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Publikasi Kementerian Tenaga Kerja (MOM) khusus untuk penata laksana rumah tangga asing di Singapura

FAST ke Depan:
Sepuluh Tahun yang
Baik dan Bertumbuh
Semakin Kuat
Pada tanggal 6 Desember 2015, lebih dari 6.000 Penata
Laksana Rumah Tangga Asing (PLRT Asing) berkumpul
bersama untuk merayakan Hari PLRT Asing ke-6 dan
ulang tahun ke-10 Foreign Domestic Worker Association
for Social Support (FAST) (Asosiasi Penata Laksana
Tenaga Kerja Asing untuk Dukungan Sosial dan Pelatihan).
Acara yang diselenggarakan oleh FAST tersebut
dihadiri oleh Menteri Negara Tenaga Kerja, Bapak Sam
Tan ini seolah-olah sebuah perpaduan festival budaya
dan reuni keluarga. PLRT Asing terlihat membaur

dengan gembira bersama teman-teman dan majikanmajikan mereka.
FAST telah melalui perjalanan yang jauh sejak didirikan
pada tahun 2005. Mulai dari mengadakan pelatihan bagi
PLRT Asing, kini FAST telah memperoleh status Institute
of Public Character (Lembaga Karakter Masyarakat atau
IPC). Selama bertahun-tahun, FAST telah menawarkan
dan mengadakan pelatihan bersubsidi untuk sekitar
66.000 PLRT Asing. Selain program berteman, organisasi
ini telah menemukan 200 teman yang membantu PLRT

Membutuhkan bantuan
atau saran? CDE ada di sini
untuk membantu!
Centre for Domestic Employees (Pusat untuk PekerjaPekerja Domestik) (CDE) didirikan pada tanggal 24 Januari
2016 untuk menyediakan pelayanan bagi PLRT Asing yang
membutuhkan bantuan. CDE memberikan saran kepada
PLRT Asing tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan
dan jasa-jasa pemeriksaan kesehatan akal, mediasi, klinik
hukum dan penampungan darurat untuk PLRT Asing. CDE
juga ada saluran bantuan bebas pulsa 24 jam (1800-2255233, atau 1800 CALL CDE) yang dapat dihubungi oleh PLRT
Asing jika mereka membutuhkan bantuan.
Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi atau
menghubungi CDE di:
ALAMAT:
185A Thomson Road (Level 2)
Goldhill Centre
Singapura 307629
Stasiun MRT terdekat:
Novena (Pintu Keluar B, ke arah United Square)
JAM OPERASI:
Selasa sampai Minggu, 10 pagi sampai 6 sore
Senin dan Hari Libur Tutup
SALURAN BANTUAN 24 JAM
1800 CALL CDE (1800 2255 233)

Asing untuk menyesuaikan diri dengan mudah dalam
bekerja dan tinggal di Singapura. Clubhouse PLRT Asing
yang mereka dirikan juga telah menyelenggarakan lebih
dari 1.000 kegiatan untuk lebih dari 3.500 anggota.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari PLRT Asing tahun
ini merupakan suatu kesempatan untuk memberikan
penghargaan kepada PLRT Asing dan majikan PLRT
Asing teladan. Sungguh menyenangkan sekali bisa
menyaksikan adanya ikatan yang kuat antara majikan dan
PLRT Asing mereka, bahkan di antara sesama PLRT Asing.

Pemenang PLRT Asing Kita

Pemenang Majikan PLRT Asing Kita

PLRT Asing Ranpati Dewage Siyanthi Siromani Pushpika dianugerahi
Penghargaan PLRT Asing untuk Tahun 2015. Perjalanan Pushpika bersama
dengan majikannya melebihi panggilan tugas. Ia memberikan hati dan jiwanya
untuk merawat anak-anak majikannya — yang kedua-duanya menderita kondisi
penyakit yang langka — dan bertahan dengan gigih menjalani masa-masa sulit
bersama mereka.

Penghargaan Majikan PLRT Asing untuk Tahun 2015 diberikan kepada Madam
Yap Sock Hoe, dan anak laki-lakinya Bapak Ling Wei Hong yang hadir untuk
ibunya menerima penghargaan tersebut. Madam Yap berbuat banyak, dengan
mengulurkan dukungan batin dan secara keuangan kepada PLRT Asingnya yang
bernama Marny. Beliau menawarkan pinjaman kepada Marny untuk mendukung
orang tuanya di Filipina, serta memberikan bantuan keuangan kepada keponakankeponakan Marny dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Saat menerima penghargaan, ia berkata, “Saya
sangat senang mendapatkan penghargaan
ini di ulang tahun Singapura yang ke-50. Saya
harus berterima kasih kepada majikan saya
yang sekarang seperti keluarga saya sendiri,
dewan juri dan semua orang yang mendukung
saya.” Sarannya bagi sesama PLRT Asing: “Jika
ada hal yang tidak Anda ketahui, bertanyalah
kepada majikanmu. Jangan membantah
majikan Anda. Perlakukan mereka seperti
keluarga Anda sendiri.”

