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INFORM
Publikasi Kementerian Tenaga Kerja (MOM) khusus untuk penata laksana rumah tangga asing di Singapura

TABUNGAN ANDA

BERTUMBUH
Dengan menabung $3 setiap hari,
Anda dapat meningkatkan tabungan
anda menjadi lebih dari $1.000 dalam
setahun?
Jika Anda belum melakukannya,
atau tidak tahu dari mana harus
memulainya, baca saja untuk mencari
tahu lebih lanjut.
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LANGKAH LANGKAH
MUDAH UNTUK
MENGELOLA UANG ANDA
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Tulis cita-cita
Anda

Buat
anggaran

membiayai
pendidikan
anak-anak saya,
membiayai
kebutuhan hidup
keluarga saya.

sisihkan sejumlah
uang tertentu setiap
bulan sebagai
tabungan

Ketahui “kebutuhan”
& “keinginan”
kebutuhan adalah barang-barang
yang Anda perlukan seperti
makanan dan perlengkapan
mandi. ‘Keinginan’ adalah
barang-barang yang bagus untuk
dimiliki tetapi tidak diperlukan,
seperti ponsel terbaru

Cek secara rutin
apakah tabungan Anda
bertambah
jika tabungan Anda tidak
bertambah, kurangi
pengeluaran yang tidak
perlu seperti “keinginan”

Catat pengeluaran Anda
catatan pengeluaran anda
akan membantu Anda agar
tidak boros berbelanja.
Catatan tersebut juga
menunjukkan Anda apakah
Anda bisa menyisihkan lebih
banyak uang untuk ditabung

“Saya hanya akan
membeli barang-barang
yang diperlukan. Pada
hari libur, saya berusaha
melakukan berbagai
hal yang gratis seperti
mendaki, sehingga saya
tidak perlu membelanjakan
uang pada hal yang tidak
perlu,” ungkap Cici, yang
telah bekerja di Singapura
selama 10 tahun.
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“Saya memikirkan keluarga dan itu membantu
saya dalam menabung uang setiap bulan. Selama
lebih dari 10 tahun, saya berhasil menabung
uang yang cukup untuk membangun rumah untuk
keluarga saya di Filipina, dan bahkan membantu
pendidikan keponakan laki dan keponakan
perempuan saya,” Oliva, yang telah bekerja di
Singapura selama lebih dari 10 tahun.

Biasakan untuk
menabung
selalu ingatkan temanteman Anda bahwa
menabung itu penting
dan sama-sama saling
mendorong

“Saya akan menghadiri kursus
gratis mengenai kesadaran tentang
keuangan yang diadakan oleh
NGO. Kursus-kursus ini sangat
bermanfaat dan mengajarkan saya
cara mengelola uang saya dengan
lebih baik,” Tina, yang telah bekerja di
Singapura selama lebih dari 20 tahun.

MEMINJAM
UANG?
Pikir Dulu!
Jika Anda memutuskan untuk meminjam
uang dari peminjam yang berlisensi,
berjaga-jagalah terhadap hal-hal sebagai
berikut:
• Jumlah pembayaran mungkin melebihi
dari jumlah pinjaman anda karena
bunga yang tinggi. Misalnya, jika Anda
meminjam $500, Anda mungkin harus
membayar $1.000 kepada peminjam.
• Anda mungkin juga harus membayar biaya administrasi di muka dan
denda pembayaran terlambat jika Anda
membayar melebihi tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Batasi jumlah yang dapat Anda pinjam
• Jika Anda menghasilkan uang dibawah
$10.000 per tahun, Anda hanya bisa
meminjam uang hingga $500 dari semua
gabungan peminjam uang berlisensi.
• Jika Anda menghasilkan antara $10.000
per tahun ($833 per bulan) hingga
$20.000 per tahun ($1.666 per bulan),
Anda hanya bisa meminjam uang hingga
$3.000 dari semua gabungan peminjam
uang yang berlisensi.

CATATAN PENTING! Pastikan biayabiaya dan bunga-bunga yang harus
dibayar dijelaskan dengan jelas
kepada Anda saat meminjam uang dari
peminjam uang yang berlisensi.

