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Publikasi Kementerian Tenaga Kerja (MOM) khusus untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Singapura

Surat Dari
PADA

tahun 2009, saya memutuskan datang ke
Singapura untuk bekerja karena saya
perlu membiayai anak perempuan saya
yang berusia satu tahun. Meninggalkan
Filipina dan anak saya yang masih kecil
sangatlah sulit bagi saya. Tetapi saya
berkata pada diri saya sendiri tidak peduli
seberapa berat pekerjaannya, saya harus
menyelesaikan kontrak kerja saya.

Pada tahun 2012, majikan saya mengusulkan
agar mereka menemani saya pulang ke
kampung halaman saya karena mereka
ingin meyakinkan keluarga saya tentang
kesejahteraan saya. Sungguh gembira rasanya
melihat ketiga anak tersebut menjalin
hubungan baik dengan anak perempuan
saya meskipun ada kendala bahasa.
Sudah delapan tahun berlalu sejak saya
mulai bekerja dengan keluarga ini. Lama
kelamaan, saya mulai menyadari betapa
beratnya bagi saya untuk meninggalkan
mereka, apabila saatnya saya pulang ke
rumah dalam waktu dua tahun lagi. Tetapi
saya harus pulang untuk merawat anak
perempuan saya sendiri.

Beruntung sekali, saya mendapatkan
keluarga yang baik hati, tulus dan penuh
kasih sayang yang memperlakukan
saya seperti keluarga mereka sendiri.
Saya selalu merasa nyaman curhat
masalah pribadi saya dengan mereka.

Saya berharap kisah saya akan memberikan
inspirasi kepada yang lain bahwa penata
laksana rumah tangga dan majikan dapat
memiliki hubungan yang baik. Anda hanya
perlu membangun kepercayaan dan memiliki
komunikasi terbuka secara dua arah yang akan
membantu Anda untuk lebih saling memahami.

Keluarga ini selalu mendukung saya.
Saya banyak belajar dari majikan saya,
seperti cara mengelola keuangan saya.
Seiring berjalannya waktu, saya juga
menjadi sangat dekat dengan ketiga
anak mereka, Vannessa, Cayden dan
Cassandra.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih
yang mendalam kepada Sir Larry, Ma’am
Christine dan tiga anak saya yang manis,
Vannessa, Cayden dan Cassandra, yang
telah membuat pengalaman saya bekerja
di Singapura penuh kasih dan bermakna.
Saya mencintai kalian semua.

Keluarga ini selalu mendukung saya.
Saya banyak belajar dari majikan saya,
seperti cara mengelola keuangan saya.
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Keselamatan
di Gedung Yang
Bertingkat Tinggi

Jika majikan Anda tinggal di gedung yang bertingkat tinggi, Anda
harus berhati-hati saat melakukan tugas rumah tangga Anda.
Pekerjaan Anda mungkin termasuk membersihkan jendela dan
menjemur pakaian, yang bisa berbahaya jika Anda bekerja di
lantai tinggi. Harap diingat untuk mempraktikkan “Lakukan”
dan “Jangan Lakukan“ yang telah Anda pelajari dalam kursus
satu hari Program Penyesuaian Diri. Selalu lakukan tugas Anda
dengan aman.
SAAT MENJEMUR
CUCIAN:

SAAT MEMBERSIHKAN
JENDELA:

Bertekad

Kunci Menuju
Pastikan Anda berdiri dengan
kedua kaki menginjak lantai. Jangan
menjulur ke luar jendela. Tubuh Anda
harus berada di belakang jendela.

Sebelum membersihkan bagian
dalam jendela, selalu kunci jendela
terlebih dahulu.

Sukses

PADA

usia 44 tahun, seorang PLRT Asing
Indonesia yang bernama Suyamti bisa
membeli dua petak tanah dan dua toko di kampung
halamannya. Bagaimana ia bisa melakukannya?
Suyamti baru berusia 25 tahun pada saat ia pertama
kali datang ke Singapura untuk bekerja. Yang ia inginkan
hanyalah memberikan kehidupan yang lebih baik bagi
dirinya dan keluarganya.

Jemur baju yang lebih berat pada
gagang bambu yang lebih dekat
dengan lubang penutup bambu,
dan baju yang lebih ringan di ujung
bambu jemuran.