Bagi Madam Yap dan keluarga, PLRT Asing
Marny sudah dianggap seperti keluarga
sendiri. Seperti apa yang dikatakan Bapak
Ling Wei Hong, “Ada rasa saling mengasihi
dan menghormati yang dalam. Ia melihat
kami bertumbuh besar dari anak-anak
hingga dewasa. Ia datang beberapa minggu
sebelum adik perempuan saya dilahirkan,
jadi sebenarnya saya mengenalnya lebih
lama dari adik saya.”
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Hari PLRT Asing ke-6 juga dimeriahkan dengan kontes
bakat yang penuh dengan semangat dan kreativitas.
Para peserta dengan bangga menampilkan
pertunjukan budaya mereka, sementara beberapa
peserta lain bereksperimen dengan pertunjukan
budaya asing serta tarian kontemporer. Maka tidak
heran jika memilih pemenang untuk setiap kategori
menjadi tantangan yang berat bagi dewan juri.

Nona Jennifer Pasinabo Doguiles, pemenang kategori bernyanyi solo

TIP-TIP

Meski ada persaingan yang ketat, PLRT Asing
Jennifer Pasinabo Doguiles menjadi juara untuk
kategori bernyanyi solo. Ia telah berada di Singapura
selama tiga tahun, dan berbagi tentang banyak hal
yang dapat dipelajari di Singapura, dan bahwa PLRT
Asing baru harus mempunyai pikiran yang terbuka
dan mengambil kesempatan untuk belajar selama
mereka berada di sini. Saat ditanya bagaimana ia
mengasah kemahirannya menyanyi, ia berkata bahwa
ia bernyanyi dalam pelayanan musik di gerejanya, baik
di Filipina maupun di Singapura.

Kisah Juli Majikan Saya,
Keluarga Kedua Saya

Mbak Juli Astuti (Indonesia), 29 tahun, datang ke Singapura pada tahun 2009 untuk
bekerja sebagai penata laksana rumah tangga. Ia mengurus rumah tangga dan
merawat kedua anak majikannya yang masih kecil. Majikannya memperlakukan
Juli sebagai salah satu keluarganya, dan kedua anak itu mengaguminya. INFORM
baru-baru ini menemui Juli untuk mendengarkan pengalamannya bekerja di
Singapura dan dengan majikannya.

Bagaimana rasanya bekerja di Singapura untuk pertama kali?

Saya kangen dengan kampung halaman dan terus-menerus teringat akan keluarga
saya. Tetapi saya menginginkan kehidupan yang baik untuk keluarga saya di rumah, jadi
saya selalu berkata kepada diri sendiri bahwa saya harus bekerja keras.
Mulanya, saya juga merasa takut. Tetapi Sir dan Ma’am sangat memperhatikan saya
dan seiring dengan waktu, saya mulai membuka diri kepada mereka, dan kini saya
sangat akrab dengan mereka. Saya juga menceritakan masalah saya dengan Sir dan
Ma’am, dan mereka akan mendengarkan saya dan membantu saya mencari solusinya.
Sekarang mereka seperti keluarga saya yang kedua.

Bagaimana Anda beradaptasi untuk bekerja dan tinggal di Singapura?

Saya menjaga dua anak kecil, Theodore dan Thaddea, meski saya telah membantu
mengurus mereka sejak mereka lahir. Hari-hari saya berkisar tentang mereka, dan hal
itu membantu saya mengatasi rasa kangen saya. Menjaga Theodore dan Thaddea
membutuhkan saya untuk selalu waspada karena saya ingin memastikan mereka baikbaik saja. Pada awalnya, saya harus belajar dan menyesuaikan diri tetapi saya banyak
dibimbing oleh Sir dan Ma’am. Mereka sangat sabar; setiap kali saya merasa tidak yakin
saya selalu bertanya kepada mereka.
Yang penting, saya juga selalu berkomunikasi dengan keluarga saya setiap minggu,
dan dengan mengetahui bahwa mereka sehat-sehat saja membuat saya bersemangat
untuk bekerja dengan keras di sini agar tetap dapat menghidupi mereka.

Apa saran Anda untuk PLRT Asing lain yang bekerja di sini?

