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PEREMPUAN PENGUSAHA SEPERTI KITA HARUS 

CERDAS JUGA DALAM KEUANGAN

PEMILIK MODUL INI

Akan bersama 
saya, Bu Dewi..

Dan saya, 
Bu Nana..
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PENTINGNYA MENABUNG

2

Klinik non-BPJS

Akhirnya, Bu Nana dapat melunasi biaya 
pengobatan anaknya karena memiliki uang 
yang cukup untuk kondisi darurat dari hasil 
tabungannya, sedang Bu Dewi mesti 
meminjam uang dari orang lain. 

Bu Dewi dan Bu Nana adalah perempuan 
pengusaha kecil yang tinggal di pinggir kota. Bu 
Dewi memproduksi keripik, dan Bu Nana 
memiliki usaha katering makanan.

Dibutuhkan biaya Rp 
700.000 untuk
pengobatan anak Ibu

Pada musim hujan, banyak anak di lingkungan rumah 
mereka jatuh sakit, termasuk anak-anak Bu Dewi dan 
Bu Nana. Rumah Sakit mitra BPJS mulai penuh

Terima kasih banyak, 
Bu! Saya harus mulai 
belajar nabung nih, 
gimana caranya?

Kebetulan saya ada 
tabungan yang bisa 
dipakai Rp 900.000, Bu. 
Saya bisa pinjamkan 
Rp 200.000

Gampang Bu Dewi! Setiap 
hari saya sisihkan minimal 
Rp 5.000 ke amplop 
terpisah. Lalu setiap 
minggu, saya setorkan ke 
agen bank dekat rumah.

Oh gitu ya, Bu. Saya juga 
mau nabung seperti Ibu! 
Jadi kalau ada kondisi 
darurat seperti ini, saya 
tidak repot mesti pinjam 
uang. 

Waduh, saya sedang 
tidak pegang uang 
tunai sebanyak itu, 
Bu Nana



BERBAGI CERITA

MENABUNG ITU MUDAH, JIKA SUDAH JADI KEBIASAAN

Pada umumnya orang menabung jika ada uang sisa, dan yang terjadi jarang sekali 
ada uang sisa, sehingga kita tidak bisa menabung. Seharusnya menabung dilakukan 
dengan menyisihkan uang (sesuai target tabungan) dari pendapatan yang diterima, 
baru sisanya untuk pemenuhan kebutuhan. Agar terasa ringan biasakan menabung 
setiap hari meskipun dengan jumlah uang kecil. Keberhasilan menabung disiplin 
sesuai target dan rutin. 

Beri tanda centang (v) pada pilihan jawaban yang sesuai, atau tuliskan 
jawaban pada titik-titik yang tersedia

Apakah Ibu pernah mengalami 
situasi darurat yang 
memerlukan uang cukup 
banyak?

Bagaimana Ibu 
mendapatkan uang untuk 
situasi darurat ini? 

Ceritakan situasi darurat 
keuangan yang pernah 
dialami 

Ya Tidak

Pengalaman sendiri
Pengalaman 

teman-teman

Meminjam Dari tabungan Lainnya

Daripada menghabiskan Rp 5.000 
untuk jajan snack atau minuman 
anak-anakku setiap hari, aku 
memberi mereka Rp 5.000 satu 
kali saja setiap minggunya untuk 
kesenangan mereka. Ini tentunya 
juga akan lebih sehat bagi mereka. 

Aku selalu menabung Rp 5.000 
setiap hari. Dalam sebulan, 
uang tabunganku bertambah 
Rp 150.000. Selama 7 bulan 
terakhir, aku bisa menabung 
lebih dari Rp 1.000.000!