Saat membawa masuk cucian,
masukkan gagang bambu jemuran
terlebih dahulu sebelum mengambili
pakaian.

Gunakan alat pembersih dengan
gagang yang panjang.

Seorang teman memperkenalkan Suyamti kepada Aidha,
organisasi yang menjalankan program secara khusus
dalam kesadaran tentang keuangan dan pengembangan
diri bagi PLRT Asing. Ia mengikuti kelas Bahasa Inggris,
Komputer dan Manajemen keuangan, yang ia bayar
dengan tabungannya sendiri.
Dengan ketekunan dan tekad yang kuat, ia lulus pada
tahun 2012. Pengetahuan yang diperolehnya dari kelaskelas tersebut sangat bermanfaat, karena itu membantu
dia berkomunikasi dengan majikannya dan mengelola
keuangannya dengan baik.

Saat membersihkan bagian luar
jendela di atas lantai dasar , pastikan:
• Majikan Anda atau seorang dewasa
ada di sana untuk mengawasi;
• Jendela memiliki teralis dan dalam
keadaan terkunci.

“Di Aidha, saya diajari bahwa mengadakan anggaran itu
penting,” Suyamti bercerita. Maka, ia memastikan bisa
menabung setiap bulan – sehingga dia bisa membeli
tanah dan toko.
Ini nasihat Suyamti bagi PLRT Asing lainnya: “Saat Anda
ingin membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda sendiri
apakah Anda memerlukannya. Jika tidak, lebih baik Anda
menabung uang tersebut.”
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Pembayaran
Elektronik Gaji
REKENING GAJI POSB UNTUK PLRT ASING

e-Payment
of Salary

$

PLRT Asing yang sudah bekerja di Singapura sekarang dapat mengajukan
permohonan membuka Rekening Pembayaran Gaji POSB (PLRT Asing) melalui
Pusat untuk Pekerja-Pekerja Domestik (Centre for Domestic Employees/CDE).
Dengan adanya rekening ini, Anda bisa menerima gaji Anda lewat transfer
bank langsung, tanpa uang muka atau saldo harian yang harus dipertahankan
setiap bulan*.

Manajemen
Keuangan yang Baik
Berikut ini beberapa tip tentang manajemen keuangan
yang baik:
•

Kurangi pengeluaran yang tidak perlu - Hanya
beli apa yang Anda butuhkan. Ada perbedaan yang
besar antara kebutuhan dan keinginan. Tanyakan
diri Anda sendiri apakah Anda benar-benar
membutuhkan barang tersebut.

•

Belajar mengatur anggaran - Membuat anggaran
adalah membelanjakan uang Anda sesuai dengan
rencana. Coba Lihat apakah Anda punya cukup
uang untuk melakukan hal yang perlu Anda
lakukan atau ingin lakukan, seperti membeli gaun
atau sepatu baru. Mungkin sebagian dari barangbarang tersebut tidak Anda butuhkan secara
mendesak, sehingga Anda bisa memutuskan untuk
membelinya lain kali saat Anda memiliki cukup
uang.

•

Tingkatkan tabungan Anda - Sisihkan sejumlah
uang setiap hari atau bulan, dan setorkan ke
rekening bank Anda.

Untuk mengajukan permohonan, cukup lakukan hal berikut:
1. Isi formulir persetujuan yang dapat diunduh melalui www.cde.org.sg/
payrollfdw. Anda dan majikan Anda harus menandatangani formulir untuk
menyatakan bahwa kedua pihak mengetahui bahwa Anda meminta untuk
membuka rekening pembayaran gaji, dan bank akan mengirim segala dokumen
ke alamat yang tercantum di izin kerja Anda, setelah berhasil membuka
rekening bank tersebut.
2. Siapkan fotokopi berwarna yang jelas untuk:
• Paspor Anda (dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan), dan
• Kartu izin kerja Anda (depan dan belakang) atau dua halaman pertama Surat
Persetujuan Prinsip (In-Principle Approval Letter/IPA) Kementerian Tenaga Kerja
3. Tuliskan alamat email dan nomor ponsel Anda untuk surat menyurat di masa
mendatang. Nomor ponsel harus terdaftar atas izin kerja/paspor Anda.
4. Sebutkan status perkawinan dan tingkat pendidikan Anda (jika Anda mengirim
email ke CDE).

