
Jutaan orang stres tentang uang karena COVID-19. Itu bisa membuat kita merasa lelah, marah, dan terganggu.
Anak-anak atau remaja yang meminta sesuatu dapat menyebabkan pertengkaran. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang 

membantu mengatasi tekanan finansial. 

Anda menyelesaikannya dengan baik! Jutaan keluarga menemukan bahwa kegiatan ini membantu. 

Untuk informasi lebih lanjut klik tautan di bawah ini:

Apa yang kita 
belanjakan sekarang?
Ambil selembar kertas (atau koran 
bekas atau kotak kardus) dan pena

Gambarkan semua hal yang Anda 
dan keluarga Anda belanjakan setiap 
bulan

Tulis di sebelah setiap gambar 
berapa biaya yang dibutuhkan untuk 
mendapatkannya

Jumlahkan berapa banyak uang 
yang Anda miliki setiap bulan untuk 
dibelanjakan

Membuat anggaran 
sendiri
Ambil sekantong batu atau apa pun 
serupa kepingan. Anggap ini adalah 
uang Anda untuk satu bulan

Sebagai keluarga, putuskan apa yang 
akan kamu belanjakan, dan letakkan 
batu-batu atau kepingan itu pada 
gambar Anda 

Jika Anda dapat menyimpan sedikit 
saja untuk masa depan, atau untuk 
keadaan lain yang darurat - ini hebat 

Bicarakan tentang 
kebutuhan dan 
keinginan
Kebutuhan: Hal-hal mana yang penting 
atau harus dimiliki keluarga Anda untuk 
bertahan hidup? (seperti makanan, 
sabun untuk mencuci tangan, 
kebutuhan anggota keluarga yang sakit 
atau dalam kondisi khusus) 

Keinginan: Hal-hal mana yang baik 
untuk dimiliki tetapi tidak penting?

Diskusikan dengan anak-anak Anda 
kebutuhan keluarga apa saja yang bisa 
dikurangi

Anggaran adalah cara kita memutuskan untuk tujuan 
membelanjakan uang kita, termasuk pada masa yang penuh 
tekanan. 

Membuat anggaran bersama membantu anak-anak 
memahami bahwa kita semua perlu membuat keputusan sulit 
di masa-masa sulit

Hal ini membantu keluarga 
untuk bisa memiliki simpanan 
yang cukup pada akhir bulan, 
dan lebih sedikit meminjam.

Pemerintah Anda 
mungkin memberikan 

uang, atau paket 
makanan kepada 
keluarga selama 

COVID-19.

Tanyakan tentang 
dukungan yang mungkin 

diberikan di tempat 
Anda.

Cari tahu apakah 
ada bantuan 

yang bisa Anda 
dapatkan

Libatkan anak-
anak dan remaja 
dalam membuat 

anggaran keluarga 
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