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INFORM

Terbitan Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Manpower/MOM) untuk Pekerja Migran
Penata Laksana Rumah Tangga Migran (Migrant Domestic Workers/MDW) di Singapura

AMAN DAN
TETAP SEHAT
Tahun 2020 adalah waktu yang sulit bagi semua
orang karena COVID-19. Mari berharap tahun
2021 akan lebih baik untuk semuanya!
Karena situasi COVID-19 masih terus berubah,
kita harus tetap waspada. Tetap mempraktikkan
langkah-langkah menjaga jarak yang aman,
kenakan masker, dan hindari berkumpul dengan
banyak orang di tempat yang ramai.
Perjuangan melawan pandemi belum berakhir.
Mari terus laksanakan peran kita menjaga
semua orang tetap sehat dan aman!

Kami ingin mendengar
tanggapan Anda!
Ceritakan bagaimana Anda menghabiskan
hari libur Anda dan bagaimana hubungan
Anda dengan majikan Anda.

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.
Pastikan untuk mencantumkan
nama, nomor telepon, dan/atau
email dalam surat Anda.

Tas hadiah menanti
10 pengirim terbaik!

PELAJARI KETERAMPILAN
BARU PADA HARI LIBUR ANDA
PELAJARI KETERAMPILAN MERAWAT
SEPERTI JOE ANN CALVERO LONZANIDA
Dia telah bekerja di Singapura sejak tahun 2007.
Pengalaman kerja pertamanya dalam merawat
lansia mengembangkan minatnya untuk
mendalami perawatan.

BELAJAR MENGATASI
STRES ANDA!
Tidak sanggup dengan pekerjaan Anda?
Tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru?
Segera minta bantuan
jika Anda atau teman
Anda menunjukkan
tanda-tanda stres.

Jangan takut untuk menghubungi majikan, kawan, atau
agen tenaga kerja Anda dan curhatlah tentang perasaan
Anda. Sebelum Anda berpaling pada mekanisme
penanganan yang tidak sehat, seperti melukai diri
sendiri, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri dan ada
orang yang peduli dan ingin membantu Anda.

Tanda-tanda stres

Dengan keterampilan baru untuk merawat yang
diperoleh dari Foreign Domestic Worker Association for
Social Support and Training (FAST), Joe Ann kini merasa
lebih percaya diri dalam melaksanakan peran barunya
dan juga telah mendapat kenaikan gaji.

Merasa terjebak atau putus asa
Emosi yang meledak (marah, sedih,
gelisah, bersikap gegabah).

“Saya bersyukur dapat bekerja di Singapura.
Saya memperoleh kesempatan meningkatkan
diri sehingga saya dapat melakukan pekerjaan
saya dengan lebih baik dan dapat gaji yang lebih
baik pula. Saya berharap semua MDW terdorong
mengikuti kursus sehingga mereka dapat memiliki
keterampilan yang tepat untuk melakukan
pekerjaan mereka. Saya ingin berterima kasih
kepada FAST atas dukungannya terhadap MDW
karena telah memberikan sumber daya untuk
kursus pelatihan.”

Anda dapat memilih peningkatan keterampilan juga!
Joe Ann mengikuti ‘Program Spesialis Perawatan Lansia’,
salah satu program pelatihan memberikan perawatan yang
disubsidi oleh salah satu penyedia pelatihan FAST dengan
dukungan majikannya. Program ini mencakup topik, seperti
Kebersihan dan Perawatan dan Inkontensia, Kesejahteraan
dan Kegiatan Sosial, Diet dan Nutrisi, serta Manajemen
Darurat yang memberikan keterampilan perawatan utama
bagi MDW untuk melakukan tugasnya dengan baik.
Dia juga mengikuti program khusus untuk perawatan
dimensia dan menjelang akhir hidup yang membuat dia
meraih sertifikat spesialis pada tahun 2020.

Kunjungi situs web

Mood yang sering berubah antara
senang atau sedih.
Selalu merasa terganggu, atau
dalam kondisi ketakutan.

Jangan melukai diri atau membahayakan diri
Anda sendiri.

Berbicara atau memikirkan tentang
bunuh diri atau mati.

Ingat bahwa Anda tidak sendiri dan banyak
orang yang peduli dan ingin membantu Anda.

