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Kata Pengantar
PRTA merupakan singkatan dari Pekerja Rumah Tangga Anak. 
PRTApun merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak. Mereka bekerja lebih dari delapan jam sehari, 
tidak cukup waktu isitirahat, tanpa hari libur dan diupah 
rendah. Mereka sering terpapar bahan kimia dan bahan ber-
bahaya lain yang mengganggu perkembangan fisik dan mem-
bahayakan kesehatan.Tersembunyi di sektor domestik, para 
PRTA sangat rentan terhadap eksploitasi. Nasib dan kondisi 
mereka sangat tergantung pada kebaikan majikan.

Menurut data BPS tahun 2009, sekitar 1,76 juta anak usia 
5-17 tahun di Indonesia menjadi pekerja anak, sementara 
437.246 anak di antaranya bekerja di sector rumah tangga 
(ILO, 2009).

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi ILO No. 138 men-
genai Batas Usia Minimum Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Ben-
tuk-bentukPekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), pemer-
intah Indonesia telah membuat sejumlah kebijakan terkait 
penghapusan pekerja anak, baik di tingkat nasional dalam 
bentuk undang-undang (UU), keputusan presiden dan kepu-
tusan menteri, maupun di tingkat daerah seperti pembentu-
kan komite aksi daerah, penyusunan rencana aksi daerah dan 
pengesahan peraturan daerah. Pemerintah Indonesia juga 
telahmeluncurkan sejumlah program aksi lewat kementrian 
dan lembaga negara lainnya. Namun jumlah mereka semakin 
meningkat secara graduatif.

ILO sebagai lembaga internasional yang berkomitmen meng-
hapuskan pekerja anak telah mengupayakan program langsung 
yang menyentuh anak-anak. Salah satunya adalah program 
Memerangi Pekerja Anak lewat Pendidikan. Program ini ber-
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tujuan mencegah dan menarik pekerja anak melalui pelati-
han ketrampilan supaya anak tidak terjebak pada BPTA dan 
memiliki akses untuk kembali ke bangku sekolah.
Buku ini mengisahkan tentang PRTA dampingan Mitra ImaDei 
yang ikut dalam program tersebut. Mereka sama seperti 
anak-anak lain yang membutuhkan pendidikan. Mereka sadar 
bahwa pendidikan adalah kunci bagi masa depan. Keikutserta-
an mereka dalam program ini adalah upaya keluar dari BPTA 
guna mengukir masa depan yang lebih baik. 

Semoga buku ini mampu meningkatkan kesadaran kepada para 
pembaca bahwa ada begitu banyak anak putus sekolah yang 
membutuhkan bantuan dan dukungan supaya tidak menjadi 
pekerja anak dan jatuh dalam BPTA, dan supaya mereka bisa 
kembali ke bangku sekolah. Adalah hak anak untuk mendapa-
tkan pendidikan yang berguna bagi masa depannya dan adalah 
kewajiban semua pihak untuk memastikan hal itu.

Bekasi, 30 April  2014

ii

Peter Van Rooij
Direktur ILO Jakarta

Iswanti
Direktur Mitra Imadei
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Selayang Pandang 
Layanan Pendidikan Vokasional bagi PRTA Dalam Rangka 

Memerangi Pekerja Anak di Bekasi dan Tangerang

PRTA adalah fenomena global yang ada di sekitar kita. Anak-
anak berusia 13-17 tahun berhenti sekolah dan bekerja sebagai 
PRTA karena berbagai faktor di antaranya kemiskinan. Mereka 
dikategorikan sebagai BPTA karena melakukan pekerjaan yang 
membahayakan kesehatan fisik dan psikis, jam kerja panjang, upah 
rendah, tanpa hari libur dan tanpa pengawasan memadai. 

Menurut kajian singkat yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan 
Anak (PUSKAPA) UI tahun 2013 menunjukkan, hampir 100 %  
PRTA di Indonesia melek huruf. Tapi, lebih dari setengahnya 
hanya mengenyam bangku Sekolah Dasar (Susenas and Sakernas 
data: 2007 – 2011). Ini berarti PRTA, sebagaimana pekerja anak 
lainnya, berpendidikan rendah. 

PRTA sama juga dengan anak-anak yang lain. Mereka berhak 
atas pendidikan yang merupakan kunci bagi masa depan yang 
lebih baik. Sebagaimana kurangnya akses pada pendidikan telah 
menjerumuskan mereka pada BPTA, jangkauan pada layanan 
pendidikan pula yang akan mengentaskan mereka dari BPTA.

Merujuk pada sejumlah kebijakan tentang penghapusan pekerja 
anak seperti:
 1. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
  No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja 
 2. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan No. 182 tentang  
  Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan BPTA
  (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak).  
 3. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, 
 4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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Mitra ImaDei bekerja sama dengan International Labour 
Organisation (ILO) menyelenggarakan program Layanan Pendidikan 
Vokasional bagi PRTA Dalam Rangka  Memerangi Pekerja Anak.  
Lewat program ini PRTA dapat mengkases layanan pendidikan 
untuk meningkatkan kemampuan vokasional mereka dalam rangka 
menarik mereka dari BPTA. 

Program ini diadakan di Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang 
melalui Pusat Pelatihan PRTA yang didirikan di kedua wilayah yaitu:
  
Pusat Pelatihan PRTA Bekasi 
Pusat pelatihan yang bernama Sanggar Mutiara ini terletak   
di wilayah Kranji – Bekasi. Berbagai layanan pendidikan dan   
ketrampilan disediakan di sini seperti:
 • Kejar Paket (A, B, C)
 • Kursus :  menjahit, prakarya, komputer dan Bahasa Inggris. 
 • Kecakapan hidup: pengenalan diri, etika, pengelolaan keua-  
  ngan pribadi, dll.
 • Teater
  Khusus tentang teater, selain menjadi sarana menyalurkan  
  bakat dan hobi di bidang seni (akting, menulis dan menari),  
  teater juga menjadi sarana belajar menumbuhkan rasa per- 
  caya diri, disiplin dan kerja keras. Melalui teater mereka 
  bisa mensosialisasikan dan mengkampanyekan isu-isu   
  mengenai  PRTA kepada masyarakat. 
   
Pusat Pelatihan PRTA Tangerang
Didukung oleh aparat Kelurahan Mekar Bakti – Panongan, Tangerang, 
pusat pelatihan ini menempati aula kelurahan. Layanan pendidikan 
dan ketrampilan yang diberikan adalah:
 • Kursus :  menjahit, salon, prakarya, 
 • Kecakapan hidup: pengenalan diri, etika, pengelolaan keua-  
  ngan pribadi, dll.
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Lebih jauh lewat program tersebut, Mitra ImaDei juga berupaya 
melakukan advokasi perlindungan PRTA dari situasi dan kondisi 
kerja yang buruk dan berbahaya, seperti jam kerja yang panjang, 
beban berat, paparan bahan kimia, dll. Bekerja sama dengan  
pemangku kepentingan dan pemberi kerja/majikan, Mitra ImaDei 
mendukung penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak 
dan pemenuhan hak anak bagi para PRTA.

****
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Menjemput Matahari
Kesadaranku akan beratnya beban yang ditanggung orang tuaku, 
membuatku tidak dapat melanjutkan sekolah. Tapi di ujung 
terowongan gelap itu, terbersit sekilas cahaya harapan bagiku.

Panggil saja aku Ais. Aku dilahirkan tanggal 26 Juli 1996 di kampung 
Gunung Gelis. Letaknya di Desa Rahong, Kabupaten Cianjur. Aku 
anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah dan ibuku petani. Sebagai 
anak seorang petani, aku sangat merasakan pahit getirnya hidup 
orang tuaku. Sekalipun mereka tak pernah mengeluh, namun aku 
tahu mereka sangat berkesusahan dalam memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarga.                 

Sebagaimana anak-anak lainnya, aku pernah punya cita-cita menjadi 
seorang guru. Karena itu aku berusaha belajar dengan rajin agar 
cita-citaku tercapai. Saat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang 
SMP, aku sangat senang. Aku ingin membahagiakan orang tuaku dan 
membuat mereka bangga.                                  

Sayang seribu sayang, semua itu tidak terwujud. Aku tak 
melanjutkan pendidikan ke SMA. Bukan karena dilarang bersekolah 
tetapi karena aku sungguh menyadari betapa beratnya perjuangan 
hidup kedua orang tuaku. Setelah lulus SMP, aku tinggal di rumah 
saja, membantu ayah dan ibu bekerja. Selain membereskan 
pekerjaan rumah, sesekali aku turut ke sawah dan ladang untuk 
membantu orang tuaku. 

Lambat laun aku merasa bosan. Aku iri pada teman-teman yang 
bisa melanjutkan pendidikan ke SMA. Kalau melihat mereka pergi 
ke sekolah, aku hanya bisa menatap sedih. Keluh kesah memenuhi 
hatiku. Tuhan, sampai kapan ini berakhir?                                

Akhirnya ada orang mengajak aku ke Jakarta untuk bekerja. Aku 
memutuskan untuk mengikuti ajakan tersebut. Walau sesungguhnya 
berat bagiku tinggalkan orang tuaku, namun aku pikir ini demi sebuah 
perubahan. Rasa bimbang dan ragu sejenak goyahkan hasratku, 
namun segera kutepis. Akhirnya aku bisa sampai di Jakarta. 
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Walau tinggal di Jakarta, duniaku tidaklah seluas kota besar ini. 
Hidupku hanya berkutat di sekitar rumah tinggalku. Meskipun 
demikian, aku bersyukur karena aku dipertemukan dengan majikan 
yang sungguh baik kepadaku.                 

Pekerjaanku mengasuh anak. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi juga 
tidak terlalu rumit. Hanya butuh kesabaran untuk menghadapi 
mereka. Pelan-pelan aku belajar bagaimana cara mengasuh anak 
dengan baik.        