Anda dan majikan Anda dapat menyerahkan dokumen tersebut di atas di
kantor CDE antara hari Selasa hingga Minggu, 10.00 sampai 17.00.
Atau, Anda dapat Men-skan dan mengirim dokumen melalui email ke
contact@cde.org.sg
Catatan:

a. *Untuk menikmati fasilitas persyaratan tanpa uang muka dan tanpa saldo harian
minimal, Anda harus belum pernah memiliki rekening sebelumnya, termasuk
rekening yang sudah ada di POSB/DBS. Selain itu, Rekening Pembayaran Gaji POSB
(PLRT Asing) harus diajukan dengan bantuan CDE melalui saluran online POSB,
dan bukan melalui bank kantor cabang. Anda juga dapat melihat www.cde.org.sg/
payrollfdw atau bertanya kepada agen pekerjaan Anda untuk penjelasan lebih lanjut.
b. Setelah permohonan berhasil, Anda akan diberi kartu debit DBS dengan fungsi ATM.
Setelah permohonan berhasil, jika Anda dan majikan Anda memiliki pertanyaan
tentang rekening dan/atau fungsi kartu, silakan langsung menghubungi bank.

Pusat untuk Pekerja-Pekerja Domestik
(Centre for Domestic Employees/CDE)
PLRT Asing dapat memilih untuk bergaul, minta nasihat tentang hal-hal yang
terkait dengan pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan dan mendaftarkan diri
sebagai anggota CDE untuk menikmati berbagai manfaat di tiga lokasi kantor CDE.

i) City Plaza - 810 Geylang Road, #02-01,
Singapore 409286
ii) Lucky Plaza - 304 Orchard Road, #04-05,
Singapore 238863
iii) Peninsula Plaza - 111 North Bridge Road,
#02-42, Singapore 179098
Kantor CDE buka dari Selasa hingga Minggu, 10.00 hingga 18.00.
Kantor tutup pada hari Senin dan hari libur.

Jika Anda memiliki masalah keuangan,
berbicaralah kepada majikan atau agen
pekerjaan Anda terlebih dahulu untuk
meminta nasihat mereka.
MEMINJAM DARI RENTENIR DAPAT MENDATANGKAN MASALAH BAGI ANDA
JANGAN meminjam dari rentenir yang tidak
berlisensi. Jangan menanggapi SMS, Facebook atau
saluran media sosial lainnya yang menawarkan
pinjaman cepat dan mudah kepada Anda.
Jika Anda tidak melunasi pinjaman Anda, rentenir
yang tidak berlisensi akan mengganggu Anda dan
majikan Anda. akhirnya, Anda akan kehilangan
pekerjaan Anda.
Anda mungkin juga akan dipaksa membantu mereka
dalam kegiatan peminjaman uang tanpa lisensi
mereka jika Anda tidak dapat melunasi pinjaman
Anda. Jika Anda melakukan kejahatan ini, Anda akan
ditindak keras sesuai hukum yang berlaku dan izin
kerja Anda akan dicabut.
Jangan meminjamkan kartu izin kerja Anda kepada
orang lain. Siapa saja dapat menggunakannya untuk
meminjam uang atas nama Anda.

Jika Anda didekati atau diganggu oleh
rentenir yang tidak berlisensi, hubungi

Polisi di 999
atau hotline X-AH-LONG
di 1800-9-24-5664
(1800-X-AH-LONG)
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Clubhouse PLRT Asing FAST
Hanya dengan $10 per tahun, PLRT Asing dapat menikmati
semua fasilitas dan program di FAST Clubhouse. Setiap
Minggu, sekitar 300 PLRT Asing mengunjungi pusat rekreasi
yang menyenangkan ini. Jika Anda berminat, ayo datang dan
bergabung menjadi anggota!
Anda bisa tetap bugar dan sehat dengan treadmill dan sepeda
tetap yang tersedia atau mengikuti kelas Zumba dan Pilates.
Sally, seorang PLRT Asing asal
Filipina, bercerita,
“Kegiatan rutin saya biasanya adalah
melakukan
pemanasan
selama
setengah jam di treadmill, lalu Zumba
dan Yoga selama satu jam.”