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

2020
x

x

x

x

x

x
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RISIKO JIKA MENYIMPAN TABUNGAN DI RUMAH

Sulit menahan diri untuk tidak 
mengambil tabungan

Jumlahnya akan cepat 
berkurang atau habis karena
sering diambil

Kurang aman

Lebih mudah menahan diri untuk 
tidak mengambil tabungan

Jumlahnya dapat terus 
bertambah karena tidak sering 
diambil

Aman

Bu Nana selalu menyetorkan hasil uang yang 
disisihkan ke agen bank di dekat rumah 
setiap minggu. 

Sedang Bu Dewi hanya menyimpan uang 
tabungannya di bawah tumpukan baju 
di lemari.  

Sebulan kemudian, uang tabungan Bu Dewi di 
lemari hilang! Ternyata suaminya menggunakan 
uang itu untuk membeli rokok karena tidak tahu itu 
adalah uang yang ditabung untuk Lebaran

Di bulan Ramadhan.. 

Menabung di rumah Menabung di bank/agen bank//koperasi
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Bu Nana, tolong diajari untuk nabung yang aman. 
Kalau nyimpan uang di rumah, sering keambil 
sama Bapak dan anak-anak. Mumpung masih ada 
sebulan sebelum Lebaran, saya mau nabung 
seperti Ibu

Betul Bu Dewi, nabung di lembaga 
keuangan seperti di bank, agen bank, 
atau koperasi, selain aman juga bisa 
menghindari situasi seperti yang Ibu 
alami kalau menyimpan tabungan di 
rumah. Nanti saya antar ya buka 
rekening di agen bank! 

Dua bulan sebelum lebaran..

Wah iya ya, 
persiapan 
apa yang 
perlu 
dilakukan 
Bu?

Bu Nana, saya 
sudah 
menabung 
setiap hari

Wah, bagus 
Bu Dewi. Gak 
terasa 
sebentar lagi 
Lebaran loh..

Kalau saya dan suami sudah 
persiapan dengan menabung 
untuk kebutuhan Lebaran dari 
bulan lalu sebesar Rp 5.000 – 
Rp 10.000/hari. Jadi setiap 
bulan, tabungan kami 
bertambah Rp 400.000, dan 
nanti saat lebaran menjadi 
Rp 1.200.000! 









KOMITMEN: TARGET MENABUNG

Tanda Tangan

Saya                  (nama peserta pelatihan), berjanji akan 

menyisihkan uang setiap hari untuk ditabung sesuai 

dengan target yang telah saya tetapkan sendiri, senilai               

Rp                  /hari dari  tanggal                  sampai dengan                                           

                  Di akhir tanggal tersebut, saya akan memiliki 

tabungan sebesar Rp.

Selama pelatihan saya ingin diingatkan oleh pelatih melalui 

WA/SMS paling tidak seminggu sekali agar mengingatkan 

saya untuk menabung.

TARGET MENABUNG SAYA

PARA SAKSI (TEMAN SATU KELOMPOK)

Tanda Tangan
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Saya telah 
janji akan 
menabung, 
tolong 
diingatkan ya

Wah bagus 
itu, saya akan 
bantu 
ingatkan 
kalau begitu



LEMBAR CATATAN

Apa yang Ibu 
pelajari dari materi 
tentang menabung 
tadi?

9



LEMBAR CATATANLEMBAR CATATAN

Apa yang menurut 
Ibu dapat dilakukan 
agar mudah 
menabung? 

10
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MATERI 02 

CERDAS
MENGATUR
PENGELUARAN
UANG

Keinginan 

atau Kebutuhan?

TOSERBA





rata-rata Rp 75.000/hari x 
20 hari/bulan = 

penghasilan Rp 1.500.000

rata-rata Rp 100.000/hari 
x 25 hari/bulan = 

penghasilan Rp 2.500.000

Rp 200.000

Rp 300.000 Rp 350.000

Rp 200.000

Rp 200.000
Rp 1.500.000

Rp 200.000

Kemudian, buat daftar
kebutuhan yang biasa 

dikeluarkan setiap  bulannya

Dengan perencanaan, kita dapat 
mengurangi pengeluaran untuk hal-hal 
yang sebenarnya kurang perlu

Dengan disiplin pada rencana 
pengeluaran, kita dapat memastikan 
untuk bisa memenuhi target 
menabung dalam sebulan.

