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PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN
UANG KIRIMAN (REMITEN) PADA KELUARGA BURUH MIGRAN DI DESA
SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK

TENGAH

Baiq Ratna Mulhimmah1

Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dirasakan
sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Setanggor, khususnya
bagi mereka yang berasal dari keluarga TKI. Di mana kegiatan
ini telah menumbuhkan semangat baru dalam belajar dan
bekerja, serta yang terpenting adalah bertambahnya
pengetahuan dan wawasan baru dalam hal pengelolaan
keuangan keluarga. Dengan adanya pembinaan semacam ini
masyarakat menyadari bahwa betapa pentingnya mengetahui
khususnya cara pengelolaan uang kiriman serta pengelolaan
keuangan keluarga pada umumnya. Selain itu peserta di
harapkan mampu merencanakan keuangannya dengan lebih
baik dan terarah, setelah diadakannya kegiatan pengabdian
pada masyarakat ini disarankan agar para peserta keluarga TKI
ini dapat mengaplikasikan ilmunya dalam melakukan
pengelolaan uang kiriman dalam kehidupa mereka sehari-hari.
Di samping itu di sarankan juga agar mereka membagi ilmunya
kepada masyarakat  lainnya yang tidak dapat mengikuti
pelatihan ini.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Keluarga

ISU DAN FOKUS PENGABDIAN
Program pengabdian masyarakat melalui desa binaan telah b

dilaksanakan di desa setanggor kecamatan praya barat, dengan tema
Penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan pengelolaan uang kiriman
(Remiten) pada Keluarga Buruh Migran. Hal ini terkait dengan isu
mengenai pengelolaan remiten yang tidak efektif pada buruh migran di
indonesia termasuk di daerah desa Setanggor.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) menyatakan bahwa seharusnya menjadi TKI bekerja
di luar negeri hanya sebagai katub pengaman karena belum memperoleh
pekerjaan yang layak di dalam negeri, oleh sebab itu diharapkan buruh
migran setelah pulang dari luar negeri akan bekerja di dalam negeri atau
menjadi wirausaha yang bisa berusaha sendiri melakukan kegiatan
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produktif atau kegiatan usaha. Namun permasalahan yang timbul adalah
bagaimana pemanfaatan remiten yang dikirimkan oleh buruh migran
kepada keluarganya.

Secara istilah, remiten merupakan kiriman barang atau uang dari
tenaga buruh migran kepada keluarganya di daerah asal sementara buruh
migran masih berada di negara tempatnya bekerja. Dengan masuknya
remiten tentunya akan berdampak positif bagi masyaarakat terutama
keluarga di daerah asalnya. Dengan masuknya remiten ke daerah asal
tersebut maka akan meningkatkan jumlah peredaran uang, permintaan
masayarakat meningkat karena konsumsi yang juga meningkat dan
akhirnya akan menyebabkan perekonomian daerah asal maupun daerah
sekitarnya juga meningkat. Namun apabila remiten yang dikirim tersebut
hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, maka dikhawatirkan hanya
akan menimbulkan efek sementara karena hanya habis seketika tanpa ada
peningkatan yang berarti dari segi produktif. Oleh karena itu, diharapkan
remiten akan digunakan dengan positif ke usaha atau kegiatan yang
produktif.

Untuk diketahui bahwa masyarakat di desa Setanggor memiliki
kategori desa dengan kondisi ekonomi yang masih tergolong lemah dan
IPM yang masih rendah, sehingga menyebabkan masyarakatnya banyak
yang memilih bekerja sebagai buruh migran atau tenaga kerja Indonesia.
Kondisi keluarga buruh migran di desa Setanggor tidak semuanya
tergolong sejahtera, karena mayoritas keluarga buruh migran di desa ini
cenderung mengalokasikan uang kiriman dari keluarga yang bekerja
sebagai buruh migran hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari dan kebutuhan sekunder, dan hanya sedikit yang
mengalokasikannya ke kegiatan yang produktif. Hal tersebut tampak
pada fenomena yang muncul dimana pada saat musim tanam padi mulai,
maka masyarakat yang merupakan keluarga buruh migran mencari
pinjaman dana untuk memulai usaha tanam padi. Padahal seperti yang
diinformasikan oleh salah satu warga desa tersebut keluarga buruh
migran tetap mendapatkan kiriman uang secara rutin.