Anak majikanku adalah temanku sehari-hari. Kelucuan mereka 
membuat aku terhibur dikala rasa rindu akan kampung alaman 
datang menyapa. Aku menjalani pekerjaan ini dengan sukacita, 
Namun, jauh di lubuk hatiku, aku berharap agar kelak aku bisa 
dapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. 
                                     
Di saat aku mengalami pergumulan batin, aku didatangi para ibu. 
Mereka mengajakku bergabung dalam kegiatan di sebuah sanggar. 
Awalnya aku tak mengerti. Namun  setelah dijelaskan tentang 
kegiatan-kegiatan di sanggar, aku merasa tertarik. Aku lega karena 
ketertarikanku dalam kegiatan ini didukung majikanku.

Di sanggar ini, kami diberi pengetahuan tentang menjahit sekaligus 
mempraktikkannya. Rasanya sungguh senang karena aku bisa 
mendapatkan keterampilan yang menunjang masa depanku.   
                  
Aku juga bertemu dengan sesama PRTA. Kami saling berbagi 
cerita. Aku berharap suatu hari kelak aku bisa menjadi penjahit. 
Walau tidak bisa melanjutkan sekolah, aku bisa punya usaha 
sendiri!  Terima kasih, Mitra ImaDei. Engkau telah menemukanku 
dan menjadi mutiara bagiku. 

Namaku Siti Aisah. Lahir : Cianjur, 26 Juli 1996. Cita-
cita: penjahit. Sekarang sedang mengikuti kursus jahit
di pusat pelatihan PRTA Tangerang.
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Ingin Kerja di Pabrik
Aku tersenyum tetapi senyumku semu. aku tertawa tetapi tawaku 
tawar. Aku ingin mengubah senyuman semuku menjadi senyum ceria 
dan tawaku menjadi tawa yang tak tawar.

Dilahirkan sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara, hatiku 
sangatlah bahagia. Bagaimana tidak. Seluruh perhatian dan kasih 
sayang baik dari orang tua maupun saudara-saudaraku, semuanya 
tercurah padaku. Bila mengingat semua kenangan indah itu, rasanya 
sangat ingin aku kembali ke masa itu, masa di mana aku mengalami 
kebahagiaan.

Aku sekarang bukan lagi aku yang dulu. Aku menghadapi dunia yang 
tak pernah kusangka akan seperti ini. Setahun yang lalu, keadaan 
keluarga kami seperti berubah. Ayah dan ibu yang adalah petani 
garapan, tiba-tiba tersandung masalah ekonomi. Aku yang  waktu itu 
hendak melanjutkan pendidikan ke SMP, tak bisa lagi bersekolah. 
Mama tiba-tiba diajak kerja oleh tetangga untuk jadi pembantu di 
Jakarta. Hatiku sedih. Aku masih anak-anak, masih manja dan tak 
bisa lepas dari Mama.

"Ma,,, Erni mau ikut Mama," rengekku ke Mama. "Kamu di rumah 
aja bersama saudara-saudara dan ayah kamu," kata Mama. “Tidak 
mau Ma!!!" Aku bersikeras mau ikut Mama. Singkat cerita, akhirnya 
aku ikut Mama ke Tangerang. Dari kampung Cipikung, Kabupaten 
Sukabumi, kami menuju ke Tangerang. Pokoknya aku akan bantu 
Mama, niatku dalam hati. Kami lalu dipertemukan dengan majikan. 
Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa takut. Syukur, 
aku bersama Mama.

Majikanku lalu memberiku kerja untuk momong anak. Sedangkan 
pekerjaan Mama memasak, mencuci, menggosok (menyetrika) 
pakaian, dan membereskan rumah. Aku kadang membantu Mama 
jika pekerjaanku sudah selesai. Biasanya momong anak sedikit 
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rumit kalau anaknya rewel. Aku mengurusnya mulai dari mandi, 
menyiapkan makanannya, menjaga dia bermain, lalu mengajak dia 
tidur siang. Yaa,,, pokoknya gitu deh. Kalau orang tuanya sudah 
pulang, pekerjaanku jadi ringan. Si Dede (anak) akan diajak 
bermain bersama mama papanya. Saat itu, aku akan bantu ibu untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang belum beres.

Kami bersyukur bisa dapat majikan yang baik kepadaku dan Mama. 
Meski demikian, kadang ada rasa kangen rumah. Ingin rasanya aku 
pulang ke rumah, bertemu Papa, saudara, dan juga teman-teman. 
Sekalipun di sini banyak teman sesama pembantu, namun aku tetap 
rindu teman-teman di kampung halamanku.

Aku tak mau melanjutkan sekolah lagi. Aku hanya ingin bekerja di 
pabrik. Tiap hari momong anak kadang jenuh. Makanya, aku ingin 
kerja di pabrik. 

Namaku Erni. Lahir : Sukabumi 6 Juni 1998. Cita-cita: bekerja di 
pabrik. Sekarang sedang mengikuti kursus jahit di pusat pelatihan 
PRTA Tangerang.
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Aku Masih Ingin Sekolah 
Pernahkah kalian dengar tentang komodo? Danau Tiga Warna? 
Kampung adat Wae Rebo? Semuanya dapat kalian temui di daerahku. 
Aku Herlina Ndi, anak dari pulau bunga, Flores. Flores merupakan 
salah satu pulau dengan sejuta keindahan. 

Hidupku penuh lika-liku. Aku dilahirkan dalam sebuah keluarga yang 
sangat sederhana. Ayahku bernama Aleks Jemamat. Ibuku, Yustina 
Wowang. Aku anak kelima dari delapan bersaudara. Enam belas 
tahun lalu, tepatnya tanggal 13 September 1998, aku dilahirkan 
di sebuah kampung yang sangat jauh dari keramaian. Namanya 
Kampung Galong. Kampung ini terletak di Kabupaten Manggarai 
Timur, Letaknya cukup jauh juga dari ibu kota Kabupaten, Borong. 

Aku tumbuh layaknya anak-anak lainnya di kampungku. Bermain 
dan bekerja adalah aktivitasku sehari-hari tatkala aku masih 
anak-anak. Sebagai anak petani, kehidupanku sangatlah sederhana. 
Selain bermain, aku juga membantu ayah dan ibu di rumah atau 
sesekali turun ke sawah.

Saat aku berusia 6 tahun, satu keluarga dari Kampung Mukun 
datang ke rumah. Mereka  meminta ijin kepada ayah dan ibuku 
agar aku diperbolehkan tinggal bersama mereka. Ayah dan ibuku 
menyetujui saja. Sedih rasanya berpisah dari orangtua tetapi saat 
itu aku hanya bisa menurut. Akhirnya aku ke Mukun dan tinggal di 
sana hingga aku lulus SD.

Saat memasuki usia sekolah, aku disekolahkan di SD Mukun 1. Kalau 
di kampung, rata-rata anak masuk sekolah pada usia 8 tahun ke 
atas. Aku juga demikian. Aku mulai bersekolah pada usia 9 tahun. 
Saat-saat itu merupakan saat yang menyenangkan karena aku bisa 
bertemu dengan teman-teman dan guru.

Tak pernah terlintas di benakku tentang masa depan yang pasti. 



Pemikiranku sangat sederhana: yang penting bisa tinggal bersama 
orang tua dan mengabdi untuk keluarga.

Setamat SD tahun 2013, aku tak melanjutkan sekolah ke SMP. 
Orang tuaku tak sanggup membiayai sekolahku. Aku sedih karena 
aku masih ingin melanjutkan sekolah.      
  
Kebetulan ada saudara dari Kupang datang ke kampung. Ia 
mengajakku ke Kupang. Aku mau saja ke Kupang karena bagiku 
ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa melihat dunia lain selain 
Kampungku. Sebelum ke Kupang, aku ke Kota Ruteng dan tinggal 
selama sebulan di ibukota Kabupaten Manggarai itu. Juni 2013 aku 
ke Kupang.    

Kupang adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Aku tinggal 
bersama keluarga di sana selama sebulan, Juni sampai Juli 2013. 
Aku bekerja di rumah sanak saudaraku tetapi aku tak dianggap 
sebagai pembantu karena masih ada hubungan keluarga.   
 
Juli 2013, sanak keluarga yang ada di Jakarta mengajak aku ke 
Jakarta. Mereka menjanjikan akan menyekolahkan aku ke jenjang 
yang lebih tinggi. Karena keinginanku untuk bersekolah masih ada 
dan aku ditawari untuk sekolah lagi, aku  putuskan untuk ikut ke 
Jakarta.    

Akhirnya aku datang ke Jakarta. Meskipun akan bekerja sebagai 
pembantu, setidaknya aku bisa sampai di Jakarta. Aku sangat 
senang karena aku bisa juga sampai di kota Metropolitan. Jakarta 
kota yang sangat ramai dan juga bising, sangat jauh dari kondisi 
kampungku. Dari Jakarta, sampailah aku di Tangerang dan aku 
dipertemukan dengan keluarga yang harmonis.
Majikanku sangat baik. Bapak bekerja di kantor sedangkan ibu 
jadi ibu rumah tangga. Aku diperlakukan tidak seperti pembantu 
pada umumnya. Pekerjaanku memang komplit. Mulai dari memasak, 
mencuci, menyetrika, mengepel, dan menjaga anak. Namun aku 
tidak melakukannya sendiri. Aku kadang dibantu oleh ibu.
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Aku juga sering diajak ke luar kota atau ikut rekreasi bersama 
keluarga. Aku sangat senang karena aku tak hanya tinggal di rumah. 
Lebih senang lagi waktu aku diberi kesempatan untuk ikut kegiatan 
sebuah sanggar. Majikanku sangat mendukung aku mengikuti 
kegiatan ini.               

