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INFORM
Publikasi Kementerian Tenaga Kerja (MOM) untuk Pekerja Migran Penata Laksana Rumah 
Tangga (PLRT) di Singapura

EDISI 25/ SEPTEMBER 2021 01

PANDUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 
MENTAL ANDA
Ingin tahu lebih lanjut tentang mengatasi stres? Unduh 
salinan “Panduan untuk Meningkatkan Kesejahteraan 
Mental Anda” yang dibuat secara khusus untuk Pekerja 
Migran PLRT. Tersedia dalam bahasa Inggris, Tagalog, 
Bahasa Indonesia, Burma, dan Tamil.

FITUR 
CERITA: 

Dengarkan dari Jo-An Santiago 
Balberona tentang bagaimana 
dia menjaga hubungan yang baik 
dengan majikannya – Halaman 2

Pelajari bagaimana Anda mengelola 
keuangan Anda seperti Siti Mujiati – 
Halaman 7

Scan here to 
read more about 
the guide
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Komunikasi adalah 
kunci untuk membangun 
hubungan yang baik 
dengan majikan Anda.
Jo-An Santiago Balberona akan sharing 
beberapa tips tentang menjaga hubungan 
yang baik dengan majikannya.

P: Hai, Jo-An! Tolong ceritakan lebih banyak tentang diri Anda.

J: Nama saya Jo-An Santiago Balberona dan saya ibu dari tiga orang anak. Saya sudah 
bekerja di Singapura selama 14 tahun. Pada hari istirahat saya, saya mengambil beberapa 
kursus untuk membantu saya bekerja agar dapat bekerja dengan lebih baik dalam pekerjaan 
saya. Saya telah belajar cara memasak berbagai jenis masakan, meningkatkan keterampilan 
saya sebagai pengasuh, dan bahkan mengambil kursus yang berkaitan dengan Teologi. Saya 
juga seorang pemimpin kelompok dan sukarelawan untuk pelayanan anak-anak di 
gereja saya.
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P: Setelah bekerja begitu lama  di Singapura, bagaimana Anda menggambarkan 
hubungan Anda dengan majikan Anda?

P: Adakah tips yang bisa Anda bagikan dengan Pekerja Migran PLRT lainnya?

Saya sudah bekerja dengan majikan saya saat ini sekitar lima tahun. Majikan 
saya dan keluarganya sangat pengertian, baik, dan murah hati kepada saya.

Suatu kali, saya bangun beberapa kali di malam hari untuk menjaga bayi 
majikan saya yang sakit. Majikan saya memperhatikan bahwa  saya kelelahan 
dan berbicara kepada saya. Saya menjelaskan alasannya dan dia mengizinkan 
saya tidur siang setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga saya.

Terkadang saya tidak mengerti perintah majikan saya. Lalu, dengan sopan saya 
memintanya untuk mengulanginya. . Tetapi, jika saya masih tidak mengerti, saya 
tidak akan ragu untuk meminta diperjelas  lebih lanjut. Saya tidak akan berpura-
pura mengerti karena saya mungkin akan melakukan lebih banyak kesalahan

Komunikasi adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik dengan majikan Anda.

Tanyakan  dan diskusikan dengan majikan Anda tentang kinerja pekerjaan Anda.

Perhatikan dan dengarkan baik-baik perintah majikan Anda. Tulislah agar Anda dapat 
mengingatnya dengan mudah.

Jujurlah dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

Bersikaplah rendah hati dan hormati majikan Anda.
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Mencatat berat dan dan tinggi badan Pekerja Migran PLRT.

Majikan atau perwakilan majikan tidak diizinkan masuk ke dalam ruang pemeriksaan.

Selama pemeriksaan, dokter juga akan memeriksa tanda-tanda yang mencurigakan dan cedera 
yang tidak dapat  dijelaskan.

Anda dianjurkan  untuk mengenakan pakaian yang memudahkan  pemeriksaan ini, seperti kaus 
lengan pendek dan celana pendek.

Pekerja Migran PLRT tidak diwajibkan  untuk membuka  pakaian untuk pemeriksaan fisik secara 
menyeluruh, kecuali dokter mencurigai adanya cedera di bagian-bagian yang tertutup pakaian. 
Dalam hal demikian,  Pekerja Migran PLRT mungkin akan diminta untuk melepaskan sebagian  
pakaian untuk diperiksa.

Lindungi Diri Anda dari Penganiyaan !

Sejak tanggal 29 Agustus 2021, MOM telah membuat beberapa perubahan dalam 
persyaratan 6ME untuk semua Pekerja Migran PLRT.

Jika Anda telah dianiaya atau  
atau diperlakukan dengan buruk 
oleh majikan, Anda harus segera 
menghubungi  Polisi (999) untuk 
meminta bantuan.

1 Jika tidak dapat menelepon dari rumah 
majikan atau ponsel Anda, Anda 
dapat:

Peningkatan dalam Pemeriksaan Medis 6 Bulan (6ME) 
untuk Pekerja Migran PLRT

Meminta bantuan dari tetangga, 
Pekerja Migran PLRT lainnya, 
atau anggota masyarakat 
umum lainnya.

Mengisi dan mengirimkan formulir 
tanggapan yang diberikan selama 
Settling-In-Programme (Program 
Penyesuaian Diri) kepada MOM. Anda 
tidak perlu perangko. Masukkan saja ke 
dalam kotak surat.