Alokasi uang kiriman buruh migran indonesia (BMI) ke keluarga
seringkali digunakan untuk konsumsi saja tanpa ada untuk kegiatan
produktif. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi ekonomi
masyarakat terutama keluarga buruh migran yang tidak bisa berkembang.
Kesejahteraan yang diharapkan dari bekerja menjadi buruh migran  akan
sulit diperoleh apabila alokasi remiten hanya untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi sehari-hari. Kesejahteraan tentunya akan tampak pada
keberlangsungan hidup keluarga buruh migran. Dalam hal ini Thomas
dkk (2005) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke
bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat yang
ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih
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baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan
produktivitas masayarakat.

Pola pikir masyarakat yang melihat uang sebagai santapan
konsumtif merupakan alasan yang sering muncul dan menjadi jawaban
atas kondisi tersebut. Uang kiriman dari Buruh Migran yang seharusnya
bisa dialokasikan atau dimanfaatkan ke usaha-usaha produktif atau usaha
yang mengacu pada kegiatan bisnis hanya dimanfaatkan oleh keluarga
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan barang
sekunder/barang mewah. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari motivasi
awal para buruh migran yang semata-mata mengandalkan semangat
untuk berangkat bekerja tanpa berfikir sejauh mana nantinya uang yang
dihasilkan dan dikirim ke keluarga bisa diandalkan untuk masa depan
yang lebih baik.

Fokus pengabdian yang akan dilakukan yaitu pelatihan
pengelolaan uang kiriman (remiten) pada keluarga buruh migran berupa
materi pentingnya pengelolaan uang remiten dan praktik pengelolaan
uang remiten secara produktif. Harapannya tentu saja agar masyarakat
yang merupakan keluarga buruh migran mampu membuat dokumen
perencanaan keuangan sendiri, mengetahui dan mengatur arus kas keluar
masuk. Secara rinci, fokus pengabdian kami adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana membangun wawasan keluarga buruh migran tentang

pentingnya pengelolaan keuangan keluarga dengan baik
2. Bagaimana tingkat kesadaran keluarga buruh migran dalam

pengelolaan uang kiriman
(remiten) agar berdampak pada harmonisasi dalam keluarga

3. Bagaimana mempraktekkan cara pengelolaan remiten dalam
kehidupan keluarga buruh migran agar lebih bermanfaat dan memiliki
nilai produktivitas yang tinggi

4. Bagaimana meningkatkan etos kerja masyarakat atau keluarga buruh
migran untuk bekerja sesuai dengan ajaran agama.

5. Bagaimana meningkatkan motivasi masyarakat atau keluarga buruh
migran untuk menjadi wirausaha mandiri melalui kegiatan ekonomi
produktif.

ALASAN MEMILIH DAMPINGAN
Masyarakat Setanggor dengan kondisi ekonomi yang masih

tergolong lemah dan IPM yang masih rendah, menyebabkan
masyarakatnya banyak yang memilih bekerja sebagai buruh migran. Akan
tetapi banyaknya yang meninggalkan keluarga menjadi buruh migran
tidak banyak merubah kondisi ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan oleh
salah satu faktor yakni kurang mampunya keluarga buruh migran dalam
mengelola uang kiriman (remiten) dari hasil suami atau istri mereka yang
bekerja di luar negeri.
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Kecenderungan dari kebiasaan mereka selama ini adalah ketika
uang dikirim mereka justru menghabiskannya sesaat terutama untuk
memenuhi kebutuhan sehari hari dan kebutuan sekunder tanpa
memikirkan bagaimana nasib atau kehidupan ke depannya. Uang kiriman
atau remiten dirasakan lebih penting untuk menunjukkan status sosial di
keluarga tersebut di desanya. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan
hal inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi keluarga tidak pernah
berubah.

Oleh karena itu, tampak bahwa tidak adanya pengelolaan uang
kiriman atau remiten pada keluarga buruh migran yang baik atau
penggunanaanya sangat tidak produktif sehingga kami melihat bahwa
dengan kondisi seperti ini maka menjadi alasan utama kami untuk desa
Setanggor sebagai salah satu pilihan kami untuk memilih menjadi desa
binaan kami.