Awalnya aku sama sekali tidak mengerti apa itu sanggar dan 
kegiatannya seperti apa. Kupikir-pikir, lebih baik ikut saja supaya 
ada pengalaman tambahan. Saat mengikuti kegiatan, aku merasa 
sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru dan 
juga bisa belajar menjahit. Eh,,, ternyata manfaatnya besar juga. 

Aku bertekad mengikuti kegiatan ini dengan rajin setiap minggunya 
supaya kelak aku punya keterampilan. Mungkin untuk sementara, aku 
jalani dulu pekerjaan ini dengan baik. Aku tetap ingin sekolah dan 
majikanku mau menyekolahkan aku. Aku berharap bisa bersekolah 
lagi dan punya teman yang lebih banyak. Aku juga senang mengikuti 
kegiatan di sanggar dan berharap bisa terus berkembang.

Ini ceritaku sebagai PRTA. Ceritaku memang singkat karena akupun 
belum setahun tinggal di Tangerang. 

Namaku Herlina Ndi. Lahir: Galong- Manggarai Timur, 13 
September 1998. Cita-cita: ingin membahagiakan orang 
tua. Sekarang sedang mengikuti kursus jahit di pusat 
pelatihan PRTA Tangerang.
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Kan Kuhadapi Dunia dengan Kekuatanku
Tak akan ada yang pernah melihat tangisku ataupun merasakan 
dukaku. Aku tak tahu kepada siapa harus mengadu. Aku tak tahu 
harus bagaimana lagi menjalani hidup ini. Yang ada hanyalah 
kepasrahan di ujung keputusasaan.

Hai teman, perkenalkan aku Ayu. Lengkapnya Ayu Rahayu. Usiaku 
genap 15 tahun tanggal 14 Februari lalu. Aku dilahirkan di Karawang, 
sebuah kota yang pasti teman-teman kenal. Aku merasa nasibku 
sungguh malang dan sudah pasti tidak punya masa depan yang cerah 
layaknya anak-anak lainnya yang seusiaku. 

Di usiaku yang masih remaja ini, ingin rasanya bisa kumpul bareng 
teman-teman, bisa berbagi cerita tentang pengalaman masa 
remaja yang mendebarkan, dan hal lainnya. Sayangnya, itu hanya 
khayalanku semata. Aku tak akan pernah menikmati itu semua.

Aku anak kedua dari tiga bersaudara. Ibuku bekerja sebagai 
pedagang sedangkan ayahku tidak bekerja. Tulang punggung 
keluarga adalah ibu. Aneka masalah muncul dalam keluarga kami. 
Ayah dan ibu sering bertengkar. Sampai akhirnya mereka bercerai. 
Setelah ayah dan ibu bercerai, ibuku menikah lagi. Pikiranku 
terasa penat, apa ini? Mengapa harus begini? Aku harus apa dan 
bagaimana?

Aku sungguh merasa hidupku hancur. Aku sayang ayah dan ibuku, 
dan kalau boleh memilih, aku tetap ingin tinggal bersama mereka. 
Sayang, aku hanya punya dua pilihan yaitu tinggal bersama ayah 
atau ibu. Walau berat, aku putuskan tinggal bersama ibu dan ayah 
tiriku. Masa remaja yang berat. Aku dihadapkan pada situasi yang 
sangat memprihatinkan.

Dalam keputusasaanku, aku memilih untuk berhenti sekolah. Mau 
sekolah butuh duit. Walau sekolah sekarang gratis, tetapi butuh 
duit untuk beli seragam, beli buku, naik angkot, dan lain-lainnya. 
Mau minta duit ke siapa? Ibu uangnya tidak  banyak. Minta ke ayah 



tiri rasanya sungkan. Ah, lebih baik aku kerja saja. Aku berhenti 
sekolah saat naik kelas dua SMP.

Alhamdulillah, ada orang yang mengajakku kerja. Tanpa pikir 
panjang lagi, aku terima pekerjaan itu. Aku sumpek dengan kondisi 
rumah yang berantakan. Aku berdoa agar aku dipertemukan dengan 
majikan yang baik yang bisa membuat aku merasa tenang.   
  
Aku lalu dibawa ke Tangerang oleh saudara yang mengajakku. 
Aku dipertemukan dengan majikanku. Pertama kali bertemu 
rasanya takut. Aduh,,, apa majikanku kejam ya? Aku bisa betah? 
Pekerjaanku beratkah? Aneka pertanyaan muncul di benakku.   
                
Aku mencoba beradaptasi dan mulai menjalankan tugasku sebagai 
PRT. Pekerjaanku banyak, mulai dari mencuci, menyetrika, memasak, 
dll. Aku juga sering diomeli jika pekerjaanku kurang beres. Kalau 
sudah begitu aku hanya bisa diam. Sudah nasibku jadi pembantu, 
ya terima aja. Tapi aku tak ingin selamanya jadi PRT. Aku ingin 
bekerja di pabrik dan bisa hidup lebih baik lagi.

Namaku Ayu Rahayu. Lahir: Karawang, 14 Februari 1999. Cita-cita: 
ingin bekerja di pabrik. Sekarang sedang mengikuti kursus jahit di 
pusat pelatihan PRTA Tangerang.
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Walau PRT Aku Tak Ingin Cita-citaku
Hanya di Ujung Kemoceng.

Tiga tahun lalu, saat ujian nasional SMP telah selesai, aku bingung. 
Apa mungkin aku bisa lanjutkan sekolah? Apa mungkin aku bisa 
menggapai cita-citaku menjadi seorang dokter? Rasanya itu hanya 
mimpiku. Mimpi anak seorang petani, mimpi seorang anak piatu. 
Ayahku, Kusdira hanyalah seorang petani. Bagaimana mungkin ia 
bisa membiayai sekolahku?

Hari kelulusan tiba, jantungku deg-degan. Apa kiranya yang akan 
terjadi denganku. Saat membuka amplop kelulusan dan membaca 
nama Oktaviana Kusdira dinyatakan lulus, aku melompat kegirangan. 
Ayah,,, aku lulus SMP! Ayah, aku bisa jadi orang hebat.

Namun, kebahagiaan itu segera sirna tatkala bayangan kondisi 
ekonomi keluarga melintas di benakku. Percuma aku lulus, aku tak 
akan bisa melanjutkan sekolahku.

Sampai tibalah hari itu. Hari di mana aku mendapatkan jawaban atas 
segala doaku selama ini. Hari itu, di saat aku sedang membersihkan 
rumah, saudara Ayah datang mengunjungi. Aku ditanya saudara 
yang berkunjung ke rumah, "Nana sudah kelas berapa? Cita-
citanya apa? Mau tidak melanjutkan sekolah?" Dengan polosnya 
aku menjawab, "cita-citaku mau jadi dokter". "Kalau begitu, Nana 
ikut aja ke Tangerang. Nana tinggal sama om dan tante biar Nana 
bisa lanjutin sekolah."       
       
Bagai mendapat durian runtuh, hatiku sangat senang. Aku bisa 
melanjutkan sekolah, aku bisa sekolahhhhh,,,, "Oke deh, om dan 
tante. Nana mau ke Tangerang, kerja sambil sekolah."

Singkat cerita, aku tiba di Tangerang di rumah saudara ayah. Bapak 
dan ibu menepati janji mereka. Mereka mendaftarkanku ke SMA. 
Aku pun akhirnya bisa sekolah lagi. Setiap hari aku membantu 



kerja di rumah, mulai dari mengurus dapur, mencuci, menyetrika, 
dan mengepel. Siangnya aku berangkat sekolah. 

Awalnya keadaan ini sungguh berat bagiku. Namun, apapun akan 
aku lakukan. Yang penting aku bisa sekolah. Aku harus bisa bagi 
waktu antara sekolah dan bekerja. Sesibuk apapun, Aku tetap 
mengerjakan tugas sekolah dengan baik.      
  
Hari-hari berlalu seperti itu hingga saat ini. Tak terasa sudah tiga 
tahun berlalu. Aku  merasa betah, apalagi aku diperlakukan dengan 
baik. Aku juga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan di aula 
kelurahan setiap hari Minggu. Di sini aku belajar menjahit bersama 
beberapa teman lainnya. Aku sangat bersyukur karena mendapat 
pengetahuan baru dan teman baru.

Jujur saja, kadang aku merasa capek, kadang jenuh. Tapi,,,, tiap 
kali ingat cita-citaku, aku langsung semangat lagi. Aku juga rindu 
pada ayah dan kampung halaman. Namun aku mau jadi orang sukses 
dulu biar bisa banggakan ayah dan almarhumah ibu. Semoga aku 
bisa menggapai cita-citaku: menjadi seorang dokter.

Namaku Oktaviana Kusdira. Lahir: Banjarnegara, 5 
Oktober 1998. Cita-cita: ingin jadi dokter. Sekarang 
sedang mengikuti kursus jahit di pusat pelatihan PRTA 
Tangerang.
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Senandung Sendu Seorang Pekerja
Rumah Tangga Anak

Menyanyi adalah hobiku. Menurutku, suaraku bagus. Beberapa 
orang juga mengatakan demikian, tetapi entahlah menurut orang 
lain. Aku suka menyanyi di mana saja. Di dapur, di halaman, bahkan 
di kamar mandi. Rasanya kalau menyanyi di kamar mandi, suaraku 
dua kali lebih bagus daripada menyanyi di dapur. Hehehe,,,,,

Aku biasa disapa Ros, singkatan dari Rosdiani. Aku lahir di Bogor 
tanggal 8 Juli 1996. Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, aku 
merasa istimewa. Sejak kecil aku ingin jadi penyanyi. Kata ayah, 
”kalau mau jadi penyanyi kudu sekolah dulu, kudu jadi orang pintar.” 
Baik ayah, jawabku.