Tuliskan catatan sederhana, termasuk 
nama, nomor izin kerja, dan alamat 
rumah Anda,  dan berikan kepada 
tetangga atau anggota masyarakat 
umum lainnya.
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Jangan ragu atau takut untuk meminta bantuan!
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Pengingat Keamanan! Pencegahan 
terhadap Terpeleset dan Terjatuh

Terpeleset dan terjatuh adalah dua jenis kecelakaan yang paling umum terjadi di 
rumah. Dalam beberapa kasus, mereka  dapat menyebabkan cedera yang serius 
atau bahkan kematian. Penyebab umumnya adalah:

Permukaan yang licin, seperti 
lantai yang basah

Keringkan lantai dengan 
handuk atau lap segera 
saat basah.

Benda yang berserakan atau 
kabel yang terurai di lantai

Rapikan barang-barang yang 
berserakan di lantai. Jangan 
biarkan kabel terurai karena 
mudah  tersandung.

Kurangnya Pencahayaan 

Nyalakan lampu saat ke 
kamar mandi atau berjalan di 
tangga di malam hari.

Terpeleset dan terjatuh dapat dicegah. Gunakan daftar/ checklist  berikut 
untuk menjaga diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda supaya aman!
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Menempatkan/ Mempekerjakan  
Pekerja Migran PLRT Secara 
Ilegal merupakan sebuah 
Pelanggaran Yang Serius 

Seorang majikan Pekerja PLRT memanggang dan menjual 
panggangannya  di rumah. Dia meminta dua Pekerja Migran PLRT-
nya untuk membantunya memanggang.

Dengan meminta kedua Pekerja Migran PLRTnya untuk membantu 
usaha rumahannya, majikan itu dihukum  dan didenda $12.000.

Jika Anda diminta oleh majikan Anda untuk membantu usahanya, Anda harus menjawab bahwa hal 
itu ilegal. Jika majikan Anda bersikeras , untuk melaporkan kasus tersebut silakan hubungi Saluran 
Bantuan Pekerja Migran PLRT MOM di (1800-339 5505) 

Jangan khawatir bahwa pekerjaan Anda akan terganggu  jika membuat laporan tentang majikan 
Anda. Jika klaim Anda valid, maka MOM akan menempatkan Anda di rumah yang aman dan 
membantu Anda mencari  majikan baru.

Perlu 
diperhatikan: 

MOM menanggapi setiap tuduhan dipekerjakan 
secara illegal dengan serius. Jangan membuat 
tuduhan palsu terhadap majikan Anda. 
Memberikan informasi palsu kepada MOM 
merupakan tindak pelanggaran. Anda dapat 
didakwah di pengadilan dan didenda hingga 
$15.000 dan/atau dipenjara hingga 12 bulan.
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Pelajari Cara Menabung seperti Siti Mujiati

Aidha telah membuka pikiran dan mata saya tentang hal-hal 
yang memungkinkan. Saya berharap bisa memulai usaha saya 
sendiri suatu hari nanti. Saya menyadari pentingnya tabungan 
dan mengelola keuangan saya! Dengan tabungan ini, saya bisa 
menggunakan uang yang saya kirimkan untuk membangun 
rumah di negara saya. Rumahnya sederhana, tetapi setidaknya 
itu milik saya.

“

“

Siti sudah bekerja di Singapura sejak tahun 2012 
untuk menghidupi  keluarganya di kampung. . 
Pada tahun 2016, dia mendaftar untuk mengikuti 
kursus keuangan ‘Modul 1 – Mengelola Uang Anda 
dan Teknologi’ dengan Aidha, sebuah Lembaga 
Swadaya Masyarakat . Kemudian, Siti mengikuti 
modul-modul lainnya dan berhasil lulus dari kursus 
tersebut.

Setelah menyelesaikan kursus tersebut, dia 
membuka rekening bank untuk menyimpan 
tabungannya. Hanya dalam waktu dua tahun, dia 
telah menabung  sekitar S$2.500!

Siti bangga dan percaya diri dengan apa yang 
sudah dia pelajari. Sekarang, dia mengajari putri-
putrinya dan menginspirasi orang lain tentang 
bagaimana engelola uang mereka.

Pelajari bagaimana mengelola 
keuangan Anda bersama Aidha!
Selain belajar bagaimana  mengelola keuangan, 
pelajar  juga akan mengembangkan rasa percaya 
diri, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. 
Mereka juga akan bersenang-senang! Kelas 
berlangsung secara online sebanyak dua kali dalam 
sebulan pada hari Minggu. Kredit foto: AIDHA

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview

Dia mengambil modul-modul berikut:

Modul 1  
Mengelola Uang Anda dan 
Teknologi

Modul 2
Merencanakan Masa Depan 
Keuangan Anda

Modul 3
Memulai Bisnis Anda
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Bepergian di hari istirahat  
Anda? Menghemat biaya 
transportasi dengan 
menggunakan kartu 
EZ-Link, kartu NETS 
FlashPay, atau kartu ATM 
POSB/DBS hari ini!

Bangladesh
6255 0075

Sri Lanka
6254 4595

Kamboja
6341 9785

Indonesia
6737 7422  
9295 3964

India
9172 9803

Filipina 
6737 3977

Myanmar
6735 1672

Thailand
6737 2475 
8421 0105

Kementerian Tenaga Kerja 
1800 339 5505
Untuk meminta bantuan dan nasihat  tentang 
kesejahteraan, gaji, dan hal lain terkait pekerjaan.

KONTAK DARURAT 
LAINNYA

Ambulans/Kebakaran 
995

SALURAN BANTUAN 
MOM UNTUK PEKERJA 
MIGRAN PENATA 
LAKSANA RUMAH 
TANGGA (PLRT)

SALURAN 
BANTUAN 
LAINNYA

KEDUTAAN BESAR 
DAN KOMISI 

Polisi      
999

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

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)

KONTAK DARURAT


