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DASAR-DASAR KEUANGAN KELUARGAPESAN DARI PRESIDENSI UTAMA

Brother dan Sister yang Terkasih,

Orang-Orang Suci Zaman Akhir telah dinasihati selama bertahun-tahun
agar mempersiapkan diri untuk mengatasi kemalangan dengan menyisih-
kan sedikit uang. Melakukan hal itu menambah secara tak terkira bagi
keamanan dan kesejahteraan. Setiap keluarga memiliki tanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sebanyak mungkin.

Kami mengimbau Anda di mana pun Anda tinggal di dunia agar mem-
persiapkan diri untuk mengatasi kemalangan dengan melihat kondisi keu-
angan Anda. Kami mengimbau Anda untuk sederhana dalam pengeluaran
Anda; mendisiplinkan diri Anda dalam pembelian Anda untuk menghin-
dari utang. Membayar utang sesegera mungkin, dan membebaskan diri
Anda dari perbudakan ini. Menabunglah sedikit secara rutin untuk secara
bertahap membangun cadangan keuangan.

Jika Anda telah membayar utang Anda dan memiliki cadangan keu-
angan, meskipun itu mungkin kecil, Anda dan keluarga Anda akan merasa
lebih aman dan menikmati kedamaian yang lebih besar dalam hati Anda.

Semoga Tuhan memberkati Anda dalam upaya keuangan keluarga
Anda.

Presidensi Utama



MEMBAYAR PERSEPULUHAN DAN PERSEMBAHAN
Keuangan keluarga yang berhasil dimulai dengan pemba-

yaran persepuluhan secara jujur dan memberikan persem-
bahan puasa yang murah hati. Tuhan telah menjanjikan
untuk membuka tingkap-tingkap langit serta mencurahkan
berkat-berkat yang besar kepada mereka yang membayar perse-
puluhan dan persembahan dengan setia (lihat Maleakhi 3:10).

MENGHINDARI UTANG
Membelanjakan lebih sedikit uang daripada yang Anda

peroleh adalah penting bagi keamanan keuangan Anda.
Hindarilah utang, dengan pengecualian membeli rumah
yang sederhana atau membiayai pendidikan atau kebutuhan
penting lainnya. Tabunglah uang untuk membeli apa yang
Anda perlukan. Jika Anda berutang, lunasilah utang itu sese-
gera mungkin.

MENGGUNAKAN ANGGARAN
Catatlah pengeluaran Anda. Catat dan periksalah penda-

patan dan pengeluaran bulanan. Tentukan bagaimana
mengurangi apa yang Anda belanjakan untuk barang-barang
yang tidak penting.

Gunakan informasi ini untuk membuat anggaran kelu-
arga. Rencanakan berapa yang akan Anda berikan sebagai
sumbangan Gereja, berapa banyak yang akan Anda tabung,
dan berapa yang akan Anda keluarkan untuk makanan,
perumahan, utilitas, transportasi, pakaian, asuransi, dan
sebagainya. Disiplinkan diri Anda untuk hidup sesuai
dengan rencana anggaran Anda (lihat Lembar Kerja
Anggaran di halaman belakang).

MEMBANGUN CADANGAN
Secara bertahap bangunlah cadangan keuangan, dan

gunakanlah itu hanya untuk keadaan darurat. Jika Anda
menabung sedikit uang secara rutin, Anda akan terkejut
dengan betapa banyak penambahannya seiring berjalannya
waktu.

MENGAJAR ANGGOTA KELUARGA
Ajarkan kepada anggota keluarga asas-asas pengelolaan

keuangan. Libatkan mereka dalam membuat anggaran dan
gol-gol keuangan keluarga. Ajarkanlah asas-asas kerja keras,
penghematan, dan menabung. Tekankan pentingnya mem-
peroleh sebanyak mungkin pendidikan.
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LEMBAR KERJA ANGGARAN

ANGGARAN UNTUK 
(bulan/tahun)

PENDAPATAN YANG DIRENCANAKAN AKTUAL

Upah/Gaji (setelah pajak)

Pendapatan lain

Jumlah pendapatan

PENGELUARAN YANG DIRENCANAKAN AKTUAL

Persepuluhan dan persembahan

Tabungan

Makanan

Hipotek atau sewa

Utilitas

Transportasi

Pembayaran utang

Asuransi

Medis

Pakaian

Biaya sekolah

Lain-lain

Jumlah pengeluaran

Pendapatan dikurangi pengeluaran

Kunjungi 
www.providentliving.org 

untuk informasi lebih lanjut mengenai keuangan keluarga.

• Anggaran untuk suatu periode waktu tertentu (misalnya mingguan, dua mingguan, bulanan).
• Periksalah anggaran Anda secara teratur.
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