Sekalipun ayahku hanyalah kuli toko, tetapi perhatiannya untuk 
pendidikan anak-anaknya sangat tinggi. Sejak SD sampai SMP, 
perjalanan sekolahku lancar tanpa ada kendala yang besar. Namun, 
begitu aku hendak masuk SMA, kesulitan membiayai sekolah 
mulai terasa. Ya Allah, aku masih ingin terus sekolah, masih ingin 
mengejar mimpi dan cita-citaku. 

“Ayah, aku kerja saja ya. Aku tak mau ayah susah. Kalau sudah 
SMA, biaya sekolahnya pasti lebih mahal. Darimana kita dapatkan 
uang? Untuk makan sehari-hari saja kita masih susah, apalagi buat 
sekolah,” kataku kepada ayah.

“Sudahlah, kamu sekolah saja. Soal biaya itu urusan ayah,” ayah 
menanggapi permintaanku. 

Aku sedih, bimbang, bingung, dan ragu. Mau dibawa ke mana nasibku 
ini? Alhamdulillah, aku diberi jalan. Ada tetangga yang lagi mencari 
pembantu tetapi dikirim ke Tangerang. 

Aku mau ikut tetapi bagaimana dengan sekolahku? Aku lalu bilang 



ke tetanggaku bahwa aku mau kerja, tetapi apa bisa kalau kerja 
sambil sekolah? 

“Aku tanya dulu ya ke majikannya,” kata tetanggaku.

Aku menunggu dengan perasaan cemas. Ya Allah, semoga aku 
diperbolehkan untuk sekolah. 

Beberapa waktu kemudian tetanggaku datang dan memberikan 
kabar gembira. "Kamu boleh bersekolah sambil kerja," kata 
tetanggaku.

Alhamdulilah ya Allah,,, aku sangat senang.

Aku minta restu ke ayah dan ibu. Aku bilang bahwa aku tetap akan 
sekolah. Ayah dan ibu setuju hingga akhirnya aku bisa ke Tangerang.

Majikanku ternyata sangat baik. Aku diberi kesempatan untuk 
sekolah juga diberi pekerjaan yang ringan. Sebagian waktuku 
dapat aku manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 
Aku kerja mulai pukul 09.00 sampai jam 12.00. Setelah itu aku 
siap-siap berangkat ke sekolah. Pulang  sekolah aku lanjutkan kerja 
lagi. Setelah itu  makan malam, membuat PR dan istirahat.

Kadang-kadang aku merindukan ibu dan ayah. Aku berharap bisa 
bertemu mereka lagi dan bisa membuat mereka bangga. Kemarin, 
waktu diajak ikut kegiatan di aula kelurahan, aku sangat senang. 
Tetapi aku belum bisa ikut sepenuhnya karena kadang hari Minggu 
ada kesibukan di rumah. Kegiatannya bagus tetapi aku harap ada 
kegiatan lainnya juga. Bukan hanya menjahit tetapi bisa kursus 
kecantikan atau kursus-kursus lainnya.

Cita-citaku tetap kupegang teguh. Aku ingin jadi penyanyi tetapi 
penyanyi yang pintar, yang punya pengetahuan yang banyak.

Namaku Rosdiani. Lahir: Bogor 8 Juli 1996. Cita-cita: jadi penyanyi. 
Sekarang sedang mengikuti kursus jahit di pusat pelatihan PRTA 
Tangerang
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Biasa Hidup Mandiri 
Namaku Siti Sadiah. Sejak kecil aku sudah biasa hidup mandiri. 
Orang tua tak pernah memanjakanku. Aku ingat, saat aku masih 
sekolah di SD, aku pernah minta uang jajan ke ibu. Tapi kata ibu 
gak ada duit. Sedih rasanya melihat teman-teman bisa jajan, 
sedangkan aku tidak.

Aku ingin sekali bisa punya uang sendiri. Pasti bisa belanja dan 
jajan seperti teman-teman lainnya. 

Waktu terus bergulir. Aku mulai beranjak remaja. Kebutuhan 
pribadiku mulai banyak. Aku tak mungkin minta uang ke orang 
tua. Karena itu aku berupaya untuk mencari kerja. Masalah 
dalam keluargaku membuat aku sedih. Tapi aku tidak bisa 
mengungkapkannya. Aku hanya bisa diam. 

Aku hanya lulusan SD dari desa Cipikung, Sukabumi. Aku tidak bisa 
melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. Apalagi ibuku sakit-
sakitan. Sekarang usiaku sudah 16 tahun.

Saat ada orang mengajak ke Jakarta, aku ikut saja. Aku ingin bisa 
membantu ibu, walaupun terus terang aku tidak banyak mengerti 
soal pekerjaan di kota. Yang penting, ikut ke kota sajalah. Bersama 
temanku Erni, aku datang ke Jakarta. 

Waktu pertama kali aku bertemu majikan rasanya takut. Tetapi 
lama kelamaan aku jadi terbiasa. Pekerjaanku momong anak. 
Alhamdulillah, sejauh ini aku bisa kerja dengan baik,  walau baru 
enam bulan bekerja. Aku senang saja bekerja di sini. Namun jauh 
di dasar hatiku aku punya harapan bisa mendapat pekerjaan yang 
lebih baik.

Namaku Siti Sadiah. Lahir: Cianjur, 26 Juli 1996. Cita-
cita: ingin jadi Ustadjah. Sekarang sedang mengikuti 
kursus jahit di pusat pelatihan PRTA Tangerang.
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Ingin Seperti Teman-Teman
yang Sekolah

Menjadi pribadi yang penuh percaya diri bukanlah hal yang mudah. 
Apalagi jika bisa tampil di depan umum, bisa berekspresi, dan bisa 
berinteraksi dengan orang- orang hebat. 

Dulu, aku sangat pemalu dan takut berhadapan dengan dunia luar. 
Aku puas dengan duniaku sendiri. Namun sekarang aku sudah 
berubah. Perubahan ini bukanlah terjadi secara instan tetapi 
melalui suatu proses yang panjang.

Hai teman, aku Suci Rahmawati. Sehari-hari aku dipanggil Suci. 
Aku dilahirkan sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. 
Keluargaku  dulu pernah hidup berkecukupan karena ayah  seorang 
juragan angkutan kota (angkot). Namun sejak ayah sudah tidak 
jadi juragan angkot, kehidupan ekonomi keluarga kami mulai surut. 
Ayah tidak punya biaya untuk menyekolahkan kami. Kedua kakakku 
harus menumpang hidup di rumah saudara agar bisa  melanjutkan 
sekolah selepas SD. Begitu juga aku.

Setelah tamat SD, aku dikirim ke rumah bibiku di daerah Bekasi 
untuk menjaga keponakannya yang saat itu masih TK. Aku ngurusin 
keponakan dari Senin – Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu 
keponakanku diurus bibiku. Aku mendapat upah  Rp. 60.000 sebu-
lan. Itulah awal aku bekerja sebagai pembantu. Saat itu aku baru 
berusia 13 tahun. Rasanya sungguh sedih karena aku tak bisa 
menghabiskan waktuku untuk bersekolah dan bermain bersama 
teman-teman.

Dari rumah bibi, aku kemudian berpindah mengikuti kakak tiriku 
di Padalarang. Di kota ini aku melanjutkan pendidikan di sebuah 
Tsanawiyah (SMP). Kakakku baik, dia menyekolahkanku. Harapan 
yang sempat terputus kini mekar lagi. Namun sayang, baru 
setahun duduk di bangku SMP, terjadi perselisihan  di dalam 
keluarga sehingga aku terpaksa harus pulang ke rumah orang tua. 
Sekolahkupun terhenti saat kenaikan kelas dua.
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Sepulang dari Padalarang, aku memutuskan untuk tinggal bersama 
nenek. Aku bekerja membantu nenek menjaga warung kelontong 
dan  menjaga keponakan, anak dari bibiku yang lain. 

Mungkin sudah nasibku menjadi pembantu, tangisku dalam diam. 
Ya Allah, semoga suatu hari nanti ada yang mau membantuku, mau 
menyekolahkanku.

Aku melewati hari-hariku dengan baik. Sesaat aku melupakan 
impian masa depanku dan mencoba menikmati hari-hariku bersama 
keluargaku. Ya,,, memang sudah nasibku, mau apa lagi.

Suatu hari ada seorang ibu mengajakku bergabung dalam sebuah  
sanggar. Aduh,,, aku takut dan bingung. Sanggar itu apaan sih? 
Kegiatannya apa? Walau kepalaku dipenuhi berjuta tanya, aku 
mencoba mengikuti kegiatan tersebut. 

Awalnya aku malu-malu, sangat malu. Saat ditanya seorang kakak   
pengelola sanggar, “Dik, namamu siapa?” aku tidak bisa langsung 
menjawab saking malunya. Mau jawab nama saja aku mesti pikir 
beberapa saat baru aku jawab “Suci”. Ya,,, itulah aku yang dulu.

Sekarang aku sudah tak seperti itu. Ini berkat aneka kegiatan 
sanggar. Di sanggar Mutiara, aku dan teman-teman mengikuti 
banyak paket kegiatan. Di antaranya Kejar Paket B, menjahit, 
kerajinan tangan, dan kursus komputer. Nanti aku juga akan ikut 
Kejar Paket C. Aku kan juga ingin seperti teman-temanku yang 
sekolah. Mereka pandai dan punya ijazah untuk modal mencari 
pekerjaan yang baik.

Bagiku, pendidikan itu sangat penting. Mau kerja apapun harus pakai 
ijazah. Selain untuk cari pekerjaan juga bisa buat modal usaha. 
Kalau hanya main-main, nggak sekolah, ke depannya susah cari 
pekerjaan. Paling bekerja yang tidak pakai ijazah. Di PT (pabrik) 
kan juga harus lulus SMK, alasanku. Selain itu, kalau kita pintar, 
kita nggak akan dibodohin orang, bisa bangga pada diri sendiri.

