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Keterbatasan  pengetahuan  akan  jasa  layanan  dan  produk 
keuangan  formal  merupakan  salah  satu  masalah  yang  dihadapi 
oleh  TKI  dan  keluarga  TKI Mereka  umumnya  memiliki  akses 
informasi  yang  terbatas  tentang  produk  finansial  yang  ada baik 
untuk  mengirim menabung  atau  menginvestasikan  uangnya 
setelah kembali ke Indonesia serta memiliki pengetahuan terbatas 
tentang  pengelolaan  keuangan Ironisnya setelah  berangkat  TKI 
umumnya  akan  menggantungkan  pengelolaan  keuangan  pada 
keluarganya yang akan menerima kiriman uang Pengetahuan yang 
terbatas dan perencanaan keuangan yang buruk pada TKI ataupun 
keluarganya  pada  akhirnya  menyebabkan  penghasilan  yang 

didapat oleh TKI tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan

Tujuan Edukasi Keuangan 
Pelatihan  edukasi  keuangan  merupakan  suatu 
cara  untuk  memberikan  pengetahuan  dan 
keterampilan dalam mengatur pendapatan yang  
terbatas  sehingga  tujuan  keuangan  keluarga 
dapat  tercapai Uji  Coba  Program  Edukasi 
Keuangan untuk TKI dan Keluarga TKI bertujuan 
antara  lain  i untuk  mengembangkan  materi 
dan  metode  pelatihan  edukasi  keuangan  yang 
telah disesuaikan bagi TKI dan keluarganya ii
meningkatkan  pengetahuan  TKI  dan 
keluarganya  terhadap  layanan  keuangan  yang  
lebih  terjangkau  dan  aman dan  iii
meningkatkan  kapasitas  TKI  dan  keluarganya 
dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan 
keuangan Edukasi keuangan  menjadi hal yang 
perlu  dilakukan  agar  penghasilan  TKI  dapat  secara  signifikan  meningkatkan  kesejahteraan 
keluarganya

Mitra Pelaksana Kegiatan 
Pelaksanaan  Uji  Coba  Program  Edukasi  Keuangan  untuk  TKI 
dan Keluarga TKI telah dimulai pada bulan Januari  dengan 
dukungan dari Disnakertrans Kabupaten Malang dan BNP TKI
Dalam  putaran  pertama  ini terdapat  TKI  dan  keluarganya 
yang  ikut  berpartisipasi Seluruh  TKI  tersebut  berasal  dari 
PPTKIS  yang  telah  ikut  bekerjasama yaitu  PT  Asri  Cipta 
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Tenaga Karya PT Bina Mandiri PT Berkat Sukses Makmur Sejahtera PT Indonaker Mandiri PT 
Mitra  Harta  Insani PT  Sriti  Rukma  Lestari PT  Surabaya  Yudha dan  PT  Tritama  Bina  Karya
Persiapan  awal  kegiatan  ini  juga  didukung  oleh  PT  Assanatama  Karya  Mandiri Pelaksanaan 
pelatihan dilakukan oleh tim dari Regional Economic Development Institute  REDI
3HODWLKDQ�XQWXN�7.,�
 
Pelatihan  untuk  TKI  dilaksanakan  sebanyak  dua  kali 
bertempat  di  BLK  Wonojati Singosari Masing
masing  pelatihan  dilakukan  selama  dua  hari mulai 
sekitar  jam  hingga  jam  dengan total
waktu  pelatihan  selama  jam Pelatihan  pertama 
diselenggarakan pada tanggal  Januari  dan 
pelatihan  kedua  pada  tanggal  Januari 
diikuti  oleh  total  peserta Seluruh  peserta  adalah 
perempuan  yang  akan  bekerja  di  sektor  domestik  di 
Hongkong  atau Taiwan Beberapa diantaranya  sudah 
memiliki  pengalaman  bekerja  di  Hongkong Taiwan
Arab Saudi Malaysia atau Singapura dalam rentang waktu yang berbeda beda

