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Hai semuanya, 
namaku Aulia Rizky Sibarani, 

biasanya di Time To Talk
 

teman-teman memanggilku Aulia, 

berbeda dengan dirumah, kakak-kakakku 

memanggilku dengan nama Rizky. 

Aku anak kelima dari 8 bersaudara. 

Aku sekarang sudah SMP loh, 

tapi tugas utama ku bukan hanya 

belajar, selain belajar ak
u juga bekerja. 

Aku sangat senang diajak 
bergabung dengan Time To 
Talk.  Tidak hanya aku,. 
Kakakku Lastri sudah duluan 
bergabung dalam kegiatan 
Time To Talk di fase pertama.

Saat Time To Talk memulai 
fase kedua di tahun 2019, 
aku dan kak ratna, 
kakakku nomer 4, mulai 
bergabung dalam rangkaian 
diskusi yang biasa kami sebut 
CAC Meeting.
 
Semenjak bergabung dengan 
time to talk, hidup kami 
perlahan mulai berubah. 
Dulu kakakku Lastri 
bekerja sebagai pemulung. 
Setiap pulang sekolah kak 
Lastri memungut plastik 
di jalanan  kemudian 
memilah dan membersihkan 
plastik dirumah, 
jika sudah terkumpul 
banyak, maka plastik (botot) 
akan dijual seminggu 
sekali,  agar kami bisa 
mendapat uang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari 
hari dan kebutuhan 
pendidikan, karna  pada saat 
itu kedua orangtua kami 
bekerja di luar kota sebagai 
buruh kebun sayur dan 
penghasilan kedua orangtuaku 
tidak bisa mencukupi kebutu-
han di dalam keluarga.
Itu sebabnya kak Lastri, kak 
Ratna dan aku harus bekerja.

Selain aktif di kegiatan Time 
To Talk fase pertama, kak 
Lastri juga sering terpilih 
untuk mengikuti beberapa 
kegiatan seperti Pelatihan 
Hak Anak, Pelatihan dan 
Pembentukan Komite Anak 
dalam program pekerja anak 
dan juga mengikuti Festival 
Film Anak. Bahkan kak Lastri 
pernah terpilih untuk mengi-
kuti pelatihan Perlindungan 
Anak di Media sosial
pada bulan Februari 2018.

Sekarang Kak Latri sudah 
tidak bekerja sebagai  
pemulung lagi.

Aku bekerja di tempat 
penyortiran botot 
untuk membantu 
memenuhi kebutuhan 
keluargaku. 

Hal itu juga yang menjadi 
alasan, aku gabung dengan 
TIME TO TALK. 

          Ini aku,sedang bekerja    menyortir
botot
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kakaku sudah tamat sekolah 
dan sekarang sudah 
bekerja di sebuah koperasi 
sebagai tenaga administrasi 
di Jakarta. 

Dia selalu memberi nasehat 
kepada adik-adiknnya agar 
terus belajar dengan rajin 
dan selalu aktif mengikuti 
kegiatan Time To Talk, 

agar dapat meningkatkan 

kepercayaan diri kami dan 

menambah pengalam
an kami. 

kami bermimpi, suat
u hari nanti 

tidak perlu lagi bekerja  sebagai 

penyortir botot.

Nasehat kakak Las
tri 

membuatku dan Ka
k Ratna 

menjadi lebih semangat belajar.

Aku dan kak Ratna 
selalu menunggu jadwal
diskusi CAC Meeting. 
Karena selain menambah 
pengalaman, kami juga bisa 
berjumpa dengan Kakak 
pendamping dan juga bisa 
bertemu dan bermain dengan 
teman-teman yang nasibnya 
sama seperti kami, 
sama-sama bekerja. 

Meskipun terkadang ada juga 
beberapa kegiatan yang tidak 
bisa kami ikuti dikarenakan 
jadwal sekolah dan bos 
di tempat kami bekerja  
tidak memberikan izin, 
tetapi kami tetap  tidak 
menyerah untuk terus bisa 
meyakinkan pihak sekolah dan 
tempat bekerja. 

Aku dan Kak Lastri,sering belajar bersama. 

Kak Lastri selalu 

semangat, meski 

harus bekerja dan 

membantu ekonomi 

keluarga.

