
Langkah
Mudah

PANDUAN PENGELOLAAN
KEUANGAN



Anda datang ke Singapura untuk bekerja dan memperoleh 
penghidupan yang layak untuk diri sendiri dan orang-orang terkasih, 
jadi pastikan Anda mengelola uang hasil kerja keras Anda sebaik 
mungkin. Pastikan keamanannya dan menabunglah. 

Berikut ini 6 langkah mudah untuk mengelola keuangan Anda!

Pendahuluan

1 Tulis Target Anda – Hlm. 4

2 Susun Anggaran – Hlm. 6

3 Ketahui “Kebutuhan” dan “Keinginan” Anda – Hlm. 8



4 Catat Semua Pengeluaran Anda – Hlm. 10

5
6 Jadikan Menabung Sebagai Kebiasaan – Hlm. 14

Periksa Secara Rutin untuk Mengetahui Apakah Tabungan 
Bertambah – Hlm. 12



Tulis Target Anda

LANGKAH 1

– 4 –



Mulai dengan bayangan masa depan yang Anda inginkan. 
Berikut ini beberapa pertanyaan untuk membantu Anda memulai:

a) Mengapa Anda memilih untuk bekerja di Singapura?

b) Berapa lama Anda ingin bekerja di sini?

c) Apa yang ingin Anda raih setelah bekerja di sini?

d) Apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan keluarga di masa depan?

Ide Anda mengenai masa depan yang didambakan merupakan 
target Anda. 

Anda dapat memiliki satu atau beberapa target. Tulislah target Anda.

Saya tahu 
target saya

(misalnya, Memiliki rumah sendiri) (misalnya, Membiayai kebutuhan
hidup keluarga)

(misalnya, Melunasi utang)

(misalnya, Melanjutkan studi ke tingkat 
yang lebih tinggi)

(misalnya, Membiayai pendidikan anak)

(misalnya, Memulai bisnis sendiri di 
tempat asal)

PENCAPAIAN #1 
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Susun Anggaran
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BUDGET 

$



Penting bagi Anda untuk menyisihkan tabungan terlebih dahulu karena 
seiring berjalannya waktu, tabungan akan bertambah dan membantu 
Anda meraih target. 

Tabungan juga penting untuk situasi darurat atau tidak terduga, misalnya ketika 
keluarga di rumah sakit dan Anda membutuhkan uang untuk biaya medis yang 
mendesak. Jika ada tabungan, Anda juga tidak perlu meminjam uang dari orang 
lain saat terjadi keadaan darurat.

Berikut ini beberapa kiat lain untuk membantu Anda menabung dengan cepat: 

Mulai dari gaji bulanan Anda, sisihkan sejumlah uang tertentu setiap bulan untuk 
ditabung. Saldonya adalah uang yang bisa Anda gunakan setiap bulan.

Contoh:

PENCAPAIAN #2 
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Patuhi anggaran yang 
Anda buat 

Simpan tabungan di 
rekening bank agar Anda 
tidak tergoda untuk 
membelanjakannya

Cari pusat pengiriman uang 
yang menawarkan tarif terbaik 
(Mintalah rekomendasi kepada teman
yang sudah bekerja di Singapura lebih 
lama daripada Anda.)

Tabungan Saya Jumlah yang
Dikirimkan ke Keluarga

(per bulan)

Saldo
(untuk pengeluaran) 

Gaji Saya
(per bulan)

- - =S$ S$ S$ S$

$

$
$

Saya akan 
menyisihkan uang setiap 
bulan untuk ditabung
dan membantu saya 
meraih target



Setelah menyisihkan tabungan, bagaimana Anda membelanjakan sisanya dengan bijak? 

Mengetahui pengeluaran mana yang merupakan “keinginan” dan “kebutuhan” adalah 
hal penting dalam memutuskan pengeluaran mana yang memang perlu Anda lakukan.

“Kebutuhan” adalah sesuatu yang 
harus Anda belanjakan untuk 
merawat diri atau orang terkasih, 
misalnya makanan, perlengkapan 
mandi dan kebersihan untuk diri 
sendiri, pengeluaran rumah tangga, 
pendidikan, dan pengeluaran medis.

“Keinginan” adalah sesuatu yang 
bagus untuk dimiliki, namun tidak 
penting untuk kesejahteraan diri dan 
orang terkasih, misalnya ponsel 
terbaru, tas tangan, perhiasan. 

vs

Kebutuhan
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Keinginan
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Ketahui “Kebutuhan” dan 
“Keinginan” Anda



Kurangi pengeluaran untuk “keinginan”, dan jangan pernah meminjam uang untuk 
membeli “keinginan”. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri: 

a) Apakah ini “kebutuhan” atau “keinginan”?

b) Jika hal itu penting, apakah Anda dapat membeli alternatif yang lebih murah 
 untuk menghemat uang?

c) Jika Anda tidak membelinya, apa yang dapat Anda lakukan dengan uang tersebut 
 sebagai gantinya?