Materi Pelatihan untuk TKI 
Dalam pelatihan  ini  disampaikan  enam materi  pokok yaitu  pengeloaan  keuangan pengenalan 
jasa  bank menabung pengelolaan  hutang  secara  bijak pengiriman  uang  dan  asuransi
Penyampaian  materi  dilakukan  secara  partisipatif  dengan  bersama sama  berbagi  pengalaman 
dan diskusi diikuti dengan beberapa permainan pembahasan kasus dan latihan mengisi formulir 
bank

Manfaat Pelatihan untuk TKI 
Pengelolaan keuangan secara mendasar sudah dilakukan 
oleh sebagian peserta namun belum 
secara  rinci  dan  terencana Begitu 
juga  dengan  penggunaan  layanan 
keuangan sebagian  besar  peserta 
sudah mengetahuinya namun belum 
memanfaatkan  dengan  maksimal 
ataupun  memilih  secara  rasional
Pelatihan  ini  telah  membantu 

peserta  memahami  lebih  jauh  cara cara  mengelola  uang  dan  mengakses 
layanan keuangan yang tidak merugikan

Tantangan dalam Pelaksanaan Pelatihan untuk TKI 
Tantangan  utama  yang  dirasakan  dalam  memberikan  pelatihan  ini  adalah 
ketidaksamaan  tingkat    pemahaman  dan  kemampuan  peserta  dalam 
berhitung  sebagai  dasar  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan Hal  ini 
kemudian  diatasi  dengan  memberikan  pendampingan  yang  lebih  intensif 

Harapan saya dalam 
mengikuti pelatihan 
ini adalah agar saya 
bisa mengerti cara 

menabung yang 
mendapatkan 

keuntungan dan tidak 
membuat kecewa di 

kemudian hari. 
(Peserta Pelatihan 

TKI) 
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kepada peserta peserta  tertentu  pada  saat  latihan Tantangan  lainnya berkaitan dengan  teknis 
pelaksanaan yaitu konsistensi kehadiran peserta dalam pelatihan yang diadakan selama dua hari 
penuh  ini Berdasarkan  pengalaman  lalu beberapa  peserta  terpaksa  mengundurkan  diri  atau 
hanya mengikuti sebagian dari pelatihan karena mendadak harus berangkat ke  luar negeri atau 
mengurus  berbagai  persyaratan  administrasi  keberangkatan mereka  ke  luar  negeri Kehadiran 
penuh  setiap  peserta  dalam  pelatihan  ini  sangat  diharapkan  agar  mereka  dapat  memahami 
seluruh  materi  yang  diberikan disamping  untuk  kepentingan  riset  Uji  Coba  Program  Edukasi 
Keuangan itu sendiri

3HODWLKDQ�XQWXN�.HOXDUJD�7.,�
�
Pelatihan  untuk  keluarga  TKI  juga  dilaksanakan 
sebanyak  dua  kali  bertempat  di  BLK  Wonojati
Dengan  pertimbangan  lokasi  rumah  keluarga  TKI 
yang  cukup  jauh maka  masing masing  pelatihan 
dimulai pukul  sampai  untuk hari ke dan 
dilanjutkan pukul  sampai  untuk hari ke
dengan   total waktu pelatihan selama  jam Selama 
pelatihan  peserta  menginap  di  BLK  Wonojati
Pelatihan  pertama  dilaksanakan  pada  tanggal 
Januari  dan pelatihan kedua pada tanggal 
Januari  yang  diikuti  oleh  total  peserta

Keluarga TKI yang hadir meliputi bapak ibu suami kakak atau saudara lainnya

Materi Pelatihan untuk Keluarga TKI 
Pelatihan  dimulai  dengan  beberapa  permainan  untuk 
mencairkan  suasana  dan  mengumpulkan  konsentrasi 
peserta Enam  materi  utama  yang  disampaikan  melalui 
pelatihan ini adalah pengeloaan keuangan pengenalan jasa 
bank menabung penerimaan  uang  kiriman pengelolaan 
hutang secara bijak dan asuransi Berbeda dengan pelatihan 
untuk TKI pelatihan ini disesuaikan dari sudut pandang dan 
kebutuhan  keluarga  TKI  namun  dengan  tetap  bersifat 
partisipatif  yang  diselingi  dengan  berbagai  permainan
pembahasan kasus dan latihan mengisi formulir bank

