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INFORM

Publikasi Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Manpower / MOM) untuk Pekerja Migran
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Singapura

JAGA
KESEJAHTERAAN
MENTAL ANDA
Tidaklah mudah untuk datang sendirian
ke Singapura untuk mencari nafkah untuk
menghidupi Anda dan keluarga Anda. Anda
mungkin merasa kewalahan dan tertekan karena
segalanya masih baru dan tidak terbiasa. Anda
mungkin juga rindu pada orang-orang yang Anda
kasihi. Untungnya, ada beberapa cara untuk
menangani stres Anda, dan menjadi Pekerja
Migran PLRT yang lebih bahagia di Singapura.
Bacalah untuk mengetahui lebih lanjut!

NEWS

DI DALAM
Wawancara eksklusif:
Dengarkan dari Pamela Bagagnan,
seorang sukarelawan dengan Gerakan
Kebaikan OFW (OFW Kindness
Movement / OFWKM) tentang apa yang
dia lakukan pada hari istirahatnya!
Menjelajahi Ruang Rekreasi Baru!
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$

$

?
?
Menangkan
Hadiah

Bacalah buletin/ newsletter ini, jawab Kuis
secara online, dan Anda akan memenangkan
hadiah dari kami. Ayo ikut bersenang-senang!

Berkenalan
dengan Pamela
Ms. Pamela Bagagnan, 44, sudah bekerja di Singapura
selama 13 tahun terakhir sebagai Pekerja Migran PLRT.
Sama seperti kebanyakan dari Anda, Pamela berharap
untuk mengerjakan urusannya, dan bertemu dengan
teman-temannya pada hari istirahatnya. Namun, dalam
beberapa tahun terakhir, dia mulai melakukan berbagai
kegiatan menarik. Mari kita dengarkan lebih lanjut darinya!
T: Bisakah Anda ceritakan kepada kami
bagaimana Anda menghabiskan hari
istirahat Anda?

T: Apa yang mendorong Anda untuk
menggunakan hari istirahat Anda untuk
mengerjakan pekerjaan sukarelawan, dan mengapa?

J: Bermain voli dulunya adalah olahraga favorit
saya di mana saya bermain dengan teman-teman
pada hari istirahat saya. Saya bahkan punya tim
voli saya sendiri! Tetapi sejak tiga tahun yang
lalu, saya mulai menjadi sukarelawan di Gerakan
Kebaikan OFW (OFWKM), suatu kelompok Pekerja
Migran PLRT yang menjadi sukarelawan dalam
acara lokal dan kegiatan sosialisasi pada hari
istirahat kami. Sebagai contoh, kami bermitra
dengan LTA untuk berjalan-jalan dan memberikan
edukasi kepada orang-orang tentang keselamatan
di jalan. Akhir-akhir ini, dalam membantu dengan
situasi Covid-19, kami juga bermitra dengan MOM
untuk memberikan edukasi kepada sesama Pekerja
Migran PLRT agar menaati langkah-langkah
menjaga jarak yang aman

J: Saya percaya dengan kesukarelaan karena
saya bisa membantu teman-teman saya dan para
Pekerja Migran PLRT di Singapura. Saya ingin
menjadi teladan bagi mereka, dan melakukan
hal-hal yang luar biasa. Selain itu, menjadi
relawan meningkatkan kepercayaan diri saya
untuk berinteraksi dengan orang lain.Saya juga
bisa mendapatkan pengetahuan dalam berbagai
domain yang berbeda. Saya harap saya bisa
membawa pulang apa saja yang telah saya
pelajari.
Saya sering berbicara dengan sukarelawan yang
lain di OFWKM. Kami semua memiliki pemikiran
yang sama dalam membantu orang lain. Hal ini
membuat kami merasa senang dan bahagia.