Ingat, pengeluaran kecil pun dapat bertambah seiring waktu, dan akan 
semakin menjauhkan Anda dari target.
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Saya tahu 
bedanya “Kebutuhan” 
dan “Keinginan”

PENCAPAIAN #3 



Catat Semua Pengeluaran Anda
Gunakan tabel di bawah untuk mencatat pengeluaran bulanan Anda: 

Catatan ini akan membantu agar Anda tidak melakukan 
pengeluaran berlebih. Seiring waktu, catatan Anda juga 
akan menunjukkan apakah Anda dapat menyisihkan 
lebih banyak uang setiap bulan untuk ditabung. 

Tanggal Pengeluaran
Jumlah yang 
Digunakan S$

Total: S$

Kebutuhan Keinginan

– 10 –

LANGKAH 4



Contoh:

Sarah, seorang Pekerja Rumah Tangga Asing yang telah bekerja di Singapura 
selama 5 tahun sering mendapati bahwa dia tidak memiliki banyak tabungan 
setiap bulannya. Dia menulis semua pengeluarannya untuk bulan Maret 2019 dan 
menyadari bahwa pembelian baju dan aksesori saat dia libur jika ditotal menjadi 
pengeluaran yang besar. Mulai April 2019, dia memutuskan untuk mengurangi 
pengeluarannya untuk “keinginan” tersebut. 

Pengeluaran Sarah (Mar 2019)

Uang yang Dikirimkan – asuransi keluarga 

Uang yang Dikirimkan – pengeluaran 
rumah tangga

Singapura – tabungan untuk membeli tanah

Singapura – tabungan untuk pensiun, 
keadaan darurat 

Singapura – membeli baju dan make-up 

Singapura – membeli baju dan aksesori 

Singapura – mengisi pulsa kartu SIM

Singapura – membeli baju dan tas

Tanggal
Jumlah yang 

Digunakan S$Pengeluaran Kebutuhan Keinginan

03 Mar 2019 $20

$150

$120

$120

$60

$90

$20

$70

03 Mar 2019

03 Mar 2019

03 Mar 2019

10 Mar 2019

17 Mar 2019

17 Mar 2019

24 Mar 2019
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Saya tahu cara 
melacak pengeluaran 
bulanan saya. 

PENCAPAIAN #4 

Total: $650



Periksa Secara Rutin untuk Mengetahui
Apakah Tabungan Bertambah

Periksa catatan bulanan Anda untuk melihat apakah tabungan bertambah. 
Jika tabungan Anda tidak bertambah, kurangi pembelian untuk “keinginan”. 

Apa yang harus saya 
lakukan jika membutuhkan 
uang mendesak?

Q1

– 12 –

Selalu gunakan tabungan 
Anda terlebih dahulu. 
Menabung secara rutin akan 
membantu Anda memastikan 
ada tabungan untuk 
keperluan darurat. 

LANGKAH 5
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Apa yang harus saya lakukan jika 
membutuhkan uang mendesak 
dan tidak punya tabungan
yang cukup?

Q2

Jika masih mengalami 
kesulitan, bicaralah dengan 
atasan Anda atau salah satu 
organisasi yang tercantum 
halaman berikutnya untuk 
mendapatkan saran. 

Saya hanya 
membelanjakan uang 
yang saya miliki 
setelah menyisihkan 
untuk tabungan.

Saya tahu siapa 
yang harus dihubungi 
jika membutuhkan 
saran terkait masalah 
keuangan.

PENCAPAIAN #5 



Jadikan Menabung Sebagai Kebiasaan
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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

CDE
www.cde.org.sg
1800 2255 233

FAST
www.fast.org.sg
contact@fast.org.sg
1800 339 4357
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Bertemanlah dengan orang lain yang juga ingin menabung sehingga 
Anda dapat saling menyemangati. 

Anda dapat menghabiskan waktu 
luang dengan melakukan aktivitas 
yang bermakna dan terjangkau. Anda 
juga dapat mengikuti kursus atau 
menjadi sukarelawan di organisasi 
seperti Centre for Domestic Employees 
(CDE) dan Foreign Domestic Worker 
Association for Social Support and 
Training (FAST).

Ketahui lebih lanjut mengenai 
organisasi tersebut dan aktivitas yang 
mereka tawarkan di:

Jika memerlukan saran terkait 
masalah keuangan, Anda dapat 
menghubungi organisasi berikut:

Saya mengerti 
bahwa penting bagi 
saya untuk menentukan 
pilihan yang membantu 
saya menghemat uang.

PENCAPAIAN #6 



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.mom.gov.sg