Cerita tentang keberhasilan buruh migran seolah menjadi cerita
yang manis dan meninabobokan masyarakat awam pada umumnya.
Iming-iming gaji yang menggiurkan menjadi pemicu semakin tingginya
angka buruh migran di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa
Setanggor. Memperhatikan hal tersebut, harusnya pemerintah memiliki
kepekaan dan kepedulian terhadap dampak meningkatnya angka buruh
migrant, karena harapan para pengais rezeki ini haruslah tetap pada niat
awalnya yaitu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

Selain itu dalam persoalan ini belum mendapat perhatian yang
serius dari pihak pemerintah. Sementara pemerintah provinsi memiliki
program tersendiri mengenai pengelolaan remiten, akan tetapi hanya
dapat terlaksana di beberapa daerah saja dan desa Setanggor belum
menjadi target sasaran dari program tersebut.

Dari alasan di atas dapat dipetakan kenapa kami memilih Desa
Setanggor sebagai sasaran pengabdian, adalah sebagai berikut :
1. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan rumah

tangga, terutama keluarga yang salah satunya adalah buruh migran.
2. Lemahnya perhatian stakeholder dalam memberikan pencerahan

pengelolaan remiten keluarga buruh migran.
3. Belum adanya  kepedulian dari pihak pemerintah dalam melakukan

pembinaan terkait dengan pengelolaan remiten.

KONDISI DAMPINGAN SAAT INI
Desa Setanggor adalah salah satu desa yang berada di wilayah

Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Semula desa ini
masuk dalam wilayah Desa Darek Kecamatan Praya Barat, akan tetapi
terjadi pemekaran pada tahun 1970 sehingga Setanggor  memisahkan diri
dari desa Darek. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi pemekaran lagi
sehingga Desa Setanggor terpecah menjadi dua yakni desa Setanggor
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terdiri dari 8 Dusun dan Desa Tanak Rarang (Desa Pemekaran) menjadi 6
Dusun.

Desa Setanggor memiliki luas wilayah + 651 Ha, yang terdiri dari
areal persawahan, areal perkebunan, pemukiman dan lain-lain. Adapun
batas wilayahnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penujak,
sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanak Rarang, sebelah Barat
berbatasan dengan Desa Darek dan sebelah Timur berbatasan dengan
Desa Bonder. Kondisi iklim desa ini tidak jauh beda dengan kondisi iklim
desa-desa lain yang ada di Lombok Tengah, di mana terdapat dua musim
yakni musim panas yang biasanya berlangsung antara bulan Juni sampai
September dan musim hujan yang berlangsung antara bulan Nopember
sampai bulan Mei.

Masyarakat Setanggor penduduknya semua beragama Islam dan
mereka tergolong masyarakat religius, jumlah masjid di desa ini cukup
banyak dan menjadikan masjid sebagai sarana untuk melaksanakan
kegiatan keagamaan. Bahkan terkadang kegiatan-kegiatan sosial lainnya
juga dapat di laksanakan di masjid. Akan tetapi walaupun demikian
pemahaman agama secara kaffah belumlah di pahami oleh sebagian
mereka, terlebih hal-hal yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Sebab
religiusitas masih kuat nampak terlihat hanya pada pelaksanaan fiqih
ibadah, sedangkan pada fiqih muamalah implementasinya masih sangat
kurang.

Penduduk desa ini mencari penghasilan rata-rata dari bertani dan
beternak serta banyak yang menjadi Buruh Migran. Tercatat di semua
dusun di Desa Setanggor terdapat keluarga yang salah satu anggotanya
menjadi buruh migran yang nota bene mereka tidak berhasil di dalam
mengelola keuangannya. Hal ini di sampaikan oleh salah seorang anggota
keluarga buruh migran di awal observasi kami bahwa setiap adanya
kiriman uang dari luar negeri (remiten), selalu habis seketika tanpa
pengelolaan yang baik. Tentunya ini menjadi alasan kami untuk
menetapkan desa ini sebagai lokasi pengabdian masyarakat.

Dengan perkembangan tekhnologi yang sudah maju masyarakat
Setanggor mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi namun
peningkatan itu tidak signifikan. Hal ini di lihat dari masih banyaknya
masyarakat yang tergolong  miskin. Data terakhir menunjukkan bahwa
jumlah dari 1.143 Kepala Keluarga terdapat 713 Kepala Keluarga yang
tergolong miskin atau sekitar 81,49%.  Kondisi ini menunjukkan betapa
lemahnya kondisi ekonomi masyarakat Setanggor, hal ini juga
berpengaruh pada rendahnya IPM dan kurangnya angkatan kerja. Karena
alasan inilah mereka banyak  memilih untuk mencari kerja sebagai buruh
migran.
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KONDISI DAMPINGAN YANG DI HARAPKAN
Dengan kondisi ekonomi dan isu pengelolaan remiten pada keluarga