MENGAJUKAN PENGECUALIAN DIRI
Perlu bantuan dalam mengontrol kebiasaan berhutang Anda? Anda dapat mengajukan permohonan
secara sukarela untuk memblokir akses ke semua peminjam berlisensi setidaknya selama dua
(2) tahun. Anda dapat mendaftar dengan menggunakan akun SingPass. Jika Anda tidak memiliki
SingPass yang berlaku, Anda dapat meminta majikan atau agen tenaga kerja untuk mengajukan
pengecualian diri untuk Anda di www.mlcb.com.sg.
KATAKAN TIDAK KEPADA RENTENIR
• Jangan meminjam uang dari rentenir.
• Jangan bertindak sebagai runner atau calo untuk rentenir manapun.
• Jika Anda melakukannya, ijin kerja Anda akan dicabut dan Anda tidak akan diizinkan bekerja lagi
di Singapura.
LINDUNGI DIRI ANDA
• Jangan bertindak sebagai penjamin bagi teman Anda yang mengambil pinjaman dari rentenir.
• Jangan pinjamkan kartu Izin Kerja Anda ke teman-teman Anda untuk meminjam uang.
• Jangan terlibat dalam kegiatan-kegiatan rentenir apa pun sebagai Contoh Kegiatan-kegiatan
tersebut termasuk memberikan pinjaman dan menagih utang.
BAGAIMANA ANDA TAHU APAKAH ITU RENTENIR?
• Mereka tidak punya toko dan mengirimkan SMS/Facebook/menelepon Anda untuk mengambil
pinjaman dari mereka. Jika Anda dihubungi oleh rentenir, abaikan mereka sama sekali. Jangan
menanggapi walaupun mereka menawarkan ‘uang gratis’ atau ‘pinjaman bebas bunga’. Jika
Anda menanggapi dengan cara apa pun (memberikan nama, nomor, alamat atau rekening bank
anda), mereka bakal mengatakan bahwa Anda telah mengambil pinjaman.
APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN JIKA MENGALAMI KESULITAN KEUANGAN?
• Menghampiri majikan Anda untuk membahas tentang yang dapat dilakukan.
• Menghampiri Pusat Penata Laksana Rumah Tangga (CDE) untuk meminta saran.

Jika rentenir menghubungi Anda, silakan hubungi Polisi di nomor

999 atau 1800 255 0000
atau memberi tahukan majikan Anda.

GAJI ITU PENTING

APA
YANG
HARUS
ANDA
KETAHUI!

Majikan Anda harus membayar gaji Anda secara penuh pada waktunya setiap bulan.

Pertanyaan: Apakah yang terladi jika majikan Anda tidak membayar gaji Anda?
Jawaban: Tanyakan kepada majikan dengan sopan kapan Anda akan menerima gaji anda Jika majikan Anda
masih tidak membayar gaji anda, hubungi agen tenaga kerja atau MOM untuk mendapatkan bantuan segera.

Majikan Anda tidak boleh menyimpan gaji untuk Anda

Pertanyaan: Bagaimana jika saya telah meminta majikan saya untuk menyimpan gaji saya selama beberapa
bulan?
Jawaban: Berdasarkan undang-undang, majikan Anda tidak diizinkan untuk menyimpan gaji Anda. Anda harus
meminta majikan dengan sopan untuk segera mengembalikan uang tersebut secara penuh.

Majikan Anda harus membayar gaji Anda secara elektronik jika Anda memintanya

Pertanyaan: Bagaimana majikan saya dapat membayar gaji saya secara elektronik jika saya tidak mempunyai
rekening bank? Bisakah majikan saya membayar gaji dengan tunai?
Jawaban: Anda bisa meminta majikan Anda untuk membantu anda dalammembuka rekening bank pribadi.
Rekening tersebut harus atas nama Anda dan Anda harus menyimpan kartu ATM serta buku bank sendiri. Anda
juga dapat meminta gaji anda dibayar secara tunai. Tapi jika Anda meminta pembayaran melalui rekening bank
anda, majikan Anda harus melakukan demikian.
Minta bantuan dari MOM dari awal jika ada ada permasalahan gaji dengan majikan Anda. Hubungi MOM di 1800 339 5505.

BEKERJA
HANYA
DENGAN
MAJIKAN ANDA

Anda hanya bisa bekerja dengan majikan anda dan di alamat yang tertera dalam kartu izin
kerja Anda. Anda harus bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga.

Anda tidak boleh
bekerja dengan
orang lain

Anda tidak boleh menjual
makanan, obat-obatan
atau produk-produk lain

Anda tidak boleh
bekerja paruh waktu
di toko atau restoran

Jika Anda ketahuan berbuat demikian, izin kerja Anda akan dibatalkan dan Anda akan dipulangkan dan dilarang
bekerja di Singapura.

Jika Anda menjual
Obat-obatan Ilegal,
hentikan sekarang!
Pada April 2019, seorang penata
laksana rumah tangga asing yang
berusia 47 tahun dikenakan denda
sebanyak $30.000 karena menjual
pil KB, penahan sakit dan antibiotik
di Lucky Plaza.
Menjual obat-obatan ilegal seperti yang
ditunjukkan disini tidak diizinkan.