Perkiraan penghasilan
rumah tangga dalam

sebulan = Rp 4.000.000

RENCANAKAN PENGELUARAN
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Rp 50rb/hari

Rp 400.000

Rp 20.000/hari=
Rp 600.000/bln

Kurangi pengeluaran untuk hal-hal 
yang tidak penting. Dan, jangan 
kurangi pengeluaran untuk hal-hal 
penting seperti makanan bergizi, 
pendidikan dan tabungan

Selalu bayar utang terlebih dahulu

Buat target jumlah tabungan, dan cek 
secara teratur untuk memastikan 
jumlah uang yang ditabung setiap 
hari dapat memenuhi target itu.

01
Tentukan tujuan menabung (misal: 
dana darurat, biaya pendidikan, 
kebutuhan lebaran) dan mulai 
menabung segera

02

03

04



ATUR PENGELUARAN DENGAN DISIPLIN

Bisakah Ibu memperkirakan berapa penghasilan dan pengeluaran setiap 
bulan? Apakah Ibu mencatat pengeluaran untuk usaha dan rumah tangga 
secara terpisah?

No Tanggal

Keterangan 
Pengeluaran 

(Rp)

Jumlah Pengeluaran Total Pengeluaran 
Setiap Hari 

(Rp)Untuk 
Usaha 

Untuk 
Rumah Tangga

1 Sept
Bahan baku 
keripik 

30.000

1 Sept
Buku anak

10.000
30.000+10.000=

40.000

2 Sept Minyak goreng 
untuk usaha 
keripik 

10.000 10.000

3 Sept Beli sabun 
mandi

2.000

3 Sept Beli beras 12.000 2.000+12.000=
14.000

1

2

3

4

5

6

Contoh Lembar Catatan Pengeluaran Harian

Latihan: Tulis pengeluaran Ibu hari ini, bedakan untuk usaha dan rumah tangga.

Kita perlu mengatur 
pengeluaran sesuai 
kebutuhan, bukan keinginan 
kita. Rencanakan 
pengeluaran, dan atur 
dengan disiplin sesuai 
dengan rencana tersebut

Langkah pertama 
untuk mengatur 
pengeluaran dengan 
disiplin adalah dengan 
mencatat pengeluaran 
kita setiap hari
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Apa yang Ibu 
pelajari dari materi 
tentang mengatur 
pengeluaran tadi?

LEMBAR CATATAN
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LEMBAR CATATAN

Apa yang menurut 
Ibu dapat dilakukan 
agar mudah 
mengatur 
pengeluaran?
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MATERI 03 

CERDAS
MENGEMBANGKAN
UANG
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Ibu dapat membelikan 2 buah buku untuk anak Ibu dengan 
uang sebesar Rp 6.000 pada saat awal kenaikan kelas. Pada 
awal kenaikan kelas berikutnya, Ibu tidak akan dapat 
membelikan 2 buah buku dengan uang sebesar Rp  6.000. 
Harga buku sudah mengalami kenaikan.

INFLASI

2020 2021

Rp 8.000

Inilah yang dinamakan  yang memiliki arti kenaikan INFLASI
harga barang dari waktu ke waktu. Ibu mungkin menyadari 
bahwa ada beberapa barang yang dapat mengalami kenaikan 
harga atau , seperti minyak goreng, ayam, telur, dan INFLASI
beras.

Rp 6.000

Bu, adek beli buku 
tulis ya. Adek mau 
beli 2, harga per 
satuan adalah Rp 
3.000.

