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Uji Coba Program Edukasi Keuangan untuk TKI dan Keluarga TKI
dirancang dalam kerangka penelitian Uji coba ini terbagi atas
empat tahap yaitu persiapan pelaksanaan pelatihan
monitoring serta analisa dan rekomendasi Tahap persiapan
dengan mengumpulkan data
dilakukan pada akhir tahun
TKI melatih trainer dan mengadakan lokakarya dengan
perwakilan PPTKIS Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan
selama bulan Januari hingga Juni
dengan dua kegiatan
utama yaitu survey awal baseline survey dan lima putaran pelatihan Sebagai penutup dari
tahap pelaksanaan pelatihan tersebut Bank Dunia mengadakan Lokakarya Tindak Lanjut Uji
Coba Program Edukasi Keuangan untuk TKI dan Keluarga TKI pada tanggal Juni
di Hotel
Santika Malang Saat ini uji coba memasuki tahap monitoring
Lokakarya Tindak Lanjut
Lokakarya Tindak Lanjut Uji Coba Program Edukasi Keuangan untuk TKI dan Keluarga TKI
dihadiri oleh mitra pelaksana di Kabupaten Malang dan perwakilan dari Menko Perekonomian
serta BNP TKI Pada lokakarya ini pihak Bank Dunia berbagi hasil tentang perkembangan
pelaksanaan uji coba serta pentingnya dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak untuk
mensukseskan uji coba secara keseluruhan
Apa yang Sudah Dilakukan dalam Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Uji coba ini melibatkan
TKI dan keluarganya yang berasal dari Malang Raya dan Blitar
Adapun pelatihannya sendiri telah dilakukan dalam lima putaran dengan total
kelas
pelatihan untuk TKI dan kelas pelatihan untuk keluarga TKI selama bulan Januari Juni
Panjangnya rentang waktu pelaksanaan pelatihan tersebut terutama disebabkan karena
keterbatasan jumlah TKI di PPTKIS yang bisa mengikuti pelatihan dan
kehadiran peserta yang sulit dipastikan
Apa yang Didapat dari Pelaksanaan Pelatihan Edukasi Keuangan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah peserta
banyak manfaat yang mereka dapatkan dari pelatihan ini Sebagian besar
peserta mulai memiliki kesadaran untuk mengelola penghasilan mereka
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yang relatif terbatas dengan lebih terencana Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan
informasi akan berbagai alternatif layanan keuangan yang tersedia Dari latihan latihan yang
diberikan mulai terlihat adanya keterampilan dasar untuk
mengelola keuangan dan mengakses layanan keuangan
Bagi Bank Dunia sendiri seluruh putaran pelatihan yang telah
dilaksanakan memberikan berbagai masukan untuk
mengembangkan materi metode dan alat penunjang
pelatihan edukasi keuangan yang sesuai bagi TKI dan
keluarga TKI Masukan ini antara lain mencakup up date
informasi terkait dengan keberadaan produk produk
keuangan untuk TKI dan pelaksanaannya di lapangan
pemilihan dan penjelasan istilah istilah keuangan yang lebih
sederhana serta penyesuaian antara jumlah materi yang
diberikan dengan waktu pelatihan yang tersedia Berdasarkan
masukan tersebut Bank Dunia akan melakukan finalisasi
materi pelatihan sehingga siap untuk direplikasi
Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengembangkan Program Ini
Lokakarya Tindak Lanjut Uji Coba Program Edukasi Keuangan untuk TKI dan Keluarga TKI
ditutup dengan diskusi mengenai pengembangan program edukasi keuangan Secara konkrit
Disnakertrans Kab Malang menyatakan akan menindaklanjuti program ini dengan
mengalokasikan dana pada APBD
untuk kegiatan pelatihan edukasi keuangan
Diharapkan kegiatan ini bisa dilakukan secara kontinyu pada tahun tahun ke depan
Diskusi juga memunculkan beberapa gagasan pengembangan program
edukasi keuangan diantaranya adalah membentuk satuan tugas
antara Disnakertrans PPTKIS Perbankan dan LSM untuk
menindaklanjuti program uji coba edukasi keuangan secara khusus di
tingkat daerah memasukkan materi pelatihan edukasi keuangan ini
dalam program BLK LN atau dalam program Pembekalan Akhir
Pemberangkatan PAP dan menerapkan pelatihan edukasi keuangan
pada program program pembekalan di negara tujuan Dari sisi
cakupan peserta mengharapkan pelatihan keuangan dapat dilengkapi
dengan materi kewirausahaan Berkaitan dengan replikasi program
dirasa perlu dicari suatu cara untuk menjaga kualitas pelaksanaan
pelatihan secara konsisten
Untuk memperluas kemungkinan pengembangan program edukasi keuangan ini lokakarya
serupa diharapkan dapat dilaksanakan pula di tingkat nasional dengan mengundang
perwakilan dari lembaga lembaga keuangan
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Kunjungan Perwakilan Menko Perekonomian RI dan BNP TKI
Bapak Erlangga Mantik Deputi Bidang Koordinasi
Pada putaran terakhir pelatihan untuk TKI Juni
Ekonomi Makro dan Keuangan Kantor Menko Perekonomian RI Bapak Bobby H Rafinus Asdep Urusan
Analisa Kebijakan Makro Kantor Menko Perekonomian RI dan Ibu Lisna Y Poeloengan Plt Deputi
Perlindungan BNP TKI melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelatihan sekaligus
mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan keuangan TKI Dalam kunjungan ini mereka
berkesempatan untuk berinteraksi langsung dan terlibat aktif bersama peserta pelatihan Kunjungan ini ditutup
dengan pemberian arahan mengenai pengelolaan keuangan kepada seluruh peserta