Akupun jadi

ikut semangat 

dan nggak mau 

menyerah.

Aku dan kak ratna saat 

bercerita tentang film yang kami buat 

saat Advocacy Action.

Rasanya gugup sekali

berdiri didepan banyak orang dewasa. 

Ini teman kami, Dwi

sesama CAC Member

yang menjadi MC 

pada Advocacy Action itu.
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Perlahan bos ditempat kami 
bekerja sudah mulai mengizinkan 
kami libur jika ada kegiatan diskusi 
dan pelatihan, begitu pula dengan 
pihak sekolah. 

Malahan sewaktu aku diberi 
kesempatan mengikuti Workshop 
Lingkungan dan Hak Anak di Bogor, 
bos di tempatku bekerja sangat 
mendukung dan sangat bangga 
denganku.

Saat Advocacy Action 2019, aku 
dan kak Ratna mendapat kesempa-
tan untuk ikut dalam pembuatan 
film pendek tentang alasan anak 
bekerja. Lalu kami memutar film 
tersebut di hadapan perwakilan 
pemangku kebijakan seperti Dinas 
DP3APM Kota Medan, Dinas Sosial, 
Dinas Pendidikan, bahkan orang tua 
anggota CAC juga diundang.

Itu pengalaman yang luar biasa, 
kami gugup tapi juga senang 
dapat kesempatan berbicara 
dengan wakil pemerintah.
 

Saat ini, selain belajar
 

kami juga bekerja, 

karna saat ini kami harus 

tetap membantu biaya

pendidikan. 

Selain itu, ayah kami 

juga sudah tidak beker
ja 

sebagai buruh sayuran 

karena sedang sakit. 

Tapi aku dan kakakku 

yakin, kami bisa merubah 

nasib kami.

Meski sekarang harus 

bangun pagi sekali untuk 

berangkat sekolah dan 

tidur larut malam,

karna harus membagi 

waktu untuk bekerja, 

mengerjakan tugas rum
ah 

dan belajar, tapi aku dan 

kakakku percaya, suatu 

hari nanti nasib kami 

akan berubah, dan kami 

bisa menggapai impian 

dan tidak lagi memulung 

sampah.

Time To Talk 
meningkatkan 
kepercayaan diri 
dan menambah 
pengalaman kami. 

kami bermimpi, 
suatu hari nanti 
tidak perlu 
bekerja lagi
sebagai 
penyortir botot.
   
    Aulia

“
“
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Saat ferdi mengatakan itu, 

aku pun sontak menjawab 

"semua orang pun mau sukses! 

Sukses jadi apa?"

Akhirnya ferdi pun tertawa. 

Kami berdua berada di tim 

yang sama untuk menuliskan 

harapan dan cita cita kami 

di kemudian hari.

Saat itu, aku menuliskan 

cita-citaku ingin bisa 

buka bengkel kereta (sepeda 

motor). Karena selain 
mengamen, aku juga suka 

memperbaiki kereta. 

Aku berharap suatu hari 

nanti bisa memperoleh kesem-

patan untuk mengikuti pela-

tihan menjadi mekanik kereta. 

Karena di daerah rumahku 

banyak sekali kereta yang 

suka mogok.

Sementara ferdi ingin 
kembali bersekolah

 lagi dan bisa bekerja 

Aku dan Ferdy selalu 

mengamen bersama 

mulai sore hingga malam hari. 

Sama seperti orangl lain, 

kami sering bertemu, bermain, 

bercanda dan tertaw
a bersama. 

Namun persahabatan kam
i 

semakin erat ketika kam
i mulai 

mengikuti kegiatan Time to Talk. 

Di kegiatan ini kami s
ering 

mengikuti pertemuan yang 

disebut CAC Meeting dan 

diadakan oleh PKPA. 

di tempat yang bagus saat 
dia sudah dewasa nanti. 
Karena menurutnya, dia 
harus bekerja demi membantu 
ekonomi keluarganya kelak.  

Hingga kini aku dan Ferdi 
masih terus menjalani 
harihari seperti biasa.

Kalau pagi, aku kadang buka 
warung ibuku yang letakn-
ya dipinggir jalan. Di samping 
warung ada tambal ban 
abangku. 

