
Nama majikan resmi Anda tercantum di kartu izin kerja Anda. Adalah suatu pelanggaran 
jika Anda bekerja untuk orang lain; atau melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan rumah 
tangga untuk majikan resmi Anda. Anda akan didenda atau dipenjara karena bekerja secara 
ilegal. Anda juga akan dipulangkan dan tidak bisa masuk maupun bekerja di Singapura lagi.

Mengapa tidak menghabiskan hari istirahat Anda secara bermakna dengan mengikuti kursus 
atau menjadi sukarelawan? Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut.

Pindai/scan di sini untuk mendapatkan daftar kontak yang bermanfaat

Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja di Singapura, kunjungi di sini:

Publications and resources 
(www.mom.gov.sg/
fdw-employer-resources)

Singapore Ministry of Manpower 
| Facebook
Subscribe to MOM Facebook today! 
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Publikasi dari Kementerian Tenaga Kerja (MOM) untuk Pekerja Rumah Tangga Imigran 
(MDWs) di Singapura
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Melakukan pekerjaan rumah tangga 
hanya untuk majikan resmi Anda



Apakah Anda berkomunikasi dengan 
baik dengan majikan Anda?
Ada kalanya Anda tidak tahu mengapa majikan 
Anda marah dengan Anda. Jangan takut untuk 
bertanya penyebabnya kepada majikan Anda. 
Anda mungkin akan terkejut melihat bagaimana 
percakapan sederhana dapat menyelesaikan 
kesalahpahaman dan mengarah pada hubungan 
yang lebih baik dengan majikan Anda!

Layanan Bantuan MOM (kementrian tenaga kerja) 
untuk MDWs: 1800 339 5505

CDE (Pusat untuk Pekerja Rumah Tangga): 
1800 225 5233 

FAST (Asosiasi untuk Dukungan dan Pelatihan 
Sosial Pekerja Rumah Tangga Asing): 1800 339 4357 

AEAS (Asosiasi agen Tenaga Kerja):  6836 2618  

Bicaralah dengan majikan anda jika anda menghadapi 
suatu masalah. Anda juga dapat menghubungi nomor 
telepon berikut untuk mendapatkan bantuan. 
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Mimik, berhenti melihat 
ponselmu!. Apakah kamu 
mau saya sita ponselmu?

Mimik, mengapa 
kamu menangis?

Ibu memarahi saya 
karena berbicara 
dengan anak saya 
sepulang sekolah.

Kamu bisa menjelaskan 
situasimu kepada majikanmu 
dan minta izin padanya untuk 
menggunakan ponselmu.

Bu, anak saya baru saja mulai sekolah 
dan perlu tidur lebih awal. Bolehkah 
saya menggunakan ponsel di siang 
hari untuk bicara dengannya?

Terima kasih sudah memberitahu 
saya. Kamu boleh menggunakan 
ponselmu setelah kamu menyelesaikan 
pekerjaanmu.

Bu, saya sudah menyelesaikan 
pekerjaan siang saya. Bolehkah saya 
menelepon anak saya sekarang? 

Tentu, silakan!

Terima kasih!



Hubungan Harmonis dengan Majikan
Dalam perayaan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional pada tanggal 16 Juni, kami 
menghargai para Pekerja Rumah Tangga Imigran (MDWs) atas kontribusi yang tak kenal
lelah dan dedikasi tanpa pamrih mereka kepada keluarga tempat mereka bekerja.

Berikut ini adalah cerita dari dua MDWs dan majikan mereka yang telah membangun 
hubungan yang harmonis melalui kepercayaan, dukungan, dan kepedulian satu sama lain.
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Video 1 :  Kin Fun and MDW Than Sint Video 2 :  Dr Tay and MDW Chona

Pindai/scan kode QR untuk melihat cerita mereka

Tips Keamanan Listrik

Tidak yakin bagaimana cara aman 
mengoperasikan beberapa peralatan rumah 
tangga di rumah majikan Anda? Ingatlah tips 
keamanan berikut ini:

Periksa apakah steker dan kabel listrik peralatan 
tersebut dalam kondisi baik sebelum digunakan.

Matikan semua peralatan rumah tangga dan cabut 
steker dari stop kontak saat tidak digunakan.

Jangan menyentuh peralatan rumah tangga, sakelar, 
steker, dan stop kontak dengan tangan basah.

Jangan mencoba untuk memperbaiki peralatan rumah 
tangga sendiri.

Jangan membebani outlet listrik dengan mencolokkan 
terlalu banyak peralatan rumah tangga di satu 
stop kontak.



Menjadi Relawan CDE 

Apakah Anda memiliki semangat untuk 
melayani komunitas Pekerja Rumah Tangga 
Imigran? Bergabunglah dengan CDE sebagai 
Relawan dan terlibat dalam:

Kunjungi 
https://bit.ly/CDEVolunteerSignup, 
atau pindai/scan kode QR untuk 
mengetahui lebih lanjut.

Acara dan kegiatan sosialisasi
Berbagi keahlian dan pengetahuan 
Anda dengan orang lain
Membantu komunitas yang 
membutuhkan dukungan

Jika Anda ragu, hubungi hotline Anti-Penipuan di 
1800 772-6688.                                                                                          

Penipuan bayar di tempat (COD) memikat pelanggan untuk 
membayar tunai paket yang

Untuk mencegahnya, Anda jangan pernah mau membayar 
barang yang tidak Anda beli dan menolak pembayaran paket 
yang mencurigakan

Para korban mendapati diri mereka membayar untuk 
barang-barang rongsokan. Saat itu, pengantar barang telah 
kabur dengan uangnya.

Mempelajari keterampilan menyelamatkan jiwa 
seperti Pertolongan Pertama dan Resusitasi 
Jantung Paru (CPR) akan memungkinkan Anda 
untuk membantu orang-orang di sekitar Anda jika 
terjadi keadaan darurat atau bencana.

Silakan daftarkan minat Anda dengan personel 
SCDF Kenneth_TAY@scdf.gov.sg.

Pekerja rumah tangga imigran mengikuti kursus 
Pertolongan Pertama dan CPR

Kunjungi www.scdf.gov.sg 
atau pindai Kode QR untuk 
informasi lebih lanjut.

Pelajari Keterampilan 
Menyelamatkan Jiwa

Kursus ini gratis untuk semua

Waspadai Penipuan Bayar di Tempat selama 
Great Singapore Sale 

Tidak mereka beli; atau

Tidak sesuai dengan apa yang mereka beli
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