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Apa itu Savers Asia?

Savers asia adalah aplikasi gratis yang akan  
membantu kamu di negara kamu sekarang: 

bandingan biaya dan 
layanan untuk mengirim 

uang ke kampung halaman.

Cari pertolongan finansial 
dan informasi yang berguna 

tentang itu dimanapun 
anda berada.

Membantu kamu mengelola 
keuangan dan memastikan 

kamu dapat menyimpan 
uang serta pengeluaran 

berlebihan.

Membantu kamu 
memverifikasi apapun 

jenis bayaran kerja lembur 
berdasarkan hukum yang 

berlaku.
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Membandingkan harga 

 Apakah anda berencana untuk mengirimkan uang  

 ke kampung halaman? 

 Dan cari tahu bagaimana menggunakanya dengan bijak?

Jika memang iya, berarti savers asia cocok untuk kamu.

Membandingkan layanan pengiriman uang (Remittance) untuk 
menemukan harga dan produk terbaik saat  
Anda Akan mengirim uang ke rumah.

Kenapa membandingkan layanan 
pengiriman uang di saversasia? 

Bandingkan dan cari harga yang paling rendah  

 Ini gratis - tidak ada biaya untuk  
menggunakan Savers Asia.

Bandingkan dan cari layanan yang  
paling sesuai dengan kamu 

 Ini menghemat  banyak waktu kamu- layanan 
saringan membantu kamu untuk memilih  

layanan yang paling sesuai untuk  
kebutuhanmu dan penerima.
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Saringan membantu kamu 
untuk memilih:
       Kecepatan transfer

        Cara transfer (bagaimana  
kamu mengirim) 

        Metode transfer (bayaran dan 
bagaimana menerimanya)

Bandingkan dan cari layanan tercepat 

Terkadang memberikan uang kepada 
seseorang dengan cepat adalah hal yang 
paling penting. Carilah layanan dengan 
kecepatan transfer tercepat.

Kamu dapat melanjutkan saringan untuk memilih cara terbaik 
mengirimkan uang:

Speed of Transfer

Form of Transfer

SARINGAN
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Method of Transfer



Gunakan  “bandingkan harga” di halaman...

Langkah 1. 

Pilih negara tempat kamu 
mengirim atau menerima.

Langkah 2. 

Lalu pilih berapa besar 
uang yang hendak kamu 
kirim. 

Langkah 3.  

Klik “bandingkan 
tarif sekarang” untuk 
mendapatkan penawaran 
terbaik – di halaman 
ini Anda memiliki 
banyak pilihan untuk 
membandingkan biaya: 
Untuk melihat semua filter 
yang berbeda,tarik layar 
Anda ke samping.
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BAGAIMANA MENGGUNAKAN 



Langkah 4. 

Pilih dari berbagai filter 
kami untuk menemukan 
cara terbaik untuk 
mentransfer untuk Anda.

Langkah 5. 

Kirim uang dengan 
mengklik kirim uang” 
atau dengan mengklik 
logo layanan pengiriman 
uang. Anda kemudian 
dapat mendaftar dan 
mengirim dengan layanan 
yang Anda temukan di 
SaverAsia.”.  
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 Dasar-dasar literasi keuangan 

Apakah kamu berpikir tentang:

 Cara membuka akun bank? 

 Mengambil dan memilih asuransi?

 Ingin belajar lebih banyak tentang keuangan?

Jika ya, lalu saversasia ini untukmu.
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Halaman ‘dasar finansial’ dapat membantu kamu 
belajar tentang perbedaan produk keuangan. 

Kamu boleh belajar Cara membuka akun bank 
atau mencari tahu tentang perbedaan produk  

keuangan Dan asuransi Yang cocok untuk kamu 
Dan tersedia Di negara baru kamu.



Portal SaversAsia Juga 
Menghubungkan kamu 
dengan Kursus literasi 
finansial Yang dapat 
kamu akses DI negara 
baru kamu.

Silahkan mengunjugi 
Website Savers Asia: 
https://saverasia.com/
financial-resources/

SaversAsia membantu 
kamu Untuk mencari 
dan belajar tentang 
Sumber yang dapat 
membantu anda 
dimanapun anda tinggal. 

Untuk belajar lebih jauh 
tentang hal ini, kunjungi: 
https://saverasia.com/
local-support/
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Kalkulator

Apakah kamu mau:

 Mengecek berapa besar pengeluaran?

