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KEBIASAAN BARU UNTUK 
KONDISI NORMAL YANG BARU
Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 
telah mengubah cara hidup kita. Cara kita bersosialisasi 
tak lagi sama. Demi keamanan semua orang, kita tidak 
dianjurkan untuk berkumpul dalam grup yang besar  
dan menghindari tempat keramaian. Kita menyapa 
teman-teman kita dengan menyenggol siku dan 
melambaikan tangan dari kejauhan dan bukan lagi 
dengan berjabatan tangan dan berpelukan.

Meskipun kita merindukan berkumpul dan nongkrong 
bersama, kita harus menerima kondisi normal “baru” ini. 
Dengan sikap dan pola pikiran yang benar, kita dapat 
memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya dan 
mengatasi tantangan ini bersama-sama.

Jaga diri dan tetap aman!!

Publikasi Kementerian Tenaga Kerja khusus untuk penata laksana rumah tangga 
asing di Singapura
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Kirimkan surat-surat Anda ke:
Engagement Department, 
Foreign Manpower  
Management Division,  
MOM Services Centre
1500 Bendemeer Road, #02-01, 
Singapore 339946 

atau kirim email ke : 
mom_fmmd@mom.gov.sg

Jangan lupa untuk 
mencantumkan nama, 
nomor telepon, dan/atau 
email dalam kiriman 
Anda. Hadiah  
eksklusif menanti 10 
pengirim terbaik!

Kami ingin mendengar 
tanggapan Anda!
Apa yang ingin Anda lihat di edisi INFORM 
mendatang? Bagaimana rasanya bekerja di 
Singapura? Coba ceritakan kepada kami! 

SAFEENTRY
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Pekerjaan akan menjadi lebih menyenangkan jika Anda memiliki 
hubungan  yang baik dengan majikan. Luangkanlah waktu 
dan berusahalah untuk membangun hubungan yang baik 
dengan majikan Anda serta bersikaplah terbuka dan jujur untuk 
mendiskusikan masalah bersamanya—seperti yang dilakukan 
salah satu rekan PLRT kita, Crisanta!

Nama saya Crisanta Guiquing. Saya berusia 40 tahun, sudah 
berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Saya kehilangan  
kedua orang tua saya saat saya masih remaja dan saya 
telah menghidupi diri saya sendiri dengan bekerja sebagai 
asisten di kumpulan biarawati. Saya bekerja di suatu biara 
tempat saya belajar menjaga pendeta yang lanjut usia dan 
kepemimpinan. 

Saya telah bekerja di Singapura selama 14 tahun dengan 
majikan saya yang sekarang ini.  Makanan favorit saya adalah 
mee siam, mee rebus, nasi lemak, dan kari. Saya juga suka 
menikmati bandung dan bubur chacha.
Hobi saya adalah membaca berita, bermain bola voli, dan 
bergaul dalam kegiatan sosial.

Ceritakan tentang diri Anda!

Ketika saya baru saja bekerja, saya sulit berkomunikasi 
secara efektif dengan majikan. Semuanya masih terasa 
baru bagi saya, terutama memahami Singlish! Kadang 
kala, kami tidak dapat memahami satu sama lain, 
dan ini menyebabkan adanya kesalahpahaman. Saya 
tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya berdoa serta 
merenungi kembali tujuan dan alasan saya bekerja di 
Singapura. Seiring berjalannya waktu, saya belajar cara 
bisa lebih memahami majikan saya.

Ketika saya tidak dapat memahami perintah yang dia 
berikan, saya akan meminta dia untuk memperjelas 
dengan mengulanginya. Saya juga berusaha untuk 
mendengarkannya dan mencatat hal-hal yang dia 
sukai. Saya juga biasanya bertanya melalui pesan 

Anda telah bekerja dengan majikan 
Anda saat ini selama 14 tahun, 
bagaimana cara Anda menjaga 
hubungan yang baik dengannya?

yang dikirim ke majikan jika dia tidak ada di rumah, dan 
dia akan meluangkan waktu untuk menelepon atau 
berbincang dengan saya setelah dia selesai bekerja. 
Lambat-laun, jalinan hubungan kami dibangun dalam 
beberapa tahun.  Sekarang, kami bahkan dapat saling 
berbagi keluh kesah. Dia memberikan keyakinan dalam 
mengerjakan pekerjaan saya dan memercayai saya 
dengan urusan rumah tangganya.
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MEMBANGUN HUBUNGAN MAJIKAN-
PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA 
(PLRT) YANG BAIK



Saya menganjurkan Anda untuk meluangkan waktu untuk 
memahami apa yang disukai majikan Anda. Kesalahpahaman 
memang kadang terjadi. Jangan pendam perasaan negatif apa 
pun di dalam hati. Jangan takut untuk bertanya kepada majikan 
jika Anda tidak mengerti. Komunikasi yang baik dan terbuka itu 
penting. Beri catatan kepada majikan Anda untuk mengklarifikasi 
berbagai hal. Anda tidak perlu menanggapinya secara kasar. 
Jika kesalahpahaman tidak segera diperbaiki, Anda bisa saja 
mengambil keputusan yang salah, seperti menyerah dan memilih 
untuk pulang.