Produk-produk kesehatan seperti pil KB, antibiotik dan penahan sakit
harus didaftarkan dengan pemerintah sebelum mereka dapat dijual.
Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan efek samping serius,
dan hanya dapat dijual oleh dokter-dokter.
Menjual obat-obat tersebut kepada teman Anda dapat membahayakan mereka karena
obat-obatan tersebut mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak
tercantum dalam deskripsi produk.
Penata laksana rumah tangga asing yang kedapatan menjual obat-obatan ilegal
dapat dikenakan denda hingga $100.000 atau dipenjarakan selama hingga
tiga tahun, atau hukuman kedua auanya. Izin kerja mereka juga akan dicabut,
dipulangkan, dan dilarang bekerja di Singapura.

Jika Anda yang membelinya, hentikan sekarang!

Obat-obatan ilegal seperti pil KB tidak bekerja! Anda masih bisa hamil.
Anda dapat mengakibatkan bahaya yang serius pada tubuh anda sendiri.

BEKERJA
DENGAN AMAN
DI RUMAH
Saat bekerja di rumah majikan Anda, selalu mengingat tip-tip
keselamatan yang diajarkan di Program Penyesuaian Diri.
Sangat penting untuk selalu bekerja dengan aman. Mintalah
nasihat dan bimbingan majikan Anda jika Anda ragu-ragu.

Jika Anda merasa stres atau cemas, bicarakan
dengan majikan anda, keluarga anda, teman-teman
atau agen tenaga kerja. Ceritakan perasaan anda
kepada mereka.
Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri anda atau
orang lain. Selalu pikirkan keluarga Anda – alasan Anda datang
ke Singapura adalah untuk bekerja agar mereka dapat memiliki
kehidupan yang lebih baik di kampung.

Jika Anda perlu berbicara dengan seseorang,
Anda dapat menghubungi

Saat Membersihkan Jendela di Ketinggian

• Centre for Domestic Employees (CDE) at 1800 225 5233
• Foreign Domestic Worker Association for Social Support and
Training (FAST) at 1800 339 4357
• Samaritans of Singapore (SOS) at 1800 221 4444

Pastikan ada
teralis jendela dan
teralisnya terkunci.

Pastikan majikan
anda atau orang
dewasa ada
secara fisik untuk
mengawasi anda
saat Anda bekerja.

PELAJARI CARA
MENGELOLA
STRES ANDA

Pakai pembersih
kaca yang dapat
dipanjangkan untuk
membersihkan kaca
jendela.

Saat Menjemur Pakaian
Jangan menjulur
keluar dari jendela
saat memungut
jemuran atau barang
lain yang terjatuh
dari jendela. Minta
bantuan dari majikan
Anda.

Pastikan kaki anda
dengan kokoh
menginjak lantai. Badan
Anda harus berada di
belakang jendela.

KONTAK-KONTAK YANG BERMANFAAT

Jangan berjinjit.
Jangan berdiri di
langkan atau bangku
kecil saat menjemur
pakaian.

Simpan nomor di bawah ini untuk mendapat
bantuan atau dalam keadaan darurat
Layanan bantuan MOM Foreign
Domestic Worker (FDW)

Saat Menggunakan Peralatan Elektronik
Jauhkan semua bahan
yang mudah terbakar
seperti kertas-kertas
sampah, kantong plastik,
kain dan handuk dari
api atau kompor yang
menyala.

Ambulans/
995
Pemadam Kebakaran

1800 339 5505
Hotline ini adalah untuk FDW yang membutuhkan
bantuan dan nasihat mengenai kesejahteraan, gaji
dan hal yang terkait dengan tenagakerja

Jangan
tinggalkan
api atau alat
pemanas tanpa
dijaga.

Keselamatan Menggunakan Listrik

Polisi

999

SALURAN bantuan lainNYA
ACMI Hotline
9188 9162
Association of Employment
Agencies (Singapura)
6836 2618
Centre for Domestic
Employees (CDE)
1800 CALL CDE
1800 2255 233 (24 jam)

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

Kedutaan BESAR dan Komisi Tinggi

Matikan peralatan

listrik jika tidak
dipakai.

Darurat yang lain

Jangan memegang peralatan
listrik dengan tangan basah.

Bangladesh
6255 0075

Cambodia
6341 9785

India
9172 9803

Indonesia
6737 7422 / 9295 3964

Myanmar
6735 1672

Phillippines
6737 3977

Sri Lanka
6254 4595

Thailand
6737 2475 / 8421 0105