Jika Anda merasa stres atau cemas, lakukan hal berikut:
Tenanglah dan bicaralah
dengan seseorang yang
Anda percayai.

Minta bantuan dari agen
tenaga kerja Anda.

Hubungi LSM sebagai
berikut.
Centre for Domestic Employees (CDE)
www.cde.org.sg
1800 225 5233
Foreign Domestic Worker Association
for Social Support and Training (FAST)
www.fast.org.sg
1800 339 4357

https://www.fast.org.sg/fast-training/
training-courses/ untuk melihat
kursus-kursus yang tersedia
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HINDARI
BERKERUMUN

MOM dapat mencabut izin kerja Anda jika
Anda tertangkap melanggar LangkahLangkah Penanganan Yang Aman.
Pekerjaan Anda di Singapura kelak juga
akan terganggu.

Selama beberapa bulan
terakhir, petugas MOM dan
NParks telah melakukan peran
mereka dalam memastikan
langkah-langkah penanganan
yang aman tetap dipatuhi.

Jangan berkerumun karena itu
merupakan pelanggaran dengan
konsekuensi yang serius.

Jangan sampai Anda menjadi korban!
Dengan tidak mematuhi Langkah-Langkah Penanganan
Yang Aman dapat mengakibatkan denda dan dicabutnya
izin kerja. Antara bulan Juni dan Desember 2020, tindakan
penegakan telah dilakukan terhadap lebih dari 100 MDW
yang melanggar Langkah-Langkah Penanganan Yang
Aman. Mereka dikenai denda sebesar $300—$1.000 karena
berkumpul dalam grup yang besar melebihi batas yang
ditentukan dan karena tidak mengenakan masker.

Bertanggung Jawablah Secara
Sosial. Terapkan Langkah-Langkah
Penanganan Yang Aman (Safe
Management Measures/SMM)
Jaga jarak 1 meter dari orang lain.
Hindari tempat keramaian
Jaga grup Anda tetap kecil (tidak lebih
dari 8 orang )
Tetap berada dalam satu grup dan
jangan berbaur.
Kenakan masker setiap saat kecuali
saat makan atau minum
Jangan berbagi makanan atau peralatan
makan dengan teman-teman
Gunakan aplikasi TraceTogether
atau token untuk memfasilitaskan
pelacakan kontak

04

Melindungi Diri Anda dari Penipuan
Dalam penipuan-penipuan ini, para penipu akan
menelepon dan berpura-pura sebagai anggota instansi
pemerintah, seperti Singapore Police Force (SPF) atau
Ministry of Manpower (MOM). Mereka mengaku-ngaku ada
masalah dengan rekening bank Anda dan menawarkan diri
untuk menyelesaikan permasalahannya. Mereka juga akan
meminta detail kartu kredit/rekening bank dan One-Time
Password (OTP) Anda.

Mereka memperhatikan bahwa
MDW berkerumun dalam grup
yang besar, berbaur antargrup
dan berkumpul di area-area
tanpa mematuhi langkah-langkah
menjaga jarak sosial, merupakan
masalah yang dapat diatasi.
MOM dan instansi mitra, seperti
Nparks, mengimbau kepada
semua MDW untuk tetap
berwaspada dan mematuhi
praktik aman selama COVID-19
untuk melindungi diri mereka dan
orang lain.

PENIPUAN DENGAN MENYAMAR
SEBAGAI PETUGAS PEMERINTAH

Hindari berkumpul di tempat-tempat,
seperti stasiun MRT, terminal bis, halte
bis, kaki lima, jembatan penyeberangan,
dan jembatan bawah tanah yang dapat
menimbulkan halangan. Demi keamanan,
jangan berkerumun di pinggir jalan

#2
Demi keamanan,
jangan berkerumun
di pinggir jalan

Untuk mengaktifkannya,
hubungi kami di
92323195 dan mohon
berikan kepada kami
detail rekening bank
dan OTP Anda.

Jangan berikan detail pribadi, informasi rekening bank,
dan one-time password (OTP) kepada siapa pun.
Tetaplah tenang dan jangan membalas SMS atau
panggilan dari mereka.
Blokir dan laporkan nomornya sebagai penipuan.