Ingin menggunakan hari istirahat
Anda dengan lebih bermakna?
Apakah Anda suka berinteraksi dengan orang lain?
Apakah Anda menyukai kegiatan outdoor?
Apakah Anda bisa meluangkan waktu pada hari istirahat Anda?
Jika jawaban Anda adalah “Ya” untuk semua pertanyaan di atas, OFWKM merupakan tempat
yang tepat bagi Anda!
OFWKM sedang mencari lebih banyak
sukarelawan untuk membantu dalam banyak
acara dan kegiatan menarik. Anda bisa
membantu dalam menyelenggarakan berbagai
kegiatan untuk anggota mereka atau dengan
cara membagikan pesan tentang menjaga
jarak yang aman. Ada lebih banyak aktivitas
lain yang bisa Anda ikuti.
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Daftarkan sekarang
sebagai sukarelawan
dengan OFWKM untuk
membuat pengaruh besar.

Bekerja untuk Majikan Yang Tidak
Resmi adalah melanggar hukum
Anda hanya boleh bekerja untuk majikan yang resmi Anda sebagaimana
tercantum dalam kartu izin kerja Anda. Jangan bekerja untuk orang lain.
Hari istirahat Anda sebaiknya digunakan untuk bersantai. Nikmati waktu
bersama keluarga dan teman Anda!!

Anda melakukan pelanggaran:
Jika Anda bekerja di pekerjaan yang lain selain dengan
majikan resmi Anda, baik penuh waktu ataupun paruh waktu.

Bekerja di restoran

Bekerja di salon
atau spa pijat

Bekerja di toko retail

Membersihkan rumah
orang lain

Menjual barang atau
kerajinan tangan

Terlibat dalam
pemasaran multi-level

Jika Anda mendirikan bisnis
Anda sendiri.

INSURANCE

PENTING! Tidak ada asuransi kesehatan jika Anda cedera saat
bekerja secara ilegal. Jika Anda tertangkap bekerja secara ilegal,
Anda akan dihukum. Anda akan dipulangkan ke negara asal,
dan tidak bisa bekerja di Singapura lagi. Tidaklah sepadan jika
kehilangan pekerjaan Anda hanya demi mendapatkan sejumlah
uang saku dari pekerjaan ilegal.
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Menerapkan
kebiasaan sehat
untuk membantu
menangani stres

Stres adalah perasaan ketegangan
emosional atau fisik. Meskipun stres dalam
jumlah kecil itu sehat, terlalu banyak
juga berbahaya. Ini dapat menyebabkan
kecemasan dan masalah kesehatan.

Apa yang dapat Anda lakukan untuk menangani stres?
Menerapkan kebiasaan sehat bisa melindungi Anda dari efek stres yang berbahaya.
Ikuti beberapa tips ini untuk mengendalikan stres Anda.

a) Belajar untuk menangani perasaan negatif.
Tetap tenang, dan jangan biarkan perasaan negatif
menghentikan Anda dalam menangani situasi dengan efektif.
Berjeda, dan tarik napas dalam-dalam dengan pelan sebelum Anda melakukan atau
mengatakan sesuatu.
Berpikir dan berbicara dengan kata-kata yang positif seperti ‘saya bisa’, dan ‘saya mampu’.
Katakan kepada diri Anda sendiri bahwa selalu ada solusi lain atas permasalahan Anda.
Bersyukur atas berkat yang Anda miliki.
Mulai menulis diari untuk menuangkan pemikiran Anda atau mengungkapkan
perasaan Anda.
Melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang Anda nikmati pada waktu istirahat, mis.
membaca, atau mendengar musik.
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b) Jaga kesehatan Anda dengan makan dengan baik dan

berolahraga secara teratur. Hal-hal ini bisa memperbaiki mood Anda,
mengurangi perasaan negatif, dan meningkatkan fungsi otak.

Kembangkan Kebiasaan Makan yang Baik
Makan dengan teratur (jangan melewatkan
waktu makan!)
Pilihlah air, jangan pilih minuman yang manis.
Makan lebih banyak buah-buahan &
sayur-sayuran.

Makanan adalah bahan bakar bagi tubuh. Bahan bakar yang
tepat memberikan Anda kinerja yang terbaik!

