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Penghasilan/shift dalam 5 tahun terakhir 

TAHUN PENGHASILAN/SHIFT 

2009 Rp 40.000 

2010 Rp 51.000 

2011 Rp 62.000 

2012 Rp 73.000 

2013 Rp 84.000 

 

Jumlah THR dalam 5 Tahun Terakhir 

TAHUN THR 

2009 Rp 500.000 

2010 Rp 500.000 

2011 Rp 500.000 

2012 Rp 500.000 

2013 Rp 750.000 
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Lampiran Pengaturan Hasil Kerja Maupun Hutang 
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Lampiran :Hasil Wawancara 

Kode                           : TK.1  

Usia   : 43 Tahun 

Lama Kerja  : 26 Tahun 

Jumlah tanggungan : 4 (istri dan 3 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

 

TK.1 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari pekerjaan lain entah itu menjadi kuli bangunan atau pekerjaan lain.  

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.1 : pendapatan saya tergantung shiftnya. Jadi kalau kapal yang masuk 

membutuhkan 1 shif berarti penghasilan yang kita dapat cuman Rp 84.000/shift x 14 

hari kerja = Rp 1176.000 dipotong tunjungan hari tua (THT) sebesar Rp 50.000/bln + 

utang di koperasi (dibayar angsuran) Rp 20.000/bulan sehingga upah yang diterima 

sebesar Rp 1.107.000  

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.1 : uang yang didapat oleh saya pertama saya akan memprioritaskan untuk biaya 

sekolah anak dengan tujuan agar anak bisa terus bersekolah, terus saya akan 

menyisipkan uang untuk biaya listrik dan biaya air setelah itu baru saya akan 

menyisipkan uang untuk makan dan minum sehari-hari. Kalau masih ada sisa akan 

ditabung untuk keperluan lainnya atau biaya tak terduga.  

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja?? 
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TK.1 : pendapatan lain tidak ada yang pasti atau tidak menentu. Misalnya kuli 

bangunan itu tergantung kalau mereka memerlukan pekerja tambahan. Kalo misalnya 

dapat sehari Rp50.000. uang tersebut akan saya alokasikan untuk biaya sekolah anak.  

Dan biaya-biaya yang wajib saya penuhi Sisanya akan saya tabung. 

5. P :jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.1 : jadi kita punya THR untuk yang beragama muslim dan kristen (protestan dan 

khatolik) itu di terima disetiap hari raya masing masing agama. Jumlahnya cukup 

besar 750.000/tahun uang tersebut akan saya gunakan membeli pakaian baru buat 

anak –anak dan juga istri serta keperluan buat hari raya seperti kue dan minuman dan 

sebagainya 
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Kode              : TK.2  

Usia   : 39 Tahun 

Lama Kerja  : 11 Tahun 

Jumlah tanggungan : 5 (istri dan 4 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

 

TK.2 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari uang dengan menjadi ojek. Serta hutang ditoko menjadi alternatif untuk 

pemenuhan kebutuhan. 

 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

 

TK.2 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift + hasil 

dari ojek sehari minimal Rp 5.000 – Rp 100.000 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.2 : uang yang saya hasilkan dari TKBM ini saya alokasikan untuk biaya listrik, 

biaya air, biaya transportasi anak, konsumsi, kalau misalnya ada kelebihan itu smua  

akan ditabung sedangkan. 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja?? 

TK.2 :uang yang saya dapatkan dari hasil ojek saya gunakan untuk memenuhi biaya  

sekolah anak. jika lebih maka akan dialokasikan untuk peralatan maupun pakaian. 
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serta jika ada sisa akan saya simpan untuk keperluan-keperluan tak terduga.  

5. P :jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.2 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.3  

Usia   : 45 Tahun 

Lama Kerja  : 11 Tahun 

Jumlah tanggungan : 5 (istri dan 4 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.3 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat yang menjadi pokok penghasilan saya, kemudian jika 

tidak ada kerjaan dipelabuhan, saya akan mencari pekerjaan lain di sekitar rumah 

misalnya menjadi kuli bangunan itu pung tidak pasti. Serta hutang di toko menjadi 

salah satu sumber pendanaan saya jika mengalami kekurangan. 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.3 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift + hasil 

dari kuli bangunan seandainya dapat sekitar Rp 50.000/hari 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.3 : uang saya dapatkan langsung saya prioritas untuk yang didalam rumah 

misala.y biaya listrik + biaya air dan biaya konsumsi makan dan minum,  kepeluan 

anak sekolah ( uang sekolah dan uang transportasi) jika ada lebih akan simpan, tapi 

jika kurang, terpaksa harus berutang di keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.3 : uangnya akan saya gunakan untuk keperluan rumah tangga saja yang harus 

diprioritaskan. 