Kalau sudah sore menjelang 
malam aku mulai bergegas 
untuk pergi mengamen bersa-
ma Ferdi.

Aku dan ferdi sering pulang 
larut malam, jadi Ferdi 
sering tidur di rumahku.

Hai kawan, 
perkenalkan aku 

frangky 
dan ini temanku ferdy. 

Kami sudah 

bersahabat sejak 3 

tahun yang lalu. 

Seiring berjalannya wa
ktu, 

persahabatan kami se
makin akrab 

satu sama lain, 

ketika itu kami berdu
a dihadapkan 

pertanyaan yang men
urut kami 

sangat penting. Apa h
arapan dan 

cita-citaku dikemudian hari.

Aku awalnya terdiam
 dan hanya 

melihat Ferdy, lalu ak
u bertanya 

pada Ferdy, 

"Fer, apa cita-cita kau nanti?"

Ferdi pun menjawab "J
adi orang 

sukses lah!"
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karena  sudah terlalu malam 
untuk Ferdi pulang ke rumah.

Memang, rumahku lebih 
dekat dengan terminal dan 
lampu merah tempat kami 
biasa ngamen.

Jarak dari rumahku dengan 
tempatku mengamen sekitar 
4-5 KM saja. Kami sering 
menumpang angkot yang 

kami kenal untuk pergi dan 
pulang kerja. 
Namanya juga pengamen jadi 
banyak supir angkot yang 
kami kenal.

Oh ya, saat mengamen aku 
menggunakan ukulele. 
Jadi aku memilih untuk ikut 
kelompok musik saat Time 
To Talk melakukan Advocacy 
Action 2019.

Saat itu, aku diminta untuk 
memainkan giitar. 
Awalnya aku nggak mau, 
karena sudah terbiasa 
menggunaka ukulele. 
Namun kakak-abang dan 
kawan-kawan membujukku 
untuk mencoba belajar alat 
musik baru.

Ternyata belajar bermain 
gitar itu lumayan sulit, 
Tapi menurutku bagus juga, 
karena kalau dibiasakan,

aku bisa punya keahlian baru.

Bersama kelompok musik, 
kami membuat lagu 
tentang pekerja anak. 
Lalu kami menyanyikannya 
di beberapa acara.

Banyak orang yang memuji 
kami, rasanya senang, 
tapi malu juga.

Ya aku berharap suatu hari 
nanti aku bisa merubah 
nasib, tidak bekerja seperti ini 
lagi dan bisa menggapai semua 
impianku. Karena aku tau, 
pekerjaan seperti ini sangat 
bahaya buat anak seusiaku.

Ini aku saat menyanyi 

lagu tentang 

pekerja anak

Ini bg Fian, yang jago 

maen gitar

yang ini 

bg yudha

yang Dwi,

dia MC juga 

lho!

Kalo ini, 

bg Muel,

jagonya 

mukul cajone

Indonesia 

Advocacy Action

12 Septerber 2019

DP3APM Hall
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dari ku. Mereka adalah Kesia 

Simatupang, Fauza Ananda dan 

Yudha Armanda.

Berawal dari pertemuan 

Konsultasi Time to Talk  di 

tahun  2017, aku pertam
a 

kali bertemu dengan  

Kesia Simatupang . Saat itu 

kami menjadi peserta 

konsultasi untuk grup an
ak 

perempuan yang bekerja. 

Saat itu aku masih berusia 

14 tahun, masih SMP dan 

masih bekerja di warung mi
e 

sop nenekku.

Salam kenal...
Namaku Zulfa Arvina Sinaga, 

biasa dipanggil Vina. Aku saat ini 

sudah SMA kelas 2. 

Oia sebelum aku lebih jauh
 

bercerita, aku perkenalka
n dulu 

teman-temanku, sesama CAC 

Member.

CAC Member apa? Nanti aku 

jelasin ya...

Jadi teman-teman yang akan 

ada dalam ceritaku ini ad
a 3 

orang, mereka semua lebih tua 

Lalu aku mulai mengenal 
Fauza Ananda yang biasa 
dipanggil Ojak dan Yudha saat 
mengikuti seleksi untuk 
mewakili anggota CAC menjadi 
narasumber anak pada 
National Exchange di Jakarta. 