buruh migran di desa Setanggor, tentunya kami berharap bahwa nantinya
kegiatan pengabdian ini akan berdampak positif bagi masyarakat desa
Setanggor khususnya keluarga buruh migran tersebut. Sehingga dengan
melihat kondisi dampingan tersebut di atas maka di harapkan ke depan
terdapat beberapa perubahan di antaranya adalah :
1. Masyarakat dampingan memiliki wawasan tentang pentingnya

pengelolaan keuangan keluarga dengan baik
2. Masyarakat dampingan memiliki kesadaran bahwa  pengelolaan uang

kiriman (remiten)  yang baik akan berdampak pada harmonisasi
dalam keluarga

3. Masyarakat dampingan dapat mempraktekkan cara pengelolaan
remiten dalam kehidupan mereka sehari-hari agar lebih bermanfaat
dan memiliki nilai produktivitas yang tinggi

4. Masyarakat dampingan memiliki etos kerja untuk bekerja sesuai
dengan ajaran agama.

5. Masyarakat dampingan memiliki motivasi untuk menjadi wirausaha
mandiri melalui kegiatan ekonomi produktif.

SRATEGI YANG DI LAKUKAN UNTUK MENCAPAI KONDISI HARAPAN
Kegiatan ini akan dilakukan sesuai dengan time schedule yang

sudah direncanakan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan mendesain
kegiatan dalam bentuk pemberian materi dan  pelatihan secara aplikatif.
Adapun berbagai strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi
yang diharapkan dirincikan dalam bentuk beberapa kegiatan sebagai
berikut :
1. Pemaparan materi I tentang : MHMD (Merencanakan Hidup Meraih

Masa Depan)
Diskusi, curah pendapat/gagasan. Menggali mimpi-mimpi warga
dengan mengajak merencanakan bersama strategi-strategi yang di
tempuh dalam mencapai mimpi-mimpi tersebut. Metode itu dilakukan
untuk memperdalam dan mengembangkan materi yang sudah
disampaikan dalam ceramah/pemaparan materi.

2. Pemaparan materi II tentang :
a).  Hukum bekerja dalam Islam,
b). Pentingnya pengelolaan keuangan keluarga
Diskusi, curah pendapat/gagasan. Metode itu dilakukan untuk
memperdalam dan mengembangkan materi yang sudah disampaikan
dalam ceramah/pemaparan materi.

3. Pemaparan materi III tentang : cara-cara dalam melakukan
pengelolaan uang kiriman
(remiten)
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Curah pendapat tentang metode pengelolaan keuangan yang  biasa di
lakukan selama ini, dengan memberikan kesempatan kepada beberapa
peserta untuk menyampaikan pengalaman mereka selama ini.

4. Praktek pengelolaan keuangan dengan memberikan tugas kepada para
peserta pelatihan berupa latihan menulis pembukuan sederhana
dalam bentuk catatan-catatan keuangan sederhana berupa pengelolaan
arus kas masuk dan arus kas keluar secara. Dalam praktek ini peserta
di minta untuk mempraktekkan cara pengelolaan keuangan secara
sederhana dalam mengelola arus kas masuk dan kas keluar yang
seharusnya setelah mendengarkan materi dengan mengacu pada
jumlah uang kiriman atau remiten yang di dapat selama ini. Hal ini
untuk membandingkan hasil bagaimana pengelolaan sebelumnya
dengan setelah di lakukan pelatihan.

5. Evaluasi, yang dimaksudkan dengan evaluasi di sini adalah evaluasi
proses dan hasil. Adapun evaluasi proses dilakukan setiap akhir
kegiatan dalam dikemas dalam bentuk evalusi refleksi tiap kegiatan.
Dan kedua adalah evaluasi akhir untuk menilai keberhasilan dari
rangkaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan dari awal hingga akhir.
Metode yang digunakan adalah metode vibrant, dimana peserta
terlibat dalam mengevaluasi kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT (STAKEHOLDERS) DAN BENTUK
KETERLIBATANNYA

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan tersebut dan
menjawab berbagai persoalan yang ada dalam fokus pengabdian
masyarakat ini, maka diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang nantinya
mampu mendukung tercapainya sasaran kegiatan pengabdian ini.
Pelibatan masing-masing pihak didasarkan atas pertimbangan konsentrasi
atau bidang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Beberapa
pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :
1. Pemerintah Desa beserta jajarannya. Pemerintah desa penting

dilibatkan untuk membangun sinergi dengan anggota pelaksana dan
memudahkan koordinasi antar pemerintah di tingkat desa.
Selanjutnya mendorong terlaksananya kegiatan ini serta memfasilitasi
dalam bentuk menyediakan akomodasi atau fasilitas tempat
pelatihan.

