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Pelatihan untuk TKI 
Pelatihan edukasi keuangan untuk TKI diberikan selama 
dua  hari  dengan  total  waktu  jam Seluruh  materi 
yang  diberikan  bertujuan  untuk  memberikan 
pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  TKI  dalam 
mengontrol  ataupun  mengelola  penghasilan  selama 
bekerja  di  luar  negeri Pada  putaran  ketiga  yang 
dilakukan bulan Maret  pelatihan untuk TKI  telah 
dilaksanakan  sebanyak  tiga  kali  dengan  total  jumlah 
peserta  TKI  yang  seluruhnya  adalah  perempuan
Pelatihan pertama pada tanggal  Maret  diikuti 
oleh TKI yang seluruhnya berasal dari PT Berkat Sukses 
Makmur  Sejahtera  dan  tempat  pelatihan 

diselenggarakan di PPTKIS tersebut sementara pelatihan kedua pada tanggal  Maret 
dan pelatihan ketiga pada tanggal  Maret  diselenggarakan di BLK Wonojati

Pelatihan untuk Keluarga TKI 
Pelatihan  edukasi  keuangan  untuk  keluarga  TKI  juga  dilaksanakan  selama  dua  hari  namun 
dengan total waktu yang lebih pendek yaitu  jam Sebagai pihak yang akan mengelola uang 
kiriman  TKI keluarga  dianggap  perlu  untuk  mendapatkan  pelatihan  terkait Selama  bulan 
Maret  pelatihan  untuk  keluarga  TKI  telah  dilaksanakan  sebanyak  tiga  kali seluruhnya 
bertempat di BLK Wonojati dengan total peserta  keluarga TKI yang terdiri dari bapak ibu
suami kakak  atau  saudara  lainnya  dari  TKI  terpilih Pelatihan  pertama  dilaksanakan  pada 
tanggal  Maret  pelatihan  kedua  pada  tanggal  Maret  dan  pelatihan  ketiga 
pada tanggal  Maret 
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Latar Belakang 
 

Program  edukasi  keuangan  yang 
diberikan  dalam  bentuk  pelatihan 
merupakan suatu cara untuk memberikan 
pengetahuan  dan  keterampilan  dalam 
mengatur  pendapatan  yang    terbatas Uji 
Coba  Program  Edukasi  Keuangan  untuk 
TKI  dan Keluarga TKI  sudah  dilaksanakan 
sejak  bulan  Januari  Sampai  dengan 
akhir  bulan  Maret  sudah  dilatih 
TKI dan  keluarga TKI yang berasal dari 

mitra  PPTKIS  di  Malang  Raya Pada 
putaran  ketiga  ini  mitra  pelaksana 
pelatihan  kembali  bertambah yaitu  PT 
Antar  Tenaga Mandiri Secara  umum  ada 
enam  materi  pokok  yang  dikembangkan 
dalam  uji  coba  ini yaitu  pengelolaan 
keuangan pengenalan  jasa  bank
menabung pengelolaan  hutang  secara 
bijak pengiriman  uang  untuk  TKI  dan 
penerimaan  uang  untuk  keluarga  TKI
serta asuransi
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Pelatihan  keuangan  diberikan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  TKI  dan 
keluarga  TKI  dalam  mengelola  uang Pelatihan  ini  juga  ingin  mengenalkan  kepada  peserta 
pilihan berbagai layanan keuangan yang mungkin dapat mereka manfaatkan
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Pada pengenalan mengenai 
fasilitas bank  peserta 
diajarkan juga langkah

langkah dan tips 
menggunakan ATM dengan 
bijak dan aman  Peragaan 

dilakukan dengan 
menggunakan poster ATM 

berukuran besar  

Salah satu hambatan 
penggunaan layanan keuangan 
formal untuk pengiriman dan 
penerimaan uang adalah 
ketidakterbiasaan TKI dan 
keluarganya untuk mengisi 
formulir pengiriman dan 
penerimaan uang di bank  
Dalam pelatihan ini TKI dan 
keluarganya berlatih secara 
langsung untuk mengisi 

formulir serupa  

Mengakses Layanan Keuangan yang Tepat 
Berdasarkan hasil penelitian TKI dan keluarganya umumnya memiliki informasi yang terbatas 
berkaitan  akan  jasa  dan  produk  keuangan  formal Di  lain  sisi informasi informasi  tersebut 
sebenarnya sangat diperlukan oleh mereka mulai dari tahap sebelum keberangkatan selama di 
luar  negeri  hingga  kembali  ke  desa Adanya  informasi  dan  keterampilan  yang  cukup  akan 
membantu mereka untuk memilih dan mengakses layanan keuangan yang dibutuhkan dengan 
tepat dan pada akhirnya dapat membantu mereka untuk mengelola pendapatan dengan lebih 
baik

