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

EDISI 26/ DESEMBER 2021 01

Antigen Rapid Test (ART) adalah pemeriksaan 
sederhana yang cepat untuk mendeteksi infeksi 
COVID-19. ART dapat dilakukan sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan akses 
tautan sebagai berikut.

Panduan ART langkah demi langkah: 
https://go.gov.sg/mdwguidetoantigenrapidtest

Video ART langkah demi langkah: 
mom.gov.sg/art-video

TAHUKAH ANDA 
APA ITU ART?

Kisah 
Liputan:

Cari tahu bagaimana seorang Pekerja Migran PLRT menyelamatkan 
tetangganya yang berusia 86 tahun dari kebakaran di apartemen 
Yishun. Ada juga tips keselamatan tentang apa yang harus dilakukan 
jika terjadi kebakaran.

Cari tahu lebih lanjut tentang dukungan pengasuh/ caregiver untuk para
Pekerja MIgran PLRT dan bagaimana menerima gaji Anda tepat waktu. 
Ingatlah untuk selalu berwaspada terhadap penipuan phishing dan 
penipuan cinta.
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Seorang pekerja migran PLRT bergegas 
menyelamatkan tetangga yang berusia 86 
tahun dari kebakaran di apartemen Yishun
Ibu Ranganathan Mouttoulatchoumy (“Mouttou”) telah bekerja sebagai Pekerja Migran 
PLRT di Singapura selama 18 tahun. Pada tanggal 29 Juni 2021, dia mendengar 
tetangganya berteriak minta tolong. Ternyata ada unit apartemen tetangganya yang 
kebakaran. Ibu Mouttou segera bergegas masuk dan menarik tetangganya ke tempat 
yang aman. Ketika menolong tetangganya, dia mengalami luka bakar ringan pada 
tubuhnya. Dia sudah sembuh sekarang.

Ibu Mouttou menerima penghargaan atas keberaniannya dari Singapore Civil Defence Force 
Community First Response Award.

Q: Apakah Anda khawatir bahwa Anda 
mungkin bisa terluka?

A: Ketika saya bergegas untuk menolong, 
saya tidak memikirkan hal lain selain  
mengeluarkan semua orang dengan 
selamat.

Q: Bagaimana perasaan Anda setelah 
Anda menyadari bahwa tindakan Anda 
tanpa pamrih telah menyelamatkan 
tetangga Anda dari kebakaran?

A: Saya baru menyadarinya ketika saya 
melihat seberapa besar apinya melalui 
video dan foto. Setelah memikirkannya 
kembali, saya jadi heran bagaimana kami 
bisa keluar dari apartemen dengan begitu 
cepat. Semuanya benar-benar terjadi 
dengan sangat cepat. Saya merasa 
senang dan bangga atas diri saya sendiri 
karena saya sudah menyelamatkan 
nyawa seseorang. 
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Pengingat Keselamatan dari 
Bahaya Kebakaran

Apa yang Harus Anda Lakukan Jika Terjadi Kebakaran

Jangan letakkan kantong plastik, kain, handuk, 
kertas atau bahan lain yang mudah terbakar di 
dekat alat masak, kompor yang menyala, atau api  
yang menyala. 

Jangan biarkan kompor atau peralatan pemanas 
lainnya seperti ceret atau setrikaan tak terjaga.

Simpan cat dan cairan lain yang mudah terbakar seperti thinner 
(pengencer cat) di dalam wadah/ container yang aman. Jauhkan 
barang yang mudah terbakar dari api yang menyala dan dari 
sumber panas lainnya.

Jangan panik. 

Tutup pintu untuk mencegah penyebaran api.

Bawa semua orang keluar dari rumah 
secara aman.

Hubungi 995.

Jika majikan Anda tidak ada di rumah, telepon dan ceritakan 
apa yang telah terjadi saat Anda berada di tempat yang aman.

Padamkan api hanya jika tidak 
ada risiko terhadap Anda atau 
orang lain 
terkena luka bakar. 

Gunakan alat pemadam 
kebakaran untuk memadamkan 
api. Setelah api sudah 
dipadamkan, buka semua pintu 
dan jendela untuk memberi 
ventilasi di area tersebut.

Catatan:
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Waspadalah Terhadap Penipuan 
Cinta Melalui Internet

Mencari teman-teman baru ketika Anda tinggal jauh dari orang yang Anda cintai adalah hal yang wajar. Tetapi 
Anda harus waspada jika berteman dengan orang yang tidak dikenal secara online. Pahami apa  penipuan cinta 
melalui internet dan pelajari bagaimana cara mencegahnya.