Pelaksanaan Pelatihan untuk Keluarga TKI 
Dalam pelatihan  ini peserta menyadari bahwa pendapatan mereka yang selama  ini  umumnya
lebih  kecil  dibandingkan  pengeluaran  harus  dikelola  dengan  lebih  baik  agar  dapat  mencapai 
tujuan Penggunaan layanan uang formal belum banyak diketahui oleh peserta  kalaupun tahu
sedikit  sekali  yang  telah  memanfaatkannya Berbagai  pertanyaan  muncul  dari  peserta 
berdasarkan  pengalaman mereka masing masing Pelatihan  ini  mencoba menjawab  kesulitan
kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tersebut
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Respon dan Tantangan Pelatihan untuk Keluarga TKI 
Respon yang didapat dari peserta adalah umumnya mereka merasa senang mengikuti pelatihan 
ini  dan  mendapatkan  banyak  pengetahuan walaupun  pada  beberapa  bagian  materi  yang 
diberikan dirasa berat Tantangan utama dalam memberikan pelatihan  ini  adalah keterbatasan 
beberapa peserta dalam hal baca tulis berhitung dan menyerap materi yang diberikan Untuk itu 
diperlukan waktu  yang  lebih  lama  dari  yang  telah  dijadwalkan  agar  trainer  dapat menjelaskan 
secara  perlahan  bagian bagian  yang  dirasa  berat Tantangan  yang  berkaitan  dengan  teknis 
pelaksanaan  terutama  terjadi  dalam  hal  mengindentifikasi  anggota  keluarga  TKI  yang  akan 
mengelola  dan  menerima  kiriman  uang  dari  TKI  bersangkutan sebagai  target  peserta  dalam 
pelatihan  ini Untuk mengatasi masalah  ini tim mencoba untuk melakukan wawancara  singkat 
kepada masing masing calon TKI yang ditunjuk Tantangan lainnya berkaitan dengan komunikasi 
dan mobilisasi anggota keluarga TKI untuk  hadir dalam pelatihan Tim trainer perlu dibantu oleh 
PPTKIS dan TKI  terkait untuk menghubungi anggota keluarga TKI yang ditunjuk dan mengatur 
sarana transportasinya

Alat Penunjang 
Dalam  seluruh  pelatihan baik  pelatihan  untuk  TKI 
ataupun  untuk  keluarga  TKI kami  memberikan  satu 
buah  tas  yang  berisi  buku buku  dan  brosur  kepada 
masing masing  peserta Buku  pertama  berjudul 
Mengelola Keuangan dengan Bijak Buku Panduan bagi 
Tenaga  Kerja  Indonesia  dan  Keluarganya berisi 
rangkuman  seluruh  materi  pelatihan  yang  dikemas 
dalam bentuk  komik  yang  ringan  dibaca Buku  kedua 

adalah  Buku Keuanganku  yang  dapat  digunakan  untuk 
mulai  mencatat  tujuan  keuangan anggaran  keuangan 
dan kegiatan 
kas  seperti 
yang  telah 
diajarkan 
dalam 

pelatihan
Sementara 

brosur  yang  dibagikan  berisi 
berbagai  tips  terkait  dengan 
materi pelatihan

Saya menerima dengan 
baik pelatihan ini. 
Sebelum ini, saya 
memang sering 

berpikir di rumah 
bagaimana caranya 
supaya penghasilan 

istri nanti bisa dipakai 
untuk bangun rumah. 
Sekarang saya tahu 

bagaimana harus bagi-
bagi uangnya. (Peserta 

Pelatihan Keluarga 
TKI)



E   J  

Langkah Selanjutnya 
Pelaksanaan  Pilot  Program  Edukasi  Keuangan  untuk  TKI  dan  Keluarga  TKI  akan  terus 
berlangsung hingga jumlah TKI dan keluarganya yang dilatih mencapai target Berbagai masukan 
akan menjadi bahan yang amat bernilai bagi perbaikan pelaksanaan program ini Putaran kedua 
akan segera dilaksanakan pada awal Februari  Dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak 
sangat dibutuhkan agar program ini dapat terlaksana dengan baik
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