7DKDS6HODQMXWQ\D0RQLWRULQJ
Sebagai bagian dari kerangka penelitian tahap monitoring dilakukan untuk melihat dampak
dari pelatihan yang telah diberikan kepada TKI dan keluarga TKI Hasil monitoring akan
menjadi bahan yang sangat penting untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi akan
cara pelaksanaan pelatihan edukasi keuangan yang paling tepat dan efektif
Bagaimana Melakukannya
Monitoring dilakukan dalam bentuk survey melalui telpon
dan kunjungan ke masing masing rumah keluarga TKI
Setiap survey akan menggunakan daftar pertanyaan
mengenai perubahan perilaku keluarga TKI dalam
mengelola keuangan dan mengakses layanan keuangan
Survey akan dilakukan setiap
bulan sekali selama
tahun mulai Juli
Pelaksana survey adalah Bank Dunia
bekerja sama dengan REDI
Dukungan Apa yang Diperlukan
Sebagai tindak lanjut dari tahap pelaksanaan pelatihan Bank Dunia memerlukan dukungan
yang berkelanjutan dari semua mitra pelaksana Survey akan dilakukan pada keluarga dari TKI
yang sudah berangkat ke luar negeri dan diasumsikan akan mengirimkan uang untuk dikelola
keluarganya Untuk itu Bank Dunia memerlukan kerja sama dari seluruh PPTKIS yang menjadi
mitra agar dapat secara berkala memberikan informasi mengenai status keberangkatan dan
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kepulangan TKI peserta uji coba Selain itu untuk memperlancar pelaksanaan survey Bank
Dunia juga mengharapkan bisa disediakan surat pengantar survey yang diperlukan
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Pelaksanaan dan koordinasi pelatihan keuangan selama
ini dilaksanakan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan
tim dari REDI yang dipimpin oleh Indra N Fauzi
Sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pelatihan
keuangan tersebut berikut disajikan pengalaman para
trainer dalam memberikan pelatihan untuk TKI dan
keluarga TKI serta pengalaman sekretaris kegiatan
dalam melakukan koordinasi dengan seluruh pihak
Fredi Prasetyo W T LUAR BIASA SEHAT SELALU SUKSES

Yel tersebut sangat pas untuk
menggambarkan secara singkat pengalaman kesan dan pendapat dalam memberikan materi kepada peserta
Banyak ilmu pengalaman dan kenangan yang didapat Semoga pelatihan yang diberikan dapat memberikan
manfaat yang lebih bermakna dengan ketulusan hati di kemudian hari
Erlyn Yuli Astuti Suatu proses pembelajaran yang luar biasa dimana kemampuan dan kemauan trainer
dituntut untuk selalu ditingkatkan Peserta adalah bagian integral dari pelatihan dan partisipasi aktif mereka
adalah suatu keharusan sehingga suasana pelatihan yang nyaman dan kondusif dapat dijaga
Saryudhi Selalu semangat saat akan mengisi materi selalu menyenangkan saat materi diberikan deg degan
saat akan mendampingi latihan mengisi Buku Keuanganku lega saat semua selesai dan berharap materi dapat
dimengerti serta bermanfaat
Nur Hasna Belajar banyak dari TKI tentang perjuangan mereka juga latar belakang kehidupan keluarga mereka
yang beragam Kerjasama dan kebersamaan para trainer untuk saling mengevaluasi sangat bermanfaat sehingga
bisa saling melengkapi dan memperbaiki Selain itu keterbukaan dan keramahan seluruh trainer terhadap peserta
juga membuat peserta merasa nyaman sehingga ilmu yang ditanamkan mudah diterima
Almira Pradiptha Pelatihan ini sangat disarankan untuk dikuti oleh seluruh peserta yang akan berangkat agar
mereka dapat mengatur keuangan Dengan demikian diharapkan dalam jangka pendek mereka akan mampu
mensejahterakan ekonomi keluarganya dan dalam jangka panjang diharapkan akan ikut berpartisipasi dalam
perbaikan ekonomi negara
Pebruawan Ariyanto Kendala utama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan adalah
ketidakpastian peserta untuk dapat hadir dan penolakan dari keluarga TKI untuk datang ke pelatihan Kerja sama
yang baik dengan PPTKIS sangat diperlukan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar
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Pada kesempatan ini Bank Dunia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak
yang terlibat Kegiatan Uji Coba Program Edukasi Keuangan ini tidak akan terlaksana dengan
baik tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari
ƒ
ƒ
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ƒ
ƒ

PT Antar Tenaga Mandiri
PT Asri Cipta Tenaga Karya
PT Assanatama Karya Mandiri
PT Berkat Sukses Makmur Sejahtera
PT Binamandiri Muliaraharja
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PT Fortunatama Insani
PT Iin Era Sejahtera
PT Indonaker Mandiri
PT Mitra Harta Insani
PT Sriti Rukma Lestari
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PT Surabaya Yudha Citra Perdana
ƒ PT Tritama Bina Karya
Regional Economic Development Institute REDI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP TKI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
Access to Finance Team
Finance and Private Sector Development Unit
The World Bank
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