 Mengatur goal tabungan?

  Mengira berapa besar bayaran lembur yang harusnya 
anda dapatkan?

Jika ya, berarti Savers asia ini untukmu.

Tambahkan penghasilan dan 
pengeluaran Anda untuk melihat 
berapa banyak yang bisa Anda 
hemat dan untuk memastikan 
Anda tidak mengeluarkan uang 
terlalu banyak.

Menggunakan 
layanan” 
kalkulator 
pendapatan”...
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BAGAIMANA UNTUK 

Langkah 1. 

Tambahkan pendapatan kamu 
kedalam bagian-bagian. Tambahkan 
semua cara Anda mendapatkan 
uang, misalkan, upah pekerjaan, 
manfaat pemerintah, pekerjaan 
kedua, pendapatan sewa, 
mengendarai mobil, berbagi, dll.



Langkah 2. 

Tambahkan semua pengeluaran 
Anda ke dalam bagian-bagian, 
Tambahkan semua cara Anda 
menghabiskan uang, mis. sewa, 
makanan, pengiriman uang, tagihan 
(telepon, listrik dll), perjalanan, dll.

Langkah 3. 

Tekan ‘Berikutnya’ untuk melihat 
seberapa banyak uang yang kamu 
simpan dan pastikan Anda tidak 
mengeluarkan uang berlebihan. 
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Jika Anda bekerja di 
Malaysia, kamu bisa 
hitung berapa lembur 
majikanmu seharusnya 
membayar Anda 
menggunakan waktu 
lembur kami Kalkulator. 

Ada tiga cara untuk kamu 
menghitung besaran 
lembur:

      hari kerja biasa 

      hari lembur 

      hari libur publik 

Dengan memasukkan 
berapa jam Anda bekerja, 
kalkulator lembur Savera 
Asia dapat memberi tahu 
Anda berapa banyak Anda 
harus dibayar.
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Gunakan kami 
‘Upah lembur 
Kalkulator 
(Malaysia)’…

BAGAIMANA MENGGUNAKAN 

Langkah 1. 

Masukkan gaji pokokmu 
dan kapan waktu 
gajianmu.



Langkah 3. 

Tekan ‘Berikutnya’ dan lihat ringkasan 
berapa banyak majikan seharusnya  
membayar Anda selama periode 
pembayaran itu.
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Langkah 2. 

Masukkan berapa banyak 
jam lembur di isian bawah. 



Untuk mempelajari lebih 
lanjut tentang aspek apa pun 
dari aplikasi, tonton video 
terperinci kami di halaman 
‘Panduan Video’ dalam 
bahasa pilihan Anda.

Panduan 

’Panduan Video’ terperinci kami 
akan memandu Anda melalui aplikasi 

SaverAsia, cara mentransfer uang 
di aplikasi atau skenario berbeda 

di mana Anda dapat menggunakan 
kalkulator SaverAsia.
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Kesimpulan 

Untuk mempelajari lebih banyak silahkan kunjungi: https://saverasia.com/local-support/

Website SaversAsia dapat membantu kamu:

  Cari dan hubungkan dengan organisasi keuangan dimanapun kamu tinggal.

 Cari dan belajar tentang cara menjadi layanan bantuan dimanapun kamu tinggal. 

Grais menggunakan aplikasi savers asia akan 
membantu kamu: 

 Bandingkan dan cari harga termurah.

 Bandingkan dan cari layanan yang  
 paling cepat.

  Bandingkan dan cari layanan yang sesuai 
dengan kamu.

  Pelajar tentang perbedaan produk dan 
cari tahu maksudnya.

  Atur keuangan kamu melalui kalkulator 
anggaran dan lembur.
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Pembuatan kalkulator lembur  ini bawah kerjasama antara DMA (Developing Markets Associates) 
dan  Proyek Pemberdayaan dan Advokasi Pekerja Migran Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

(MWEA).

Proyek MWEA didanai sepenuhnya oleh  Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dengan nomor 
perjanjian kerjasama IL-28099-15-75-K-11.

Materi ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan Departemen Tenaga Kerja Amerika 
Serikat, juga tidak menyebutkan nama dagang produk komersial, atau organisasi yang menyiratkan 
dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat. 100% dari total biaya kalkulator lembur ini didanai oleh 

Dana Federal dengan total biaya $22.100 dolar.
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