Berolahraga dengan Teratur
Tetap aktif! Mendaftar untuk sesi latihan olahraga gratis di
Pusat untuk Karyawan Domestik (CDE) atau Asosiasi Pekerja
Penata Laksana Asing untuk Dukungan dan Pelatihan
Sosial (FAST).
Naik tangga sebisa mungkin.
Lakukan senam stretching yang sederhana di pagi hari atau
pada masa istirahat Anda. Ayo targetkan selama 10 menit
per hari!
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Hindari
rentenir
Tahukah Anda bahwa meminjam uang dari rentenir, yang juga dikenal
sebagai lintah darat, adalah ilegal?
Untuk menghindari bermasalah dengan hukum, Anda harus selalu
mengingat hal-hal berikut:
Jangan menanggapi pesan/iklan yang meminta Anda untuk mengambil pinjaman. Pemberi
pinjaman resmi tidak boleh menawarkan pinjaman melalui pesan singkat, Facebook, atau saluran
media sosial lainnya.
Jangan meminjam uang dari orang yang tidak dikenal (yang mungkin saja rentenir. Mereka akan
memungut bunga yang sangat tinggi. Mereka akan mengganggu Anda dan majikan Anda jika
Anda tidak membayar kembali uang yang terhutang.
Jangan membantu dalam kegiatan rentenir. Sebagai contoh, jangan menjadi calo atau broker
untuk rentenir. Anda tidak seharusnya membantu rentenir menyediakan pinjaman kepada
teman-teman Anda demi memperoleh imbalan.
Jangan mendorong teman-teman Anda untuk meminjam uang dari rentenir.
Jangan meminjamkan izin kerja Anda kepada teman-teman Anda untuk meminjam uang.
Jika Anda didekati oleh rentenir, segera hubungi Polisi di 999 atau 1800 255 0000 atau beri
tahukan majikan Anda.

Tidak yakin tentang bagaimana cara mengelola
keuangan Anda dengan lebih baik dan ingin
mengetahui lebih lanjut?
Mendaftarkan diri untuk kursus online yang baru
dari AIDHA ‘Pengelolaan Utang’. Kursus singkat ini
dirancang untuk semua orang yang ingin memiliki alat
yang tepat untuk menghindari dan mengelola utang.
Kursus ini juga akan mencakup tentang informasi
penting tentang peraturan-peraturan terkait dengan
peminjaman uang di Singapura.

Jangan khawatir, kursus
ini gratis! Pindai Kode QR
untuk mengunjungi situs
web AIDHA agar dapat
mengetahui detail ringkasan
dan pendaftaran kursus.

Pekerjaan Anda di Singapura akan
terpengaruh jika Anda tertangkap
meminjam dari rentenir atau membantu
mereka dengan cara apa pun. Anda
akan dipulangkan ke negara asal, dan
Anda tidak akan dapat bekerja lagi.
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Waspada: Pekerja Migran
PLRT Jatuh dari Ketinggian
Pada bulan Maret 2021, seorang Pekerja Migran PLRT jatuh dari ketinggian ketika
membersihkan jendela. Dia meninggal karena menderita banyak cedera.
Insiden tragis ini mengingatkan kita tentang risiko jatuh dari ketinggian benar-benar nyata,
terutama di Singapura yang sebagian besar penduduknya tinggal di bangunan bertingkat
tinggi.
Selalu mengingat beberapa pedoman keselamatan ini ketika sedang mengerjakan tugas
rumah tangga:

Membersihkan jendela
Pastikan ada kisi-kisi jendela, dan kisi-kisi
tersebut selalu terkunci pada saat Anda sedang
membersihkan jendela.
Majikan Anda atau orang dewasa ada secara fisik
untuk mengawasi Anda.
Gunakan alat pembersih jendela yang dapat
dipanjangkan ketika membersihkan bagian luar
jendela di atas permukaan lantai.
Jangan berdiri di atas platform yang tinggi.
Jangan membersihkan bagian luar jendela jika tidak
ada kisi-kisinya.
Jangan memanjat atau bersandar di luar jendela
yang menjulur keluar.