Tekat kuat inilah yang mendorongku berani menolak desakan ayah 
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untuk berhenti ikut kegiatan di sanggar dan bekerja mencari 
nafkah. Kata ayah. “Untuk apa sekolah? toh nanti juga jadi ibu 
rumah tangga.”

Tapi aku ingin kerja dulu, ingin pegang uang,  bisa beri ke saudara,  
bisa beli barang-barang dengan uang sendiri. Kalau aku tidak ikut 
kegiatan di Sanggar, bagaimana masa depanku  nanti? Aku tidak 
mau begini-begini saja. Dengan memiliki ijazah setara SMA dan 
sertifikat ketrampilan lain, aku bisa mendapatkan pekerjaan yang 
lebih baik.

Untung ibu berada di pihak Aku dan mendukung keinginanku 
yang dirasa baik. Ibu yang pernah bekerja sebagai PRT menjadi 
motivator bagiku untuk terus maju. Aku tak ingin menderita 
seperti ibu. Syukur juga, kakak-kakakku mendukung aku. Aku tidak 
mau kalah dengan kedua kakakku yang sudah lulus SMA.

Itulah sebabnya aku memilih ikut nenek daripada tinggal bersama 
ayah  dan ibu. Aku malas tinggal bersama mereka karena didesak-
desak melulu. Di sini tenang, nggak puyeng, bisa mikir diri sendiri.

Aku senang sekali bisa ikut kegiatan Sanggar. Aku yang sebelumnya  
putus sekolah kini sudah lulus Paket B. Mudah-mudahan nanti aku 
bisa lulus Paket C. Sekarang aku lagi belajar komputer. Aku yang 
tadinya tidak mengerti apa itu file, kini jika disuruh membuat 
file, aku bisa. Aku juga senang dibantu belajar Bahasa Inggris 
oleh kakak-kakak mahasiswa Universitas Atma Jaya. Dulu nggak 
kebayang bisa berkenalan dan belajar bersama mereka.

Melalui kegiatan Teater, aku menjadi pribadi yang lebih percaya 
diri dan berani serta tidak malu menjawab pertanyaan orang-orang. 
Kursus komputer yang kuikuti telah memunculkan bayangan tentang 
pekerjaan di bidang multimedia. Aku ingin kerja di multimedia. 
Pasti menyenangkan dan menantang.

Meski masih samar, aku yakin dengan kesungguhan aku  mampu 
mewujudkan mimpiku untuk hidup lebih baik dan keluar dari situasi 
saat ini.

19



Namaku Suci Rahmawati. Lahir: Bekasi, 4 April 1997. 
Cita-cita: ingin bekerja di perusahaan multimedia. 
Saat ini sedang mengikuti kursus komputer di Sanggar 
Mutiara Bekasi.  
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Bisa Sekolah Lagi Berkat Ijazah 
Kejar Paket B

Putus sekolah sempat membuatku sedih. Bagaimana nasib masa 
depanku nanti? Apakah aku cukup berhenti di sini, di kelas 1 SMP? 
Aku masih haus ilmu, aku masih ingin sekolah. 

“Ibu,,, aku masih ingin sekolah, sekolah itu penting,” pintaku pada 
ibu. 

"Iya Vika,,, sekolah itu memang penting, tetapi mahal. Ayah dan ibu 
tak punya uang untuk membiayai sekolah kamu."

Jawaban ibu membuat aku tak bisa berbicara lagi. Kukubur semua 
impianku tentang masa depan. Kadang aku menangis jika melihat 
teman-temanku pergi ke sekolah. 

Karena aku tak bersekolah lagi, aku memilih untuk bekerja. Menjadi 
pembantu adalah pilihan satu-satunya bagi orang yang tak punya 
pendidikan tinggi seperti aku. Di usia 15 tahun, usia remaja yang 
kuharapkan bisa lebih berkembang dalam berbagai bidang, aku 
malah harus bekerja. Mencuci dan menyetrika di rumah tetangga 
adalah pekerjaanku sehari-hari setelah putus sekolah. Upah Rp. 
300.000 akan kuterima setiap bulannya.

Aku memang sempat jenuh dengan rutinitas ini. Ingin rasanya 
punya aktivitas lain selain mencuci dan menyetrika. 

Semuanya terwujud saat ada orang yang mengajakku ikut 
bergabung di Sanggar Mutiara. Seperti teman-temanku yang lain, 
aku juga sempat bingung. Kegiatan apaan tuh? Untuk menjawab 
pertanyaanku sendiri, aku masuk ke Sanggar dan mengikuti aneka 
kegiatan yang ada di sana. Wah,,, luar biasa. Di sanggar banyak 
sekali kegiatannya. Ada Kejar Paket, menjahit, kursus komputer 
sampai teater. Senang sekali rasanya, apalagi aku bisa dapatkan 
banyak teman.
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Kini aku bisa melanjutkan sekolah di sebuah SMK setelah berhasil 
mendapatkan ijazah Kejar Paket B yang diadakan  Sanggar Mutiara 
dan  keringanan biaya sekolah berbekal kartu Gakin.

Tidak hanya ijazah Kejar Paket B yang aku peroleh. Banyak hal 
bermanfaat yang aku  peroleh di Sanggar. Sejumlah ketrampilan 
aku miliki seperti  membuat bros dan menjahit. Aku  juga belajar 
Bahasa Inggris dan komputer. Dulu aku tidak bisa apa-apa, sekarang 
jadi bisa. Main teater juga mengubah kepribadianku. Dulu aku tidak 
pede, tidak pinter ngomong. Sekarang menjadi orang yang pede, 
berani bicara sama orang. 

Menurutku pendidikan akan menentukan masa depan, bisa 
mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengangkat kehidupan 
orang tua.

Aku memiliki mimpi bekerja di PT. Aku menaruh harapan bahwa 
dengan bekerja di sana aku akan mendapatkan banyak teman dan 
memiliki sejumlah uang untuk melakukan banyak hal. 

Bekerja sebagai PRT itu capek banget. Tidak bisa ngapa-ngapain, 
mau bermain juga terbatas waktunya. Mau latihan di Sanggar saja 
harus pamit ke majikan dulu.

Kegiatanku di Sanggar sangat didukung ibu yang baik dan sabar. 
Mamalah yang selalu mendukung aku. Dia ingin aku jadi orang pintar 
yang bisa mengangkat kehidupan orang tua. Beda dengan ayahku. 
Dia suka menuduhku main melulu.Dia menyuruhku bekerja. Biaya 
sekolah kan mahal, dia nggak mau membiayai. Tetapi aku bersyukur 
memiliki mama yang akan selalu mendukungku.

Namaku Vika Daniati. Lahir: Bekasi, 11 November 1997. 
Cita-cita: bekerja di PT. Saat ini sedang mengikuti 
kursus komputer di Sanggar Mutiara Bekasi.
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“Ingin Ikut Kejar Paket C Supaya
Bisa Kerja di PT”

Tak ada hal yang membuatku senang selain tatkala ayah dan ibu 
bisa membiayai sekolahku. Sekalipun kondisi ekonomi kami pas-
pasan, mereka tetap menabung agar aku dan adikku tetap sekolah. 

Ayahku bekerja sebagai tukang becak dan ibu bekerja sebagai PRT 
cuci-gosok (setrika). Penghasilan mereka sangat rendah namun 
mereka tetap semangat hingga aku bisa sampai kelas tiga SMP dan 
adikku kelas 4 SD. 

Namun situasi memburuk saat ibu mengandung anak keempat. Ibu  
terpaksa melepaskan pekerjaannya. Seiring dengan membesarnya 
kandungan, ibu tidak kuat lagi bekerja mencuci dan menggosok. 
Dengan berhentinya  ibu dari pekerjaannya, maka berkurang pula 
penghasilan keluarga.

Pendapatan ayah dari menarik becak hanya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pokok keluarga, tanpa menyisakan sedikitpun uang 
untuk membayar biaya sekolah. Keputusan beratpun harus dibuat, 
aku dan adikku berhenti sekolah.

Putus sekolah menjelang ujian kelas 3 SMP terasa mengecewakan 
bagiku. Nilai-nilai bagus yang kuperoleh selama ini tidak banyak 
membantu meringankan keluarga dalam membayar uang sekolah, 
Apalagi menjelang ujian, banyak kebutuhan sekolah yang harus 
dipenuhi.

Salah satunya adalah biaya ujian sebesar Rp. 2 juta yang bagi 
keluargaku sangat besar dan tak terjangkau. Meski guru berkali-
kali mendatangiku di rumah menyuruhku masuk sekolah lagi, kami 
tetap tidak bisa membayar SPP dan uang ujian itu. Tanpa membayar 
uang ujian, aku jelas tidak boleh ikut ujian kelulusan.
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Sejak putus sekolah, aku terpaksa menjadi PRT. Aku mengikuti 
jejak ibu, bekerja mencuci dan menggosok di rumah tetangga. 
Sebuah pekerjaan yang cukup berat untuk anak usia 15 tahun 
seperti aku. Capek, tapi memang tidak ada pekerjaan yang cukup 
layak untuk anak seusiaku.

Namun, situasi berubah. Sejak aku bergabung di sanggar, 
aku merasa sangat senang. Aku mendapat kesempatan untuk 
meneruskan pendidikanku. Setelah mengikuti ujian kesetaraan 
Paket B, aku berhasil mendapatkan ijazah Paket B.

Aku  juga belajar menjahit, komputer dan bermain teater. Setelah 
ikut Sanggar aku bisa bermain drama, bisa membuat baju, mengerti 
pola-pola jahit, dan bisa memakai komputer. Kegiatan di Sanggar 
juga membuatku mengurangi waktu bermain. Aku tidak lagi banyak 
main seperti dulu. 

