Sa
anggu
upkah
h Men
nyisih
hkan Uang
g untu
uk Me
emba
antu
ya
ang Ta
ak Ma
ampu
u?
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Pagii tadi sayaa membaca
a sebuah aartikel di koran
k
Kom
mpas, awall kalimat pembukan
p
ya seperti ini,
“Kettika ruma
ah kami diihujani bom
m, tangan
n saya terttimpa serp
pihan bom
m yang sangat pana
as.
Serp
pihan bom
m dari tan
nk yang m
meledak sia
ang itu jug
ga mengen
nai wajah
h kiri saya
a. Saat perristiwa itu
terja
adi, saya b
baru beru
usia 2,5 ta
ahun.”
Artiikel ini meenceritakan
n bagaimaana seoran
ng bocah Palestina
P
yyang sekarrang sudah
h beranjak
k dewasa
men
njadi anak
k yang caca
at, berasal dari kelua
arga miskiin, hidup d
di tengah peperanga
p
an, namun
n masih
mem
miliki cita--cita besarr untuk meenjadi seorang dokter agar bissa memba
antu teman
n-teman dan
d sanak
saud
dara yang terluka ak
kibat peran
ng.
Kala
au saja boccah bernam
ma Reihan
n ini tahu bahwa bia
aya sekolaah kedokteeran adalah
h biaya sekolah
term
mahal dibaandingkan
n ilmu lain
nnya, mung
gkin dia ak
kan mengu
urungkan niatnya. T
Tapi biarla
ah dia
teru
us bermim
mpi. Mungk
kin akan d
datang mu
ukjizat, ban
ntuan darii berbagaii negara laain yang leb
bih
mak
kmur dan sejahtera untuk dap
pat memb
bantu mera
aih mimpiinya.
Mun
ngkinkah b
bantuan untuknya
u
d
datang darri kita? Mu
ungkin sek
kali. Bagaiimana caraanya? Gam
mpang,
ting
ggal transfeer, banyak
k spanduk dipasang di pinggirr jalan yan
ng menyeru
ukan "HE
ELP PALES
STINE!"
Tapi yang ingin saya ba
ahas bukan
n cara tran
nsfernya, tapi
t
cara d
dari mana uangnya aagar bisa
mem
mbantu. M
Mari lihat kondisi
k
keeuangan masing-ma
m
asing. Apak
kah sudah
h cukup ku
uat dan seh
hat untuk
dapa
at membaantu orang
g lain? Mem
mang ini yang
y
serin
ng menjadii perdebattan.
Ban
nyak orang
g berpenda
apat kalau
u mau mem
mbantu ora
ang lain tiidak usah berhitung
b
g, langsung
g saja
banttu karenaa akan men
ndapatkan
n pahala ya
ang lebih besar
b
darii Yang Di Atas.
A
Sayaa percaya dan
d tidak
men
nyalahkan pendapatt itu, silakaan. Namun
n sering pu
ula saya b
bertemu deengan oran
ng-orang yang
y
sakiing bablassnya mem
mbantu oraang lain, keemudian lu
upa memiikirkan kondisi keuaangan diri sendiri
dan keluarga utamanya
a. Untuk o
orang lain,, dengan gampangny
g
ya dia mem
mberikan uang yang
g sudah
men
nipis di tab
bungan, ta
api kemud
dian saat anak
a
akan sekolah atau orang tua sakit, uangnya tidak
t
ada.
Nah
h lho! Bing
gung, kan??
Jadii saya ingiin mengaja
ak semua orang untuk meraih
h kondisi ideal. Idea
al berarti k
kondisi
keua
angannya sehat, ku
uat, dapat m
memenuh
hi kebutuh
han utama dari kelua
arga inti, k
kemudian bisa juga
mem
mbantu orrang lain karena
k
pah
hala dari membantu
m
dan mem
mberi tak teernilai bessarnya.
Beriikut beberrapa langk
kah awal un
ntuk mem
mbangun kondisi
k
keu
uangan yang sehat d
dan kuat demi
d
bisa
mem
mbantu orrang lain:
1. Mengetahui
M
i dengan pasti
p
pemaasukan dan pengelu
uaran setiaap bulan
2. Memiliki
M
siisa minima
al 30% settiap bulan dari peng
ghasilan bu
ulanan
3. Tidak mem
miliki hutan
ng konsum
mtif melebihi 30% da
ari penghaasilan bula
anan
4. Pengeluaraan terkontrrol dan sessuai kebuttuhan
5. Dapat
D
menyyisihkan minimal
m
2,,5% - 10% dari peng
ghasilan bu
ulanan untuk setoraan rutin da
an wajib
sesu
uai dengaan perintah
h agama m
masing-ma
asing.
Apa
abila kondiisi awal su
udah bisa tterpenuhi,, Anda sud
dah lolos d
dan dapat dikategoriikan SEHA
AT
seca
ara keuangan. Setelah sehat, aayo mari bantu
b
oran
ng lain yan
ng membu
utuhkan. C
Cadangkan
n dalam
peng
geluaran bulanan minimal
m
5%
% per bula
an sebagaii dana untu
uk memba
antu orang
g lain.
Begiitu banyak
k kesempa
atan untuk
k mempero
oleh pahalla, begitu b
banyak orrang yang m
membutuh
hkan
banttuan: anaak-anak ko
orban peraang di Paleestina, korrban banjir, korban gempa bu
umi, korba
an
keba
akaran, an
nak miskin
n yang sak
kit, dan membutuhk
kan dana u
untuk operrasi dan baanyak lagii, di
sekeeliling kitaa.
Mussibah dapaat datang kapan
k
sajaa dan tak terduga.
t
A
Apabila
An
nda ingin selalu
s
siap sedia cepa
at
mem
mberikan b
bantuan dana
d
bagi o
orang yang
g membuttuhkan, siaapkan dan
nanya secaara rutin seetiap
bula
an pada reekening teerpisah seh
hingga apa
abila harus segera m
membantu, uangnyaa sudah sia
ap tinggal
tran
nsfer. Nam
mun uang ini
i bukan yyang secarra paksa diambil
d
darri kebutuh
han bulanaan, uang sekolah
anak
k Anda ataau uang ba
antuan un
ntuk orang
gtua.
So leet’s be stro
ong (in fin
nance) so w
we can hellp others.
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