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Tidak terasa, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan di bulan yang suci inilah umat Muslim di seluruh dunia bersama-

sama menjalankan ibadah puasa.   

 

Dari sisi keuangan, sebenarnya anggaran yang perlu dipersiapkan tidak terlalu rumit. Tapi yang pasti supaya keuangan tetap sehat, 

pengeluaran yang harus dijaga adalah biaya untuk makan.  Kebiasaan yang  kita lakukan adalah, walaupun makan hanya tinggal dua 

kali sehari, kita tetap saja membeli banyak makanan untuk persiapan berbuka. Bahkan kalau terlalu lapar mata, kita akhirnya 

membeli porsi dan variasi makanan yang jauh lebih banyak dari yang bisa kita makan saat berbuka. 

 

Kebiasaan berikutnya yang sering dilakukan di bulan puasa adalah berbuka dengan teman-teman di luar.  Hal ini tentu saja bisa 

membuat pengeluaran kita membengkak jika kita makan malam atau berbuka di luar lebih sering dari biasanya. 

 

Supaya pengeluaran makan tidak membengkak pada bulan puasa, mari dianggarkan pengeluaran makan per minggu, atau lebih 

baik lagi per hari. Dengan membuat anggaran ini, maka kita punya ‘rem’ ketika mau berbelanja.  

 

Berikut cara membuat anggaran saat puasa: 

 

1. Mencatat kebutuhan mingguan atau sebulan penuh untuk makanan dan minuman. Misal, yang biasanya makan 3x 

sehari sebesar Rp100.000 (untuk sekali makan) maka saat bulan puasa menjadi 2x sehari Rp100.000. Sehingga selama seminggu, 

pengeluaran makan dan minum sebesar Rp200.000 x 7 hari = Rp1.400.000 

 

2. Membuat menu yang cukup dengan anggaran kebutuhan makanan dan minuman yang sudah dicatat. Menu 

makanan dan minuman haruslah disesuaikan dengan dana anggaran poin di atas. 

 

3. Mengelola sisa. Menu berbuka puasa masih tersisa? Agar lebih hemat, gunakan menu berbuka sebagai bahan makanan saat 

sahur. Misalnya menu berbuka adalah ayam bakar, bila masih ada sisa dapat dipergunakan sebagai pelengkap nasi goreng untuk 

sahur dengan disuwir-suwir. 

 

4. Berbuka bersama dan Sale. Saat Ramadan tentunya ajakan untuk berbuka bareng juga banyak begitu juga dengan 

penawaran diskon dari pusat perbelanjaan. Agar anggaran puasa tidak terganggu, maka untuk pengeluaran yang satu ini diambil 

dari alokasi pengeluaran pribadi yang besarnyamaksimal dua puluh persen dari penghasilan bulanan. 

 

Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk membuat anggaran saat bulan puasa? 

Selamat mencoba. 
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