Apakah nasihat Anda bagi rekan-rekan 
PLRT lain yang mungkin tidak tahu cara 
berkomunikasi dengan majikan mereka?

Saya bisa lama terus-menerus 
bekerja dengan satu majikan berkat 
ketekunan, kerja keras, dan selalu 
bersikap positif. Semoga kisah saya 
dapat memberikan inspirasi kepada 
banyak PLRT untuk terus maju, dan 
saya yakin suatu hari kelak mereka 
akan berhasil dalam mencapai cita-
cita mereka.

Adakah nasihat yang 
lain untuk rekan-rekan 
sesama PLRT?
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Majikan saya memberi dukungan penuh ketika saya ingin menjadi 
sukarelawan di acara komunitas dan mengikuti kursus untuk 
mempelajari keterampilan baru. Majikan saya bahkan mencatat 
tanggal kursus dan acara saya, dan menanyakan apakah saya 
cukup beristirahat.

Pada tahun 2018, majikan memberikan cuti kepada saya supaya 
saya bisa pulang ke Filipina untuk bertemu dengan anak-anak 
saya. Saya membeli oleh-oleh untuk majikan dan keluarganya, 
tetapi dia menyarankan agar saya tidak menghabiskan uang untuk 
mereka dan sebaliknya menabung untuk kebutuhan pribadi saya

Hubungan saya dan majikan sudah terasa seperti anggota 
keluarga sendiri. Ini sangat istimewa bagi saya terlebih lagi karena 
saya kehilangan kedua orang tua saat masih kecil. Mereka menjadi 
berkat bagi saya.



Ikuti tip-tip berikut ini dalam mengelola keuangan 
Anda dengan baik dan membangun tabungan Anda:

Blessed Grace Social Services Ltd 
www.bgss.org.sg
8428 6377

Adullam Life Counselling
www.adullam.org.sg
6659 7844

Arise2Care Community Services
www.arise2care.sg
6909 0628

Association of Muslim 
Professionals
www.amp.org.sg
6416 3960

One Hope Centre
www.onehopecentre.org
6547 1011

Pindai kode QR berikut 
untuk mengunduh Panduan 
Pengelolaan Keuangan:

Apakah Covid-19 memengaruhi penghasilan 
keluarga Anda? Apakah Anda menjadi tulang 
punggung untuk keluarga?

Jika Anda masih 
menghadapi masalah 
keuangan, bicarakan 
dengan majikan, agen 
tenaga kerja, atau 
salah satu organisasi di 
bawah ini:

Miliki tujuan untuk menabung

Rencanakan sejumlah uang yang tetap 
untuk ditabung, dibelanjakan, dan 
dikirim ke rumah

Menabunglah terlebih dahulu sebelum 
membelanjakan uang atau mengirimnya 
ke keluarga Anda

Catat pengeluaran Anda untuk 
memastikan Anda tidak kelebihan 
berbelanja

Jika ada uang tambahan, ditabung saja

Periksa tabungan Anda secara teratur dan 
pastikan jumlahnya makin bertambah

KELOLA KEUANGAN DENGAN BAIK!

Menabunglah agar 
Anda tidak perlu 

meminjam uang dalam 
keadaan darurat!

#1

Bahasa 
Inggris

Bahasa 
Myanmar

Bahasa 
Indonesia

$$

Miliki kebiasaan 
menabung

Menabung 
$3/hari

Lebih dari  
$1,000/tahun=

#2
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$ $

$

MENGIRIMKAN UANG KE RUMAH 
DENGAN E-REMITTANCE
Mengirimkan uang ke rumah dengan e-remittance itu aman dan nyaman. 
Anda hanya perlu memiliki rekening bank dan ponsel.

E-remittance adalah cara 
mudah untuk mengirimkan 
uang ke keluarga Anda di 
luar negeri secara online. 
Pengiriman bisa dilakukan di 
mana saja dan kapan saja!

Jangan pernah membagikan personal 
banking ID, kata sandi/PIN, dan One-
Time Passwords/OTP) Anda kepada 
siapa pun.

Setelah Anda mengonfirmasi  
bahwa agen tersebut berlisensi, 
barulah Anda bagikan foto izin kerja 
Anda atau lakukan panggilan video 
untuk verifikasi.

Cara menggunakan 
e-remittance dengan aman:

Apakah itu e-remittance?