BELAJAR CARA
MENGATASI

STRES

Jika Anda tidak dapat melakukan pekerjaan Anda dengan baik atau
beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama untuk PLRT Asing yang baru
mulai bekerja, berbicaralah kepada majikan, teman atau agen pekerjaan
Anda. Ceritakan kepada mereka tentang apa yang Anda rasakan. Jangan
melakukan hal-hal yang melukai diri Anda sendiri atau orang lain. Selalu
ingat tentang keluarga Anda – alasan Anda datang ke Singapura adalah
agar mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di kampung halaman.
Jika Anda membutuhkan orang untuk Anda ajak bicara, hubungi Pusat
untuk Pekerja-Pekerja Domestik (Centre for Domestic Employees/
CDE) di 1800 225 5233 atau Samaritans of Singapore (SOS) di 1800
221 4444. Kedua hotline tersedia selama 24 jam.

TANDA-TANDA STRES

Silakan segera meminta bantuan jika Anda atau salah
satu teman Anda mengalami tanda-tanda berikut ini:
Anda juga dapat menemukan hobi baru atau meningkatkan
keterampilan memasak Anda dengan mengikuti program
kerajinan kertas atau memasak. FAST juga memperkenalkan
kursus khusus masakan Italia, di mana lebih dari 30 PLRT Asing
telah menyelesaikan kursus tersebut dalam lima akhir pekan.
Beth, 35, telah mengikuti kelas
memasak sejak 2017.
“Di sini, saya belajar memasak
masakan Cina, India, Melayu, Jepang,
Eurasia, Italia dan Jepang,” katanya.
“Ketika saya berhasil menyiapkan nasi
bebek untuk majikan saya, mereka
begitu senang dan terkejut! Setelah
mereka mencicipi masakan saya dan
memberikan jempol, saya merasa
begitu bangga!”

Merasa terjebak atau putus asa.
Emosi yang meledak (marah, sedih, jengkel, sembrono).
Mood yang berubah , senang maupun sedih.
Merasa terganggu, atau dalam keadaan ketakutan.
Berbicara tentang bunuh diri mau mati.

NOMOR TELEPON YANG BERMANFAAT

SIMPAN NOMOR DI BAWAH INI UNTUK BANTUAN ATAU
KEADAAN DARURAT
NOMOR BANTUAN PENATA LAKSANA
RUMAH TANGGA ASING (PLRT ASING) MOM

1800 339 5505

Mereka yang ingin bersantai bersama teman juga dapat
menggunakan ruang karaoke atau berkomunikasi dengan
keluarga di kampung halaman di ruang komputer lab.

Nomor telepon ini bagi untuk PLRT Asing mencari
bantuan dan saran tentang kesejahteraan, gaji
dan hal-hal lain terkait dengan pekerjaan

“FAST seperti rumah kedua saya. Jika
saya meninggalkan Singapura, saya
akan kangen dengan FAST dan semua
teman-teman saya di sini,”

Centre for Domestic
Employees (Pusat untuk
Pekerja-Pekerja Domestik)
1800 CALL CDE
1800 225 5233 (24 jam)

kata Ayu dari Indonesia.
Tempat melepas lelah, beristirahat dan
bersantai, ayo datang dan bergabung
di FAST Clubhouse!

Berlokasi di 2985, Jalan Bukit Merah, #01-1B, Singapore
159457, Anda dapat masuk ke halaman Facebook FAST
di www.facebook.com/fast.org.sg untuk mencari arah ke
lokasi dan informasi lainnya. Atau hubungi FAST di 1800
339 4357.

NOMOR DARURAT LAINNYA
Ambulans/
Pemadam Kebakaran

Polisi

995
999

SALURAN BANTUAN LAINNYA

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

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 jam)
Hotline ACMI
9188 9162
Asosiasi Penata Laksana Rumah Tangga Asing
untuk Dukungan Sosial dan Pelatihan (FAST)
Hotline Bebas Pulsa 1800 339 4357 (24 jam)

KEDUTAAN BESAR DAN KOMISI TINGGI
Bangladesh
6255 0075

Kamboja
6341 9785

India
9172 9803

Indonesia
6737 7422 / 9295 3964

Myanmar
6735 1672

Filipina
6737 3977

Sri Lanka
6254 4595

Thailand
6737 2475 / 8421 0105