Aku  merasa senang bergabung di Sanggar. Selain karena letak  
Sanggar dekat dengan rumah, banyak anak Sanggar yang menjadi 
temanku. Bahkan Vika, salah satu anak Sanggar, adalah saudara 
sepupuku. Hal lain yang aku sukai adalah kebaikan pendamping 
yaitu Ibu Rohimah (Bu Mamah) yang dengan sabar mendampingi 
anak-anak Sanggar dan tak lelah memotivasi kami untuk rajin dan 
bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan di Sanggar. 

Aku  menyadari bahwa pendidikan itu penting buat masa depan. 
“Kalau mau bekerja kan harus pakai ijazah. Kalau aku pinter 
komputer kan aku nanti bisa kerja di kantor. Setelah punya ijazah 
Paket B, aku mau ikut Paket C supaya punya ijazah setara SMA 
untuk melamar kerja di PT."

Ibuku sangat mendukungku untuk maju. Ibu tak kenal lelah 
mengingatkanku untuk aktif mengikuti kegiatan di Sanggar 
supaya bisa mendapat pendidikan dan ketrampilan. Dengan 
keterbatasannya  ibu ingin agar aku nantinya memiliki masa depan 
yang baik, tidak bekerja sebagai PRT seperti dirinya.
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Namaku Anggini. Lahir: Bekasi, 23 Agustus 1998. Cita-
cita: bekerja di PT. Sekarang sedang mengikuti kursus 
komputer di Sanggar Mutiara Bekasi
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Pendidikan Membuat Orang
Lebih Maju

Dukungan orang tua bukan satu - satunya faktor yang menentukan 
keberhasilan seorang anak. Kemampuan anak itu sendirilah untuk 
menjalani tiap langkah yang diperlukan untuk maju yang menjadi 
faktor utama. Inilah yang terjadi dalam hidupku. Ya, aku Ela 
Winarsih, seorang PRTA kelahiran tahun 1997 yang berhenti 
sekolah saat kelas 2 SMP.

Dilahirkan di sebuah keluarga sederhana sebagai anak kedua dari 
3 bersaudara, aku cukup beruntung bisa sekolah. Ayahku yang 
bekerja sebagai tukang bangunan dan ibu yang berjualan sayur 
keliling, menyadari pentingnya pendidikan yang baik untuk anak-
anaknya. Mereka tak ragu bekerja keras untuk dapat mengirimku 
dan saudaraku ke sekolah. 

Sayang kakak laki-lakiku yang berhasil duduk di bangku kelas 2 
STM kemudian berhenti sekolah karena tidak naik kelas. Hal yang 
mengecewakan orang tuaku karena kakak tidak naik kelas akibat 
sering bolos  dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik.

Aku sendiri memutuskan berhenti sekolah sampai kelas 2 SMP 
karena aku merasa tidak sanggup mengikuti berbagai pelajaran yang 
aku rasa berat. Pelajaran seperti Bahasa Jepang dan Matematika 
membuat kepalaku pusing. Otaku tidak mampu mengikuti. Keterba-
tasanku menerima pelajaran membuatku menyerah dan memilih 
meninggalkan bangku sekolah di usia yang sangat muda.

Tidak lama menganggur setelah berhenti sekolah, aku bekerja 
sebagai PRT. Aku  menjaga (momong) anak tetangga dari pagi 
sampai sore, dengan upah Rp 250 ribu sebulan. Aku menganggap 
pekerjaan itu cukup berat dan melelahkan. Capek ngurus anak kecil, 
apalagi kalau anaknya rewel. Usia yang masih muda dan pekerjaan 
yang melelahkan menyebabkan aku tidak berlama-lama menjadi 
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PRT. Hanya tujuh bulan aku menjalaninya sebelum akhirnya keluar 
dan menganggur. Aku ingin bekerja di tempat lain yang tampaknya 
lebih baik dan menjanjikan yaitu kerja di PT. Menjadi PRT sering 
direndahkan dan kurang penghargaan dari orang lain

Keikutsertaanku di Sanggar mendapat dukungan penuh dari kedua 
orang tuaku. Mereka mendukungku ikut kegiatan di Sanggar supaya 
aku dapat ijazah. Nanti aku bisa bekerja di PT, tidak seperti 
mereka.

Aku  rajin mengikuti kegiatan di Sanggar yang aku rasakan manfaat
nya. Dulu sebelum ikut teater dan ketrampilan lain, aku tidak 
mengerti apa-apa. Setelah ikut teater aku bisa mengenal banyak 
orang, berani bicara, percaya diri. Dengan mengikuti Kejar Paket 
B aku mendapat ilmu dan ijazah. Aku juga bisa menjahit, membuat 
kerajinan tangan. Sekarang ikut kursus komputer, aku bisa 
mengetik, membuat tabel, dan lainnya.

Selain mendapatkan pendidikan dan ketrampilan, aku mendapatkan  
pendamping yang baik, sabar dan ramah,  Bu Mamah. Kak Filo lucu 
dan asyik. Hal lainnya, pertemananku dengan anak-anak Sanggar. 
Mereka menyenangkan. Kami suka bercanda dan saling mengolok.

Perjumpaanku dengan mahasiswa Atma Jaya yang mendampingi 
anak-anak Sanggar belajar terasa mengesankan. Senang sekali aku 
mengenal mereka. Mereka mengajari Bahasa Inggris, hak anak, dan 
mengajak bicara tentang cita-cita.

Meski keterbatasanku menjauhkan aku dari bangku sekolah, aku 
menyadari pentingnya pendidikan. Bagiku, pendidikan tidak hanya 
membuat orang bisa menuntut ilmu, tapi juga membuat orang lebih 
maju. Orang yang tidak punya ijazah susah cari pekerjaan yang 
baik.

Namaku Ela Winarsih. Lahir: Bekasi, 28 Juli 1997. Cita-
cita: ingin kerja di PT. Saat ini sedang mengikuti kursus 
komputer di Sanggar Mutiara Bekasi.
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 "Aku Ingin Wawasan dan Pergaulanku Luas".
Namaku singkat saja. Ina. Lahir di Purwokerto sebagai anak bungsu 
dari 6 bersaudara. Aku hanya mengenyam bangku sekolah sampai 
kelas 2 SMP. Aku tidak mau sekolah lagi karena ingin bekerja 
seperti teman-teman sekampungku. 

Di kampungku di Purwokerto, banyak anak tidak melanjutkan 
sekolah. Mereka memilih bekerja. Demikian juga teman-temanku. 
Mereka sudah  bekerja meski baru lulus SD. Yah...kerja jadi PRT 
atau penjaga toko sih. Tapi dengan bekerja mereka bisa membeli 
apa aja. Keinginanku bisa memegang uang sendiri hasil bekerja jauh 
lebih besar daripada keinginan melanjutkan sekolah.

Sebenarnya  ayah dan ibu yang bekerja sebagai buruh tani masih 
mampu membiayai sekolahku. Apalagi kakak-kakakku bersedia 
membantu biaya pendidikanku. Mereka menyuruhku melanjutkan 
sekolah lagi, tapi aku tidak mau. Kakakku yang di Jakarta juga 
menyuruhku ikut  Kejar Paket B, tapi aku pikir-pikir dulu. Kalau 
sendirian tidak ada teman, aku tidak mau. Dalam bayanganku, aku 
harus sendirian di kelas untuk mengikuti Kejar Paket itu.
 
Orang tuaku tiada henti membujukku untuk mau sekolah lagi. 
Mereka berharap pendidikan setara SMP akan memudahkan aku 
mendapat pekerjaan di tempat lain, tidak menjadi PRT terus.

Menjadi PRT aku akui bukan pekerjaan yang kusukai. Kerja di 
rumah tangga lumayan capek: memasak, bersih-bersih rumah dan 
mengurus 3  anak. Ada sih jam istirahat yaitu jam 14.00 - 15.30, 
tapi gak ada libur. Memang aku bisa pamit kalau hari Minggu tapi 
gak bisa sering. Pulangpun kadang harus tunggu majikan sudah 
sampai rumah. Kadang pas jam aku mau pulang eh majikan telpon 
supaya aku jangan pulang dulu karena majikan pulang agak telat. 
Akhirnya aku pulang telat juga.
Dilihat dari sisi pergaulan, kerja sebagai PRT membuat seseorang 
menjadi terbatas. Aku hanya bertemu dengan orang-orang yang 
sama di rumah itu. Aku  juga tidak bisa kemana-mana. Minderpun 
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tak urung juga aku alami. Aku malu jika ada orang tanya di mana 
aku bekerja.

Hal ini berbeda dengan pengalamanku saat bekerja di toko 
atau warung. Jam kerjanya jelas yaitu jam 08.00 -17.00. Hari 
Minggu libur. Nungguin toko atau warung itu lebih enakan, kalau 
sepi pembeli kan istirahat juga. Kerja di luar juga membuat kita 
bertemu banyak orang, selain bisa pergi keluar kalau pulang kerja 
atau saat istirahat. 

Karena itu kursus komputer yang aku ikuti membawa harapan 
bahwa nanti aku dapat melamar pekerjaan di PT atau pabrik dengan 
ijazah lulus komputer yang dimiliki. Sebab jauh di lubuk hatiku, 
aku mengakui bahwa pendidikan itu penting untuk mendapatkan 
pekerjaan layak dan meluaskan wawasan.

Namaku Ina. Lahir: Purwokerto, 4 April 1996. Cita-
cita: ingin kerja di PT. Saat ini sedang mengikuti kursus 
komputer di Sanggar Mutiara Bekasi.
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"Berharap Pekerjaan Yang Lebih Layak 
dan Jam Kerja Jelas".