2. Petugas atau instruktur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok
Tengah karena program ini sebenarnya sudah ada dari pemerintah
namun belum terjangkau secara menyeluruh.

3. Tokoh masyarakat setempat . Selain Kepala Desa (Pemerintah Desa)
tokoh masyarakat setempat yang di tuakan juga memiliki peranan
penting dalam membantu terlaksananya kegiatan ini.
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4. Akademisi yang concern pada bidang ekonomi dan sosial
kemasyarakatan. Keterlibatannya untuk memberikan pemahaman
secara akademis dan praktis tentang pentingnya pengelolaan uang
kiriman (remiten).

PELAKSANAAN DESA BINAAN
BENTUK KEGIATAN
1. Identifikasi dan pemetaan kelompok keluarga TKI. Hal ini

bekerjasama dengan aparat desa serta melibatkan para mahasiswa
yang sedang KKP. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa dari 14
dusun yang ada di desa Setanggor tersebut, di semua dusun terdapat
keluarga TKI sehingga peserta yang hadir berasal dari semua dusun
yang ada.

2. Pendidikan dan pelatihan melalui:
a) Ceramah tentang bagaimana Hukum Bekerja dalam Islam, serta

pentingnya pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan terarah.
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa
ajaran Islam begitu luas dan detail sampai pada urusan keluarga,
dimana ekonomi sebagai  aktivitas  penopang hidup telah
mengharuskan semua orang untuk bekerja. Tidak hanya itu,
betapa pentingnya bekerja sehingga orang yang sudah mapan dan
kaya rayapun di wajibkan bekerja dan memberikan manfaat
kepada orang lain. Hasil bekerja yang berupa uang kiriman
(remittance) ini kemudian agar bermanfaat dan terarah bagi
keluarga, perlu di kelola dengan baik dan benar.

b) Diskusi. Diskusi ini dilakukan untuk memperdalam dan
mengembangkan materi yang sudah disampaikan dalam ceramah.
Sebelum diskusi dan tanya jawab ini masing-masing peserta di
minta untuk berbagi pengalaman tentang berapa jumlah uang
yang telah dikirim dan kemana saja alokasinya. Para peserta
menulis cara pengelolaan yang mereka lakukan sebelumnya di
atas kertas yang telah di bagikan, kemudian menempelkan di atas
kertas plano yang terpajang di depan ruang belajar. Para peserta
maju satu persatu menjelaskan secara lisan, hal ini di lakukan
untuk lebih memperjelas maksud tulisan serta membiasakan
peserta untuk menyampaikan pendapat mereka  di depan publik.

c) Penjelasan pemateri dengan memberikan umpan balik berupa
beberapa pertanyaan terkait dengan relitas yang di hadapi
peserrta. Hal ini digunakan dengan maksud untuk menumbuhkan
kesadaran kritis melalui beberapa metode seperti analisis peran
keluarga yang ditinggalkan sebgaipengelola keuangan, analisis
persoalan ekonomi serta solusi-solusi alternative, identifikasi
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antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) sebagai bahan
evaluasi dalam pencatatan  keuangan keluarga.

3. Praktek. Pada tahap ini peserta di bagi menjadi beberapa kelompok
dan masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana rencana
pengelolaan uang kiriman berikutnya. Pada proses ini peserta di
bimbing dalam melakukan praktik secara langsung bagaimana
melakukan rencana dalam bentuk   pembukuan sederhana
(manajemen keuangan/pengelolaan keuangan). Dengan adanya
praktik ini diharapkan  peserta  dapat  melakukan pengelolaan
sederhana tentang bagaimana pengeluaran serta pemasukan dari hasil
uang kiriman tersebut,  kebutuhan apa saja yang sebaiknya di
dahulukan, serta bagaimana mengembangkan uang kiriman agar tetap
berkembang dan dapat menjamin kehidupan keluarga. Pada setiap
sesi belajar sebagai selingan peserta di ajak bergembira dengan
bernyannyi bersama dan hiburan lainnya agar belajar menjadi
menyenangkan dan tidak membosankan.