Aku dan ketiga kawan-kawan 
ku sangat aktif mengikuti 

kegiatan time to talk. 
Walaupun kami berbeda usia 
tapi mereka tidak 
membeda - bedakan dan 
memberiku banyak 
kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat.

Aku merasa bangga saat 
berada di komunitas Time To 
Talk. 

“

CAC Member adalah 
Anggota Penasehat 
Anak yang merupakan 
anak yang bekerja.
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Hasil seleksi menyatakan 
bahwa aku, Kesia, Ojak dan 
Yudha akan mewakili 
anggota CAC yang lain pada 
kegiatan National Exchange. 

Aku senang sekaligus gugup 
bahkan sampai demam, sehari 
sebelum acara berlangsung. 
Namun dengan istirahat yang 
cukup dan persiapan yang 
matang, kami berhasil 
menyampaikan pesan kunci 
langsung kepada Pemerintah 
Pusat terkait hak-hak anak 
untuk memperoleh 
perlindungan, kelayakan hidup, 

pendidikan dan fasilitas 

kesehatan gratis. 

Kami juga dengan tegas 

menyampaikan bahwa masalah 

pekerja anak haruslah 

diselesaikan dengan benar. 

Selama di Jakarta, kami 

mendapat banyak sekali 

pengalaman dan ilmu yang 

bisa kami terapkan 

dikehidupan nyata. 

Misalkan saja tentang hak 

dasar anak. Saat ini, banyak 

anak yang tidak mengetahui 

apa saja hak dasar mereka, 

bahkan orang tua sekali pu
n 

      juga tidak mengetah
ui

       hak hak dasar anak
.

Kami berharap, apa yang 
telah kami suarakan 
di hadapan pejabat 
pemerintah dapat di dengar 
dan menjadi pertimbangan 
saat pemerintah membuat 
kebijakan. 

Karena kami melihat sangat 
banyak anak seusia kami 
yang terabaikan hak dan 
keselamatannya, terutama 
anak-anak yang bekerja.

Hal ini sama seperti 
pengalamnku saat dulu 
bekerja di warung mie sop 
     nenek. Terkadang aku 
             kehilangan hakku 

untuk bermain dan belajar 
karena terus menerus aku 
harus bekerja. 

Akhirnya aku memberanikan 
diri untuk membicarakannya 
kepada nenek. Aku katakan 
bahwa seorang anak itu 
memiliki hak untuk bermain, 
hak hidup, hak tumbuh 
kembang, perlindungan, kasih 
sayang, kesehatan, dan se-
bagainnya. 

Akhirnya nenekku dapat 
memahaminya dan aku bisa 
kembali belajar dan bermain 
bersama teman-temanku. 
Begitu juga dengan kesia, dia 
bekerja sebagai 
pemulung, 
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Oh ia kawan-kawan, pada tahun 2018 lalu 
Kesia dan Ojak mewakili Indonesia ke kerajaan 
swedia untuk menyuarakan hak-hak anak 
dunia pada kegiatan Global Child Forum. 

Mereka mengatakan dengan tegas bahwa 
situasi anak-anak di dunia sudah sangat 
memprihatinkan. Akhirnya mereka 
mengatakan kepada para pejabat yang 
hadir saat itu. 

mereka mengatakan, jika memang anak 
terpaksa harus bekerja, berikan anak-anak 
gaji yang layak, setarakan gaji mereka dengan 
pekerja yang lain, berikan anak-anak kes-
elamatan dan kesehatan, anak tidak boleh 
bekerja diluar batas kemampuan mereka.
 
Harapan kami adalah semoga pemerintah 
dapat melaksanakan apa yang sudah kami 
suarakan kepada mereka demi pekerja anak 
yang ada di seluruh dunia.

Saat ini Kesia, Ojak dan Yudha sudah lulus 
dari program Time to Talk. Selain ikut ser-
ta menjadi Fasilitator Anak, Kesia akhirnya 
berhasil mendaftar di universitas dan jurusan 
yang diidam-idamkannya, yaitu jurusan 
pendidikan. Sedangkan Ojak dan Yudha juga 
sudah diterima menjadi karyawan marketing
salah satu perusahaan suplemen kesehatan di 
kota Medan. 

pulang sekolah dia harus 
memulung dan tidak ada 
waktu untuk belajar. 
Hal serupa juga dia lakukan 
kepada orang tuanya dan 
hasilnya orang tua Kesia 
paham, dan kesia kembali 
mendapatkan haknya sebagai 
seorang anak.