Aku dilahirkan di Purwokerto sebagai sulung dari dua bersaudara. 
Namaku Rohyati. Aku  memilih bekerja karena menyadari bahwa 
untuk melanjutkan sekolah ke SMA, biaya yang dibutuhkan tentulah 
tidak sedikit. Pasti lebih mahal dari biaya sekolah saat di SMP.  
Aku merasa ayah yang bekerja sebagai buruh tani dan ibu yang 
menjadi ibu rumah tangga tentunya sangat kesulitan membiayai 
pendidikanku. Orang tua sih sebetulnya ingin aku bisa sekolah 
sampai SMA, tapi aku merasa kasihan kalau harus membebani 
mereka. 

Begitu selesai ujian dan dinyatakan lulus, aku langsung bekerja. 
Mulanya aku bekerja di toko baju, lalu di warung makan. Sekarang 
aku bekerja sebagai pekerja rumah tangga. 

Bagiku bekerja di manapun mempunyai kesenangan dan kesusahannya 
sendiri. Namun aku berusaha menyukai pekerjaanku. Dengan 
bekerja  aku bisa membeli kebutuhanku sendiri, tidak minta orang 
tua lagi. Selain itu aku juga bisa membantu orang tua dan memberi 
uang jajan untuk adik. Meski capek tapi senang.

Bekerja sebagai PRT  berbeda dengan pekerjaan lain yang pernah 
kujalani. Meski ada waktu untuk santai saat pekerjaan sudah 
selesai, tapi tidak bisa ditentukan bahwa semua pekerjaan selesai 
pada jam tertentu. Apalagi aku mengerjakan semua pekerjaan di 
rumah, kecuali memasak. Terasa capeknya. 

Terbersit keinginan untuk meningkatkan ketrampilan seperti 
menjadi baby sitter yang memiliki gaji lebih besar. Tapi aku lebih 
ingin bekerja di luar rumah, seperti di toko atau pabrik karena 
lebih layak dengan jam kerja yang jelas. Kerja di toko atau pabrik 
juga tidak dianggap rendah. Aku suka malu menjawab kalau ditanya 
“kerja di mana?” 
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Aku menyadari pendidikan itu penting karena mempermudah sese-
orang mendapatkan pekerjaan. Tapi karena keadaan orang tua dan 
mahalnya biaya sekolah di SMA, aku bekerja saja. Karena itu aku 
senang bisa mengikuti kursus komputer yang diadakan Sanggar. 
Aku  berharap kemampuanku menggunakan komputer nantinya bisa 
dijadikan bekal untuk melamar pekerjaan yang lebih layak. 

Menurutku, kursus ketrampilan bagi PRTA  bagus karena kita bisa 
lebih maju, wawasan bertambah, menjadi lebih pintar. Di masa 
depan aku ingin belajar membuat kue supaya bisa bikin kue sendiri.

Namaku Rohyati. Lahir: Purwokerto, 11 Oktober 1996. 
Cita-cita: ingin kerja di PT. Saat ini sedang mengikuti 
kursus komputer di Sanggar Mutiara Bekasi.
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Lebih Termotivasi
Mengenyam bangku sekolah hanya sampai SD pasti bukan pilihan 
seorang anak. Bukan juga pilihanku yang bernama lengkap Maya 
Indriana Firdaus. Lahir di Bekasi pada tahun 1996, aku yang hobi 
menari ini terpaksa menjadi PRTA karena tidak bisa melanjutkan 
sekolah selepas SD. Aku  bekerja di rumah orang, mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Dengan upah Rp 250 
ribu sebulan aku jalani pekerjaan itu selama setahun.  

Aku adalah anak sulung dari enam bersaudara. Banyaknya 
anggota keluarga yang harus ditanggung seorang pencari nafkah 
akan mempengaruhi kemampuan keluarga itu dalam memenuhi 
kebutuhannya. Ayahku yang  bekerja menawarkan jasa mengurus 
surat-surat penting adalah pencari nafkah tunggal di keluargaku. 
Dengan penghasilan yang terbatas, aku maklum kalau pendidikan 
adalah kebutuhan nomor sekian untuk dipenuhi.

Relatif mahalnya biaya sekolah di SMP swasta daripada negeri 
memaksaku untuk memilih: masuk SMP negeri atau berhenti 
sekolah. Ketika aku gagal diterima di SMP negeri, melayanglah 
kesempatanku untuk melanjutkan sekolah. Orang tuaku tidak 
sanggup membiayai sekolah jika aku harus bersekolah di SMP 
swasta. Nasib yang sama mungkin juga akan menimpa adik lelakiku  
yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD dan adik-adikku yang lain.

Keinginanku untuk tetap mendapatkan pendidikan meski di luar 
sekolah membawaku mengikuti kegiatan di Sanggar. Aku  telah 
mendapatkan ijazah kesetaraan Paket B dan sejumlah ketrampilan 
lain, seperti menjahit, prakarya, Bahasa Inggris, dan komputer. 
Aku  juga bermain teater yang telah menumbuhkan keberaniannya 
untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang. Pementasan 
teater yang pernah kuikuti meningkatkan kepercayaan diriku.
Ketrampilan menjahit meski kurang mendalam sudah membuatku 
bisa menjahit. Pelajaran Bahasa Inggris juga bertambah. Saya juga 
belajar bersama kakak-kakak mahasiswa Atma Jaya tentang hak 
anak, mengenali bakat dan bahwa  untuk sukses itu harus berjuang.
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Yang pasti sekarang Aku lebih termotivasi. Dulu aku masih 
terombang-ambing, ntar gimana? Misal sekarang aku sedang 
kursus komputer, aku termotivasi “harus bisa” supaya nanti  dapat 
bekerja di kantor.

Keterlibatanku di Sanggar ini mendapat dukungan dari orang 
tua. “Ayah mendukung, apalagi ibu, mendukung banget. Mereka 
berharap aku bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan mendapat 
ilmu lebih banyak lagi."

Meski hanya mengenyam bangku SD, aku sadar bahwa pendidikan 
itu sangat penting. Orang yang berpendidikan tinggi akan dipandang 
tinggi dan orang yang berpendidikan rendah akan dipandang rendah. 
Dengan pendidikan tinggi orang bisa menemukan masa depan yang 
cerah, hidup enak dan tenang.

Cita-citaku tidak hanya satu. Aku  ingin menjadi penulis dan 
wiraswasta. Walau sempat ragu karena menyangka untuk bisa 
menjadi penulis aku harus kuliah di jurusan sastra, aku tetap 
menggantungkan cita-citaku sebagai penulis sambil berlatih 
menulis dan banyak membaca buku-buku. Mengenai keinginan 
menjadi wiraswasta, aku ingin berbisnis di bidang makanan.

Namaku Maya Indriana Firdaus. Lahir: Bekasi, 16 
Agustus 1996. Cita-cita: jadi penulis dan wiraswasta. 
Saat ini sedang mengikuti kursus komputer di Sanggar 
Mutiara Bekasi.



“Ikut Kegiatan di Sanggar? Seru!”
Muda, enerjik dan antusias adalah gambaran diriku yang bernama 
Abdul Robi. Meski berasal dari keluarga sederhana, aku yang akrab 
dipanggil Robi tidak malu untuk berekspresi.

Dulu kami pernah hidup berkecukupan. Ayah bersama nenek 
memiliki warung bakso yang laris di Karawang. Tapi sejak nenek 
meninggal, usaha itu bangkrut. Kami jatuh miskin. Perubahan hidup 
yang drastis hampir menghancurkan keluarga kami.

Ayah dan ibu sempat pisah ranjang. Untunglah ada orang tua yang 
menyadarkan mereka bahwa keutuhan keluargalah yang penting. 
Merekapun bersatu lagi dan sepakat untuk mau menjalani hidup 
sederhana. Kami kemudian pindah ke Bekasi. Di sini kedua adik 
saya lahir kemudian.

Merekapun hidup dalam keterbatasan. Ayah yang berprofesi 
sebagai tukang  sampah dan ibu yang bekerja sebagai PRT cuci-
gosok tidak mampu mengirim aku dan kedua adikku ke sekolah yang 
lebih tinggi. Aku  sangat paham ketika orang tua tidak mampu lagi 
membiayai sekolah setelah lulus SD. Aku terpaksa menjadi pekerja 
anak di usia 13 tahun. Meski demikian aku sangat menghargai ayah 
dan ibu yang telah bekerja keras untuk menghidupi keluarga. 

Seperti anak-anak lain yang hanya mengenyam sekolah sampai 
bangku SD, aku tidak memiliki banyak pilihan jenis pekerjaan yang 
aku butuhkan. Pertama kali aku bekerja di warung makan Padang. 
Usiaku  waktu itu 13 tahun. Aku  memutuskan bekerja karena tidak 
ada yang bisa dilakukan setelah berhenti sekolah kecuali bekerja 
untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Tak lama bekerja di situ, aku berganti pekerjaan menjadi tukang 
antar jemput sekolah anak-anak. Sesekali aku diminta untuk 
mencuci mobil dan bersih-bersih kebun dan halaman di rumah 
tetangga. Keinginanku untuk maju dan memperbaiki kehidupan 
keluarga mendorong aku untuk aktif mencari pekerjaan lain. Aku  
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tidak ingin menjadi PRT terus. 

Hal inilah yang mendorong aku untuk bergabung di Sanggar 
saat seorang teman mengajakku. Aku  bersemangat manakala 
mengetahui bahwa aku bisa mendapatkan banyak pengetahuan 
dan ketrampilan baru di sana. Aku  bisa belajar Bahasa Inggris, 
komputer, dan lainnya. Aku juga tengah mempersiapkan diri untuk 
mengikuti Kejar Paket B supaya bisa mendapatkan ijazah setara 
SMP. 

