
Buat anggaran agar 
dapat melacak 
pengeluaran dan 
menghindari pembelian yang tidak perlu. 
Pastikan agar anda menyisihkan uang untuk 
ditabung setiap bulan!

Bedakan antara “kebutuhan” dan “keinginan”. 

TIP: Buka rekening tabungan di Hong Kong dan 
minta tolong majikan bila anda membutuhkan 
dokumen tambahan. Hal ini untuk mengamankan 
tabungan anda dan mengendalikan pembelian 
yang tidak perlu. 

1 Pembelanjaan 
yang bijak

Bila anda butuh untuk berhutang, 
tanyakan diri sendiri dulu:

TIP: Belajar merencanakan pengeluaran lebih 
awal untuk menghindari berhutang.

3 Pikiran baik-baik 
sebelum berhutang

Bagaimana anda dapat 
menyimpan uang saat bekerja 
di Hong Kong?  Ayo seperti Siti. 

Untuk pengeluaran 
keluarga anda, ingatlah 
bahwa hadiah dan uang 
tidak menggantikan cinta 
anda. Bila permintaan tsb bukan suatu 
“kebutuhan”, anda dapat mengatakan “tidak”. 

Katakan kepada keluarga bahwa menabung 
untuk masa depan hasilnya adalah anda bisa 
pulang lebih cepat! Bekerja sama sebagai 
satu tim untuk meraih impian bersama.

TIP: Tunjukan kasih sayang anda dengan cara 
lain contoh: punya waktu mengobrol dengan 
anak anda.

2 Terkadang perlu berkata 
“tidak” kepada keluarga

Hati-hati sebelum 
menandatangani atau 
menjadi saksi untuk 
hutang teman - artinya 
anda menyetujui 
pembayaran hutang teman anda bila dia 
tidak dapat membayar hutangnya. Apakah 
anda sanggup melunasinya? 

Hati-hati dengan penipuan, contoh: seorang 
teman yang menjanjikan anda cepat kaya 
bila anda menginvestasikan uang, membeli 
barang atau merekrut orang lain. 

TIP: Selalu teliti dahulu sebelum mengambil 
keputusan keuangan yang penting. Berani 
berkata “tidak” kepada teman untuk 
melindungi uang anda.

4 Anda tidak harus berkata 
“iya” kepada teman

Siti adalah pekerja rumah tangga di Hong Kong untuk membiayai 
keluarganya. Mengatur keuangan secara bijaksana sejak awal, membantu 
melunasi hutangnya dengan cepat, menabung & merencanakan masa 
depan! Inilah tips dari Siti dalam mengelola keuangan:

Apakah hutang ini “kebutuhan” atau “keinginan”?

Apa saya mendapatkan dokumen (seperti 

kontrak, tanda terima, laporan) untuk catatan 
saya? 

Apa saya mengerti semua persyaratan dalam 
kontrak hutang? Dapatkah saya membayar
 cicilan bulanannya? Bisakah saya membayar 
denda bila terlambat membayar?

Apakah tempat tersebut resmi terdaftar? 
Peminjaman yang tidak terdaftar akan 
memberlakukan persyaratan yang tidak 
sesuai aturan.

Apakah agen peminjaman uang akan 
menahan paspor saya? Hal ini adalah 
pelanggaran hukum kecuali disimpan saya 
sendiri atau badan pemerintah.



“Apa yang harus saya lakukan bila 
kesulitan keuangan?”
Ingat bahwa anda tidak harus menanganinya 
sendiri. Cari bantuan secepat mungkin.

NOMOR PENTING

Bantuan 24 Jam Departemen Tenaga Kerja  
+852 2157 9537  I  Ext: ‘11’ untuk Inggris  I  Ext: 
‘17’ untuk Bahasa Indonesia  I  Ext: ‘19’ untuk 
Tagalog

Satuan Peminjaman Uang, Polisi Hong Kong 
Hotline: +852 2860 3574

Asosiasi Peminjaman Uang yang Terdaftar 
+852 2827 8281  I  lmla.com.hk

Pusat Koordinasi Anti-Penipuan, Polisi Hong 
Kong (Anti-Scam Helpline)
18222

Konsulat Filipina
+852 2823 8501  I  Hotline: +852 9155 4023

Konsulat Indonesia / KJRI
+852 3651 0200

Konsulat Thailand 
+852 25216481

Konsulat Sri Lanka 
+852 2581 4111

Unduh Aplikasi 'Money Tracker' dari 
keluarga Chin, www.thechinfamily.hk, 
untuk membantu anggaran dan 
melacak pengeluaran anda (dalam 
Bahasa Inggris & Cina)

www.enrichhk.org info@enrichhk.org Tel: +852 2386 5811

Selebaran ini di sponsori oleh Investor and 
Financial Education Council.

Ikuti kami di Facebook  
‘Enrich-Bahasa Indonesia’

Bila anda terlilit hutang yang cukup 
banyak, segera hubungi Enrich untuk 
konseling keuangan. Pembimbing kami 
dapat ber-Bahasa Indonesia. Kami tidak 
meminjamkan uang namun kami dapat 
memberikan saran keuangan yang netral

Bila anda diganggu oleh rentenir atau 
agen penagih hutang, ingat bahwa anda 
harus tetap tenang dan jangan biarkan 
penghinaan dan ancaman menjatuhkan 
anda. Bila perilakunya kasar atau mungkin 
mengancam anda atau majikan anda, 
laporkan hal ini ke polisi.

Bila anda curiga bahwa terjadi penipuan, 
hubungi Pusat Koordinasi Anti-Penipuan, 
Anti-Scam Helpline, untuk minta bantuan 
dan saran.

TENTANG ENRICH
Enrich adalah organisasi amal 
terdaftar di Hong Kong yang 
mempromosikan pemberdayaan 
ekonomi pekerja rumah tangga migran. Program 
kami dapat membantu anda menabung, membuat 
anggaran serta merencanakan masa depan anda 
dengan pendidikan keuangan dan pengembangan 
diri yang disampaikan dalam bahasa anda. 85% 
dari peserta dapat menabung lebih banyak setelah 
mengikuti kelas pelatihan kami. Kami memberikan 
pendidikan yang netral. Kami tidak menjual atau 
mempromosikan produk apapun.

Pelatihan keuangan dan 
pengembangan diri: 
Belajar bagaimana mengatur 
keuangan anda, berinvestasi, 
memulai usaha dan bahkan 
berbicara kepada keluarga mengenai uang. 

Konseling keuangan secara gratis: Bikin janji 
pertemuan khususnya bila anda terlilit hutang 
yang atau harus mengambil keputusan 
keuangan yang sangat penting.

Kesempatan belajar lainnya: Seminar 'Makan 
Siang Sambil Belajar' dan program bimbingan 
yang diberikan secara gratis dapat membantu 
anda meraih impian.

BAGAIMANA KAMI DAPAT
MEMBANTU 


