
 ● Tulis di samping setiap gambar berapa harga dari setiap 
barang tersebut.

 ● Jumlahkan total uang tersebut untuk anggaran di 
setiap bulannya.

Apa yang Anda butuhkan?
 ● Apa hal terpenting yang harus dimiliki keluarga Anda? 

Hal-hal penting inilah yang Anda butuhkan.

 ● Apa yang ingin dimiliki oleh keluarga Anda? Hal-hal 
non-esensial inilah yang Anda inginkan.

 ● Jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, 
dan tekankan bahwa penting untuk membeli apa yang 
dibutuhkan sebelum membeli apa yang dinginkan.

Siapkan anggaran 
 ● Isi tas dengan mainan plastik atau balok atau batu. Ini 

adalah keuangan keluarga Anda selama satu bulan.

 ● Tentukan bersama kemana Anda akan mengeluarkan 
uangnya dengan menaruh mainan atau balok ke atas 
gambar.

 ● Lihat di area mana yang menjadi peluang untuk 
menabung di masa depan, atau untuk berjaga-jaga di 
situasi tak terduga atau keadaan darurat.

Mengasuh Anak di Kala Stress

Atur Keuangan Keluarga 
Perihal anggaran keuangan dapat menjadi penyebab utama dari stres, terlebih ketika Anda 
tidak bisa memenuhi permintaan dari anak Anda. Berikut adalah bagaimana pengaturan 
anggaran yang realistis dapat membantu Anda dalam mengelola keuangan keluargamu.

Buat pengaturan anggaran mudah 
dipahami 

 ● Komunikasikan tentang apa itu anggaran dan bagaimana 
membuat anggaran dapat membantu orang dalam 
mengelola uang mereka.

 ● Susun anggaran dengan anak supaya mereka tahu 
hal-hal apa saja yang perlu dibeli atau dibayar setiap 
bulannya.

 ● Jelaskan bahwa dengan membuat anggaran, Anda 
bisa mempersiapkan pengeluaran di masa depan dan 
membantu dalam menghemat uang. 

Cari dukungan
Jika sedang mengalami kesulitan keuangan, Anda dapat 
meminta bantuan ke pemerintah atau organisasi komunitas 
sekitar. 

Apa yang Anda Belanjakan?
 ● Ambil selembar kertas dan pulpen.

 ● Gambarkan apa saja yang menjadi pengeluaran keluarga 
setiap bulan – contohnya pengeluaran untuk makanan, 
tagihan, dan baju.

Materi parenting berbasis bukti ini dikembangkan oleh Parenting for Lifelong Health 
bekerja sama dengan UNICEF, WHO, dan lembaga internasional lainnya.
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