Tidak hanya pendidikan dan ketrampilan yang kuperoleh. 
Kegembiraan dan semangat juga. Seru banget bisa kumpul sama 
teman, punya kegiatan seperti ini, apalagi tidak perlu bayar, tinggal 
maunya aja.  

Minatku yang besar di bidang seni mendapat pemenuhan dengan 
ikut teater. Kebetulan sejak kecil aku suka acting. Aku suka nulis 
juga, kayak  membuat cerpen. Kak Lina mengajari bagaimana 
menulis cerpen. Diajari juga musikalisasi puisi.

Mengenai pementasan teater yang pernah kulakoni, ”Boro-boro 
membayangkan tampil di gedung pertunjukan besar. Nginjak 
gedungnya saja nggak pernah. Aku bersyukur banget bisa ikut 
teater di Sanggar dan ditampilkan. Aku jadi lebih percaya diri, 
mau lebih terbuka lagi, tidak seperti dulu,  pendiam. Aku merasa 
bebas berekspresi.

Meski tak bisa menjangkau pendidikan tinggi, aku sangat mengerti 
arti pentingnya pendidikan. Pendidikan itu nomor satu, kendalanya 
kan ekonomi. Makanya aku ikut sanggar supaya pendidikanku lebih 
baik lagi. Aku bisa belajar Bahasa Inggris bersama kakak-kakak 
mahasiswa Atma Jaya, bisa belajar komputer. Itu kan penting 
sekarang ini. 

Saya ingin meluaskan wawasan saya. Orang yang pintar akan 
mudah mencari pekerjaan, juga nanti kalau menikah bisa mengajari 
anak-anaknya. Dukungan dari orang tua pun mendorongku untuk 
bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan di Sanggar.
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Cita-citaku ingin jadi penulis. Kini aku  sedang melatih diri menulis 
berbagai cerita dan pengalaman pribadi di blog. Aku juga banyak 
membaca cerpen dan novel untuk mempelajari cara penulisannya.

Namaku Abdul Robi. Lahir: Karawang,  15 Mei 1997. 
Cita-cita: penulis. Sekarang sedang mengikuti kursus 
komputer di Sanggar Mutiara Bekasi.



Pengenalan Diri 

Kegiatan di Tangerang
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Kegiatan di Tangerang
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Kursus Menjahit



Kegiatan di BekasiKegiatan di Bekasi

Pentas Teater
39



Kejar  Paket  Kesetaraan

Kecakapan Hidup
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Memasak 

Menjahit
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Kumpulan Puisi 

  Suara Peluh
  
  Langkah-langkahku menghentak 
  tetesan peluhku berontak
  bulir-bulir air mata berderai

   Rona cobaan datang perlahan 
   tiada beda mimpi dan angan
   meski makin berimbun ujian
   tak ku anggap ini beban

  Selisih dan beda pandang 
  bukan untuk memicu perang 
  hati sejuk rindang 
  mencipta senandung sayang

   Rona cobaan datang perlahan 
   tiada beda mimpi dan angan 
   meski makin berimbun ujian
   tak ku anggap ini beban

  bulir-bulir air mata berderai
  berjuang tiada usai...
  berjuang tiada usai...

  (lie hom syah, 3 november 2013)
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Indahnya Kesatuan
kau pondasi tak terkalahkan ..
kau cahaya yang menerangi kehidupan ..
udara sebagai pelengkap ..
terdapat seribu cerita di dalamnya ..

semua akan runtuh tanpamu ..
aura tampak suram tanpa cahaya ..
kerentanan akan timbul tanpa udara ..
keindahan tercetak jelas dengan saling melengkapi 
....

(Maya Indriana F, 6 Oktober 2013)

Bagaikan Rumah
Berdiri tegak menjulang di atas bumi..
Ayah.. seperti atap genting rumah yang memayungi 
setiap keluarganya..
Didampingi ibu, bagai dinding-dinding rumah yang 
kokoh melindungi dari berbagai tusukan ribuan 
duri..
Dilengkapi perlengkapan lainnya yang semakin 
membuat keharmonisan dalam suka dan duka..
Itulah anak-anaknya, terciptalah sebuah kekuatan 
dalam satu keluarga yang bahagia..

(Robi Arlandino, 6 Oktober 2013)
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         Ibu, kekuatan cinta keluarga '
oh ibuku 
senyummu manis sekali
engkau selalu ada di hati 
engkau adalah penopang hidupku 

tutur sapamu sangat anggun
kepribadianmu sangat memuliakan hatimu 
oh bundaku aku berhutang budi besar kepadamu 
jasamu bagaikan cahaya mentari yang menyinari bumi
sepanjang waktu 

(aiss, 6-10-2013)

' mutiara laut, kekuatan cinta keluarga '

dari ribuan pulau yang tersebar 
kau satukan kami dengan lautan cinta hatimu yang 
kekar 
dari timur hinga barat 
kau rangkul kami dengan bekal ilmu yang 
bermanfaat agar dekat

hingga kami bersatu 
karna itulah aku sayang ayah dan ibuku 
cintamu seputih mutiara laut 
jasamu tak tergantikan bagaikan seluas lautan hati 
samudera

(aiss, 6-10-2013)



  "Kekuatan cinta keluargaku"

 Bagaikan dandang menyapu kalbu
 Bangkitkan hasrat damba dan larang
 Ingin kemedan untuk menyerbu
 Bersama saudara bersatu berjuang

  Berbalik pula puluh menyerbu
  Terdahulu satu, puluhan menderu
  Keluargaku akan terus bersatu
  Dalam cinta yang penuh haru

  (Lie hom syah, 30-september-2013)

"Perjuangan mempertahankan cinta keluarga"
  Langkah demi langkah t'lah terhentak
  Peluh pun t'lah bertetesan serontak
  Air mata pun t'lah berderai
  Perjuanganmu pun tak pernah usai

   Cobaan datang melayang perlahan
   Serasa bermimpi, serasa berangan
   Ku tahu semua ini adalah cobaan
   Tak ku anggap ini sebagai beban

     Perselisihan dan perbedaan pandangan
     Sering terjadi dalam suatu kekeluargaan
     Bukan alasan untuk berpencar
     Melainkan bersatu tak akan pudar

    (Lie hom syah, 29-september-2013)
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  Puisi Islam ..

Perkataan yang indah adalah "Allah"
Lagu yang merdu adalah "Adzan"
Media yang terbaik adalah "Alqur'an"
Senam yang sehat adalah "Sholat"
Diet yang sempurna adalah "Puasa"
Kebersihan yang menyegarkan adalah "Wudhu"
Perjalanan yang indah adalah "Haji"
Hayalan yang baik adalah ... eng ing engggg 
hehehee
Ingat akan Dosa dan Taubat

(Lie Hom Syah, 29 September 2013)
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  "Sebuah perjuangan"
  Bagaikan mawar yang berduri
  Menjaga tangkainya setiap hari
  Tak peduli hujan ataupun badai
  Entah itu malam ataupun pagi

   Kau tetap berjuang tiada henti
   Kau pertaruhkan dirimu setiap hari
   Kau lindungi aku tak pernah letih
   Kau sayangi aku tiada henti

   (lie Hom Syah, 29 - september – 2013)
 

"Cinta kasih ayah dan ibuku"
Ada sekuntum hari dimana wanginya
mengharumi bumi sepanjang waktu
Karena saat itu kemahamurahan sang Kholiq 
berlimpah pada suatu inti hidup

Ayah dan ibu, trimakasih kuucapkan kepadamu yang 
sebesar-besarnya atas kemuliaan hatimu
yang telah mendidik dan membesarkan aku dari 
kecil hingga sekarang

(Aiss, 25-09-2013)
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    Cinta Ibu"
Ibu, betapa besar perjuanganmu melahirkanku
Dan tak pernah kau pedulikan nasib dirimu ibu
Tuk merawat dan membesarkanku dengan cinta 
kasihmu
Ibu, betapa indahnya cinta yang kau berikan 
kepadaku

Kurasakan kasih sayangmu yang begitu besar 
kepadaku
Ingin rasanya meneteskan air mataku dikakimu ibu
Andaikan kau tahu betapa aku menyayangimu
Sujud syukurku kepadamu,hanya untukmu ibu
(Lie hom syah, 22-09-2013)

Ayah Yang Telah Pergi Untuk Selamanya

semakinku belajar untuk melupakanmu AYAH
semakin kumerindukanmu
tapi apa daya 
semua tak sesuai dengan harapanku 
kau pergi tinggalkanku untuk selamanya 
Tuhan, berikanlah aku kesempatan 
untuk bersamanya lagi 
jika memang tak ada lagi kesempatan 
jangan kau hapuskan ingatanku bersamanya 
karena kuingin mengenang dia untuk selamanya 
sampaiku menjemputnya 
  (Rico Aditya, 22-09-2013)
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“Ayahku”

Lelaki paruh baya berkulit hitam,
setiap hari mendorong sebuah gerobak usang di 
sepanjang kompleks perumahan
Ayahku.. ya itu Ayahku
Lelaki yang penuh semangat memberi nafkah untuk 
keluarganya
Tidak perduli panas atau hujan yang menerpanya,
tidak perduli seberapa banyak peluh yang ia kucurkan, 
dia rela demi keluarganya
Pengumpul sampah, itulah pekerjaan sehari-harinya
Baginya profesi itu tidak penting,
yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mendapat 
sesuap nasi untuk keluarganya
Ayah.. sungguh mulia hatimu, kami bangga padamu.
Kami hanya bisa berdo'a, semoga TUHAN selalu 
melindungimu!
Kami menyayangimu.. Ayah!!

(Abdul Robi, 25 September 2013)

___
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Wawancara 

Wawancara di Bekasi

Wawancara di Tangerang

Wawancara di Tangerang

Proses Penulisan Melalui Wawancara
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