Mengapa enggan ke bank
Bank  sebagai  salah  satu  layanan  keuangan  formal  yang  sudah 
dianggap  umum  ternyata  belum  sepenuhnya  dapat  dimanfaatkan 
oleh TKI dan keluarganya Adanya keengganan untuk datang ke bank 
antara  lain disebabkan karena mereka tidak mengenal  layanan yang 
tersedia  dan  prosedur  untuk  memanfaatkan  layanan  tersebut
Pelatihan  ini  memberikan  gambaran  tentang  pelayanan  bank  dan  
produk produk yang disediakan bank serta beberapa pertimbangan 
dalam memilih bank sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
mereka masing masing

Dimanakah sebaiknya menabung
Menabung merupakan  langkah awal dalam melakukan pengelolaan 
keuangan Pada  kesempatan  ini  peserta  secara  bersama sama 
mengidentifikasi  tempat tempat  menabung  yang  biasa  mereka 
gunakan dan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing masing 
tempat  tersebut Dengan  mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan 
masing masing  tempat  menabung  maka  diharapkan  mereka 
nantinya  dapat  memilih  tempat  menabung  yang  aman  dan 
menguntungkan

Bagaimanakah berhutang yang bijak
Hampir  seluruh  keluarga  TKI memiliki  hutang baik  untuk membiayai 
keberangkatan  TKI  maupun  untuk  mendanai  kebutuhan  sehari hari 
keluarga karena itu TKI dan keluarga harus mampu memperhitungkan  
dan  mengelola  hutang  secara  bijaksana 
sesuai  dengan  kemampuan  ekonomi 
keluarga Meminjam  dengan  bijak  juga 
berarti  TKI  dan  keluarganya  memahami 
persyaratan  dan  kewajiban  pinjaman  
yang  diperolehnya serta  memiliki 

perencanaan  yang  matang  akan  sumber  dan  cara 
pengembaliannya Pemilihan tempat berhutang yang tepat akan 
sangat berpengaruh dalam pengelolaan hutang tersebut

Bagaimana  cara  yang  tepat  untuk  mengirim  dan  menerima 
uang
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Mendapatkan  penghasilan  yang  relatif  lebih  besar  merupakan  salah 
satu  tujuan  utama  TKI  bekerja  ke  luar  negeri Dengan  demikian uang 
gaji  TKI  yang  dikirimkan  sangat  diharapkan  dapat  diterima  keluarga 
dengan  biaya  murah aman  dan  cepat Agar  uang  yang  dikirimkan 
tidak hilang atau berkurang dengan  siginifikan  maka  TKI  dan  keluarga 
harus  dapat memilih  jenis  layanan  keuangan  yang  tepat baik  untuk  
pengiriman  maupun    penerimaan  uang Pelatihan  ini  akan  membantu 
peserta  untuk  secara  kritis  mulai  membandingkan  kelebihan  dan 

kekurangan  dari  tiap tiap 
layanan  pengiriman  dan 
penerimaan  uang  yang 
tersedia

Siapa yang dapat 
melindungi kepergian TKI
Asuransi merupakan salah satu produk layanan keuangan yang tidak banyak diketahui oleh TKI 
maupun  keluarganya Dalam  pelatihan  ini  asuransi  diperkenalkan  sebagai  salah  satu  bentuk 
jasa  keuangan  yang memberikan  perlindungan    terhadap  risiko    terjadinya    suatu    kerugian 
finansial Peserta  juga mulai  dikenalkan  dengan  Asuransi  TKI  yang  akan melindungi mereka 
sebelum selama  dan  setelah  bekerja  di  luar  negeri  sehingga  risiko  kerugian  finansial  dapat 
dikurangi Pada  akhir  penjelasan mengenai  asuransi secara  interaktif  peserta  diajak  berlatih 
untuk  mengumpulkan  dokumen  yang  diperlukan  dalam  melakukan  klaim  Asuransi  TKI 
berdasarkan beberapa contoh kasus