Bekerja keras dan selalu ingat mengapa Anda datang ke sini untuk bekerja. Anda bisa
saja mengalami stres dan merasa kesepian saat Anda teringat akan keluarga Anda.
Tetapi jangan mudah menyerah. Anda harus siap untuk bekerja keras, dan akhirnya
Anda akan mendapatkan imbalannya.

Juli bersama Theodore dan Thaddea bersenang-senang di
Pusat Perbelanjaan Westgate
Jika Anda bekerja di Singapura untuk pertama kalinya, Anda mungkin mengalami
pengalaman seperti Juli. Serupa dengan Juli, Anda dapat mengatasi kesulitankesulitan dan menjadikan bekerja di Singapura sebagai pengalaman positif
dengan mengikuti lima tip-tip berikut ini!
Jika ini adalah pertama kalinya Anda bekerja di negara asing,
merupakan hal yang wajar apabila Anda merasa tidak terbiasa
dan tidak nyaman. Menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan
lingkungan yang baru membutuhkan waktu jadi mempunyai pola
pemikiran yang positif dan sikap belajar yang benar itu penting.
Jika Anda tidak mengerti bagaimana cara melakukan pekerjaan
tertentu, tanyakan kepada majikan Anda dengan sopan dan ia
akan menjelaskannya kepada Anda.
Berkomunikasilah dengan majikan Anda. Jangan takut untuk
bertanya atau menceritakan masalah Anda.
Hambatan bahasa dapat menjadi masalah umum bagi PLRT
Asing. Berusahalah untuk belajar Bahasa Inggris dasar atau
bahasa yang digunakan oleh majikan Anda. Ini akan memudahkan
Anda untuk berkomunikasi dengan majikan Anda serta
memahami perintahnya.
Makan secara seimbang dan jaga kesehatan Anda baik-baik.
Jika Anda sehat, Anda dapat menghadapi setiap pekerjaan dan
tantangan dengan lebih baik pula!
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Mengenali Depresi
Waspadai tanda-tanda depresi dan dapatkan bantuan sedini mungkin.

Kemungkinan
Penyebab Depresi

Tanda-tanda

Merasa tidak
berdaya dan tanpa
harapan
Kehilangan minat
atas kegiatan
sehari-hari dan
mengurung diri

Masalah
dengan
keluarga dan
majikan

Mengabaikan Anda saat Anda meminta
bayaran.
Memberikan janji palsu bahwa mereka
akan segera membayar Anda.
Memberikan alasan mengapa mereka
tidak membayar tepat waktu.

Apa yang Anda
harus lakukan
Jika majikan Anda belum membayar gaji
Anda saat jatuh tempo, Anda harus
mengingatkan agar ia membayar Anda
secepat mungkin.
Jika majikan Anda memberi tahu Anda
bahwa ia sedang mengalami kesulitan
keuangan (misalnya ia tidak punya uang
untuk membayar Anda), Anda harus
memperjelas dengan majikan Anda.
Jika majikan Anda terus tidak membayar
gaji Anda, Anda harus segera melaporkannya ke MOM.

Saluran Bantuan PLRT Asing MOM

(1800-339-5505)

Saluran Bantuan 24 Jam Centre
for Domestic Employees (CDE)

(1800-225-5233)

Memiliki pikiran
untuk melukai
diri sendiri

Kesulitan beradaptasi
dengan lingkungan
atau situasi baru

Tanda-tanda majikan Anda
menunda pembayaran

Jika Anda mengalami depresi,
jangan memendamnya atau
melakukan hal-hal yang melukai
diri Anda. Berbicaralah kepada
seseorang yang dekat dengan
Anda. Ada banyak saluran bantuan
yang tersedia bagi Anda –

Depresi

Masalah
uang

Perubahan pada
selera makan,
berat badan atau
pola tidur

$
Studi Kasus

Di mana Anda
bisa mendapatkan
bantuan?

Saluran Bantuan PLRT Asing
24 Jam FAST

(1800-339-4357)

POISON

SOS

(1800-221-4444)

Jangan Menjadi
Korban Gaji
Tak Dibayar

Majikan Anda harus membayar penuh gaji Anda setiap bulan. Sayangnya, ada kasus
di mana PLRT Asing, seperti Nina (bukan nama sebenarnya) yang tidak menerima
gaji mereka karena majikan mereka menunda pembayaran. Simak bagaimana Nina
bercerita kepada tim INFORM tentang pengalaman yang menyedihkan di mana
gajinya tidak dibayar dan bagaimana MOM membantunya.
Nina, 38, bekerja untuk majikannya selama 23 bulan
tetapi tidak menerima gajinya selama 13 bulan terakhir.
Sebelum penundaan pembayaran, Nina memperhatikan
bahwa majikannya sering memberi alasan dan janji
palsu setiap kali ia mengingatkan majikannya tentang
gajinya, biasanya satu hari sebelum hari gajiannya. Nina
gelisah dan kesal dengan penundaan yang terus terjadi.
Akhirnya, atas saran kerabat majikannya, ia melaporkan
situasinya kepada MOM yang kemudian menyelidiki
kasusnya dan membantu Nina mendapatkan gajinya
dari majikannya.
Ia memberikan saran ini kepada sesama PLRT Asing,
“Selalu minta gaji Anda dari majikan Anda saat jatuh tempo. Jika majikan Anda tidak
membayar Anda, laporkan kasus Anda ke MOM.”
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NOMBOR TELEFON
YANG BERMANFAAT