5. P :jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 
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TK.3 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.4 

Usia   : 63 Tahun 

Lama Kerja  : 44 Tahun 

Jumlah tanggungan : 2 (2 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

 

TK.4 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat dan sumber lain dari hasil menjadi supir angkot dan juga 

hutang di toko untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.4 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift 

ditambah hasil kerja jadi supir angkot itu sekitar Rp 70.000/hari 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.4 : upah yang saya dapat langsung saya alokasikan ke biaya sekolah anak 

(menjaga agar anak tidak putus sekolah) trus berikutnya baru biaya dalam rumah 

seperti biaya listrik, biaya air dan biaya makan minum sehari-hari.  jika ada lebih akan 

simpan, tapi jika kurang, terpaksa harus berutang di toko untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.4 : pendapatan lain cuman dari kerjanya sebagai supir angkota umum uangnya 

akan digunakan untuk kebutuhan rutin saya dan juga untuk membeli perabotan 

rumahserta pakaian. Sisanya bisa diigunakan untuk disimpan buat kebutuhan rumah 

tangga jika kurang dan biaya tak terduga lainnya. 
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5. P :jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.4 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.5 

Usia   : 51 Tahun 

Lama Kerja  : 26 Tahun 

Jumlah tanggungan : 1 (1 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.5 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari pekerjaan lain misalnya menjadi kuli bangunan. lumayanlah walaupun tidak 

setiap hari tapi  hasil yang didapat bisa menambah penghasilan keluarga. 

 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.5 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift  

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.5 : uang yang saya dapatkan langsung saya alokasikan untuk biaya dalam rumah 

sendiri yang pertama tentunya biaya listrik dan air lalu biaya makan sehari-hari. Kalau 

lebih akan ditabung tapi kalau jika kurang akan meminjam di kantor koperasi.  

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.5 : Pendapatan dari kuli bangunan biasa saya gunakan untuk pengeluaran yang 

rutin seperti biaya listrik biaya air dan biaya sekolah, serta biaya yang tidak rutin 

seperti peralatan dan pakaian.  

5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 
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TK.5 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.6 

Usia   : 35 Tahun 

Lama Kerja  : 17 Tahun 

Jumlah tanggungan : 3 (istri dan 2 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.6 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya menjadi ojek 

keliling. Selain itu hutang juga menjadi sumber pendanaan saya dikala uang yang 

didapat kurang mencukupiKalau tidak ada saya saya akan berutang untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga.  

 

2. P : berapa banyak upah yang diterima? 

TK.6 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift. 

Sedangkan hasil dari ojek tidak pasti maksimal saya bisa mendapat Rp 70.000-

Rp100.00 dalam sehari. 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.6 : : uang saya dapatkan langsung saya prioritas untuk yang didalam rumah 

misalnya biaya listrik + biaya air dan biaya konsumsi makan dan minum,  kepeluan 

anak sekolah ( uang sekolah dan uang transportasi) jika ada lebih akan simpan, tapi 

jika kurang, terpaksa harus berutang di keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Atau berhutang langsung di kios guna memenuhi kebutuhan makan minum. 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.6 : pendapatan lain tidak pasti sperti ojek hasilnya untuk kebutuhan rutin dalam 
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rumah jika lebih maka akan ditabung. 

5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.6 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak. 
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Kode              : TK.7 

Usia   : 38 Tahun 

Lama Kerja  : 14 Tahun 

Jumlah tanggungan : 5 (istri dan 4 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.7 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari pekerjaan lain seperti kuli bangunan disamping itu saya juga memiliki usaha 

kecil seperti jualan bensin eceran. 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.7 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift  

Sedangkan dari penjulan bensin juga tidak pasti bisa sehari cuman laku 1 liter atau 

bahkan sampe 8 liter sehari. 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.7 : uang yang didapat oleh saya pertama saya akan memprioritaskan untuk biaya 

sekolah anak dengan tujuan agar anak bisa terus bersekolah, terus saya akan 

menyisipkan uang untuk biaya listrik dan biaya air setelah itu baru saya akan 

menyisipkan uang untuk makan dan minum sehari-hari. Kalau masih ada sisa akan 

ditabung untuk keperluan lainnya atau biaya tak terduga. Jika kurang cukup saya akan 

berutang untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.7 : pendapatan lain saya dapatkan dari penjualan bensin eceran danhutang. 