Menggantung jemuran
Pastikan kaki Anda berpijak dengan kokoh di atas
lantai. Tubuh Anda harus selalu berada di belakang
jendela, dan lantai dalam keadaan kering.
Gantung pakaian yang lebih berat lebih mendekat
dengan braket/penyangga, dan pakaian yang lebih
ringan di bagian ujung tiang jemuran.
Harus sangat berhati-hati ketika mengambil jemuran
pada saat berangin dan/atau hujan.
Jangan bersandar terlalu jauh ke luar jendela untuk
memasukkan gala/tiang ke dalam braket/penyangga.
Jangan berjinjit dan JANGAN PERNAH berdiri di atas
kursi, bangku, atau platform apa pun yang tinggi ketika
menjemur baju atau mengambil jemuran.
Jangan meletakkan terlalu banyak jemuran pada tiang.
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Rekreasi: Jelajahi
Tempat-tempat ini!

Amfiteater
@20 Anderson Road

Dibuka tiap hari Minggu
mulai pukul
10 pagi hingga 5 sore.

Tidak tahu harus pergi ke mana atau apa yang
harus dilakukan selama hari istirahat Anda?
Jelajahi tempat-tempat yang disediakan khusus
untuk seluruh Pekerja Migran PLRT.

Let’s Gather
@ 99 Haig Road

Nikmati aktivitas dan layanan gratis di pusat yang luas ini,
yang ditawarkan oleh Central Domestic Employees (CDE)
dan para mitra mereka.

Ruang baru bagi Pekerja Migran
PLRT untuk menghabiskan hari
istirahat Anda. Dibuka tiap hari
Minggu sampai akhir bulan Juli.

Kunjungi Facebook CDE
untuk aktivitas mingguan
yang tersedia, dan cara
menuju ke sana!

The FAST Hub @ 3 Chin Cheng Avenue
Pusat untuk Pekerja Migrant PLRT. Dibuka setiap hari kecuali
hari Sabtu dan Senin.
Terdiri dari sebuah clubhouse dengan fasilitas hiburan dan
olahraga, ruang meditasi, dan ruang terbuka. Untuk menikmati
berbagai fasilitas tersebut, Anda hanya harus menjadi anggota
FAST Club dengan cara mendaftar dan membayar sedikit iuran
tahunan. Sebagai anggota, Anda dapat menikmati subsidi
ketika Anda mendaftar untuk kursus-kursus pelatihan.
Kunjungi situs web FAST di www.fast.org.sg untuk mengetahui detail lebih lanjut dan cara
menujue ke sana!

NOMOR KONTAK PENTING UNTUK KEADAAN DARURAT
SALURAN
BANTUAN MOM
UNTUK PEKERJA
MIGRAN PLRT
SALURAN
BANTUAN
LAINNYA

Kementerian Ketenagakerjaan
1800 339 5505
Untuk bantuan dan nasihat tentang
kesejahteraan, gaji, dan hal-hal lain terkait
dengan pekerjaan

NOMOR
DARURAT
LAINNYA

Polisi
999

Archdiocesan Commission for the Pastoral Care
of Migrants and Itinerant People (ACMI)
9188 9162

KEDUTAAN
DAN KOMISI
TINGGI

Bangladesh
6255 0075

India
9172 9803

Sri Lanka
6254 4595

Filipina
6737 3977

Kamboja
6341 9785

Myanmar
6735 1672

Indonesia
6737 7422
9295 3964

Thailand
6737 2475
8421 0105

Association of Employment Agencies (Singapura)
6836 2618
Foreign Domestic Worker Association for Social
Support and Training (FAST)
1800 339 4357 (24 jam)
Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 jam)
Centre for Domestic Employees (CDE)
1800 2255 233 (24 jam)
08

Ambulans/Kebakaran
995

