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Beberapa teman
t
saya yan
ng saat ini bekeerja sebagai pen
ngabdi negara mengeluhkan
m
s
soal
pendapata
annya yang sela
alu
habis pada
a hari kesepuluh
h dari tanggal gajian.
g
“Gaji sa
aya kecil, Ki”, “a
ah kalau swasta mah enak, geede gajinya,” itu
u
kata-kata yang
y
umum dilontarkan.
Tapi apa beenar PNS gajin
nya kecil? Mung
gkin gaji pokok
knya kecil, tapi proyek A, B, C,
C dan rapat-rap
pat D, E, F, din
nas
luar itu kan
n gaji juga. Kalau dihitung-hittung, besar lho
o! Ini saya ketah
hui karena PNS
S adalah pekerj
rjaan dominan
keluarga beesar saya di berragam Kementtrian. Suami sa
aya juga PNS, ja
adi saya tahu persis
p
berapa seebenarnya totall
pendapatan
n seorang PNS
S per bulan.
Seorang teman baik saya pernah saya hiitungkan zakatt profesinya darri total pendap
patan setahun, dan
d ternyata diia
sendiri juga kaget dengan
n pendapatan sesungguhnya
s
y
yang
ia terima.
Memang, kesulitan
k
terbessar dari sistem
m penggajian PN
NS ini adalah pendapatan
p
yan
ng jumlahnya tiidak tetap. Ini yang
y
menyebabk
kan terbentuk "mental gaji seedikit" dan kala
ap belanja begittu mendapatka
an amplop hasiil kerja.
Ada bebera
apa trik khususs untuk pengelo
olaan keuangan
n PNS yang sayya terapkan sen
ndiri dalam keu
uangan keluarg
ga
saya:
1. Catat.
Catatlah seemua pendapattan yang diterim
ma, tanggal per tanggal, sebab
b penting untu
uk menghitung jumlah totalnyya.
Bagi yang muslim,
m
catatan pendapatan juga
j
penting un
ntuk menghitu
ung zakat profesi yang wajib dikeluarkan
d
settiap
tahunnya. Begitu juga den
ngan pengeluaran. Lakukan pencatatan
p
pen
ndapatan serta pengeluaran dengan
d
rutin ag
gar
dapat menjjadi patokan allokasi bulan seelanjutnya.
2. Alokasi.
Alokasikan
n dari awal, berrapa kebutuhan
n operasional keluarga.
k
Kebuttuhan operasio
onal keluarga ya
ang sifatnya ru
utin
setiap bula
an diambil dari gaji pokok + tu
unjangan (jika ada).
3. Persen
ntase.
Tetapkan persentase
p
penerimaan penda
apatan lain-lain
n yang tidak tettap secara tang
ggal dan jumlah
h. Misalnya, seetiap
kali menerrima pendapata
an hasil rapat, maka
m
sisihkan 2,5% untuk zak
kat profesi, 10%
% untuk dana senang-senang
s
g atau
jajan, serta
a juga dapat dip
pergunakan un
ntuk menamball kebutuhan bu
ulanan yang kurrang. Lalu 87,5
5% gunakan un
ntuk
investasi tu
ujuan finansial seperti: memb
beli rumah dan
n dana pendidik
kan anak.
4. Tujuan
n keuangan.
Pastikan an
nda memiliki tu
ujuan finansiall. Untuk menda
apatkan ide meengenai tujuan
n finansial Anda
a, silakan buka
a
www.qmfin
nancial.com
Jika langka
ah 1 sampai 4 anda
a
lakukan dengan
d
baik, sayya jamin Anda
a akan lebih nya
aman mengelolla pemasukan tidak
t
tetap yang biasa dialami PNS.
P
Selamat menikmati pend
dapatan yang leebih teratur!
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