Jangan merespons pesan-pesan sejenis ini

Melindungi Diri Anda dari
Pembajakan Akun WhatsApp.
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Pelanggan yang
Terhormat, kartu ATM
Anda untuk sementara
ni telah diblokir.

Hai, maaf saya salah mengirimkan
kode 6 digit kepada Anda. Bisakah
dikirimkan kepada saya?
Sangat penting

Anda mungkin menerima pesan WhatsApp yang
berasal dari teman atau anggota keluarga yang
meminta Anda mengirimkan enam digit kode verifikasi
yang dikirim kepada Anda secara tak sengaja. Jangan
merespons pesan-pesan tersebut karena Anda akan
kehilangan akun WhatsApp Anda.
Selamat! Pelanggan yang Terhormat,
Anda baru saja memenangi hadiah
undian sebesar $100.000. Silakan
kirimkan detail rekening bank Anda.

Anda akan menerima pesan yang mengaku Anda
memenangi undian dan meminta detail rekening bank
untuk mentransfer uang tersebut. Jangan merespons
pesan-pesan tersebut.

Berikut ini cara mencegah agar Anda
tidak menjadi korban penipuan tersebut:
Waspadalah terhadap permintaanpermintaan yang janggal di WhatsApp
meskipun dikirim dari kontak WhatsApp
Anda.
Jangan pernah membagikan kode verifikasi
akun WhatsApp Anda, informasi pribadi,
detail rekening bank atau kartu debit/kredit &
One Time Password (OTP) kepada siapa pun,
termasuk keluarga dan teman.
Aktifkan fitur ‘Verifikasi Dua Langkah’. Buka
WhatsApp dan masuk ke ‘Setelan’ > ‘Akun’ >
‘Verifikasi dua langkah’ > ‘Aktifkan’.
Ganti nomor PIN default akun kotak suara
Anda untuk menghindari akses yang mudah
oleh penipu. Jika Anda tidak menggunakan
akun kotak suara Anda, hubungi jasa
telekomunikasi untuk menonaktifkan fitur ini.
Hubungi Saluran Bantuan Anti-Penipuan di 1800
722 6688 atau kunjungi www.scamalert.sg untuk
informasi lebih lanjut.
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LIHAT INFORMASI GAJI ANDA
MENGGUNAKAN APLIKASI SGWORKPASS
Aplikasi SGWorkpass memungkinkan Anda untuk memeriksa informasi terkait izin kerja terbaru Anda,
termasuk status izin, tanggal berakhir/penerbitan/perpanjangan/pembatalan izin, pekerjaan,
dan nama majikan.

TAHUKAH ANDA?

Sekarang hari libur!
Apa yang akan kita
lakukan pada hari ini?

Dalam undang-undang pekerjaan kami, Anda hanya
dapat bekerja sebagai penata laksana rumah tangga
di alamat yang tercantum pada kartu izin kerja Anda.
Anda tidak dapat bekerja paruh waktu pada hari libur
untuk memperoleh pendapatan tambahan.
Demi kesejahteraan Anda, hari libur harus digunakan
untuk beristirahat, menyegarkan diri, dan menikmati
waktu dengan keluarga dan teman-teman Anda.

Kudengar dari temanku
kita bisa mengerjakan
pembersihan rumah selama
beberapa jam dan kita bisa
mendapat uang tambahan!

Bagaimana dengan
menjual sesuatu?

BARU: Anda kini dapat melihat informasi gaji Anda di SGWorkPass dengan menekan “See my
Salary Information” yang berwarna abu-abu dan log-in dengan Singpass Anda.

MENDAFTAR SINGPASS
Singpass memungkinkan Anda bertransaksi secara aman dengan instansi
Pemerintah secara online.

Pemegang Izin Kerja Lama
Daftarkan akun Singpass di https://go.gov.
sg/register-singpass jika Anda belum
memilikinya. Saat mendaftar, PIN Singpass
akan dikirimkan ke alamat majikan Anda
sesuai daftar.
Rahasiakan informasi Singpass Anda.

Tips untuk melindungi akun
dan informasi pribadi Anda:
Jangan bagikan informasi login Anda.
Jangan gunakan kembali kata sandi: Informasi login
dapat dicuri dari situs web yang tidak aman dan
digunakan untuk meretas akun Singpass Anda.