Surat PLRT Asing
Julia dari Bumar Indonesia

SIMPAN NOMOR DI BAWAH INI UNTUK BANTUAN ATAU KEADAAN DARURAT

NOMOR BANTUAN PENATA LAKSANA
RUMAH TANGGA ASING (PLRT ASING) MOM

Saat saya pertama kali datang ke Singapura di tahun 2009,
saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Saya
merasa sedih dan sering menangis. Ini adalah pertama kalinya
saya berada di negara asing.
Saya masih berada di Singapura, sekarang saya belajar
berbicara, menulis dan membaca dalam Bahasa Inggris, dan
saya juga belajar berbagai hal baru dari majikan saya.

1800 339 5505

NOMOR DARURAT LAINNYA

Ambulans/
Pemadam Kebakaran

995

Polisi

999

Nomor telepon ini adalah untuk PLRT Asing mencari
bantuan dan saran tentang kesejahteraan, gaji dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan

Ingatlah bahwa jika Anda ingin sukses seperti saya, Anda
harus sabar, bekerja keras dan tidak mencari pacar. Menjadi
hamil selama bekerja di Singapura bisa mendatangkan
masalah bagi Anda.
Saya tahu menjadi PLRT Asing tidaklah mudah. Kita merindukan keluarga kita tetapi kita harus bekerja di luar negeri
untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.
Semua yang kita perlu lakukan sekarang adalah menjadi
kuat dan jangan pernah hilang harapan. Ini adalah kunci
Keberhasilan kita dalam Kehidupan.

SALURAN BANTUAN LAINNYA
Centre for Domestic
Employees (Pusat untuk
Pekerja-Pekerja Domestik)
1800 CALL CDE
1800 2255 233 (24 jam)

Asosiasi Penata Laksana
Rumah Tangga untuk
Dukungan Sosial dan Pelatihan
(FAST) Hotline Bebas Pulsa
1800 339 4357 (24 jam)

Association of Employment
Agencies (Asosiasi Agen
Pekerjaan) (Singapura)
6836 2618

Hotline ACMI
6280 5424

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 jam)
KEDUTAAN DAN KOMISI TINGGI

Terima kasih kepada INFORM yang memberikan kami
kesempatan mengekspresikan perasaan kami.
Salam Kasih,
Julia

Bangladesh
6255 0075

Myanmar
6735 1672

India
6737 6777

Filipina
6737 3977

Indonesia
6737 7422 /
9295 3964

Thailand
6737 2475 /
8421 0105

Sri Lanka
6254 4595

Ini adalah pesan keselamatan gas yang dipersembahkan oleh Singapore Power.
Keselamatan adalah prioritas utama kami, dan kami percaya ini harus menjadi cara hidup setiap orang.

Bagaimana Cara Mengidentifikasi Kebocoran Gas

Penggunaan Gas Pipa yang Aman

Bau – Cara paling umum untuk menemukan kebocoran gas.
Gas mengeluarkan bau yang kuat mirip bau telur busuk.
Suara – Suara mendesis atau siulan yang berasal dari
peralatan gas.
Pandangan – Adanya tanaman yang mati di dekatnya
mungkin merupakan tanda kebocoran gas.

Jika Terjadi Kebocoran Gas

• Saat memasak, jangan tinggalkan kompor gas tanpa
ada yang mengawasinya.
• Jangan letakkan benda yang mudah terbakar di dekat
peralatan gas.
• Pastikan tidak ada bau gas sebelum menyalakan
peralatan gas.

• Matikan katup kendali meteran gas.
• Buka semua jendela agar ada udara
yang masuk ke di area.
• Menjauh ke jarak yang aman dan
beri tahu majikan Anda untuk
menghubungi saluran bantuan gas:
1800-752-1800.

• JANGAN menyalakan api untuk
mendeteksi sumber kebocoran.
• JANGAN menyalakan atau mematikan sakelar atau peralatan apapun.
• JANGAN membuat panggilan
telepon saat Anda berada di dekat
kebocoran gas.