Uang yang didapat akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga 

Sisanya bisa digunakan untuk disimpan. 
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5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.7 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.8 

Usia   : 40 Tahun 

Lama Kerja  : 23 Tahun 

Jumlah tanggungan : 3 (istri dan 2 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.8 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari pekerjaan lain seperti kuli bangunan dan juga jualan bensin eceran.Hutang di 

toko maupun di teman juga menjadi sumber Pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan. 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.8 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift  

Dan hasil dari jualan bensin sekitar Rp 40.000-50.000 ribu 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.8 : uang yang didapat oleh saya pertama saya akan memprioritaskan untuk biaya 

sekolah anak dengan tujuan agar anak bisa terus bersekolah, terus saya akan 

menyisipkan uang untuk biaya listrik dan biaya air setelah itu baru saya akan 

menyisipkan uang untuk makan dan minum sehari-hari. Kalau masih ada sisa akan 

ditabung untuk keperluan lainnya atau biaya tak terduga. Jika kurang cukup saya akan 

berutang untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

 

TK.8 : pendapatan lain yang saya dapatkan dari buruh lepas seperti jika ada yang 

memerlukan tenaga kerja tambahan misalnya kuli bangunan serta hasil penjualan 
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bensin. Itu semua saya gunakan untuk tambahan biaya rutin dalam rumah tangga 

sisanya akan disimpan.  

5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.8 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.9 

Usia   : 44 Tahun 

Lama Kerja  : 25 Tahun 

Jumlah tanggungan : 4 (istri dan 3 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.9 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari uang dengan cara menjadi supir angkot.Jika pendapatan kurang memnuhi 

maka saya akan berhutang ke toko 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.9 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift  

Hasil dari supir angkot Rp.70.000/hari 

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.9 : uang yang didapat oleh saya pertama saya akan memprioritaskan untuk biaya 

sekolah anak dengan tujuan agar anak bisa terus bersekolah, terus saya akan 

menyisipkan uang untuk biaya listrik dan biaya air setelah itu baru saya akan 

menyisipkan uang untuk makan dan minum sehari-hari. Kalau masih ada sisa akan 

ditabung untuk keperluan lainnya atau biaya tak terduga. Jika kurang cukup saya akan 

berutang untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK.9 : pendapatan lain yang saya dapatkan yaitu dari supir angkot Uang dari hasil 

tersebut digunakan untuk tambahan biaya anak dan biaya rutin dalam rumah. Sisanya 

akan disimpan. untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek 
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5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.9 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  
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Kode              : TK.10 

Usia   : 37 Tahun 

Lama Kerja  : 20 Tahun 

Jumlah tanggungan : 5 (istri dan 4 orang anak) 

1. P : Darimana saja sumber pendapatan bapak?? 

TK.10 : Sumber pendapatan saya berasal dari hasil kerja di pelabuhan yaitu sebagai  

Tenaga Kerja Bongkar Muat itu pun dalam 1 bulan saya cuman kerja 14 hari karena 

banyaknya regu yang terdaftar sebagai TKBM. Sisa harinya saya gunakan untuk 

mencari uang dari hasil ojek. Serta hutang ditoko juga menjadi sumber pendanaan 

saya. 

2. P : berapa banyak upah yang diterima dalam Sebulan? 

TK.10 : upah yang saya dapat dari TKBM itu berkisar sekitar Rp. 1.100.00(sudah 

dikurangi potongan THT) di hasilkan dari 14 hari kerja x upah Rp 84.000/shift 

sedangkan dari hasil ojek itu sendiri tidak pasti tergantung banyaknya pengguna jasa 

ojek saat itu. Maksimal saya bisa mendapat Rp 50.000-Rp 110.000  

3. P : bagaimana cara bapak  mengatur uang yang didapat dari TKBM? 

Dialokasikan kemana saja? 

TK.10 : uang yang didapat oleh saya pertama saya akan memprioritaskan untuk biaya 

sekolah anak dengan tujuan agar anak bisa terus bersekolah, terus saya akan 

menyisipkan uang untuk biaya listrik dan biaya air setelah itu baru saya akan 

menyisipkan uang untuk makan dan minum sehari-hari. Kalau masih ada sisa akan 

ditabung untuk keperluan lainnya atau biaya tak terduga. Jika kurang cukup saya akan 

berutang untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari 

4. P :Jika ada pendapatan lain, bagaimana bapak mengatur uang 

tersebut?dialokasikan kemana saja??  

TK10 hasil dari ojek saya gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah 

tangga seperti biaya listrik, air dan biaya anak sekolah serta keperluan makan minum. 

Sisanya akan disimpan. 
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Hutang ke teman serta hutang di toko juga menjadi alternatif didalam Pendanaan 

biaya jangka pendek. 

5. P : jika bapak mendapatkan pendapatan insidential seperti bonus atau THR, 

bagaimana bapak mengatur uang tersebut? Alokasinya kemana saja?? 

TK.10 : karena ini merupakan THR untuk hari raya maka saya gunakan untuk 

keperluan hari raya tersebut, seperti membeli makanan dan minuman serta pakaian 

untuk anak-anak.  

 

 

 

 