4. Evaluasi, yang dimaksudkan dengan evaluasi  di sini adalah evaluasi
proses dan hasil. Hal ini dilakukan setiap akhir kegiatan dan dikemas
dalam bentuk evaluasi refleksi tiap kegiatan. Evaluasi akhir juga
dilakukan untuk menilai keberhasilan dari kegiatan pelatihan
pengelolaan  keuangan remittance ini. Adapun instrumen yang
digunakan adalah peserta di bagikan alat tulis sebuah buku dan
perlengkapan lainnya dan diberikan tugas mencatat rencana
pengelolaan keuangan keluarga. Dari hasil tugas tersebut dapat di
lihat  apakah ada perubahan dari setiap catatan pembukuan keuangan
setiap harinya. Untuk pemantauan tentunya terlibat dari aparat desa
sebagai mitra kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua)  hari, sejak  tanggal
13-14 September 2014, yang mana  pertemuan pertama di awali
dengan persiapan acara khususnya hal-hal yang bersifat tekhnis dan
hari kedua adalah pelaksanaan.

SASARAN
Sasaran pada desa binaan antara lain:
1. Para keluarga TKI baik perempuan maupun laki-laki serta anak dari

keluarga TKI yang sudah dewasa. Para keluarga ini di harapkan
mampu mengelola uang kiriman mereka dengn baik bahkan bisa
berkembang apabila di jadikan modal usaha baru. Peserta yang tadinya
di perkirakan 20 orang membengkak menjadi lebih dari 72 orang.
Pelatihan ini di harapkan para peserta mampu mengelola dan
merencanakan dengan baik uang kiriman mereka. Perincian nama
peserta terlampir pada daftar kehadiran.
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2. Pihak kelurahan sebagai aparat pemerintah yang telah mendukung
kegiatan ini

3. Masyarakat desa pada umumnya sebagi contoh apabila di kemudian
hari mengalami nasib yang sama. Tidak hanya itu, ilmu penegelolaan
keuangan ini bisa juga di terapkan dalam pengelolaan keuangan dari
penghasilan yang lain bagi yang bukan TKI.

OUTPUT DAN OUTCOME
Adapun output dan outcome dari pengabdian pada masyarakat ini

adalah:
1. Peningkatan  keterampilan masyarakat dan  kesejahteraan masyarakat
2. Terciptanya  manusia yang cerdas, terampil dan beriman.
3. Peningkatan keterampilan tekhnis  peserta khususnya dalam

melakukan  ataupun membuat renaca pengelolaan keuangan hasil
kiriman keluarga mereka yang menjadi TKI, agar  lebih baik serta
memahami secara lebih mendalam membangun  semangat kerja
minimal dalam  hal penguatan ekonomi keluarga.

4. Peningkatan kesadaran khususnya pada  Kelompok dampingan
dalam hal perencanaan dan Pengembangan usaha serta  peroduktifitas
kerja peserta dan berkurangnya pengangguran serta meningkatnya
pendapatan peserta

5. Peningkatan  kesadaran bekerja, pengetahuan dan keterampilan
berusaha serta semakin meningkatnya pengetahuan dalam
pengelolaankeuangan keluarga

6. Tumbuhnya kesadaran masyarakat  sekitarnya  serta makin
termotivasinya mereka dalam meningkatkan sumber daya manusia
(SDM), khususnya dalam melakukan penguatan ekonomi keluarga
yang berdasarkan ajaran agama.

PROSES KEGIATAN
1. Perubahan Yang Terjadi

Beberapa perubahan yang terjadi selama kegiatan pada desa binaan
di Desa Setanggor antara  lain;
a. Terbukanya wawasan baru akan pentingnya bekerja dalam

meningkatkan perekonomian keluarga
b. Perubahan pemikiran tentang perlunya pengelolaan keuangan yang

baik terhadap uang kiriman yang telah mereka terima agar lebih
terarah dan tepat sasaran.