Setelah berteman dengan seseorang yang terlihat menarik secara online, orang 
itu mungkin akan menceritakan kisah yang menyedihkan kepada Anda. Dia akan 
terus bercerita untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Lalu, dia akan meminta 
uang kepada Anda, sebagai bukti cinta Anda kepadanya. Setelah uang sudah 
ditransfer, penipu itu akan menghilang.

Jangan kirim uang kepada orang yang tidak Anda kenal, apalagi jika Anda belum pernah bertemu 
langsung dengannya.

Ketahui  tanda tanda profil kencan palsu mereka: tata bahasa yang buruk yang tidak sesuai dengan 
tingkat pendidikan mereka atau foto palsu yang berasal dari internet.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai jenis penipuan, dan bagaimana 
Anda bisa melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai agar tidak 
menjadi korban kejahatan, pindai kode QR untuk mendapat informasi lebih lanjut.

Waspada Terhadap Kejahatan-Penipuan Cinta di Internet

Bagaimana cara melindungi diri sendiri

Bagaimana cara melindungi diri sendiri

Ciri-Ciri penipuan phishing

Waspada Terhadap Penipuan Phishing
Phishing adalah jenis penipuan dimana penjahat siber menggunakan e-mail, nomor ponsel, 
atau media sosial untuk mengelabui Anda agar memberikan informasi sensitif Anda kepada 
mereka, seperti detail pribadi, informasi rekening bank, detail kartu kredit, dan lain-lain. 
Penipuan Phishing semakin meningkat. Pelajari cara melindungi diri sendiri dari penipuan ini.

Tata bahasa yang salah atau perkataan yang tidak biasa/ yang janggal, 
yang meniru-niru situs resmi.
Lampiran yang mencurigakan dengan permintaan atau ancaman yang tidak biasa/ janggal.
Panggilan telepon/pesan yang aneh/ janggal dari nomor telepon internasional.
Jika tidak pasti untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 1800-722-6688 
(Saluran Bantuan Anti Penipuan). 

Jangan berikan informasi pribadi Anda atau mengungkapkan kata sandi/ password Anda.

Jangan mentransfer uang kepada orang yang tidak dikenal.

Untuk info lebih lanjut silakan kunjungi www.scamalert.sg

Jika penelepon atau pengirim e-mail mengaku berasal dari sebuah organisasi 
(mis. Kepolisian ), langsung hubungi organisasi tersebut.
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Waspada Terhadap Penipuan Phishing

Menerima gaji Anda tiap bulan, 
pada waktunya
Majikan Anda wajib membayar gaji Anda dalam waktu 7 hari setelah periode gaji terakhir Anda.

Jika majikan Anda masih hutang uang Anda sebelum Anda pulang ke rumah Anda, Anda 
harus meminta gaji dari majikan Anda.

Jika majikan Anda tidak membayar gaji Anda, dan Anda sudah berada di bandara atau loket 
imigrasi, Anda harus:

Menghampiri salah 
satu petugas imigrasi.

Pembayaran Gaji Yang Tertunggak di akhir masa 
kerja Anda

Jika periode gaji Anda berakhir pada tanggal 10 setiap 
bulan, maka majikan Anda harus membayar gaji Anda 
selambat-lambatnya tanggal 17 tiap bulan.

Majikan Anda tidak diperbolehkan menyimpan gaji Anda. 
Jangan meminta majikan Anda menyimpan gaji untuk 
Anda. Anda harus membuka rekening bank agar majikan 
Anda bisa mentransfer gaji Anda secara elektronik kepada 
Anda. Mintalah bantuan majikan Anda jika Anda 
memerlukan bantuannya untuk membuka rekening bank.       

Sebagai contoh: 
bank 
account

3Memberitahukan Agen 
Tenaga Kerja Anda.

1 Hubungi Saluran 
Bantuan MOM untuk 
Pekerja Migran PLRT 
di 1800 339 5505.
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Dukungan Pengasuh/ Caregiver 
Untuk Para Pekerja Migran PLRT
Para Pekerja Migran PLRT cenderung mengabaikan perawatan pribadi saat mereka 
menjalankan tugas mengasuh/ merawat. Ingatlah, tidak kalah pentingnya untuk  
meluangkan waktu Anda untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik Anda. 

Ada berbagai kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi stres 
dan merawat diri sendiri. Anda dapat mengikuti berbagai kegiatan yang 
ditawarkan oleh Foreign Domestic Worker Association for Social Support 
and Training (FAST) atau Centre for Domestic Employees (CDE).

MOM mendorong para majikan dan Pekerja Migran PLRT 
untuk mengadakan komunikasi terbuka antara satu sama lain.

Memupuk rasa saling percaya dan saling hormat bisa 
membantu mencegah adanya kesalahpahaman dan 
mengatasi perselisihan antara Anda dan majikan Anda.

Jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa meminta 
bantuan dari agensi tenaga kerja Anda, atau melalui 
layanan penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh 
FAST atau CDE. 

Mengatasi Stres dan Merawat Diri Sendiri

Berkomunikasi dengan Majikan Anda

Ingin mengetahui cara mengatasi stres dengan lebih baik dan 
menghadapi berbagai situasi yang penuh tantangan? Unduh 
salinan “A Guide to Enhancing your Mental Well-being” atau 
“Panduan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mental Anda” 
untuk para Pekerja Migran PLRT.

https://go.gov.sg/mdwmentalwellbeing

A

B

Mulai tanggal 1 Desember 2021, 
MOM mewajibkan semua agensi 
tenaga kerja untuk melakukan 
pemeriksaan pasca penempatan  
terhadap para Pekerja MIgran 
PLRT dan majikan mereka untuk 
memastikan bahwa kedua belah 
pihak telah menjalin hubungan 
kerja yang baru dengan lancar.

Tahukah Anda? 
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Dukungan Pengasuh/ Caregiver 
Untuk Para Pekerja Migran PLRT

Jika Anda merasa bahwa Anda atau teman Anda memerlukan bantuan profesional dalam 
konseling, Anda dapat meminta bantuan dari organisasi sebagai berikut.

Saluran Bantuan yang Tersedia

MOM menanggapi segala tuduhan penganiyaan 
dengan serius, dan Kepolisian akan melakukan 
investigasi. Sayangnya ada beberapa Pekerja Migran 
PLRT yang membuat tuduhan palsu terhadap majikan 
mereka. Kepolisian dan MOM tidak akan segan-segan 
untuk mengambil tindakan keras terhadap Pekerja 
Migran PLRT tersebut.

Perhatikan! 

C

Organisasi Kesehatan Mental: No. Kontak

Singapore Association for Mental Health (SAMH) 
menyediakan layanan konseling bagi orang-orang 
yang terpengaruh secara emosional.

Centre for Domestic Employees (CDE) menyediakan konseling 
tatap muka dasar bagi Pekerja MIgran PLRT dan majikan 
mereka mengenai hal-hal terkait dengan pekerjaan.

Foreign Domestic Worker Association for Social Support 
and Training (FAST) menyediakan saluran bantuan dan 
Befrienders Service (Layanan Teman T) untuk membantu 
para Pekerja MIgran PLRT yang mengalami kesulitan 
atau tertekan. 

Samaritans of Singapore (SOS) menyediakan dukungan 
emosional bagi orang-orang yang tertekan.

Singapore Counselling Centre menyediakan berbagai 
layanan konseling dan psikologis untuk mengurangi 
stres dan mengatasi berbagai persoalan hidup.

Silver Ribbon menyediakan layanan konseling kepada  orang-
orang dengan masalah kesehatan mental dan pengasuh 
mereka untuk memahami mengapa mereka menunda atau 
mengabaikan perawatan mereka.

Lembaga Swadaya Masyarakat: No. Kontak

1800-283-7019 (bebas pulsa)

1800 225 5233 (24 jam)

1800 339 4357 (24 jam)

1800 221 4444 (24 jam)

6339 5411 
(Dikenakan biaya konseling)

6386 1928
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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

Ministry of Manpower
1800 339 5505
Untuk bantuan dan nasihat tentang 
kesejahteraan, gaji, dan hal-hal lain 
terkait dengan pekerjaan

NOMOR 
DARURAT 
LAINNYA

Ambulans/Kebakaran
995

SALURAN 
BANTUAN 
MOM BAGI 
PEKERJA 
MIGRAN PLRT 

OTHER 
HELPLINES

KEDUTAAN 
DAN KOMISI 
TINGGI

Polisi
999

KONTAK DARURAT

Keanggotaan 
CDE Yang Gratis

Centre for Domestic Employee (CDE) adalah Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang menyediakan bantuan dan 
nasihat terkait pekerjaan kepada Pekerja Migran PLRT 
dan majikan. 

CDE memiliki program keanggotaan yang menawarkan 
berbagai manfaat kepada mitra mereka, seperti tata 
rambut, kurir, layanan medis, dll. Keanggotaan ini 
gratis untuk semua Pekerja Migran PLRT yang bekerja 
di Singapura!

Cari tahu lebih lanjut tentang 
Keanggotaan CDE di sini

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

(Foto diambil sebelum masa COVID-19) 

Komisi Keuskupan Agung untuk Pelayanan 
Pastoral Para Migran dan Pengembara 
(ACMI)

9188 9162

Perhimpunan Agensi Tenaga Kerja
6836 2618

Orang Samaria Singapura 
1800 221 4444 (24 jam)