Dengar-dengar, e-remittance 
sangat mudah digunakan! 
Bagaimana caranya?

Pastikan Anda memiliki 
rekening bank*

1

Cari perusahaan jasa pengiriman 
uang berlisensi dari situs web 
Otoritas Keuangan Singapura 
(Monetary Authority of Singapore)
(https://eservices.mas.gov.sg/fid)
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Siapkan detail yang diperlukan 
untuk pengiriman uang 
elektronik Anda (misalnya nama 
lengkap, nomor FIN, nama bank 
dan cabangnya)

3

INFORM
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*Jika Anda tidak memiliki rekening bank dan memerlukan 
bantuan untuk mengajukannya, bicarakan dengan 
majikan Anda. Anda tidak memerlukan saldo minimal 
setiap bulan atau setoran minimal jika membuka Rekening 
Penerimaan Gaji POSB. Lihat panduan lengkap yang 
tersedia di www.posb.com.sg/fdwguide. Jika Anda 
membuka rekening bank dengan bank lainnya, harap 
periksa syarat-syarat dan ketentuan untuk membuka dan 
menyimpan rekening bank terlebih dahulu.



TETAP AMAN DAN 
SALING MELINDUNGI 
DARI COVID-19

SAYANG DIRI SENDIRI, 
SAYANG KEPADA YANG LAIN

TraceTogether (TT)  dapat 
mendeteksi dengan lebih cepat 
dan mengurangi penyebaran 
COVID-19. Aplikasi TT dan Token 
bekerja dengan saling menukar 
sinyal Bluetooth dengan ponsel  
atau Token lain yang terdekat, dan 
tidak melacak lokasi Anda. Anda 
perlu menggunakan Aplikasi  TT 
atau Token untuk check-in SafeEntry 
pada saat check-in ke tempat 
seperti supermarket atau mal.
 
Siapkan Aplikasi TT sekarang, atau 
pastikan Anda menggunakan versi 
terbaru. Sebagai alternatif, Anda 
dapat mengambil Token di CC 
terdekat dengan Anda. Jika Anda 
dapat menggunakan Aplikasi, Anda 
tidak memerlukan Token.

Jika tidak memiliki Aplikasi TT, Anda dapat mengambil Token TT di Balai 
Rakyat (Community Centre/CC) di dekat tempat tinggal Anda yang dibuka 
untuk distribusi. Kunjungi https://token.gowhere.gov.sg untuk daftar Balai 
Rakyat (CC).

Pindai/Scan kode 
QR atau kunjungi 
tracetogether.gov.sg 
untuk mengunduh 
aplikasi.

1

Luncurkan aplikasinya. 
Daftar menggunakan 
nomor ponsel Anda.
Masukkan One-Time 
Pin yang dikirim melalui 
SMS kepada Anda.
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Aktifkan Bluetooth.
Ini untuk memberitahu 
Anda jika Anda telah 
terpapar COVID-19.
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Pengaturan selesai!
Tetap jalankan aplikasi 
Anda dan aktifkan 
Bluetooth hingga 
wabah berakhir!
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Cara menyiapkan 
Aplikasi Seluler TT

Demi keamanan Anda, 
jangan berkerumun di 

pinggir jalan

Jangan membagi 
makanan Anda 

dengan teman-teman

Jaga jarak 
setidaknya 1m 

antargrup

Hindari berkumpul di 
tempat-tempat seperti 
stasiun MRT, terminal 

bus, halte bus, kaki lima, 
jembatan penyeberangan, 

dan jembatan bawah 
tanah yang dapat 

menimbulkan halangan 
bagi orang yang melintas.

Jika Anda harus 
berkumpul, batasi 

untuk 8 orang 
dalam satu grup 
dan tidak boleh 

berbaur antargrup

Selalu kenakan 
masker, kecuali saat 
makan, minum, atau 

berolahraga berat

Selalu bawa 
token setiap kali 

Anda keluar.

Periksa apakah 
lampu hijau 

berkedip.
Gunakan Aplikasi TT atau Token 

untuk check-in ke SafeEntry. 

Hubungi 6973 
6511 jika token 

Anda rusak, 
atau hilang

Cara mengambil dan menggunakan token TT 
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Jaga kebersihan tangan Anda!
Ikuti 8 langkah ini dan cuci tangan Anda secara 
teratur dengan sabun dan air.

Telapak tangan dengan 
telapak tangan

Di sela-sela jari

1 2

Punggung tangan

Ujung ibu jari

3

4

Belakang jari-jari Kuku jari

5 6

Pergelangan tangan Bilas, lalu lap hingga 
kering

7 8

Pilih profil Anda dan 
masukkan detail FIN 
Anda.
Ini memungkinkan 
Depkes dengan cepat 
memverifikasi identitas 
Anda jika mereka perlu 
menghubungi Anda.