Bekerja paruh waktu selama hari libur
itu ilegal. Tidak ada asuransi kesehatan
jika Anda cedera selama bekerja secara
ilegal. Jika tertangkap, Anda dapat
dikenakan denda dan dipenjara, dan
izin kerja Anda akan dicabut. Anda
akan dipulangkan dan tidak dapat lagi
menghidupi keluarga Anda.

Sebaiknya kita memanfaatkan
hari libur untuk istirahat dan
menyegarkan diri.

Itu juga merupakan
pelanggaran yang
mendatangkan resiko bagi
kita.

Aku ada ide! Mari kita
manfaatkan waktu luang
untuk mengikuti kursus
dan belajar hal yang baru!

Ide yang
bagus!

Ganti kata sandi Anda secara berkala.

Pemegang Izin Kerja Baru

Gunakan kata sandi kuat yang terdiri dari huruf
dan angka yang berisi 8 hingga 24 huruf.

Anda akan didaftarkan untuk akun
Singpass sebagai bagian dari proses
registrasi di MOM Services Centre – Hall C.

Berhati-hatilah dengan web phishing: Mungkin
terdapat situs web yang dibuat menyerupai situs
pemerintah untuk menipu Anda dan mencuri detail
pribadi Anda. Selalu pastikan URL yang Anda
kunjungi itu benar (www.singpass.gov.sg), dan
carilah ikon “gembok” di address bar.

Harap siapkan kata sandi (terdiri dari
8—24 karakter alfanumerik, misalnya
- Abde189ie) saat Anda mengunjungi
MOM untuk mendaftar.
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Ide yang
bagus!
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Pusat untuk Karyawan Domestik
(Centre for Domestic Employees/CDE)
CDE adalah lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberi nasihat
dan membantu MDW terkait dengan masalah pekerjaan. Hubungi
mereka jika Anda menghadapi masalah di tempat kerja.

Saluran bantuan 24 jam
1800 2255 233
Alamat
Peninsula Plaza, 111
North Bridge Road #04-37
Singapore 179098
Jam Buka
10am hingga 6pm, hari Senin
sampai Kamis, Sabtu dan
Minggu (kecuali Jumat dan hari
libur nasional)

Lihat halaman
Facebook CDE untuk
informasi terbaru
tentang layanan
antar jemput dan
detail kegiatan atau
tentang keanggotaan.

Ruang Baru di Amphitheatre @
20 Anderson Road, Singapore 259978

Akan dibuka setiap hari Minggu mulai dari tanggal 28 Feb 2021 hingga akhir Juni mulai pukul 10am
hingga 5pm.
Gunakan layanan bus antar jemput GRATIS dari berbagai lokasi dan nikmati berbagai kegiatan dan
layanan gratis di pusat yang luas, seperti kerajinan tangan dan diskon kursus pelatihan oleh CDE dan
mitra kerja mereka.

NOMOR KONTAK PENTING UNTUK KEADAAN DARURAT
SALURAN BANTUAN MOM
UNTUK PENATA LAKSANA
RUMAH TANGGA MIGRAN
(MIGRANT DOMESTIC
WORKERS/MDW)
Kementerian Tenaga Kerja
(Ministry of Manpower/MOM)
1800 339 5505
Untuk bantuan dan saran tentang
kesejahteraan, gaji, dan hal-hal
terkait pekerjaan lainnya
NOMOR KONTAK DARURAT
LAINNYA
Polisi
999
Ambulans/Pemadam Kebakaran
995
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SALURAN BANTUAN LAINNYA
Archdiocesan Commission for
the Pastoral Care of Migrants
and Itinerant People (ACMI)
9188 9162

KEDUTAAN BESAR DAN
KANTOR PERWAKILAN
Bangladesh
6255 0075

India
9172 9803

Association of Employment
Agencies (Singapura)
6836 2618

Sri Lanka
6254 4595

Philippines
6737 3977

Cambodia
6341 9785

Myanmar
6735 1672

Indonesia
6737 7422
9295 3964

Thailand
6737 2475
8421 0105

Foreign Domestic Worker
Association for Social Support
and Training (FAST)
1800 339 4357 (24 jam)
Samaritans of Singapore (SOS)
1800 221 4444 (24 jam)