Kalau Ojak malah lebih ironis 
lagi bekerjanya, dia harus 
naik turun tangga dan 
memikul barang yang 
beratnya sekitar 30 - 40Kg 
setiap harinya, dan tidak ada 
jaminan kesehatan dan 
keselamatan di tempat ia 
bekerja, sehingga dia 
memutuskan untuk berhenti 
dari pekerjaannya yang 
sangat berbahaya.

Kalau yudha dia awalnya 
mengamen di terminal, namun 
dia merasa tidak nyaman 
dengan situasi disana, dia 
merasa keselamatannya 
terabaikan sehingga dia juga 
memutuskan untuk berhenti.
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Bekerja, Bukan Berarti 
Berhenti Bermimpi
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Halo Kawan, Namaku Jefri. 
Aku pertama kali mengenal 
Time to Talk tahun 2016, saat 
itu aku bekerja sebagai 
penyapu angkot dan usiaku 
masih 15 tahun. 

Mungkin kau tidak tau apa 
itu penyapu angkot, tapi di 
tempatku tinggal penyapu 
angkot adalah pekerjaan yang 
sangat populer untuk anak-
anak. 

Aku tinggal sangat dekat 
dengan terminal. Setiap hari 
aku berjalan kaki dari rumah 
ke terminal membawa sapu 
kecil mirip kuas dan mencari 
angkot yang butuh 
dibersihkan. Aku tidak 
bersekolah, jadi setelah 
sarapan, aku langsung pergi 
ke terminal untuk bekerja.

Aku suka melihat angkot 
di terminal, aku juga
punya cita-cita suatu hari 
nanti bisa jadi supir angkot. 

diskusi Time to Talk. 
Aku senang-senang saja diajak 
berkumpul bersama teman-
teman yang juga bekerja.

Semua anak yang diajak 
berdiskusi saat itu laki-laki, 
tapi pekerjaan kami 
beda-beda. Saat itulah aku 
baru sadar, ternyata 
pekerjaan kami berbahaya.
Bisa tertabrak, dicopet, 
dipukul. Oh ya, aku jadi 
ingat kalau tanganku pernah 
terkoyak karena kena pedal 
gas saat menyapu angkot. 

Sejak saat itu, aku jadi 
sering ikut diskusi Time to 
Talk. Aku senang ikut diskusi 
karena bisa kumpul dengan 
teman-teman dan terkadang 
kami diskusi ditempat yang 
menyenangkan, jadi bisa 
untuk menghilangkan 
kejenuhan saat bekerja.

Sekarang, aku sudah 18 
tahun, aku sudah 
berganti pekerjaan. 
Sesekali aku mengamen 
di jalan dan jika ada yang 
mengajak, aku akan bekerja 

Kenapa? Karena selama ini 
bosku adalah supir angkot, 
mereka yang membayarku 
setiap kali aku selesai 
membersihkan angkot yang 
mereka kemudikan. Jadi kalau 
aku bisa jadi supir angkot, 
aku juga bisa merasa jadi bos.

Saat itu aku senang bekerja, 
meskipun sesekali para bosku 
membentak dan memarahi 
kalau pekerjaanku mereka 
anggap kurang bersih. 
Aku tetap merasa senang 
karena gajiku dapat 
kuberikan pada ibu untuk 
membantu membeli beras.

Saat itu aku merasa tidak 
ada yang salah, meskipun 
beberapa temanku menghina 
pekerjaanku. Tapi aku 
punya lebih banyak teman 
yang juga bekerja seperti aku. 

Hingga suatu hari di bulan 
September 2016, PKPA 
      mengajakku untuk iku 
        bergabung dalam 
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sebagai kuli bangunan. 2019  
adalah tahun terakhirku 
mengikuti diskusi time to talk 
sebagai anggota penasehat 
anak, beberapa temanku 
sudah lebih dulu lulus dan 
menjadi fasilitator muda, 
mereka digantikan oleh 
anggota yang lebih muda.