c. Tumbuhnya keinginan untuk terus belajar khususnya mengenai
rencana pengelolaan uang kiriman yang mana selama ini belum
pernah mereka pelajari

d. Tumbuhnya kesadaran dan keinginan untuk mempraktekkan apa
yang telah diberikan pada saat pelatihan
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2. Pengalaman Menarik
Jumlah peserta pelatihan bertambah dari yang di rencanakan,

sebelumnya kami merencanakan hanya 20 orang saja agar lebih efektif
dan mendalam, namun tanpa di sangka masyarakat sangat antusias
sehingga peserta bertambah menjadi lebih 72 orang. Selama pendidikan
dan pelatihan berlangsung awalnya peserta yang di dominasi oleh  ibu-
ibu ini kurang memahami maksud dari pelatihan ini,  karena bagi
mereka hal ini baru dan asing di telinga mereka. Akan tetapi setelah
mengikuti materi mereka mulai tertarik dan terjadi perubahan di mana
nampak antusiasme di kalangan peserta untuk terus belajar sampai
tuntas. Bahkan sampai pelatihan berakhir ada yang ingin terus belajar
walaupun di luar forum terbatas ini. Fasilitator membuka kesempatan
kapan saja kepada mereka untuk terus berkonsultasi jika ada kesulitan.

Melihat pentingnya ilmu yang mereka dapat maka mereka sangat
berharap adanya program yang berkelanjutan yang di selenggarakan
oleh IAIN Mataram sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat
yang membutuhkan pembinaan. Menurut mereka materi tentang
pengelolaan keuangan  ini belum pernah di ajarkan apalagi untuk di
praktekkan, padahal hal ini di alami setiap harinya. Jika setiap orang
melakukan pencatatan terhadap perputaran ekonomi dalam keluarga
maka setiap orang akan dapat mengontrol dirinya untuk lebih hati-hati
dan jauh dari sifat  pemborosan.

Tim pelaksana menyarankan agar peserta tetap melakukan
pencatatan alokasi uang kiriman dan melakukan perencanaan yang
lebih matang di rumah masing-masing walaupun pelatihan sudah
berakhir. Sebab ilmu yang di dapatkan ini memang untuk tetap di
amalkan dan peserta terbiasa melakukannya untuk membiasakan diri
hidup lebih disiplin terutama dalam pengelolaan keuangan keluarga.
3. Faktor Pendorong/Pendukung

Peserta terdiri dari keluarga TKI yang sebagian besar adalah
ibu-ibu rumah tangga, dan sebagian masyarakat umum serta aparat
desa memiliki semangat belajar dan antusiasme yang tinggi
sehingga pelaksana sangat terbantu dalam pelaksanaan proses
belajar berlangsung. Dengan demikian pelatihan ini dapat berjalan
dengan baik.

4. Faktor Penghambat dan Kendala
Secara umum dalam kegiatan pengabdian ini tidak

ditemukan banyak kendala. Pemberian materi kepada peserta
berjalan cukup baik sesuai dengan yang di harapkan.
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KEBERLANJUTAN PROGRAM
Untuk kedepannya kegiatan semacam ini di harap tetap ada dan

berkelanjutan dengan materi-materi yang lebih mendalam, seperti
pengelolaan keuangan  yang lebih luas lagi.

HARAPAN DAN REKOMENDASI
Beberapa harapan dan rekomendasi dari peserta antara lain:

1. Adanya program berkelanjutan yakni pendidikan dan pelatihan
pengelolaan keuangan  yang lebih mendalam dan lebih luas

2. Adanya pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat
menghasilkan sebagai bekal mereka dalam meningkatkan
perekonomian keluarga.

PENUTUP
KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dirasakan sangat
bermanfaat bagi masyarakat desa Setanggor, khususnya bagi mereka yang
berasal dari keluarga TKI. Di mana kegiatan ini telah menumbuhkan
semangat baru dalam belajar dan bekerja, serta yang terpenting adalah
bertambahnya pengetahuan dan wawasan baru dalam hal pengelolaan
keuangan keluarga. Dengan adanya pembinaan semacam ini masyarakat
menyadari bahwa betapa pentingnya mengetahui khususnya cara
pengelolaan uang kiriman serta pengelolaan keuangan keluarga pada
umumnya. Selain itu peserta di harapkan mampu merencanakan
keuangannya dengan lebih baik dan terarah.

SARAN
Setelaah diadakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini

disarankan agar para peserta keluarga TKI ini dapat mengaplikasikan
ilmunya dalam melakukan pengelolaan uang kiriman dalam kehidupa
mereka sehari-hari.  Di samping itu di sarankan juga agar mereka
membagi ilmunya kepada masyarakat  lainnya yang tidak dapat
mengikuti pelatihan ini.
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