Alhamdulillah naik kelas, 
bisa beli 2 buku lagi. Ibu 
sudah kasihuangnya 
sebesar Rp 6.000 untuk 
hadiah kenaikan kelas. Loh kok sekarang Rp 

6.000 gak bisa beli 2 
buku. Ade harus 
minta uang dari ibu
sebesar Rp 2.000 
lagi.
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PENGELOLAAN RISIKO

Saat ini misalkan Ibu memiliki kelebihan 
uang sebesar Rp 500.000 yang tidak 
perlu dibelanjakan dalam keadaan 
mendesak, Ibu akan berpikir membeli 
barang yang nantinya akan dapat Ibu 
jual kembali.

Dengan hanya membelikan 1 jenis 
barang saja memiliki risiko yang besar 
jika terjadi hal – hal yang tidak Ibu 
kehendaki. Misalkan Ibu membeli satu 
ekor kambing. Ibu berpikir bahwa 
untungnya akan cukup besar jika Ibu 
dapat membesarkannya untuk dijual 
beberapa bulan lagi. Akan tetapi tanpa 
diduga, wabah penyakit tiba – tiba 
menyerang hewan ternak di desa. Hal ini 
menyebabkan kambing yang dimiliki Ibu 
menjadi sakit dan akhirnya mati. Ibu 
menjadi kehilangan kambing senilai    
Rp 500.000 tersebut.

Hal tersebut dapat dihindari dengan 
membeli beberapa jenis barang yang 
berbeda. Misalkan ibu memutuskan 
untuk menggunakan uang sebagai 
berikut:

Menabung emas di pegadaian 
sebesar Rp 250.000 atau kurang 
lebih sebesar 0,5 gram emas;

Membeli 3 ekor ayam masing – 
masing sebesar Rp 50.000 
dengan total Rp 150.000;

Menabung sebesar Rp 100.000 
di bank atau koperasi untuk 
keperluan berjaga – jaga;

Dengan melakukan hal tersebut, 
maka Ibu membagi risiko yang 
mungkin muncul jika uang tersebut 
hanya dibelanjakan untuk satu jenis 
barang, seperti contoh satu anak 
kambing di atas.

Jika terdapat wabah yang menye-
rang ayam hingga mati, Ibu masih 
memiliki tabungan emas di pega-
daian dan tabungan di bank atau 
ko p e ra s i .  H a l  i n i  d i n a m a ka n 
PENGELOLAAN RISIKO.

BANK

1 kambing

atau

3 ayam 0,5 gram 
emas

disimpan 
di bank

Alhamdulillah 
untung dari jahitan 
bulan ini ada 
Rp 500.000. Saya 
belikan apa ya?

20



BIJAK MENGEMBANGKAN UANG
Menggunakan uang sebagai modal 
usaha atau aset sama seperti membeli 
barang di satu keranjang.Jika isi 
keranjang kita sama, seluruh uang kita 
akan habis ketika usaha kita gagal dan 
aset kita rusak atau hilang.

Uang dikembangkan pada Beri tanda centang (√) jika sudah

Bu, udah nyicil 
emas di pegadaian 
belum?

Alhamdulillah udah Bu. 
Sekarang saya ikuti saran 
Ibu, tahun lalu hasil saya 
berjualan keripik, saya 
hanya belikan kambing. 
Malah mati kena penyakit.

21



KESIMPULAN

1

3 4

Ingat langkah-langkah berikut sebagai panduan praktis untuk 
mengelola keuangan Ibu.

Biasakan menabung 

secara rutin

Atur pengeluaran

dengan disiplin

Hati-hati

dengan utang

Kelola risiko, tanamkan

uang di berbagai

barang produktif atau investasi

2

PINJAMAN

BANK

22
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LEMBAR CATATAN

Apa yang Ibu 
pelajari dari materi 
tentang 
mengembangkan 
uang tadi?

23



LEMBAR CATATAN

Apa yang menurut 
Ibu dapat dilakukan 
agar mudah 
mengembangkan 
uang?