Dua orang teman dekatku 
yang sudah menjadi fasilitator 
muda adalah Adit dan Diki.

               Dulu kami
             pernah sama-
sama bekerja sebagai penyapu 
angkot. Diki pernah juga 
bekerja di doorsmeer dan 
mengamen. Adit juga sering 
berpindah pekerjaan. Adit dan 
Diki juga tidak tamat sekolah 
seperti aku.

Kami tinggal  di lingkungan 
yang sama dan letaknya 
sangat dekat denga  n 
terminal. Tempat tinggal kami  
bukanlah lingkungan yang 
aman dari tindak kriminal, 
bukan pula tempat yang 
         layak untuk  

membangun mimpi, namun 
orang tua kami kini sudah 
lebih peduli dan tidak terlalu 
sering marah-marah.

Kami juga masih sangat 
berharap pemerintah lebih 
memperhatikan pekerja anak 
dan keluarganya. 

Di dekat tempat kami 
tinggal, ada beberapa warung 
internet dan tempat billiar. 
Kalau kami lagi suntuk, kami 
biasanya main di tempat itu.

Oh ya, aku juga punya satu 
teman lagi yang juga masih 
ikut dalam Time to Talk 

Phase 2. Namanya Raja Mukti. 
Raja ini pernah bekerja 
sebagai tukang air di 
tempat isi ulang air mineral. 
Dia biasanya mengendarai 
becak motor dan mengangkat 
air pesanan yang isinya bisa 
sampai 19 liter.

Kami masih belum tau, 
apakah suatu hari nanti 
mimpi kami bisa terwujud. 

Tapi aku sadar banyak hal 
yang kupelajari saat 
bergabung dengan Time to 
Talk. Aku jadi sadar, anak 
yang bekerja juga punya hak 
seperti anak-anak yang lain. 
Hak untuk dihargai, hak 
           untuk belajar, 
           hak untuk       
              punya impian. 

Ini Raja, 

sedang kendarai 

becak untuk antar 

galon air minum 

ke pelanggan
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Antara Belajar 
dan Bekerja ?
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Dalam sehari ada 24 jam, 
dan pastinya teman teman 
lebih banyak menghabiskan 
waktunya dirumah, 
ketimbang dijalanan. Kalau 
aku kebalikannya, aku lebih 
banyak menghabiskan 
waktuku dijalanan ketimbang 
dirumah. 

Karena aku bekerja dijalanan 
sebagai pengamen dan 
terkadang membantu ibuku 
dijalanan menjajahkan rokok 
dan minuman. Biasanya orang 
menyebutnya pedagang 
asongan.

Ya itulah aku, Ebenezer 
Tampubolon, nama 
kerenku dijalanan eben. 
Aku sudah putus sekolah, 
makanya aku lebih banyak 
dijalanan untuk bekerja 
ketimbang dirumah. 

Setiap pagi sehabis bangun 
dari tidur, biasanya aku 
membantu mencuci piring dan 
membantu memakaikan baju 
sekolah adikku dan setelah 
itu langsung ke jalanan 
dengan ibuku untuk 
membantu ibu berjualan 
di simpang lampu merah, 
sambil menunggu adik atau 
temanku pulang sekolah, jadi 
kami bisa ngamen bareng 
dijalanan. 

         Menurutku ngamen       
           adalah pekerjaan   
                           yang seru 
                             dan bisa 
                        menghasilkan    
                            uang, 

walau terkadang aku 
harus lari dan kabur kalau ada 
pamong yang ingin menangkap 
kami disaat ngamen.
 
Biasanya kami mulai ngamen 
sekitar jam 3 siang dilampu 
merah bersama adikku dan 
temanku Amsal. 

Kami mengamen dari satu 
angkot ke angkot lainnya, 
tak jarang juga kami 
mengamen di depan mobil 
kobil mewah dengan harapan 
mendapatkan uang dari hasil 
nyanyian kami ini. Terkadang 
sebelum mengamen, kami lati-
han dulu menyanyi bersama-
sama agar nanti disaat  
ngamen sudah hapal lirik dan 
nadanya. 