3

Bawa kartu izin kerja Anda untuk verifikasi dan berikan nomor 
kontak untuk registrasi.



WASPADAI PENIPUAN

KETENTUAN IZIN KERJA

Jika Anda menerima pesan yang menawarkan bunga 
pinjaman menarik atau panggilan yang menanyakan 
informasi pribadi Anda untuk mengajukan sebuah 
pinjaman atau mengeklaim hadiah, kemungkinan 
besar ini adalah penipuan. Para penipu memiliki 
berbagai cara untuk menipu para korban yang tidak 
curiga atas uang jerih payah mereka. Jangan sampai 
Anda jadi korban berikutnya!

Jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi, 
detail bank, dan OTP Anda kepada siapa pun. 
Instansi pemerintah dan bank tidak akan pernah 
meminta informasi seperti itu.

Anda hanya dapat bekerja sebagai penata 
laksana rumah tangga, dan bekerja untuk majikan 
dan anggota keluarga yang tinggal di alamat yang 
sama dengan Anda. 

Majikan Anda tidak dapat meminta Anda untuk 
bekerja di tempat bisnisnya atau bekerja untuk 
rumah tangga yang berbeda. Jika Anda dipaksa 
melakukannya, laporkan ke MOM dan segera 
hubungi 1800 339 5505.

Anda tidak dapat bekerja paruh waktu/ part-time 
atau memulai bisnis sendiri dengan menjual produk 
ke PLRT yang lain untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan. Jika Anda ketahuan melakukannya, 
Anda dapat dikenakan denda dan/atau dipenjara, 
dan izin kerja Anda akan dicabut.

Jika majikan Anda menitipkan anak-anaknya ke 
rumah kerabatnya saat dia pergi bekerja, Anda dapat 
mengikuti anak-anak  ke rumah kerabatnya dan 
menjaga mereka di sana. Hal ini diizinkan asalkan 
Anda tidak diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga di rumah kerabat tersebut.

Lindungi kesejahteraan Anda dan 
ikuti ketentuan izin kerja berikut ini

DIIZINKAN TIDAK DIIZINKAN
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TETAP BERHUBUNGAN

Ikutilah “Brother Agony Session” yang diadakan oleh Asosiasi Penata Laksana 
Rumah Tangga Asing untuk Dukungan dan Pelatihan Sosial (Foreign Domestic 
Worker Association for Social Support and Training/FAST) melalui halaman 
Facebook-nya. Bagikan pengalaman Anda mengelola stres dan bicarakan 
cara memelihara hubungan yang baik dengan majikan Anda. 

Tanggal: Pada hari Minggu terakhir setiap bulan
Situs Web: www.facebook.com/fast.org.sg

Mari Berbincang dengan FAST

Daftar keanggotaan 
FAST secara gratis 
melalui kode QR!

Pusat untuk Karyawan Domestik (Centre for Domestic Employees/CDE) 
adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan bantuan dan 
nasihat kepada PLRTA dan majikan.

CDE memiliki program keanggotaan bagi para anggota agar mereka 
dapat menikmati tarif anggota untuk layanan dari mitra kerja mereka, 
seperti layanan tata rambut/ kesalonan, kurir, dan jasa medis, dll. 
Keanggotaan terbuka untuk semua PLRT yang bekerja di Singapura dan 
saat ini masih GRATIS!  

Pindai kode QR atau gunakan tautan url
www.cde.org.sg/cdemembership ini untuk bergabung!

Keanggotaan CDE Gratis
Terhubunglah dengan 
CDE di halaman 
Facebook Anggota!

NOMOR KONTAK PENTING UNTUK KEADAAN DARURAT

Bangladesh
6255 0075

Sri Lanka
6254 4595

Cambodia
6341 9785

Indonesia
6737 7422  
9295 3964

India
9172 9803

KEDUTAAN BESAR DAN 
KOMISI TINGGI

Philippines 
6737 3977

Myanmar
6735 1672

Thailand
6737 2475 
8421 0105

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

Association of Employment 
Agencies (Singapore)
6836 2618

Pusat untuk Karyawan Domestik 
(Centre for Domestic Employees/
CDE) 
1800 2255 233 (24 hours)

Foreign Domestic Worker 
Association for Social Support and 
Training (FAST)
1800 339 4357 (24 hours)

Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 hours)
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SALURAN BANTUAN MOM 
UNTUK PENATA LAKSANA 
RUMAH TANGGA ASING (FDW)
Kementerian Tenaga Kerja 
(Ministry of Manpower/MOM)
1800 339 5505
Untuk bantuan dan nasihat tentang 
kesejahteraan, gaji, dan hal-hal 
terkait dengan pekerjaan

NOMOR KONTAK  
DARURAT LAINNYA

Polisi                      
999

Ambulans/Pemadam Kebakaran   
995