Latihan  
Untuk  dapat  menumbuhkan  keterampilan  dalam  memilih  dan 
mengakses  layanan  keuangan  dengan  tepat maka  pelatihan  ini 
juga  memberikan  contoh contoh  kasus Peserta  secara 
berkelompok  membahas  dan  mempraktekkan  contoh contoh 
kasus  yang  diberikan seperti  dalam  hal  memilih  bank
menentukan pinjaman dan mengklaim asuransi Selain itu trainer 
juga memberikan beberapa  contoh dalam  flip  chart  atau poster 
untuk  topik topik  yang  dianggap  perlu  dijelaskan  secara  detil

Saya sekarang lebih 
mantap untuk melepas 
anak saya  setelah 
tahu bahwa ada 

asuransi yang akan 
jagain kalau terjadi 
apa apa   Peserta 
pelatihan keluarga 

TKI  
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seperti  cara menghitung  bunga  pinjaman  dan mengisi  formulir  pengiriman  atau  penerimaan 
uang Khusus mengenai penukaran uang penjelasan dilakukan melalui permainan peran oleh 
trainer Di akhir pelatihan baik hari pertama ataupun kedua dilakukan evaluasi peserta  dalam 
bentuk kuis singkat mengenai materi yang diberikan Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 
tingkat penyerapan materi oleh peserta

7DQWDQJDQ�GDODP�3HODNVDQDDQ��
Setelah beberapa putaran pelaksanaan ditemukan adanya materi materi yang ternyata sudah 
mengalami  perubahan  dalam  pelaksanaannya Untuk  itu  dirasa  perlu  segera  dilakukan 
perbaikan Selain  itu  juga  ada  beberapa  istilah  keuangan  yang masih  belum dapat  dipahami 
dengan mudah  oleh  peserta  sehingga  perlu  dicari  penjelasan  yang  lebih  sederhana Dari  sisi 
teknis kehadiran  peserta  TKI  umumnya  mengalami  penurunan  dari  jumlah  yang  diundang 
karena ada sebagian yang menunggu keberangkatan di rumah sehingga sulit untuk dikontak
Sementara  kehadiran  peserta  keluarga  TKI  juga  mengalami  penurunan  dari  jumlah  yang 
diundang karena bersamaan dengan waktu kerja mereka atau anggota keluarga sudah terlalu 
tua untuk hadir tanpa ada yang bisa menggantikan

7DQJJDSDQ�3HVHUWD�
Hampir  seluruh  peserta  merasa  senang  telah  mengikuti 
pelatihan  ini Mereka  juga  mengatakan  telah  mendapat 
banyak  ilmu  yang  akan  sangat  berguna  dalam  mengelola 
uang mereka  nantinya Sebagai  tindak  lanjut  dari  pelatihan 
yang diberikan kami juga memberikan sebuah alamat email 
yang dapat digunakan jika masih ada pertanyaan konsultasi 
atau berbagi pengalaman seputar materi yang diberikan

$ODW�3HQXQMDQJ�
Seluruh materi yang diberikan telah dirangkum dalam sebuah buku pegangan berbentuk komik 
dan  brosur  yang  dibagikan  kepada  seluruh  peserta Dalam buku  dan  brosur  tersebut  dimuat 
berbagai tips praktis untuk menggunakan berbagai  layanan keuangan yang tersedia sehingga 
peserta dapat dengan mudah mengingatnya kembali Selain itu peserta juga diberikan sebuah 
buku untuk membantu proses pengelolaan keuangan mulai dari membuat  tujuan keuangan
anggaran keuangan hingga catatan kas
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Pelaksanaan Uji  Coba  Program  Edukasi  Keuangan  untuk  TKI  dan  Keluarga  TKI  saat  ini  telah 
mendekati  masa  akhir Dukungan  dan  kerjasama  yang  terus  berlanjut  dari  berbagai  pihak  
merupakan  kunci  utama  dari  terlaksananya  program  ini Kami  sangat  berharap  program  ini 
dapat  memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan  dan  membawa  peningkatan  kesejahteraan 
ekonomi secara khusus bagi TKI dan keluarganya
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