24



MATERI 04 

MENGENAL
LEMBAGA
KEUANGAN
Bank, Agen Bank & Koperasi

BANK
AGEN BANK
TOKO BUANA
JATMIKO AGEN NO. 008-1291-1167920

25

KOPERASI



KENALI LEMBAGA KEUANGAN TERDEKAT
DI LINGKUNGAN ANDA

Menabung haruslah

mudah. Cari lembaga

keuangan yang paling

dekat dari rumah Ibu!

Nama Bank

Lokasi

Jarak dari rumah

Waktu tempuh
dari rumah

BANK

KOPERASI

AGEN BANK
TOKO BUANA
JATMIKO AGEN NO. 008-1291-1167920

:

:

:

:

Nama Agen Bank

Lokasi

Jarak dari rumah

Waktu tempuh
dari rumah

:

:

:

:

Nama Koperasi

Lokasi

Jarak dari rumah

Waktu tempuh
dari rumah

:

:

:

:

26



1 KTP/SIM

2
Isi Formulir

Tahukah Ibu cara menabung di Agen Laku Pandai?

Kumpulkan uang di rumah dan setorkan ke agen setiap belanja ke warung 

agen secara rutin, misal setiap minggu.

Kalau ada uang kembalian ketika belanja di warung agen, walaupun kecil 

(misal Rp 2.000) dapat langsung dimasukkan ke tabungan Ibu lewat agen

Enaknya nabung dimana?

KOPERASIAGENBANK

Kekeluargaan,

sederhana, dan

biasanya dekat. Setiap

tahun dapat Sisa Hasil 

Usaha (SHU).

Aman, dekat, bebas

biaya bulanan, dan 

bisa transfer uang.

Aman, ada produk 

kredit mikro, dan 

bisa transfer

BANK
KOPERASI

AGEN BANK
TOKO BUANA
JATMIKO AGEN NO. 008-1291-1167920

Apa yang biasa 
dibutuhkan untuk 
membuka 
tabungan?
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Jika ibu masih ragu, Ibu lebih baik mengajak orang yang sudah 
berpengalaman sebelumnya dengan lembaga keuangan tersebut.

TIPS 
MEMILIH LEMBAGA

KEUANGAN

Pastikan
Ibu berkunjung 
ke lokasi bank/agen/
koperasi

Minta pendapat 
saudara/kerabat/teman
/tetangga yang sudah 
menabung di tempat 
tersebut

Jangan mudah tergiur 
dengan iming-iming 
bunga yang tinggi

AGEN
BANK

KOPERASI

bunga
%

Pilih lembaga keuangan, 
seperti bank/agen/
koperasi  yang  sudah 
dikenal masyarakat di 
lingkungan Ibu

BANK

KOPERASI

AGEN BANK
TOKO BUANA
JATMIKO AGEN NO. 008-1291-1167920
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Jangan 
berbelanja 
saat lapar

Kurangi pengeluaran 
untuk hal-hal yang 
kurang perlu

UNTUK TERUS BISA
 

TIPS 
MENABUNG

Simpan kembalian 
dalam toples atau
dompet terpisah

Bayar segera 
tagihan bulanan 
setelah mendapat
keuntungan dari 
usaha Ibu

29

Jangan 
berbelanja 
saat lapar

Jangan 
berbelanja 
saat lapar

Buat daftar
belanja sebelum
berbelanja



LEMBAR CATATAN

Apa yang Ibu 
pelajari dari materi 
tentang lembaga 
keuangan tadi?