Hingga suatu saat aku 
diajak oleh kakak abang 
pendamping PKPA 
untuk mengikuti 
kegiatan 
Time To Talk. 

Awalnya aku gak paham apa 
tujuan dari kegiatan 
tersebut. Yang aku lihat 
awalnya, temen temen yang 
nasibnya sama kayak aku, 
bekerja padahal  masih usia 
anak. Temanku Amsal juga 
ikut gabung kedalam kegiatan 
Time To Talk, biasanya Amsal 
ikut ngamen denganku dan 
adikku. Tapi di hari libur, 
biasanya hari minggu, Amsal 
ikut ayahnya memulung. 

Seiring berjalannya waktu, 
akhirnya aku mulai paham 
tujuan kakak abang 
pendamping mengajak aku 
gabung di kegiatan ini.

sebelumnya, di tahun 2016, 
kakakku ELizabeth juga 
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sudah lebih dulu bergabung 
menjadi anggota penasehat 
anak.

Nah aku mulai gabung di 
fase kedua yang dimulai di 
awal februari 2019. Kegiatan 
Time To Talk ini, membuatku 
mulai sadar bahsawan anak 
seusiaku sangat bahaya
berada dijalanan. 

Harusnya aku berada di 
sekolah, bermain dan belajar 

dengan teman. Setiap 
kegiatan Time To Talk juga 
sangat berkesan di dalam 
ingatan kami.

Perlahan aku mulai sadar dan 
ingin kembali ke sekolah, 
tetapi usia ku sudah sangat 
tidak sesuai jika megulang 
kembali ke sekolah dasar. 
Akhirnya aku mengikuti 
sekolah paket agar dapat 
mengejar ketertinggalanku 
dengan teman seusiaku. 

Aku berharap, suatuu hari 
nanti bisa menyambung 
sekolah dan bisa bertemu 
teman-teman seusiaku di 
sekolah nantinya. Walaupun 
aku harus tetap bekerja 
dijalanan dan membantu ibuku 
bekerja karna ayahku sudah 
tidak bekerja lagi. 

Sekarang aku sudah mulai 
sekolah paket dan sudah 
mulai mengurangi 
aktifitas ngamenku 
dijalanan, 

aku mulai bekerja di cafe kopi 
untuk membantu ekonomi 
keluarga.

Temanku Amsal sekarang juga 
sudah jarang mengamen 
karena dia sudah memasuki 
kelas 3 SMP dan harus 
belajar lebih giat lagi untuk 
mempersiapkan UN. 
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Pantang 
Menyerah,
Kreatif 
cari Peluang 

Halo Kawan, Aku Dwi Ananda, 
Usiaku 16 tahun. 
Salam Kenal...

Saat ini, aku bekerja di 
warung mie balap. Pekerjaan ini 
mengharuskanku bangun 
pagi-pagi dan melayani 
pelanggan yang ingin membeli 
mie balap untuk sarapan.
Aku bekerja untuk membantu 
ekonomi keluarga.

Oh ya, saat ini aku sudah 
tidak sekolah lagi. Aku 
berhenti sekolah sejak SD, 
karena banyak anak yang 
mengejek ukuran tubuhku .

awal  tahun 2019, kakak 
pendamping dari PKPA 
mengajakku untuk ikut 
dalam diskusi Time To Talk. 
Awalnya, aku hanya tau, 
Time to Talk adalah diskusi 
untuk para pekerja anak.

Ternyata, diskusi Time to 

Talk sangat seru. Aku 
bertemu banyaj teman baru, 
dan kami berdiskusi sambil 
bermain.

Kami diajak untuk bercerita 
tentang pengalaman kami 
saat bekerja. Apa saja yang 
kami sukai dan tidak kami 
sukai selama bekerja. Lalu 
ada juga permainan BUnga 
Dukungan yang mengajak 
kami untuk berdiskusi 
tentang siapa saja yang 
mampu membantu kami 
memperoleh kehidupan yang 
lebih layak.

Oh ya, Time to Talk juga 
mempertemukanku dengan 
banyak teman baru. Salah 
satunya Tri Meri Natalia yang 
biasa dipanggil Meri. Meri 
seumuran denganku dan 
pernah bekerja sebagai 
pemulung.

