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Tahukah Anda bahwa majikan Anda harus 
membayar perawatan medis Anda selama 
Anda bekerja di Singapura? Ini meliputi 
biaya pemeriksaan medis enam bulan sekali, 
kunjungan dokter ad-hoc, dan rawat inap. 

Majikan Anda juga harus membayar tiket 
pesawat pulang Anda termasuk check-in 
bagasi di akhir masa kerja. Untuk cuti ke luar 
negeri, diskusikan biaya tiket pesawat dengan 
majikan Anda dan buat perjanjian tertulis untuk 
menghindari konflik.

Publikasi Kementerian Tenaga Kerja untuk Penata Laksana Rumah Tangga Migran 
(PLRTM) di Singapura

Perlu bantuan? Hubungi 
MOM di 1800 339 5505.

Ini adalah aplikasi seluler untuk memeriksa keabsahan izin kerja dan detail 
ketenagakerjaan Anda. Lihatlah sekarang!

Pernahkan Anda mendengar tentang Aplikasi SGWorkPass? 

Ketuk di ‘My Employment Info’ di 
bawah menu Quick Access. 
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Masuk dengan Singpass Anda

Lihat informasi majikan  

Pindai di sini 
untuk mengunduh 
aplikasi tersebut

Pindai di sini untuk 
mendaftar akun 
Singpass 

Ketahui hak-hak ketenagakerjaan Anda 
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Bagaimana Cara Membantu Teman yang 
Membutuhkan?

Ingatkah ketika teman Anda membantu Anda melewati 
masa-masa sulit? Anda pun dapat membantu teman Anda! 
Tanyakan kabar teman Anda secara teratur, dengarkan 
dengan baik apa yang mereka katakan, dorong mereka untuk 
mencari bantuan bila dibutuhkan.. 
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Ana, kok kamu 
sedih. Kamu 
baik-baik saja? 

Ayahku sedang 
sakit keras....

Aku ikut sedih mendengarnya. 
Aku selalu ada kalau kamu 
butuh teman bicara. 

Agar perasaanmu lebih baik, 
lakukan hal yang menyenangkan. 
Kan kamu punya lagu favorit yang 
minggu lalu kamu bagi denganku? 

Terima kasih sudah mendengarkanku 
ya, Mimik. Aku merasa jauh lebih baik 
setelah berbicara denganmu.

Hai Ana, bagaimana kabarmu? 
Apakah ayahmu sudah membaik?

Syukurlah!

Terima kasih sudah menanyakan 
kabarku. Ayahku sudah sembuh 
sekarang.



Simak cerita Marivic dan Keluarga Chia 
tentang cara mempertahankan hubungan 
kerja yang harmonis selama 17 tahun!
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Bagaimana cara Anda menjaga keamanan setiap 
orang ketika Anda sendirian atau hanya dengan 
anak-anak majikan atau orang tua di rumah? Baca 
terus untuk mengetahui jawabannya. 

Pastikan gerbang dan pintu selalu terkunci. 

Periksa identitas setiap orang. Minta mereka untuk 
menunjukkan kartu identitas dan hubungi majikan 
Anda untuk memeriksa detailnya. Hubungi Polisi ketika 
ragu-ragu.

Jangan pernah membiarkan orang asing memasuki rumah 
Anda. Gunakan door-viewer (lubang intip pintu) untuk 
mengidentifikasi pengunjung. Pasang kait rantai yang 
terpasang di pintu ketika berbicara dengan pengunjung.

Jangan menaruh kunci rumah di luar rumah 
(misalnya di pot bunga, di bawah keset).

Membangun Kepercayaan Melalui Dukungan dan 
Kepedulian Bersama

Keamanan Rumah – Tips Pencegahan 
Kejahatan

T: Bagaimana Cara Keluarga Chia 
menunjukkan kepedulian dan dukungan?

J: “Keluarga Chia mendorong saya menabung, 
mengajari saya cara membeli lahan dan 
membangun rumah di kampung halaman saya 
di Filipina. Mereka juga mendukung minat saya 
dalam membuat kue dan memasak. Sekarang, saya 
memiliki sertifikat profesional membuat kue tingkat 
lanjut. Dengan keterampilan baru ini, saya ingin 
membuka toko roti saya sendiri saat kembali ke 
Filipina nanti.”

Marivic Garcia Tumamao 
(PLRTM)

Bagaimana Anda memupuk kepercayaan 
dan lingkungan kerja yang baik bagi 
Marivic?

“Jika Anda memperlakukan pembantu Anda 
dengan baik, ia pun akan membalasnya” - sebuah 
mantra yang dipertahankan keluarga saya selama 
17 tahun Marivic bersama kami. 

Kami menghargai pengorbanan yang dilakukan 
Marivic, dengan meninggalkan keluarganya untuk 
bekerja di Singapura. Sebagai wujud penghargaan 
kami, kami mendukungnya mengembangkan 
keterampilan baru, sehingga ia dapat 
menggunakannya ketika kembali ke 
kampung halaman.

Tuan George Chia (Majikan)



Waspadalah Terhadap Penipuan (Scam) 
Phishing yang Menggunakan Peniruan 
Identitas Lembaga Pemerintah atau Bank 
Penipuan seperti itu biasanya melibatkan panggilan telepon dari 
seseorang yang mengaku dari organisasi tersebut

                  

Untuk informasi 
selengkapnya terkait 
bekerja di Singapura, 
kunjungi di sini:

Pindai di sini untuk 
mendapatkan daftar 
kontak yang berguna 

Nomor telepon berisi tanda “+” biasanya menunjukkan bahwa panggilan tersebut berasal 
dari luar negeri. Hati-hatilah ketika menerima panggilan telepon dengan nomor seperti ini, 
khususnya jika Anda tidak sedang menunggu panggilan telepon dari anggota keluarga Anda 
di luar negeri. Jika panggilan tersebut diawali dengan “+65”, abaikan saja.  

Jangan membuka hal-hal pribadi, detail perbankan, dan kartu debit kepada siapa pun. Jangan 
membagikan kata sandi sekali pakai (OTP) dengan siapa pun. 

Lembaga Pemerintah atau bank tidak akan pernah menanyakan detail pribadi Anda; atau 
melakukan transfer bank melalui telepon atau melalui panggilan robot (mesin suara otomatis). 

Jika Anda ragu, hubungi hotline Anti-Scam di 1800 – 722 6688.

Waspai nomor berisi “+” 

Jangan memberikan informasi rahasia kepada siapa pun

Publications and resources 
(mom.gov.sg)

Ministry of Manpower 
| Facebook
Subscribe ke Facebook MOM 
hari ini! 

Tingkatkan keterampilan 
Anda untuk karier di 
masa depan dengan FAST 
Lifelong Centre!  
Pernah terbayang apa yang dapat Anda lakukan 
setelah pulang kampung? Mengapa tidak 
meningkatkan keterampilan dengan mengikuti 
berbagai kursus selama hari istirahat Anda untuk 
mempersiapkan karier di masa depan? 

FAST Lifelong Centre menawarkan berbagai kursus 
seperti keterampilan sebagai caregiver, pengelolaan 
kesehatan dan nyeri melalui refleksologi, pengelolaan 
keuangan, dan berbagai program kewirausahaan. 
Anda akan mendapat sertifikat spesialis setelah 
berhasil menyelesaikan kursus.

Pindai kode QR untuk melihat daftar lengkap 
bidang pelatihan yang disubsidi

Untuk informasi selengkapnya: 
kirim email ke training@fast.org.sg

hubungi ke nomor 6509 1535
kirim pesan WhatsApp 
ke nomor 8514 9344
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