30



LEMBAR CATATAN

Apa yang menurut 
Ibu dapat dilakukan 
agar dapat menjadi 
nasabah di lembaga 
keuangan?
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DI MICROMENTOR INDONESIA
AYO BERGABUNG 

Mari Bergabung di MicroMentor Indonesia. Platform Mentoring 
Bisnis Gratis Pertama di Indonesia

MicroMentor adalah platform 
online gratis dari Mercy Corps 
yang telah memiliki 10 tahun 
pengalaman menyebarkan insiatif 
mentoring bisnis di lebih dari 200 
negara di dunia. Puluhan ribu 
wirausaha yang telah bergabung 
dan menjalin hubungan mentoring 
melalui platform kami telah 
berhasil bertahan pada 1-2 tahun 
pertama mereka, mampu 
mengembangkan usaha, dan 
menciptakan lapangan kerja baru. 

Para mentor juga 
menyatakan bahwa 
hubungan mentoring yang 
mereka jalin sangat bernilai. 

Sekarang Program 
MicroMentor hadir di 
Indonesia. 

Mari bergabung bersama 
kami dan jadilan bagian dari 
inisiatif baik ini!

gratis!
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Jika Anda adalah pelaku UMKM yang terhubung dengan 
internet, sepenuhnya atau paruh waktu menjalankan usaha, 
dan butuh bantuan pengembangan bisnis, mari bergabung 
dan dapatkan 5 (lima) peluang berikut:

Mentor untuk 
pendampingan
usaha

MENJADI MENTEE

Jaringan profesional
dan pelaku usaha

Panduan 
mentoring 
yang baik
dan efektif

Kegiatan 
MicroMentor 
Indonesia untuk 
pengembangan 
bisnis

R
p

R
p

R
p

R
p

R
p

R
p

R
p R

p R
p

R
p R

p

R
p

R
p

R
p

R
p

R
p

R
p
R
p

Informasi 
seputar bisnis
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Daftarkan diri di
id.micromentor.org

Cari mentor/mentee yang sesuai 
dengan keahlian dan pengalaman 
yang dibutuhkan

Mulai percakapan dengan 
mentor/mentee

Temukan cara untuk
mengembangkan 
hubungan mentoring

Micromentor Indonesia akan
memberikan bimbingan dan 
bantuan mentoring

AYO BERGABUNG
DAN MULAI MENTORING
SEKARANG JUGA!

CARA BERGABUNG

... ...

s� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
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@micromentor_id

@micromentor_id

@micromentor_id 
(MicroMentor Indonesia)



Untuk mendukung akuntabilitas dan meningkatkan 
efektivitas program, kami membuka saluran 
penyampaian umpan balik, baik berupa kritik 
maupun saran dari para peserta program. Anda 
dapat memberikan kritik dan saran mengenai 
pelaksanaan Program Empowering Women 
Entrepreneurs, melalui saluran berikut:

SALURAN UMPAN BALIK UNTUK PESERTA PROGRAM 
EMPOWERING WOMEN ENTREPRENEURS

Mercy Corps Indonesia menjaga kerahasiaan 
pemberi kritik dan saran, serta akan menindaklanjuti 
segala bentuk kritik dan saran dari para peserta 
program

Telepon, SMS, atau Whatsapp 
ke nomor +62-8111000381

Email ke kritiksaran@id.mercycorps.org

Secara langsung kepada staff 
Mercy Corps Indonesia                    
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Hari ke:

TABUNGAN HARIAN
Beri tanda         pada 
kalendar ini setiap 
kali Ibu menabung

mulai dari sini!

36

Jika Ibu telah memiliki 3 tanda/stiker 
maka Pelatih akan memberikan 1 tanda/stiker        
yang diberikan/ditempelkan pada kalendar 
ini. Artinya, Ibu telah menjadi juara dalam 
memulai kebiasaan baik menabung setiap 
hari. Harap lanjutkan kebiasaan ini dan ajak 
orang lain juga untuk memulainya!

Dapatkan tanda/stiker dari 
Pelatih jika Ibu dapat 
memenuhi target menabung 
harian dalam jangka waktu 
pertemuan saat ini dan 
pertemuan sebelumnya (1-2 
minggu)

TABUNGAN

Rp
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