Saat menjadi pemulung, Meri 
sadar banyak resiko yang 
harus dia hadapi. Pertama 
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Saat aku menjadi anggota CAC, Sabet sudah tidak lagi menjadi anggota melainkan sudah berperan sebagai fasilitator anak.

Sabet berasal dari keluarga pekerja keras. Seluruh 
anggota keluarganya sudah bekerja sejak kecil. Ibunya adalah pedagang asongan dan sabet sering membantu ibunya berjuialan di 
perempatan lampu merah.

hal ini membuat sabet 
rentan mengalami 
kecelakaan karena harus hilir mudik berjualan diantara angkot dan kendaraan yang berlalu lalang.

Sama seperti Meri, Sabet juga pernah belajar menjahit selama beberapa bulan.

Namun, sabet tidak memiliki mesin jahit untuk praktek di rumah, sedangkan biaya 

tentu saja bahaya kesehatan 
karena Meri harus mengumpul 
dan memilah sampah. Selain 
itu, saat memilah sampah 
meri bisa terluka karena 
sampah-sampah yang tajam.

Namun Meri tidak patah 
semangat. Tidak hanya di 
Time to Talk, Meri juga aktif 
berkegiatan di PPA 
(komunitas gereja). 
Melalui komunitas ini, Meri 
mulai belajar menjahit. Meri 
berharap, keahlian menjahit 
dapat dikembangkan dan 
digunakan setamat 
sekolah.

Tidak seperti aku 
yang bergabung 
Time To Talk 

di tahun 2019. Meri sudah   
bergabung sejak 2017. 

Saat ini Meri masih kelas 
2 SMA dan termasuk murid 
yang pintar dan aktif saat 
berdiskusi.

Selain Meri, aku juga 
berkenalan dengan Elizabeth 
yang biasa dipanggil Sabeth.
Sabet juga mulai bergabung 
dengan Time to Talk sejak 
2017. Sabet juga merupakan 
kakak Kandung Ebenezer,   
  temanku sesamma anggota  
   penasehat anak (Children 
     Advisory Commite). Sabet 
    tidak sekolah di sekolah 
    formal, sabet belajar 
      di sekolah paket.
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transportasi dari rumah ke 
tempat kursusnya juga 
menjadi kendala. Hal ini 
akhirnya membuat sabet 
berhenti belajar menjahit.

Di akhir tahun 2019, Time 
to Talk menggelar kegiatan 
Public Action yang 
mendatangkan berbagai 
perwakilan instansi
 pemerintah, diantaranya 
Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Dinas 
Tenaga kerja dan 
juga perwakilan 
dari orang tua.

Pada kesempatan itu, Ibu 
Sabeth dan Eben hadir.
Beliau secara aktif 
mengikuti  dialog. Ibu sabet 
bahkan berkonsultasi 
tentang yang dimaksud 
dengan pekerja anak. Beliau 
khawati.r jika tanpa dia 
sadari, dia telah mempekerja-
kan anak-anaknya.

Pada acara ini, AKu berperan 

sebagai pembawa acara. Kami 
juga memperlihatkan film dan 
memperdengarkan lagu yang 
kami buat.

Rasanya bangga sekali 
dapat berbicara dan 
menyampaiakan pendapat di 
depan banyak orang. Aku 
berharap, kami bisa punya 
lebih banyak kesempatan 
untuk menyampaikan 
pendapat dan harapan kami.

DAFTAR ISTILAH

Buat sahabat yang masih 
bingung sama beberapa istilah di buku ini, 

coba cek artinya di sini ya...

Time to Talk : Project yang bertujuan untuk memenuhi 
hak anak, terutama anak yang bekerja.

CAC Member : Children Advisory Commintee (Komite Penase-
hat Anak)

CAC Meeting : Pertemuan / diskusi yang dilakukan anggota 
CAC (penasehat anak)

Youth Fasilitator : Anggota CAC yang telah lulus (telah 
berusia di atas 18 tahun)

Advocacy Action : Kegiatan advokasi yang diinisiasi oleh 
anak dan melibatkan pemerintah, sektor 
bisnis, LSM dan orang tua.

National Exchange : Advokasi yang dilakukan di tingkat 
nasional.
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