT/PRTA merupakan investasi jangka panjang. 

Dengan mengeset ulang cara pandang terhadap pekerja rumah tangga dan mendokumentasikannya, 

remaja akan mampu membuka diskusi lebih jauh.” 

Video dan foto yang dihasilkan diharapkan dapat membantu publik menghargai secara positif 

pekerjaan PRT, memahami pentingnya perlindungan profesi PRT, dan menyadari perlunya 

penghapusan PRTA. Nantinya, hal ini diharapkan pula akan memutus kebiasaan memperlakukan PRT 

dengan tidak layak, seperti banyak kasus yang sering kita dengar. 

Kekuatan visual 

YKH dan ILO memilih media foto dan video untuk menyampaikan beragam isu karena media 

tersebut dinilai efektif. “Belajar dari pengalaman dan riset, unsur visual lebih mudah diingat,” ujar 

Fitri, panggilan akrab Rachma Safitri. Sebuah studi memaparkan, sebanyak 83 persen informasi yang 

kita serap bersumber dari indera penglihatan. 

Selain itu, umur foto dan video pun panjang. “Pada 2011 misalnya, YKH pernah mendampingi remaja 

di Indramayu membuat video tentang nikah muda. Video itu masih relevan diputar sekarang, bahkan 

juga di luar negeri karena sejumlah negara punya kesamaan isu,” tutur Fitri. Hal tersebut 

menunjukkan media audio visual punya daya untuk menggugah. 

Dalam situs web Kampung Halaman, tertera juga visi mereka tentang pemanfaatan media untuk 

melantangkan suara terkait isu-isu tertentu. Zamzam Fauzannafi, salah satu pendiri KH, menyatakan, 

video membantu YKH untuk memfasilitasi penyampaian pesan dan pencarian solusi yang mungkin 

dilakukan oleh pembuat video itu sendiri dan masyarakat yang lebih luas. 

Karena berbasis komunitas, beragam media dibuat dengan metode partisipatory, melibatkan anggota 

komunitas. Ini dilakukan agar tujuan edukasi dan pemberdayaan dapat tercapai. Dengan metode 

semacam ini, komunitas akan lebih peka melihat persoalan di sekitarnya. Lebih jauh, media hasil 

garapan mereka dapat menjadi pintu besar untuk membuka ruang-ruang dialog di dalam masyarakat. 
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noted: remaja lantangkan suara lewat media  


