
13 Juni 2020 
 
Nasihat tentang Hari Istirahat dan Jasa Pengiriman Uang untuk PLRT Asing 
 
Dalam Fasa pertama pasca Circuit Breaker (PSBB), PLRT Asing harus tetap tinggal di rumah selama 
hari istirahat mereka. Mereka dapat keluar untuk menyelesaikan urusan  mereka dan membeli 
makanan, dan harus segera kembali ke rumah sesudah itu. Mereka diwajibkan memakai masker, 
menjaga jarak aman setidaknya satu meter dari yang lain, dan tidak diizinkan untuk bertemu dengan 
teman-teman atau berkumpul di tempat umum untuk meminimalkan kontak antara rumah tangga 
yang berbeda. Hal ini seiring dengan komunitas yang lain. Ini dikomunikasikan kepada para majikan 
dan PLRT asing dalam nasihat yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei. 
 
Akhir pekan lalu, Kementerian Tenaga Kerja mengamati beberapa PLRT Asing yang berkumpul di 
hotspot seperti City Plaza, Lucky Plaza dan Peninsular Plaza. Beberapa dari mereka mengantri untuk 
mengirimkan uang, dan beberapa lagi terlihat berkumpul berkelompok dengan teman-teman 
mereka. PLRT Asing diminta untuk tidak berkeliaran/ nongkrong atau berkumpul berkelompok, dan 
kembali ke rumah segera setelah mereka menyelesaikan urusan mereka. Otoritas Pemerintah dan 
utusan penjaga jarak akan terus berada di lapangan pada akhir pekan ini, dan akan mengambil 
tindakan lebih tegas, termasuk mengeluarkan peringatan dan mencabut izin kerja PLRT Asing yang 
mengabaikan nasihat MOM  untuk segera kembali setelah menyelesaikan urusan mereka. 
 
Agen pengiriman uang di hotspot untuk melayani pelanggan dengan temu janji (appointment) saja 
 
Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah bekerja dengan agen pengiriman uang berlisensi yang 
beroperasi di City Plaza, Lucky Plaza, dan Peninsula Plaza untuk melayani pelanggan yang membuat 
temu janji (appointment) pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur umum. Pelanggan, termasuk PLRT 
Asing, yang ingin mengirimkan uang harus membikin appoinment sebelum meninggalkan tempat 
tinggal mereka untuk bepergian ke hotspot ini. Para majikan diimbau untuk memberitahu PLRT Asing 
tentang perlunya membuat appointment jika mereka ingin mengirim uang di lokasi-lokasi tersebut. 
 
PLRT Asing yang tidak dapat membuatappointment untuk mengirim uang secara langsung di lokasi-
lokasi ini diimbau untuk menggunakan pilihan pengiriman elektronik (e-remitance) atau 
mengunjungi agen pengiriman uang di lokasi lain. Rincian lebih lanjut tentang pilihan e-remittance 
telah dirincikan dalam nasihat yang dikeluarkan pada 5 Juni 2020. 
 
Terima kasih dan tetap aman. 
 
 
Kementerian Tenaga Kerja 


